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bij de voorplaat: 
IJsvogel 
foto: Jan Hendriks 
 
Als er één vogel niet van ijs houdt, is het wel de IJsvogel. Bij 
langdurige vorst wordt zijn voedsel, kleine visjes, onbereikbaar 
en komen veel IJsvogels van honger om. Dankzij de vele zachte 
winters was het aantal paartjes in ons land gestegen tot ruim 600. 
Behalve goed viswater heeft de IJsvogel ook een steile oever 
nodig om een nesthol te kunnen graven. Dat kan al in de 
aardkluit van een omgewaaide boom langs de waterkant. Nog 
niet zo lang geleden broedde de IJsvogel vooral in het oostelijke 
helft van Nederland, maar de laatste jaren werden ook in onze 
regio broedgevallen bekend. 
In het najaar gaan de jonge vogels zwerven en komen er 
trekvogels uit Zuid-Scandinavië bij. Daarbij vliegt nogal eens 
een IJsvogel tegen een ruit. IJsvogels zien geen schittering op 
het water. Handig als je een vis wilt grijpen, maar dodelijk als je 
een ruit niet ziet. In het korte schaatswintertje van begin dit jaar 
waren hier en daar nog wakken te vinden.  
Hopelijk hebben veel IJsvogels het toch nog gered. JvD 
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Agenda 
 
Inloopochtenden 
 
Zaterdag 4 juli  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 1 augustus 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 5 september 10.00 - 12.00 uur 
Zaterdag 3 oktober 10.00 – 12.00 uur 
 
Lezingen 
 
‘De laatste grens’: Sámi en rendieren 
Vrijdag 26 juni 
Aanvang: 20.00 uur 
Door Karin Anema 
Toegangskaarten à € 5 zijn verkrijgbaar bij 
Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk of 
Boekhandel van der Meer 
 
Spitsbergen en IJsland 
Vrijdag 25 september 2009 
Aanvang: 20:00 uur 
Door Herman van der Hart 
 
Jeugdactiviteiten 
 
Vleermuisexcursie  (jeugd van 8-15 jaar) 
Vrijdag 12 juni en 19 juni 
Tijd: 22.00 - 23.00 uur 
Verzamelen bij de ingang van Nieuw-
Leeuwenhorst aan de Gooweg  

 
Kornetvissen (jeugd van 6-12 jaar) 
Zaterdag 5 september  
Tijd: 12.00 – 13.00 uur 
Verzamelen voor de strandtent Beach End, 
einde Astrid Boulevard 
 
Excursies 
 
Kampeerweekend Elbe 
12 juni – 15 juni  
Camping Elbufer in Neu-Darchau 
 
Tiengemeten 
Zaterdag 20 juni 
Tijd: 7.00 tot 17.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
 
Coepelduinen  
Woensdag 15 juli 2009 
Tijd: 19.00 tot 21.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf splitsing Dennenweg / 
Boerhaaveweg (begin vroegere fietspad) 
 
Waddenweekend 
25 september – 27 september 
Kooiplaats Schiermonnikoog  
 

 
Bestuursmededelingen 

 
 
“Voor vogelaars en andere natuurgenieters is 
dit toch wel de mooiste tijd van het jaar” 
schrijft fotograaf en vogelaar Jan Hendriks in 
april op www.strandloper.nl.  
Hij plaatst een prachtige foto bij zijn berichtje 
van een roodborsttapuit, gespot in de zeereep. 
Bijna dagelijks komen er nieuwe meldingen 
bij op onze rubriek ‘laatste nieuws’.  
Wie op de hoogte wil blijven van de laatste 
waarnemingen en de activiteiten binnen de 
vereniging, raden we aan regelmatig een kijkje 
te nemen.  
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Offem 
Mariska de Graaff heeft mooie foto’s gemaakt 
van de excursie naar landgoed Offem. Een 
excursie exclusief voor leden, omdat de graaf 
normaal gesproken geen gasten toelaat op het 
landgoed. De wilde hyacinten stonden prachtig 
in bloei en besloegen zeker een paar hectare, 
meldde Jelle van Dijk. 

Snoeiwerkzaamheden 
In maart ging de natuurwerkgroep aan de slag 
in het plas-dras gebiedje de Watersnip. Ze 
snoeiden de wilgen, ook op het eilandje. 
Daarvoor maakten ze een instant brug, maar 
ook de lieslaarzen moesten er aan te pas 
komen. In april heeft de gemeente het 
informatiebord geplaatst, waar onze 
vereniging aan meegewerkt heeft.  

Vroege vogels 
De belangstelling voor de cursus vogelzang in 
april en mei was overweldigend; meer dan 30 
mensen schreven zich in en daarmee was de 
cursus ‘uitverkocht’. De nieuwbakken 
vogelaars waren enthousiast, hoewel het ’s 
morgens vroeg in de praktijk nog niet meevalt 
om in het uitbundige vogelconcert de aparte 
vogels te herkennen.  
Gezamenlijke lezingen met boekhandel 
van der Meer en bibliotheek   
Samen met de Bibliotheek Bollenstreek 
Noordwijk en Boekhandel Van der Meer 
organiseerden we een combinatie van een 
excursie en ontbijt met schrijver Kester 
Freriks. Hoewel Kester Freriks zich af en toe 
een literaire vrijheid veroorlooft als hij het 
over vogels heeft, is het leuk te merken dat hij 
een nieuwe groep weet te interesseren voor de 
natuur. De excursie kreeg veel aandacht in de 
pers.   
Omdat de samenwerking met bibliotheek en 
boekhandel goed loopt en alle partijen 
voordeel biedt, hebben we besloten hierover 
wat afspraken te maken. Bijvoorbeeld dat de 
gezamenlijke lezingen niet in de plaats komen 
van onze bestaande lezingen, maar een 
aanvulling erop vormen. De aard van de 
onderwerpen is vaak ook anders. In juni staat 
er bijvoorbeeld een lezing gepland van Karin 
Anema over de Sámi en Lapland. 
Toegangskaarten à € 5 zijn verkrijgbaar bij de 
boekhandel of de bibliotheek. Onze reguliere 
lezingen blijven gratis toegankelijk. Locatie 
zal afwisselend het Jan Verwey 
Natuurcentrum zijn of de Bibliotheek. Nadat 
wij verhuisd zijn (voorlopig gepland voor eind 
2010) valt dat natuurlijk samen. 
De educatieve werkgroep  
De educatieve werkgroep heeft over werk niet 
te klagen. Er is veel belangstelling van scholen 
voor een bezoek aan het centrum of een 
excursie. Ook de reguliere activiteiten van de 
jeugdnatuurclub lopen goed. Een grote groep 
kinderen ging met Robert Sluijs mee vogels 
kijken in het duin. Minstens evenveel 
belangstelling was er voor de workshop 
fossielen. 
In juni organiseert de werkgroep ’s avonds 
twee excursies om vleermuizen te spotten. 
Speciaal hiervoor zijn twee ‘batdetectors’ 
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aangeschaft. De vleermuizen-excursies zijn 
voor kinderen van 8 tot 15 jaar. 

Algemene Ledenvergadering 
Op de Algemene Ledenvergadering op 27 
maart werden zowel het jaarverslag en het 
financieel jaarverslag als de begroting voor 
2009 goedgekeurd.  
De kascommissie, bestaande uit Rien Sluijs en 
Leo Schaap, ging akkoord met het verslag. In 
2010 wordt de kascommissie gevormd door 
Leo Schaap en Bart Faber.  
Voor 2011 bestaat de kascommissie uit Bart 
Faber en Herbert de Bruijn. Deze laatste werd 
voorgedragen en vervolgens benoemd op de 
ALV.  
Twee leden van het bestuur waren dit jaar 
aftredend: Peter Spierenburg (voorzitter) en 
Jan Jacobs. Peter Spierenburg stelde zich 
herkiesbaar, maar Jan Jacobs trad af. Gelukkig 
blijft Jan nog wel actief binnen de vereniging. 
Jan zorgt voor de verspreiding van de 
Strandloper, houdt zich bezig met de 
huisvesting en het onderhoud van Jan Verwey 
Natuurcentrum en de zeetrekhut. En dan 
hebben we het nog niet eens over de 
ontwikkelingen rond de damherten die hij 
nauwlettend volgt. Het bestuur dankt Jan 
Jacobs bij deze namens voor alle inspanningen 
de afgelopen jaren. We zijn blij dat hij zich 
nog steeds wil inzetten voor onze vereniging! 
Het bestuur vond Anneke Swanen bereid de 
vrijgekomen bestuursfunctie in te vullen. De 
leden gingen akkoord met de benoeming van 
Anneke Swanen tot bestuurslid en met de 
herbenoeming van Peter Spierenburg tot 
voorzitter.   
Dick Passchier benoemd tot erelid 
Het laatste agendapunt van de ALV was 
geheim gehouden. Het feit dat Dick Passchier 

de voorzittershamer van de educatieve 
werkgroep onlangs overgedragen heeft aan 
Nel Nooijen, was voor het bestuur reden om 
Dick in het zonnetje te zetten en te bedanken 
voor alle werk dat hij de afgelopen jaren heeft 
gedaan voor de vereniging. Dick heeft zich in 
het bijzonder ingezet voor de jeugd. Hij startte 
de jeugdnatuurclub en stond aan de wieg van 
het herfstnatuurspel. Vanwege al zijn 
verdiensten is Dick Passchier op de ALV 
benoemd tot erelid van onze vereniging. Het 
speciale speldje, een verzilverde strandloper, 
kreeg hij opgespeld door de voorzitter, die 
hem ook een bos bloemen en enkele kado’s 
overhandigde.  

