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bij de voorplaat: 
Zwartkopmeeuw 
foto: Joost Bouwmeester 
 
Deze meeuw broedt tegenwoordig met zo’n 900 paren in 
ons land. Na een aarzelend begin rond 1975 kwam de groei 
na 1990 flink op gang. De dichtstbijzijnde kolonie ligt bij 
Nieuwkoop (ongeveer tien paar), maar veruit de meeste 
paren broeden in het Deltagebied. De Zwartkopmeeuw 
broedt graag bij Kokmeeuwen en lijkt ook het meest op 
deze soort. Bij de volwassen vogels vallen zowel in de 
zomer als in de winter de vrijwel witte vleugels op. 
De vogel van de voorplaat werd gefotografeerd bij 
Boulogne sur Mer in Noord-Frankrijk. Hier verzamelen 
zich na de broedtijd honderden exemplaren, afkomstig uit 
allerlei Europese landen. Hierbij zijn altijd veel vogels met 
kleurringen. Het loont hier de moeite om met brood de 
vogels dichterbij te lokken om zodoende de ringen af te 
lezen. Vogelaars die in het najaar naar Cap Gris Nez gaan, 
slaan een bezoek aan deze plaats zelden over. Na het 
insturen van de codes blijken er vogels uit landen als 
Nederland, België, Italië en Tsjechië bij te zitten.