MODB 
Lokale natuurverenigingen, waaronder onze 
vereniging, bundelen de krachten in het 
MODB (Milieu Overleg Duin- en 
Bollenstreek) als het gaat om natuurzaken die 
gemeentegrenzen overschrijden. Een issue 
waarbij het MODB betrokken is, is 
bijvoorbeeld de kassenbouw in de 
Elsgeesterpolder. Helaas is er na tijdenlang 
getouwtrek over kassenbouw in polder 
Elsgeest, nu een alternatief uitgekomen waar, 
eigenlijk geen van de betrokken partijen 
gelukkig mee is.  
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Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport (ISG) 
Het MODB heeft ook een zienswijze 
ingediend op de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport (ISG). De ISG is 
opgesteld door de zes greenport-gemeenten, 
waaronder Noordwijk. De gemeenten geven 
hierin hun gezamenlijke ruimtelijke visie voor 
de greenport duin- en bollenstreek. Het plan is 
haastig tot stand gekomen omdat het voor 1 
juli 2008 bij het ministerie moest liggen, 
vanwege subsidie. Op de inhoud en het tot 
stand komen is veel kritiek gekomen. (iets 
over inhoud?)   
Verschillende partijen, waaronder het MODB, 
hebben daarnaast vanuit de Stichting 
Greenport Duin- en Bollenstreek* een 
gezamenlijke zienswijze ingediend. De 

Stichting betreurt het dat de gemeenten de 
Structuurvisie hebben opgesteld zonder 
overleg met het bedrijfsleven en de 
maatschappelijke organisaties. Bovendien 
vindt de Stichting Greenport het kwalijk dat 
afspraken uit het Pact van Teylingen worden 
geschonden, zonder dat daarover voldoende 
overleg met de Pact-partners is gevoerd. Het 
Pact van Teylingen loopt nog tot 2015. 
 
*De Stichting Greenport Duin- en 
Bollenstreek staat voor een vitale economie 
in een vitaal landschap.  
Behoud van een open landschap met 
voldoende bollengronden en ruimte voor 
het agrarische en het overige bedrijfsleven 
is daarbij van groot belang. 

 

Even voorstellen 
 
Anneke Swanen  

 

Sinds eind maart ben ik nieuw bestuurslid. 
Wie ben ik? 
Mijn naam is Anneke Swanen, ik ben 60 jaar. 
Parttime werkzaam op de afdeling F&A van 
een Grafi-media bedrijf in Amsterdam als 
debiteurenbewaker.  
Momenteel nog woonachtig in Valkenburg, 
maar komende zomer verhuis ik met mijn 
partner naar Rijnsburg. 

Ik ben een echte natuurliefhebber, ga er graag 
op uit. Vogels hebben mijn voorkeur. Die 
liefde is mij bijgebracht door mijn overleden 
man Ton. Door zijn lidmaatschap bij de 
vereniging ben ik meegegaan naar de 
maandelijkse vrijdagavonden. De dialezingen 
en de sprekers boeiden mij zeer. Dit is 
ongeveer 25 jaar geleden begonnen. 
Aanvankelijk leek het vogelen mij een geiten-
wollen-sokken-gedoe, niets is minder waar! 
Door met excursies en de Waddenweekenden 
mee te gaan heb ik de leden van de Vereniging 
leren kennen als een groep mensen waarbij ik 
mij thuis voel. Ook de vogelreisjes naar 
Mueritz en Ruegen, Camargue en La Brenne 
hebben daartoe bijgedragen. 
De laatste jaren ben ik als helpende hand 
aanwezig bij het Herfst-Natuur-Spel. Dan 
neem ik mijn kleinkinderen mee, en hebben zo 
een geweldige dag in het Leeuwenhorst-bos.   
Al enige jaren inventariseer ik samen met 
Ineke of Annelies bepaalde gebieden in 
Noordwijk. 
Dit alles heeft ertoe geleid dat ik mij meer 
wilde inzetten voor de vereniging, temeer daar 
ik over 2 jaar in de Vut kan en meer tijd tot 
mijn beschikking heb. De “geraniums” bekijk 
ik liever buiten, en niet van achter de ramen! 
Ik voel mij inmiddels op mijn plek in het 
bestuur en hoop dat dit nog lang mag duren. 
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WADDENEXCURSIE   2009 
 
De jaarlijkse waddenexcursie gaat dit jaar naar het eiland Schiermonnikoog, waar wij het weekend 
van 25 t/m 27 september zullen doorbrengen in vakantieboerderij De Kooiplaats van de 
fam.Talsma.  
We vertrekken vrijdag 25 september in de loop van de middag en hopen zondag 27 september ’s 
avonds weer thuis te zijn. Voor de zaterdag en zondag worden fietsen gehuurd. 
Het traditionele waddenweekend is altijd één van de hoogtepunten uit het verenigingsjaar en biedt 
naast de waarneming van talloze vogels, planten, vlinders en paddestoelen ook de mogelijkheid met 
de eigen leden kennis te maken. 
De meer deskundige leden willen hun kennis daarbij graag delen met de nog beginnende 
waarnemer. 
U begrijpt: deze kans mag u niet voorbij laten gaan. Meld u daarom snel aan – het maximum aantal 
deelnemers is ca. 35 – bij voorkeur voor half juli, door overmaking van een bedrag van € 85,- op 
rekeningnummer 2573795 ten name van Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk, onder vermelding van Waddenexcursie 2009 en uw naam. 
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van het betreffende bedrag. 
 
Om de organisatie soepeler te laten verlopen, wil ik u vragen zich bij voorkeur ook per e-mail op te 
geven. 
Voor zover van toepassing graag de volgende gegevens: 

• Wilt u chauffeur zijn (vergoeding benzine/parkeerkosten) 
• Vertrekt u op eigen gelegenheid naar de boot (beperkte vergoeding vervoerskosten) 
• Neemt u uw eigen fiets mee naar Schiermonnikoog 

 
Let u op: bent u chauffeur dan dient u een inzittendenverzekering te hebben voor uw auto. 
 
George Hageman   Pieter de Jong 
Van Struykstraat 27  Koepelberg 10 
2203HC Noordwijk  2211DV Noordwijkerhout 
T: 071-3617510  T: 0252-372717 
E: ghageman@xs4all.nl 
 
 

 
 
 
 

De tekeningen zijn van een Engelse kunstenaar: Darren Rees
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Boeken en natuur: de ideale combinatie 
 

Franciska Faber 
 
Marian van Zijderveld is als vrijwilliger vanaf 
het allereerste begin betrokken bij de Jan 
Verwey bibliotheek. Van de start in de kelder 
van Willem Baalbergen tot de huidige locatie 
aan de Duinweg. En wellicht verhuist ze over 
een tijdje de boeken weer mee naar de 
Morgenster. Want zo combineert ze twee 
passies: boeken en natuur.  
 
Marian liep vanaf de lagere school al achter 
vogels aan: “Ik wilde lid worden van de 
natuurvereniging, maar dat mocht niet 
want ik was pas 11. Uiteindelijk ben ik 
op mijn 12e lid geworden van de 
Jeugdbond voor Natuurstudie, dat was 
een landelijke club. Ik hoorde bij de 
katholieke tak - dat was toen nog 
gescheiden - in Utrecht. Elk weekend 
gingen we er op uit om vogels te 
kijken of te inventariseren.”  
 
Veelzijdig 
Het was dus niet raar dat Marian toen 
ze in Noordwijk kwam wonen in de 
jaren zeventig, direct aansluiting zocht 
bij de vogelvereniging. “Ik ben een tijd 
gewoon lid geweest. Verder inventariseerde ik 
een aantal jaren met Dick Hoek in Hollands 
Duin. Ik ben ook een tijdje bestuurslid geweest 
en heb ook nog een jaar of zeven de 
jeugdnatuurclub gedaan.” 
 
Ideale combinatie 
In 1981 overleed Jan Verwey en gebeurde er 
iets bijzonders. Hij liet namelijk zijn 
boekenverzameling na aan de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk.  
Marian zag in natuur en boeken de ideale 
combinatie: “Ik was altijd al gek met boeken 
en lezen. En dat is nog steeds zo. Als ik een 
aantal dozen oude boeken wegbreng naar 
Moby Dick kom ik soms weer met een doos 
‘nieuwe’ boeken thuis! Kortom, ik heb mijn 
hulp aangeboden en sindsdien ben ik 
betrokken bij de Jan Verwey bibliotheek.” 
 

Openbaar 
Jan Verwey stelde wel een voorwaarde: de 
collectie moet openbaar zijn en ter inzage 
liggen voor de gehele Noordwijkse bevolking. 
Marian: “Dat was best een uitdaging. In het 
begin zaten we in de kelder bij Willem 
Baalbergen, waar nu Moby Dick is gevestigd. 
Na gesprekken met de gemeente en de 
toenmalige burgemeester Bonnike kregen we 
de voormalige bibliotheek aan de 
Weteringkade te huur voor het symbolische 
bedrag van 1 gulden per jaar. Ineens hadden 

we niet alleen ruimte voor de bibliotheek, 
maar ook voor het geven van lezingen en voor 
exposities.” Zo resulteerde de komst van de 
boeken in de start van het Jan Verwey 
Natuurcentrum in 1985. 
 
Typemachine 
Het catalogiseren van de Jan Verwey collectie 
was een hele klus. Marian: “We kregen hulp 
van de heer Van der Meulen; die was 
bibliothecaris. We gebruikten ook hetzelfde 
systeem als de bibliotheek. Dat betekende dat 
je per boek op een kaartje noteerde wie de 
schrijver was, hoeveel bladzijden het had, 
welke druk, de titel enz. Je had een kaartenbak 
op schrijver en eentje op onderwerp. Het 
probleem was dat de meeste boeken op 
verschillende onderwerpen stonden, 
bijvoorbeeld ‘Europa’ en ‘vogels’. Dat 
betekende eerst typen en dan drie keer het 
kaartje kopiëren. Ik kon helemaal niet typen, 



 10 

maar daardoor ben ik er wel handiger in 
geworden!” 
 
Grijze kaartenbak 
De grijze kaartenbakken van toen worden nog 
steeds gebruikt. Marian: “We vullen de 
collectie regelmatig aan met de nieuwste 
natuurboeken. En we krijgen ook wel eens 
boeken van (oud) leden. De boeken die we 
opnemen gaan in de grijze kaartenbak. 
Inmiddels is het trouwens wel tijd om op een 
geautomatiseerd systeem over de stappen. 
Wellicht over een tijdje met de verhuizing.” 
Dan is de schaduwbak die Marian thuis heeft 
staan (in geval van brand) ook verleden tijd. 

 
Rode stip 
Niet alle boeken uit de bibliotheek worden 
uitgeleend. Marian: “Een aantal boeken van 
Jan Verwey hebben we destijds al een ‘rode 
stip’ gegeven. Die staan in de houten 
vitrinekast in de lezingenzaal. Dat zijn de 
echte bijzondere boeken uit de collectie. 
Bijvoorbeeld de Verkade albums, de boeken 
van Thijsse en Heimans. Die zijn te kwetsbaar, 
dus mag je ze alleen ter plekke inzien. Dit vind 
ik zelf ook de leukste boeken. Er staan 
bijzondere plaatjes in en soms nog echte 
gravures. Ze zijn ook op een heel andere 
manier geschreven soms dan je nu gewend 
bent van natuurstudieboeken. Thijsse verhaalt 

bijvoorbeeld dat hij op sollicitatiegesprek ging 
in de buurt van de duinen. Omdat hij nog wat 
tijd over had ging hij de duinen in. Vervolgens 
beschrijft hij wat hij allemaal ziet en hoort.” 
 
Tweetal 
Marian doet de bibliotheek de laatste tien à 
vijftien jaar al samen met Coby van Dijk. 
Marian: “Ik werk in de verzorging en ben 
steeds meer gaan werken. Dus had ik minder 
tijd. Daar is Coby ingesprongen. We voeren 
nieuwe boeken in, sorteren de tijdschriften en 
houden de boel op orde. Het is leuk werk en 
met z’n tweeën ook nog eens heel gezellig.”  
 
De moeite waard 
Eigenlijk vind Marian het jammer dat er maar 
zo weinig leden zijn die boeken lenen. Zelf 
neemt ze regelmatig een boek mee naar huis: 
“De nieuwe boeken zijn ook de moeite waard. 
Laatst heb ik een boek meegenomen over 100 
jaar vogelbescherming. Er zit een cd bij met 
filmpjes, bijvoorbeeld over het ontstaan van de 
vogelverenigingen en hoe ze zijn gestart met 
het aankopen van natuurgebieden. Dat is echt 
heel leuk om terug te zien.”  
 
Tip 
Een laatste tip van Marian ligt voor de hand: 
“kom zelf eens kijken!” 

 
 5 redenen om eens een kijkje te nemen in de Jan Verwey bibliotheek: 
 

1. De boeken van Jan Verwey zelf zijn allemaal openbaar. Zelfs de oudste en meest 
bijzondere boeken uit de collectie kunt u gewoon inzien. Bijvoorbeeld oude Verkade 
albums of de boeken van Thijsse. Ze staan in de houden vitrinekast in de lezingenzaal 

2. Een boek lenen kost niets en we zijn flexibel als het gaat om de uitleentermijn… 
3. De collectie wordt regelmatig aangevuld met goede nieuwe uitgaven. Bijvoorbeeld 

over de duinen, roofvogels of over libellen 
4. Ook onderzoeken worden bewaard, bijvoorbeeld die inventarisaties van de AWD. Een 

tip voor inventariseerders. 
5. De collectie omvat ook de nodige tijdschriften. Bijvoorbeeld de bladen Zoogdier, 

Vogels en Vlinders, maar ook bladen van collega-verenigingen staan op de plank.  
 
Nog nooit een boek geleend uit de Jan Verwey collectie? 
De Jan Verwey bibliotheek is open als het centrum open is, dus tijdens lezingen (loop langs in de 
koffiepauze) of tijdens de inloopochtenden op elke eerste zaterdag van de maand. Een boek lenen is 
heel eenvoudig. U zet uw naam, adres en telefoonnummer (vergeet dat laatste niet!) in het oranje 
schrift dat op de tafel in de bibliotheek ligt. Het boek wel weer terugbrengen natuurlijk, tenzij u een 
telefoontje wilt van Marian… 
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Krakeenden, onopvallend en opvallend tegelijk 
 
Jelle van Dijk 
 
Krakeenden lijken op afstand allemaal grauw 
en kleurloos. Heel anders dan bij eenden 
waarvan de mannetjes direct opvallen door 
hun bijzondere kleuren. Het zwart-wit van de 
kuifeendman kent iedereen en de 
slobeendwoerd hoef je ook maar één keer te 
zien om hem nooit meer te vergeten. En dan 
hebben we het nog niet over de woerd van de 
Mandarijneend en de Middelste Zaagbek! 
Toch blijkt ook die grijze krakeendman mooi 
getekend te zijn; niet met opvallende kleuren, 
maar wel met een fraai lijntjespatroon in 
schakeringen van grijs en zwart. Om dat te 
zien moet je de vogels van dichtbij bekijken 
zoals dat vanachter het kijkscherm in Nieuw-
Leeuwenhorst mogelijk is of je moet hem 
dichtbij halen door middel van een telescoop. 
Dat de Krakeend bij velen letterlijk 
onopvallend is, merkte ik enkele jaren geleden 
toen ik aan een bollenkweker toestemming 
vroeg om zijn land op broedvogels te 
inventariseren. De kweker bleek ook jager te 
zijn en we raakten al snel aan de praat over de 

vogels die ik wellicht zou tegenkomen op zijn 
land. Daarbij vroeg ik of hij wel eens 
Krakeenden in zijn sloten zag. “Nou, nee die 
eenden kom ik nooit tegen; wel die Wilde 
Eenden met hun groene koppen”, werd mij 
meegedeeld. Aan het eind van het 
broedseizoen kon ik hem vertellen dat er zes 
paar Krakeenden in zijn bollenland hadden 
gebroed. 
 
Ondertussen is die onopvallende Krakeend wel 
de soort die de laatste decennia opvallend in 
aantal is toegenomen. Er is waarschijnlijk geen 
andere soort die de laatste tijd zo’n 
spectaculaire ontwikkeling te zien heeft 
gegeven. Wellicht dan de Nijlgans nog het 
dichtst in de buurt komt. 
De ontwikkeling van de krakeendenstand in 
Nederland heb ik vanaf het begin van de jaren 
zestig kunnen volgen. Als beginnend vogelaar 
struinde ik heel wat af langs de kusten van het 
IJsselmeer en het Veluwemeer bij Harderwijk. 
Dit was de plek waar voor het eerst in ons land 
wel eens meer dan 100 Krakeenden bij elkaar 
werden gezien. Broedgevallen waren rond 
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1960 nog zo bijzonder dat alle gevallen met 
naam en toenaam in het vogelblad Limosa 
werden gepubliceerd.  
Bij onze komst in Noordwijk in 1968 bleek de 
Krakeend in de polders rond Noordwijk 
helemaal nog niet voor te komen. Voor 
Krakeenden moest je in die tijd naar het 
infiltratiegebied in het Noord-Hollandse deel 
van de AWD gaan; in het Noordwijkse deel 
van de AWD zag je ze niet. Begin jaren 
zeventig werd onder leiding van Willem 
Baalbergen het eerste Noordwijkse vogelboek 
geproduceerd: De vogels van Noordwijk 
(1973). Hierin wordt de Krakeend een 
dwaalgast met slechts twee waarnemingen 
genoemd. De soort was toen dus net zo 
zeldzaam als de Dikbekzeekoet (twee 
vondsten door Jan Verwey). Ondertussen 
wachten we nog steeds op de derde 
Dikbekzeekoet en hebben we inmiddels vele 
duizenden Krakeenden in Noordwijk gezien.  
In 1973 werd gestart met een groot regionaal 
broedvogelproject dat uiteindelijk leidde tot 
het boek Randstad en Broedvogels (1981). 
Hiervoor moest ook de wijde omgeving op 
broedvogels worden geïnventariseerd. Jan 
Glasbergen en Arie Cramer kregen 
toestemming om het vliegveld Valkenburg te 
inventariseren. Een belangrijke ontdekking 
indertijd was dat zij broedende Krakeenden op 
het vliegveld aantroffen. Deze soort bleek dus 
in zijn verspreiding niet beperkt tot de 
infiltratiegebieden in de duinen. Ook bij 
Hazerswoude werden toen enkele 
broedgevallen vastgesteld. 
Eind jaren tachtig werd weer de gehele 
omgeving op broedvogels geïnventariseerd. 
De resultaten verschenen in Vogels van 
Noordwijk en omstreken (1989). Nu werden 
vijf broedparen aangetroffen: langs het Van 
Limburg Stirumkanaal, in de Hogeveense 
Polder, in de Elsgeesterpolder en twee in 
Polder Hoogeweg.  
Buiten het broedseizoen werd de Krakeend in 
de jaren tachtig soms waargenomen in het 
Oosterduinse Meer (maximaal 13) en Polder 
Hoogeweg (maximaal 14). In de vijver van 
Nieuw-Leeuwenhorst was toen nog maar 
eenmaal een Krakeend gezien (24 december 
1988; 2 ex.). Pas in 1995 werd de Krakeend 
een regelmatige bezoeker van de vijver en op 8 

oktober 1996 werd hier een grotere groep 
gezien (8 oktober 1996, 38 ex.).  
In de afgelopen jaren is wederom het gehele 
buitengebied op broedvogels geïnventariseerd. 
Het is de bedoeling dat ook deze resultaten te 
zijner tijd in een boek gepubliceerd zullen 
worden. Nu dit broedvogelonderzoek is 
afgerond, blijkt dat het aantal broedparen van 
de Krakeend gigantisch is toegenomen. Na de 
vijf paren van eind jaren tachtig blijken er 
twintig jaar later 135 paren in onze omgeving 
te broeden. 
Uit de verspreidingskaart blijkt dat 
Krakeenden erg gesteld zijn op gebieden met 
veel sloten. Daarbij lijkt het niet veel uit te 
maken of die sloten in grasland of bollenland 
liggen. De grote graslandpolders, Polder 
Hoogeweg en de Elsgeesterpolder, herbergen 
samen 30 paren. Dit aantal wordt echter 
overtroffen door de Hogeveense Polder,  een 
polder met bijna uitsluitend bollenland. Hier 
werden 43 paren gelokaliseerd. 
Dat de aanwezigheid van sloten een rol speelt 
blijkt wel als we de Hogeveense Polder 
vergelijken met de Noordzijderpolder tussen 
Noordwijk en de Duindamse Slag.  In laatst 
genoemde polder liggen maar weinig sloten en 
er werden dan ook maar drie broedparen 
aangetroffen. Hetzelfde geldt voor de 
bollenvelden in het Langeveld waar zes paren 
werden gevonden. In het Langeveld zijn wel 
wat meer sloten dan in de Noordzijderpolder, 
maar een flink deel van die sloten is beschoeid 
met hardhout of kunststofplaten. Krakeenden 
foerageren vaak zwemmend in de sloot 
waarbij ze van water- en oeverplanten 
knabbelen en soms ook wel wat dierlijk 
voedsel consumeren. Daarnaast gaan 
Krakeenden vaak de kant op om te grazen. Het 
is duidelijk dat sloten met harde 
oeverbeschoeiing weinig te bieden hebben. 
Behalve de aanwezigheid van sloten lijkt ook 
rust een factor van belang te zijn. In de zeer 
rustige Hogeveense Polder troffen we in 
vrijwel elke sloot Krakeenden aan. Dat was 
echter niet het geval in de vele zanderijvaarten 
tussen de drukke wegen Gooweg en 
Ambachtsweg in Noordwijkerhout. Rust kan 
ook van belang zijn geweest bij de 
broedgevallen in het Zuid-Hollandse deel van 
de AWD. Langs het Oosterkanaal wordt veel 
gewandeld. Broedgevallen van Krakeenden 
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werden hier niet vastgesteld. Wel werd 
gebroed langs het inmiddels gedempte, veel 
rustiger noordelijke deel van het Van Limburg 
Stirumkanaal. 
 
Krakeenden worden regelmatig trekkend over 
zee gezien, maar vrijwel steeds gaat het om 
slechts enkele vogels per uur. Een enkele keer 
worden 10 tot 30 Krakeenden in een uur 
genoteerd. In het voorjaar trekt de Krakeend 
door van eind februari tot eind april. De piek 
valt meestal in eind maart of begin april. In 
mei (broedtijd) worden vrijwel geen 
Krakeenden boven zee gezien, maar in juni 
zien we regelmatig weer een groepje 
Krakeenden passeren. Dit kan in verband staan 
met de trek naar ruigebieden. Omdat in juni 
nogal wat Krakeenden naar het noorden 
vliegen, mag verondersteld worden dat deze 
eenden plaatsen opzoeken als het noordelijke 
IJsselmeer en het Lauwersmeer. Vogels die 
zuidwaarts vliegen zullen vermoedelijk gaan 
ruien in het Haringvliet. Eenden en ganzen 
ruien in één keer de grote handpennen en 
kunnen dan enkele weken niet vliegen. Het is 
daarom van belang dat de vogels de 
handpenrui doormaken in een voedselrijk 
gebied.  
In het najaar zien we zwakke trek van half 
oktober tot in november. In de eigenlijke 
wintermaanden worden doorgaans weinig 
Krakeenden boven zee gezien. Alleen in 
vorstperioden passeren wat meer vogels, maar 
massale wegtrek zoals bij andere eenden is 
vastgesteld, werd bij Krakeenden niet 
waargenomen. 
 
Niet alleen als broedvogel, maar ook als 
wintergast is de Krakeend zeer sterk in aantal 
toegenomen. Concentraties van enkele 
honderden vogels worden tegenwoordig 
regelmatig gezien in goede foerageergebieden 
zoals de graslanden van Oud-Leeuwenhorst en 
de zuidwesthoek van Polder Hoogeweg. 
Verder zijn forse aantallen op rust- en 
slaapplaatsen zoals het Oosterduinse Meer en 
de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst min of 
meer gebruikelijk geworden. 
Hoe sterk de Krakeend als wintergast is 
toegenomen blijkt onder andere uit de 
aantallen in het Oosterduinse Meer. Voor 1990 
werden hier nooit meer dan 13 ex. geteld. In 

de jaren negentig leverden de maandelijkse 
watervogeltellingen regelmatig 60-90 
Krakeenden op. Pas in december 2002 werden 
in het Oosterduinse Meer voor het eerst meer 
dan 100 ex, geteld. Dat was in diezelfde 
maand ook het geval in de vijver van Nieuw-
Leeuwenhorst en in Polder Hoogeweg. Na 
2002 zijn de aantallen overal verder 
toegenomen. De hoogste aantallen tot en met 
de afgelopen winter in de drie hiervoor 
genoemde gebieden zijn: Oosterduinse Meer 
496 (17 november 2007), vijver van Nieuw-
Leeuwenhorst 483 (27 oktober 2007), Polder 
Hoogeweg 480 (22 december 2007). 
Het grootste aantal in ons gebied werd echter 
niet in de winter van 2007, maar in de 
afgelopen winter vastgesteld. Sinds lange tijd 
genoten we weer van een heuse vorstperiode. 
De Krakeenden werden gedwongen de vijver 
van Nieuw-Leeuwenhorst en het Oosterduinse 
Meer te verlaten omdat deze wateren vrijwel 
geheel dichtvroren. De Krakeenden trokken 
echter niet weg, maar concentreerden zich op 
enkele plekken waar in de buurt van open 
water ook gegraasd kon worden. De grootste 
concentratie bevond zich enkele dagen 
achtereen in de Elsgeesterpolder tussen de 
molen en het Overbosch. Hier waren 
bloembollen uitgestrooid als vorm van ruwe 
mest. Op 16 januari 2009 werden hier 790 
Krakeenden geteld. Niet ver hier vandaan was 
dagen achtereen nog een flinke groep 
aanwezig. Op de plaats waar de Fagelsloot in 
de Leidse Trekvaart uit komt bevond zich in 
die vorstperiode steeds een groot wak. Het zag 
hier vaak zwart van de eenden, waarvan vele 
foerageerden in het driehoekig perceel 
grasland tussen de spoorlijn en de vaart. Op 16 
januari 2009 werden hier 436 Krakeenden 
geteld. Tenslotte leverde  de zuidwesthoek van 
Polder Hoogeweg, bij een wak in de 
Maandagse Watering, op diezelfde dag nog 
186 Krakeenden op. Op 16-01-2009 waren er 
dus in ieder geval 1459 Krakeenden in onze 
omgeving aanwezig.  
Met die bijna 1500 Krakeenden in de 
afgelopen winter staat de westelijke Bollen-
streek behoort de westelijke Bollenstreek tot 
de belangrijke overwinteringsgebieden voor 
deze soort.  
In het SOVON-verslag over de winter van 
2004/2005 wordt meegedeeld dat er maximaal 
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23.000 Krakeenden in ons land overwinterden. 
In het verslag over de winter 2005/2006 wordt 
gesproken over een aantal van 33.000 
overwinterende Krakeenden in ons land. De 
gegevens van de afgelopen winter zijn nog niet 
door SOVON verwerkt, zodat nu nog niet 
gezegd kan worden of in de afgelopen winter 
overal in ons land bijzonder hoge aantallen 
Krakeenden werden geregistreerd. 
 
De vraag is natuurlijk of ook is aan te geven 
waarom het de Krakeend zo voor de wind 
gaat. Bij de toename rond 1960 werd als reden 
genoemd dat deze soort naar West-Europa 
oprukte vanwege het droogvallen van 
steppemeren in ZO-Europa en Kazakstan. In 
die streken eiste het communistische bewind 
dat de steppen moesten worden veranderd in 
vruchtbare graanvelden. Dat argument was 
toen der tijd wellicht juist, maar kan niet 
worden gebruikt om de sterke toename van de 
laatste 20 jaar te verklaren. 
Er is wel geopperd dat de bemesting met 
fosfaten (eutrofiëring) er iets mee te maken 
heeft. De vestiging in de AWD en andere 
waterleidingsduinen zou dan te maken hebben 
met het voedselrijke water dat naar de duinen 
werd gevoerd. De infiltratie met ongezuiverd 
rivierwater begon hier en elders tussen 1955 

en 1960. Hierdoor ontstond in en langs 
kanalen en plassen een weelderige oever- en 
waterplantenbegroeiing. Toen het ingebrachte 
water veel beter werd voorgezuiverd nam het 
aantal broedende Krakeenden in deze gebieden 
duidelijk af. In de AWD broedden 135 paren 
voordat de waterzuivering werd verbeterd. 
Enkele jaren na de voorzuivering was hier nog 
maar de helft van over. Omdat de betere 
voorzuivering samenviel met de komst van 
Vossen in de duinen, is niet na te gaan of die 
waterzuivering er echt iets mee te maken had. 
Dat wordt ook sterk betwijfeld door ecologen 
die juist beweren dat de Krakeend profiteert 
van de sterke verbetering van de 
waterkwaliteit nu de waterschappen strenger 
toezien op bemesting en uitspoeling van 
meststoffen naar het oppervlaktewater. Door 
het schonere water is de variatie in oever- en 
waterplantenbegroeiing toegenomen, wat 
gunstig zou hebben uitgepakt voor een 
planteneter als de Krakeend. In ieder geval is 
duidelijk dat we niet weten waarom het de 
Krakeend zo voor de wind gaat. Gelet op de 
toename van de laatste jaren valt ook 
nauwelijks aan te nemen dat het hoogtepunt al 
bereikt is. 
 
Foto’s: Jan Hendriks
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De Gierzwaluw 
 

Daar komt ie weer  
Daar is ie weer  
Die gierende zwaluw  
Die gierende van zwaluwen                     
 
Het is rond Koninginnedag  
Gegier gaan we weer horen  
Het is weer Koninginnedag 
Gaan horen het gegier. 
 
Daar komt ie weer  
Daar is ie weer.  
 
Vliegt hoog hoog boven  
Lage Zwaluwen 
Vliegt laag laag over 
Hoge zwaluwen. 
 
Die gierzwaluw  
Die steinkreiter 
Vond zijn nest terug  
Terug vond zij de plek. 
 
In de toren van Lage zwaluwen 
Kerk, daar boven in die reet. 
 
 

In reet van zwaluws kerk 
daar vond de een de ander 
eitje gefloept, eitje eitje 
de bruid, zijn bruid. 
  
Ze koesterde met gemoede 
de eitjes bij de borst 
De eitjes warm van tijd 
Slechts èèn is er van uit. 
 
De twee andere waren 
waren schier en rot. 
 
`t lingetje `t lingetje 
groeit op als gras als gras 
in de reet,in de reet der kerk 
Komt ie goed te pas. 
 
De ouders gieren de dagen rond 
Hun gul gegier klinkt door 
de kier tot plezier 
van het jonge dier. 
 
Dan komt die dag van 
Van beven, van beven 
Die reet, die reet niet 
Weten wat,wie buiten deed. 

 
Zij valt voor altijd door 
De lucht in, in de lucht. 

 
Behoudens dan, behoudens dan 

Op de teentjes,de pootjes de voetjes 
De stienkreiter in torens reet 

Die gierende van zwaluwen 
Weg weg weg, om terug te komen 

 
Met Koninginnedag 

Daaaag Daaaaag 
Dick van den Berg 
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Als je in een stad of dorp op bezoek bent, en je er 
iets van wilt weten, moet je naar het kerkhof gaan. 
Het bestuderen van de grafstenen levert je veelal 
een schat aan gegevens op. Wie er ooit woonden, 
wat ze deden en hoe de 
familieverbanden lagen. Na een kort 
bezoek aan de Donaudelta in 
Roemenië kan ik daar iets aan 
toevoegen: als je bijzondere vogels 
wilt zien moet je op het kerkhof zijn. 
We logeerden in een dorpje aan de 
monding van de Donau dat alleen 
bereikbaar is met een veerboot. Op de 
meer dan vier uur durende tocht heb 
je een geweldig uitzicht op de 
eindeloze rietmoerassen langs de 
rivier. Een unieke gelegenheid om 
daarbij de drie soorten Zwarte Sterns 
te bekijken en uit elkaar te houden. 
Zowel de gewone Zwarte Sterns als 
de Witwang- en de Witvleugelsterns 
scheren in grote aantallen rond de 
boot. Gewone en Dwergaalscholver 
zijn eveneens niet van de lucht, om van de Grote 
en Kleine Zilverreiger maar niet te spreken. Met de 
veerboot komen niet alleen de bewoners en de 
gasten naar het dorp, het achterdek dient voor het 
vervoer van bouwmaterialen en allerlei andere 
zaken.  
Net als op de veerboten naar de waddeneilanden 
ontstaat er op de tocht al snel een speciaal sfeertje 
op de boot. Je raakt daarbij zo goed en zo kwaad 
als het gaat met medepassagiers in gesprek, 
waarbij de eigengestookte sterke drank al snel te 
voorschijn komt. Desondanks blijft er aandacht 
voor de vogels, de eerste pelikanen in de lucht 
worden dan ook wel degelijk opgemerkt.  
Hoewel het toerisme wat toeneemt - er wordt wat 
nieuwe accommodatie gebouwd - kom je toch in 
een andere wereld terecht. De straten zijn 
zandpaden, waar je naast de bewoners ook koeien 
tegenkomt. Als ik het goed begrepen heb zijn die 

bewoners zo`n beetje allemaal familie van onze 
Roemeense vrienden. Een neef bracht ons met een 
boot naar de broedgebieden van de pelikanen, de 
schoonvader van een andere neef reed ons dwars 
door velden en waterpartijen naar een ander dorp, 
en we aten bij een tante. Natuurlijk vis, vers uit de 
Donau en de Zwarte Zee. En, toen ik op zoek was 
naar een kaart van het gebied en deze niet kon 
vinden, mocht ik deze van de burgemeester lenen. 
Ook al een neef!   
Het landschap is met onze omgeving te 
vergelijken, lage duinen en een mooi strand. Dit is 
het terrein van de Griel, de schuwe vogel die uit 
onze duinen is verdwenen. Het geluid van deze 
vogel, het lijkt wat op de Wulp, klinkt nog in mijn 
oren. Al met al een landschap om lekker te 
vogelen, maar het beste vogelplekje was toch het 
kerkhof. Het ligt niet meer dan honderd meter van 

het huis van onze vrienden, je loopt er zo even naar 
toe. Op een bankje in de zon, de rug lekker tegen 
een muurtje, speelt zich het vogelleven voor je af. 
In de lucht, op zoek naar insecten, steeds kleine 
roofvogels, Boomvalk, Torenvalk en vooral 
Roodpootvalkjes.    Over je hoofd trekkende 
pelikanen, ooievaars en een enkele Blauwe 
Kiekendief. Maar juist op het kerkhof, op de 
zerken en de muurtjes kleine vogels, zoals een 
paartje Bonte Tapuiten, een Roodkopklauwier en 
vooral veel Paapjes. Met, in wat struiken in de 
buurt, een Withalsvliegenvanger en als klap op de 
vuurpeil op een stroomdraad een Scharrelaar.  
 
Zo werd die begraafplaats ook een 
ontmoetingsplaats. Tussen ons en de vogels.  
 
W. Andelaar
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Oud Nieuws 
 

Kees Verweij. 
Onlangs kwam ik een oud krantenknipsel tegen 
van 9 november 1962. Het gaat hierbij om een kort 
verslag van een wandeling, die Kees van der Luijt 
in dat jaar maakte in gezelschap van een kameraad 
en dat hij speciaal voor het weekblad De 
Noordwijker had geschreven. 
Kees van der Luijt, die een aantal jaren geleden is 
overleden, was een markant figuur binnen onze 
vereniging. Hij was niet zo’n gezelschapsmens en 
ging daarom het liefst in z’n eentje op pad. Ik 
kwam hem eens een keer op strand tegen. Heel 
even maakte hij een kort praatje, maar dan liet hij 
duidelijk blijken, dat hij graag in z’n eentje verder 
wilde. Hij zei dan plotseling: “dag hoor” en dat 
was  het sein, dat je niet verder met hem op pad 
hoefde te gaan. 
Hij was mandenmaker van beroep en hij heeft ook 
vele strandstoelen gevlochten. Hij kon heel snel 
werken en wanneer hij vond, dat hij voor die dag 
genoeg had gedaan, stapte hij op en ging naar 

strand of duin. 
Hij was een groot vogelliefhebber en heeft 
daarmee de oprichters van onze Vereniging sterk 
geïnspireerd. Dit stukje dateert echter al van voor 
de oprichting van onze Vereniging in 1966.  
Wat dit artikel betreft kun je de route, die hij 
destijds heeft gelopen, nog heel goed volgen. Toch 
zijn er nogal wat veranderingen opgetreden. Op dat 
moment was men bijvoorbeeld bezig met de aanleg 
van vele nieuwe spaarbekkens om zo het 
rivierwater, dat werd ingepompt om het water in de 
duinen voldoende op peil te kunnen houden, te 
kunnen bergen. 
Voor het overige zou ik zeggen, lees zelf maar 
eens hoe bijna 50 jaar geleden men de 
Waterleidingduinen introk en genoot van de 
dingen, die misschien nu niet meer te vinden zijn. 
Deze duinen waren nog niet zo bekend en er waren 
nog maar weinigen, die daar regelmatig 
heengingen, zoals bijvoorbeeld Jan Strijbos en K. 
Hulsbos. 
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Gelezen in SOVON-Nieuws 22e jaargang nummer 1 maart 2009 
 

Gierzwaluwen inventariseren!? 
 
Gierzwaluwen staan de laatste jaren steeds 
meer in de belangstelling van het grote 
publiek.  
Op veel plaatsen worden speciale nestkasten 
geplaatst en neststenen ingemetseld. Via 
webcams bij de nesten kan de broedcyclus 
worden gevolgd. Toch behoort juist de 
Gierzwaluw tot de soorten waarover het minst 
bekend is. Zo is er geen duidelijkheid over 
omvang en ontwikkeling van de Nederlandse 
broedpopulatie, en de sturende krachten 
hierachter.   
Inmiddels doet SOVON een poging om de 
landelijke trend van  de ‘ongrijpbare’ 
Gierzwaluw vast te stellen met het nieuwe 
programma MUS. Om de resultaten te ijken en 
om meer te weten te komen over de 
achterliggende oorzaken van veranderingen, is 
het wenselijk om de processen ook op 
gebiedsniveau te leren kennen.  
Her en der in het land worden Gierzwaluwen 
geteld, o.a. op initiatief van Gierzwaluw-
bescherming Nederland en Stichting 
Gierzwaluwenwerkgroep Nederland en deels 
met wisselende methoden. In Noordwijk-
Binnen (ZH) wordt inmiddels al geruime tijd 
aan een soortgerichte aanpak gewerkt. Iets om 
elders over te nemen? 
 
Telling om de vijf jaar 
 
Vanaf 1993 worden om de vijf jaar alle 
plekken in het studiegebied gekarteerd waar 
Gierzwaluwen naar binnen vliegen. Er wordt 
nadrukkelijk niet naar de nesten zelf gezocht. 
Voor een periode van vijf jaar is gekozen 
omdat deze manier van inventariseren 
tijdrovend is. De telling van 2008 heeft 
ongeveer 90 velduren gekost. Gelukkig kon dit 
worden verdeeld over vijf groepjes van twee 
tellers.  Omdat de geïnventariseerde 
oppervlakte ruim 150 hectare bedraagt, komt 
dit ruwweg neer op ruim een half uur per 
hectare bebouwd gebied. Deze inspanning 
geldt overigens wanneer je het gebied goed 
kent. Gierzwaluwen zijn trouw aan eenmaal 

gekozen broedplaatsen en kennis hieromtrent 
versnelt de inventarisatie.  
Probleem hierbij is wel dat een groot aantal 
broedplaatsen verloren gaat in vijf jaar tijd, 
waardoor veel paren een andere plek moeten 
zoeken. Daarom worden in het jaar vóór de 
officiële telling verkenningen gedaan om 
nieuwe kolonies op te sporen.  
Het was steeds verrassend om te constateren 
hoe opportunistisch de vogels hierbij zijn.  
Er wordt een grote verscheidenheid aan 
nestplaatsen op allerlei hoogtes en 
windrichtingen gevonden.  
Net zo opmerkelijk is dat ogenschijnlijk 
gunstige broedplekken, inclusief speciaal 
aangebrachte nestgelegenheid, genegeerd 
worden. Hoewel iedere vijf jaar zeker een 
kwart van alle nestplaatsen verdwenen bleek te 
zijn, bleef de populatie in Noordwijk-Binnen 
behoorlijk constant, met in 1993, 1998 , 2003 
en 2008  resp. 167, 167, 173 en 148  
invliegplaatsen.  
 
Hindernissen? 
 
Voordat het tot een eerste telling komt, moeten 
er wat ‘hindernissen’ worden genomen. 
Allereerst het vogels kijken midden in het 
dorp, een activiteit die tot bevreemde blikken 
kan leiden. Deze hobbel is wat gemakkelijker 
te nemen wanneer je beseft dat voor deze 
telling de verrekijker beter thuisgelaten kan 
worden. De snel invliegende vogels kunnen 
veel beter met het blote oog worden gevolgd.  
Dan zijn er de vele dakvlakken die niet vanaf 
de openbare weg te zien zijn. Er moet dus 
contact gelegd worden met bewoners om vanaf 
hun privé-terrein naar onzichtbare daken te 
kunnen kijken. Dit kost tijd, maar is wel 
verrassend. Nooit is ons de toegang geweigerd, 
sterker nog, bewoners vergezellen ons vaak 
tijdens de telling zelf.  
Zo zijn inmiddels tientallen tuinen, terrassen, 
keukens, overlopen, platte daken en zelfs 
slaapkamers voor ons opengegaan! En wat is 
er mooier dan dat bij het volgende bezoek vijf 
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jaar later de tuinstoel en koffie voor je 
klaarstaan! Armchairbirding in optima forma!  
Tenslotte wordt het geduld op de proef gesteld. 
Gierzwaluwen vliegen niet af en aan zoals 
Boerenzwaluwen, maar komen slechts af en 
toe naar de nestplaats.  
Voordeel is wel dat beide oudervogels steevast 
rond zonsondergang naar het nest terugkeren. 
Dit is dan ook de beste tijd van de dag om 
Gierzwaluwen te tellen. Een uurtje posten rond 
zonsondergang en je hebt vrijwel zeker alle 
invliegplaatsen van een dakvlak op papier. Als 
dit dan ook nog eens in juni gebeurt, dan zit 
het tellen van Gierzwaluwen weinig andere 
ornithologische activiteiten in de weg. 
 
Noordwijk-Binnen is veel te klein om 
uitspraken te doen over landelijke trends; het 
levert hooguit een aanwijzing op. Kortom, het 
wordt tijd dat op meer plaatsen Gierzwaluwen 
systematisch, intensief en met een lange adem 
worden geteld. Iets dat overigens al hier en 
daar gebeurt. Als U na het lezen van dit artikel 

enthousiast bent geworden om Gierzwaluwen 
te gaan tellen in uw buurt of wijk, neem dan 
gerust contact met mij op voor nadere 
informatie en tips. Ook het verslag van de 
tellingen in 1993, 1998 en 2003 kan in pdf-
formaat worden toegestuurd. De resultaten van 
de telling in 2008 moeten nog worden 
uitgewerkt. 
 
Het zou mooi zijn wanneer op verschillende 
plaatsen in Nederland gelijksoortige 
Gierzwaluwentellingen worden georganiseerd. 
Misschien kunnen we dan over een aantal 
jaren gedetailleerde uitspraken doen over de 
populatieontwikkeling en de sturende krachten 
hierachter. Bijkomend voordeel is dat je je 
eigen woonwijk of dorp en haar bewoners 
beter leert kennen. 
 
Hein Verkade 
Van Limburg Stirumstraat 40 
2201 JP Noordwijk 
hein.verkade@telfort.nl 

 
 

 
 
foto: Hein Verkade  
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Opvallende waarnemingen januari-maart 2009 
 
Peter Spierenburg 
 
Op de vlucht voor de vorst 
De winter van 2008/2009 bracht voor het eerst 
sinds jaren weer eens een flinke vorstperiode. 
Deze viel in met kerst en hield aan tot en met 
de tweede week van januari. Kleine sloten en 
vaarten raakten bevroren en de watervogels 
verzamelden zich in enkele grote wakken in de 
Leidse Vaart en in het Oosterduinsemeer. In 
zo’n vorstperiode loont het vaak de moeite de 
slootjes aan de duinvoet af te lopen. Omdat ze 
worden gevoed met kwelwater, bevriezen deze 
nauwelijks. Watersnippen (max. 11), Bokjes 
(max. 3) en een enkele Waterral probeerden 
hier in januari door de vorstperiode heen te 
komen. De IJsvogel had duidelijk te lijden 
onder de vorst. Van de hoge stand van vorig 
jaar was half januari vrijwel niets meer over. 
Ab Steenvoorden zag op 9 januari in de 
Boekerslootlaan een IJsvogel letterlijk van zijn 
stokje gaan. De vogel viel uitgeput op het ijs 
en stierf kort daarna.  
Langs de duinrand waren ook opvallend veel 
Merels, Koperwieken en Roodborsten 
aanwezig. Anders dan in het binnenland was 
hier de bosgrond nog niet volledig bevroren en 
was hun voedsel nog bereikbaar. Dit bracht 
ook een ware influx van Houtsnippen naar de 
kust. Hein Verkade telde op 11 januari het 
onvoorstelbare aantal van 73 Houtsnippen 
langs de duinvoet in het Middengebied en nog 
eens 35 vogels op Offem. Ook de volgende 
dag waren deze nog grotendeels aanwezig en 
verbleven er nog eens 75 op Willem v.d. 
Bergh. Na het invallen van de dooi 
verspreidden ze zich weer snel, maar bleven er 
nog de hele maand opvallend veel 
Houtsnippen aanwezig. 
 
IJslanders 
Op plaatsen waar zich in het voorjaar veel 
Grutto’s verzamelen, zijn elk jaar ook 
IJslandse Grutto’s te zien. Op bijvoorbeeld de 
Starrevaart of het Landje van Geijsel bij 
Ouderkerk a/d Amstel zijn vaak honderden 
‘IJslanders’ te zien. De Grutto’s die op IJsland 
broeden vormen een aparte ondersoort. 
Behalve het broedgebied is ook het 

overwinteringsgebied anders dan, van de 
gewone Grutto. De IJslanders gaan niet naar 
West-Afrika maar overwinteren aan de 
Noordzee en de Atlantische kust van West-
Europa. In Nederland zijn ze ´s winters met 
enkele tientallen op de wadden en in Zeeland 
te zien. De IJslandse Grutto verschilt van de 
gewone Grutto door een andere bouw (kortere 
snavel en poten) en meer steenrode kleur van 
de kop en de borst. Bovendien loopt de kleur 
van de borst vaak door tot op de buik. Op 
verzamelplaatsen als het landje van Geijsel 
vallen ze vaak op doordat ze staan te slapen, 
terwijl de Nederlandse Grutto´s druk aan het 
foerageren zijn. Het is duidelijk dat de 
IJslanders nog niet op de plaats van 
bestemming zijn en dat ze na het rusten hun 
reis weer snel zullen hervatten. 
Rond Noordwijk is de IJslandse Grutto 
zeldzaam. Pas in 2006, op 30 april, zag Frank 
van Duivenvoorde de eerste voor ons 
waarnemingsgebied bij de Binnenwatering 
Katwijk. Grutto verzamelplaatsen ontbreken 
rond Noordwijk en we zien hier alleen de 
eigen broedvogels van de polders. Voor 
IJslanders moeten we het hebben van 
doortrekkers die even neerstrijken. Door 
verschillende waarnemers wordt er goed op 
gelet, maar het afzoeken van groepjes Grutto´s 
had steeds weinig succes. Op 31 maart dit jaar 
vond Jelle van Dijk eindelijk een mooi groepje 
van 5 IJslandse Grutto´s in Polder Hoogeweg. 
Deze stonden te rusten op de oeverwal langs 
de Maandagse Wetering tegenover het 
gebiedje de Watersnip. Een bekende plek voor 
Grutto´s in het voorjaar, die uiteindelijk ook de 
zeldzame IJslanders heeft opgeleverd. 
 
De Watersnip 
Half maart was het hoog tijd voor onderhoud 
in het gebiedje de Watersnip. Dit is vorig jaar 
op aanwijzingen van de vereniging aangelegd 
ter compensatie van de uitbreiding van het 
industrieterrein Klei-Oost. Het broedeilandje 
moet aan het begin van het seizoen vrij zijn 
van begroeiing om het geschikt te houden voor 
bijvoorbeeld Visdief en Kleine Plevier. Onder 
leiding van Ineke van Dijk ging een ploeg van 
zeven van onze leden aan de slag. Bij het 
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betreden van het terrein werden ze verrast door 
drie Kleine Plevieren die uit het gebied 
opvlogen. Deze waren dus al gearriveerd. Na 
de werkzaamheden waren de vogels snel weer 
terug. We kunnen dit jaar twee broedparen 
verwachten. Inmiddels broeden er in het 
gebiedje ook meerdere paren Kieviten en 
houden zich er regelmatig Tureluurs op. 
 
Krakeenden, grenzen aan de groei? 
In Polder Hoogeweg en de Elsgeesterpolder 
telt Jelle van Dijk elke winter de aanwezige 
watervogels. Dit is in het kader van de 
landelijke watervogeltellingen gecoördineerd 
door SOVON Vogelonderzoek Nederland. De 
telreeks gaat terug tot midden jaren tachtig. Bij 
het begin van de tellingen werden er nog maar 
sporadisch Krakeenden gezien. Begin jaren 
2000 was dit opgelopen tot enkele tientallen 
per telling. Afgelopen januari werd een 
voorlopig hoogtepunt bereikt met 910 vogels 
totaal voor beide polders. In de 
Elsgeesterpolder foerageerden enkele 
honderden vogels op bollen die als veevoer 
over het land waren uitgestrooid. Ook op het 

Oosterduinsemeer en bij de Fagelsloot waren 
concentraties Krakeenden aanwezig. De telling 
voor het geheel van deze gebieden kwam uit 
op 1700 vogels. Wie had dat midden jaren 
tachtig durven te voorspellen? Kijkend naar de 
grafiek, lijkt het er op dat de groei nog niet 
afvlakt en misschien de komende jaren nog 
wel door zal zetten. 
 
Gemiddeld aantal Krakeenden in de 
januaritelling in Polder Hoogeweg en de 
Elsgeesterpolder. 

 
 
 

 
IJslandse Grutto’s bij het Landje van Geijsel bij Ouderkerk a/d Amstel.        Foto: Jan Hendriks  
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Veldwaarnemingen januari-maart 2009 
 
Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Roodkeelduiker 2-jan 788  zeetrekpost overvliegend ZW tussen 9-11u JD 
Dodaars 1-jan 10   Hoogeveense Polder,  in wak Leidse Vaart AS 
 10-jan 9  Oosterduinse Meer PS 
Fuut 2-jan 7040  in zee Uitwatering-Duindamse Slag JD 
 16-jan 1140  in zee Uitwatering PS 
 16-jan 1710  in zee Coepelduynen PS 
Kuifduiker 30-mrt 1  zeetrekpost, ook 1 ex. naar ZW. JD 
Noordse Stormvogel 4-jan 4  zeetrekpost 13-14u. 1 ex donkere fase JD 
 7-jan 1  zeetrekpost achter kotter JD 
 11-feb 1  zeetrekpost overvliegend noordoost JD 
Vale Pijlstormvogel 10-feb 1  zeetrekpost overvliegend noordoost JD 
Jan-van-gent 8-feb 103  zeetrekpost overvliegend zuidwest 8.30-9.30u.  JD 
Aalscholver 15-mrt 97  Binnenwatering NA 
Kuifaalscholver 10-feb 1  zeetrekpost overvliegend noordoost JD 
Roerdomp 3-jan 1   Oosterduinse Meer  AS 
 9-jan 1   Oosterduinse Meer opvliegend  AS 
Kleine Zilverreiger 13-jan 1  Middengebied-zuid CH 
Grote Zilverreiger 2-jan 1   Noordzijderpolder opvliegend  AS 
 6-jan 1  Zwarte Pad Katwijk overvliegend west VCK 
 8-jan 1  Noordwijk aan Zee overvliegend PS 
 9-jan 4  Noordwijkerhout  VCK 
 10-jan 1  Zwarte Pad Katwijk WNL 
 12-jan 1   Willem v.d. Bergh AS 
 31-jan 1  Vinkeveld foeragerend AM 
 5-feb 1  ESTEC overvliegend zuidwest  SH 
 14-feb 1  Polder Hoogeweg - koebosjes  JD 
Ooievaar 21-feb 3  Elsgeesterpolder 2 tp 1 overvliegend W VCK 
 08-mrt 2  Elsgeesterpolder  MG AS 
 18-mrt 2  Leidse Vaart - Piet Gijs overvliegend NO JD 
 28-mrt 2   Oud-Leeuwenhorst AS 
Lepelaar 01-mrt 1  zeetrekpost overvliegend noordoost JD PS 
 02-mrt 1  Polder Hoogeweg - koebosjes JD 
Kleine Zwaan 3-jan 3   Oosterduinse Meer rustend op het ijs  AS 
Kleine Rietgans 6-feb 54  zeetrekpost overvliegend noordoost één groep JD 
Rotgans 13-mrt 1   Voorhout – Elsgeesterpolder AS 
Bergeend 14-feb 9  Polder Hoogeweg – koebosjes JD 
Krooneend 3-jan 3  Oosterduinse Meer AS 
Smient 16-jan 424  Oosterduinse Meer JD 
Krakeend 16-jan 790  Elsgeesterpolder JD 
 16-jan 47  Oosterduinse Meer JD 
 16-jan 436  Oud-Leeuwenhorst JD 
 16-jan 186  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek JD 
Slobeend 10-jan 40  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek PS 
Brilduiker 10-jan 3  AWD Oosterkanaal BV 
 18-jan 10   AWD Pindabergje  AS 
Nonnetje 7-jan 4 vrouw Oosterduinse Meer JD AS 
 10-jan 1 vrouw Leidse Vaart Noordwijkerhout PS 
 10-jan 1 vrouw Zwetterpolder – Fagelsloot PS 
Grote Zaagbek 4-jan 2  AWD Oosterkanaal paartje AM 
 24-jan 1 man Nieuw-Leeuwenhorst vijver HV 
 25-jan 15   AWD Pindabergje AS 
Bruine Kiekendief 17-mrt 1 vrouw Polder Hoogeweg overvliegend noordoost  BB 
 20-mrt 1 man s-Gravendijck VCK 
Havik 14-mrt 2  AWD Westhoek overvliegend  GC 
Slechtvalk 1-jan 1 adult vr. Polder Hoogeweg – koebosjes jagend  AS 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Slechtvalk 13-mrt 1   Polder Hoogeweg – koebosjes  AS 
Waterral 10-jan 1  Noordzijderpolder – Duinweg  PS 
 06-mrt 1  Zwarte Pad Katwijk  VCK 
Kleine Plevier 04-mrt 1  Polder Hoogeweg – de Watersnip VCK 
 14-mrt 3  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek  NA 
Goudplevier 11-jan 23  Oud-Leeuwenhorst  HV 
 12-mrt 1040  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek JD 
 29-mrt 1700  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek  NA PS CH 
Drieteenstrandloper 11-mrt 288  strand paal 81-71 HV 
Paarse Strandloper 06-mrt 2  zeetrekpost overvliegend noordoost JD 
Bonte Strandloper 23-feb 1  Polder Hoogeweg – koebosjes  JD 
Kemphaan 30-mrt 2  Polder Hoogeweg foeragerend  CH 
Bokje 4-jan 3   Vinkeveld opvliegend  AS 
 9-jan 2  Vinkeveld PS 
 10-jan 1   Bronsgeest  AS 
 12-jan 1   Middengebied-zuid opvliegend  AS 
 3-feb 2  Elsgeesterpolder MG 
Watersnip 4-jan 11   Vinkeveld  AS 
 9-jan 16  Vinkeveld PS 
 10-jan 17   Bronsgeest in de kleine slootjes  AS 
Houtsnip 10-jan 2  AWD Boeveld AM 
 10-jan 2  AWD Gijs Kokkieshoek opvliegend  AM 
 11-jan 73  Middengebied-zuid op traject van 500m. ! HV 
 11-jan 35  Offem HV 
 12-jan 75   Willem v.d. Bergh  AS 
 12-jan 61   Middengebied-zuid AS BB 
 13-jan 3  Oosterduinse Meer VCK 
 18-jan 17  Offem HV 
 24-jan 2  Middengebied-zuid HV 
Grutto 07-mrt 2  Oud-Leeuwenhorst baltsend HV 
 29-mrt 6  Elsgeesterpolder  MG 
 30-mrt 28  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek  CH 
IJslandse Grutto 31-mrt 5  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek JD 
Wulp 10-jan 80   Bronsgeest overvliegend AS 
Tureluur 04-mrt 6  Polder Hoogeweg – de Watersnip foeragerend VCK 
 29-mrt 35  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek NA PS CH 
Witgat 4-jan 2   Vinkeveld  AS 
 9-jan 2  Zwetterpolder JD 
 10-jan 2  Noordzijderpolder – Duinweg kwelslootje JD 
 12-jan 1   Middengebied-zuid  AS 
 14-mrt 2  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek NA 
Steenloper 26-jan 5  strand paal 81-71 HV 
 23-feb 6  Polder Hoogeweg – koebosjes JD 
Zwartkopmeeuw 8-jan 1 adult  Noordwijk-Binnen overvliegend AS 
Hybride Grote 
Burgemeester x Zilverm. 

24-jan 1 1e wint. Binnenwatering  VCK 

 12-feb 1 1e wint. Uitwatering BB 
Kleine Mantelmeeuw 11-jan 1 adult zeetrekpost overvliegend zuidwest JD 
 7-feb 2 adult Binnenwatering  VCK 
 9-feb 1  strand paal 81-71 HV 
 20-feb 16  Binnenwatering VCK 
Grote Stern 22-mrt 1  zeetrekpost overvliegend noordoost JD 
Visdief 31-mrt 1  zeetrekpost overvliegend noordoost  JD 
IJsvogel 1-jan 1  Rijnsoever PS 
 9-jan 1  Noordzijderpolder – Duinweg kwelslootje JD 
 9-jan 1 adult man Noordwijk-Binnen Boekerslootlaan, dood AS 
 9-jan 2   Oosterduinen AS 
 18-jan 1   AWD Pindabergje  AS 
Boomleeuwerik 4-jan 9  s-Gravendijck PS 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Boomleeuwerik 22-feb 2  AWD Boeveld baltsend / zingend AM 
 09-mrt 1  Noordduinen – Duindamse Slag  KV 
Boerenzwaluw 22-mrt 1  Noordwijk aan Zee  JH 
Waterpieper 2-jan 1   AWD Van Limburg Stirumvallei foeragerend  AS 
Witte Kwikstaart 21-feb 2  wijk Vinkeveld NA 
 29-mrt 21  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek NA 
Rouwkwikstaart 06-mrt 1  Uitwatering VCK 
 29-mrt 4  Polder Hoogeweg – zuidwesthoek NA 
Pestvogel 20-jan 3  Grashoek PB 
Roodborsttapuit 1-jan 2   Voorhout – Elsgeesterpolder paartje  AS 
 31-jan 2  ’s-Gravendijck, paar AM 
 15-mrt 2  Langevelderslag baltsend / zingend, paar AM 
 30-mrt 2 man Noordduinen – noordrand Noordwijk JH 
 31-mrt 1 man Noordduinen – noordrand Noordwijk KV 
Tapuit 21-mrt 1 man Coepelduynen baltsend / zingend AM 
Grote Lijster 15-feb 1  Noordzijderpolder – grasland Sancta Maria PH SH 
 07-mrt 1  Oud-Leeuwenhorst zingend HV 
 15-mrt 5   AWD Zweefvliegveld  AS 
 21-mrt 1  Coepelduynen  PS 
Zwartkop 22-feb 1 man wijk Vinkeveld in tuin NA 
Tjiftjaf 14-feb 1  wijk Vinkeveld in tuin NA 
 21-feb 1  Rijnsoever roepend AM 
 14-mrt 2  Nieuw-Leeuwenhorst baltsend / zingend  PS 
Klapekster 10-jan 1   AWD Marelberg  AS 
Roek 22-mrt 1  zeetrekpost overvliegend noordoost" JD PS 
Bonte Kraai 2-jan 1   AWD Westhoek AS 
 4-jan 1  AWD Starrenbroek AM 
 13-mrt 1  Rijnsoever VCK 
Ringmus 11-feb 8  wijk Vinkeveld in tuin NA 
Kleine Barmsijs 1-mrt 1   AWD Zweefvliegveld AS 
Kruisbek 11-mrt 3  Noordduinen - Duindamse Slag  ASw ID 
Goudvink 25-jan 7  De Zilk - Zilkerduinweg  PH 
 1-mrt 2   Oosterduinse Meer, paartje AS 
Appelvink 1-jan 2   Oosterduinse Meer foeragerend  AS 
 15-feb 3  Sancta Maria PH SH 
 11-mrt 1  Sint Bavo MW 
Geelgors 7-jan 23   Oosterduinse Meer AS 
Rietgors 4-jan 3  ‘s-Gravendijck PS 

 
Zoogdieren 
Gewone 
Dwergvleermuis 

13-mrt 1  Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld 
NA 

Bunzing 26 mrt 1 Noordzijderpolder - Duinweg JJ 
 
Insecten 
Aardhommel 19-mrt 3  Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld NA 
Kleine Vos 20-mrt 1  Vinkeveld NA 
 

Waarnemers 
AS Ab Steenvoorden HV Hein Verkade NA Noël Aarts 
AM Annelies Marijnis ID Ineke van Dijk PB Peter van den Berg 
ASw Anneke Swanen JD Jelle van Dijk PH Pel van Hattum 
BB Bas v.d. Burg JJ Jan Jacobs PS Peter Spierenburg 
BV Bart Vastenhouw JH Jan Hendriks SH Saray Humprey 
CH Carol Honsbeek KV Koene Vegter VCK Vogel- en natuurclub Katwijk 
GC Gab de Croock MG Mariska de Graaff WNL www.waarneming.nl 
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Lijst van werkgroepen en commissie 
 
Jeugdnatuurclub 
De jeugdnatuurclub organiseert excursies en activiteiten 
in het Jan Verwey Natuurcentrum speciaal gericht op de 
jeugd van 6 tot 12 jaar.  
Contactpersoon: Annet de Willigen Tel: 0252-221760 
  
Excursies 
Er worden regelmatig excursies georganiseerd. De 
bestemming kan de omgeving van Noordwijk zijn, maar 
ook natuurgebieden elders in Nederland of zelfs het 
buitenland.  Contactpersoon: Ruurd Eisenga 
Telefoon: 071-3618141 E-mail: r.eisenga@gmail.com 
  
Vogelwerkgroep 
De vogelwerkgroep doet onderzoek naar de vogelstand 
rond Noordwijk. Er worden broedvogel-inventarisaties, 
watervogel- en zeetrektellingen uitgevoerd. Voor 
beginnende vogelaars worden er cursussen 
georganiseerd. Contactpersoon: Jelle van Dijk  
Telefoon: 071-3610833  E-mail: dijkboom@planet.nl 
  
Paddenbescherming 
Jaarlijks steken padden en andere amfibieën tijdens de 
voorjaarstrek in grote aantallen de wegen in het 
Langeveld over. Met wegafzettingen voorkomt de 
werkgroep dat de dieren massaal slachtoffer worden van 
het verkeer. Contactpersoon: Jan Jacobs  
Tel: 071-3610396  E-mail: Jan-Jacobs@zonnet.nl 
 
Paddestoelenwerkgroep 
De paddestoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal 
soorten paddestoelen dat in Noordwijk en omgeving 
voorkomt. Contactpersoon: Lutgarde Roelandt 
Telefoon: 071-3610396 
  
Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(Samen met KNNV-afd. Leiden)  
De mossenwerkgroep houdt zich bezig met de mossen 
en korstmossen die rond Noordwijk te vinden zijn. 
Contactpersoon: Joop Korselius Telefoon: 071-5172966 
  
Kerkuilen Werkgroep 
Met het plaatsen van nestkasten hoopt de werkgroep de 
vestiging van Kerkuilen in de regio een steuntje in de 
rug te geven. Contactpersoon: Mariska de Graaff 
Telefoon: 0252-211826; mobiel: 06- 14905960 
E-mail: mdegraaff.vanrootselaar@gmail.com 
  
Waarnemingenarchief 
De vereniging verzamelt waarnemingen van vogels, 
zoogdieren, vlinders en andere diersoorten. 
Waarnemingen kunnen onder meer via de website 
doorgegeven worden. Contactpersoon: Peter 
Spierenburg Tel: 071-4035136 E-mail: 
pjspierenburg@planet.nl 
  
Coördinatie bezoek Jan Verwey Natuurcentrum 
Het Jan Verwey Natuurcentrum biedt ruimte om 
scholen te ontvangen, lezingen te houden en educatie 
activiteiten te organiseren. Ook is er een maandelijkse 

inloopochtend. Contactpersoon: Ineke van Dijk  
Tel: 071-3616954 E-mail: vandijkineke@hotmail.com 
  
Beheercommissie Jan Verwey Natuurcentrum 
Voor het onderhoud van Jan Verwey Natuurcentrum 
wordt regelmatig beroep gedaan op klussers. 
Contactpersoon:Jan Jacobs  Telefoon: 071-3610396  
e-mail: Jan-Jacobs@zonnet.nl 
   
Jan Verwey bibliotheek 
De vereniging heeft een verzameling boeken op het 
gebied van vogels en natuur. Aan de basis van de 
verzameling staan de boeken die Jan Verwey aan de 
vereniging heeft nagelaten. Contactpersoon: Ineke van 
Dijk Tel: 071-3616954  
E-mail: vandijkineke@hotmail.com 
Informatie over uitlenen: Marian Zijderveld 
Telefoon: 071-3612726 
  
Educatie Werkgroep 
De Educatie Werkgroep coördineert de educatieve 
activiteiten van de vereniging zoals het scholenbezoek, 
de jeugdexcursies, het Herfstnatuurspel en de 
informatievoorziening in het Jan Verwey 
Natuurcentrum. Contactpersoon: Ineke van Dijk 
Tel: 071-3616954 E-mail: vandijkineke@hotmail.com 
  
Lezingen 
Van september t/m november en van januari t/m maart 
wordt er elke laatste vrijdagavond van de maand in het 
Jan Verwey Natuurcentrum een lezing gehouden over 
uiteenlopende natuuronderwerpen. Contactpersoon: 
Peter Spierenburg Telefoon: 071-4035136 
E-mail: pjspierenburg@planet.nl 
  
Natuurbeschermingszaken 
De vereniging volgt de ontwikkelingen die invloed 
kunnen hebben op de natuur en het landschap in 
Noordwijk en omgeving. Contactpersoon: Peter 
Spierenburg Telefoon: 071-4035136  
E-mail: pjspierenburg@planet.nl 
  
Natuurwerkgroep 
Onderhoud van natuurgebieden op projectbasis. 
Per project worden vrijwilligers gevraagd om de handen 
uit de mouwen te steken in een gebied in Noordwijk. 
Contactpersoon: Ineke van Dijk Tel. 071-3616954  
Email: vandijkineke@hotmail.com 
  
Redactie De Strandloper en de Website 
Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt vier maal 
per jaar. De website www.strandloper.nl geeft een 
actueel overzicht van wat er gebeurt in de vereniging.   
Contactpersoon: Kees Erkelens  
Tel: 071-3614143 E-mail: keeserkelens@hotmail.com 
   
Ledenadministratie 
De vereniging telt rond de 550 leden.  
Contactpersoon: Koene Vegter  
Golfweg 39 2202-JH Noordwijk 
Tel:  071-3615044 E-mail: koenevegter@planet.nl 
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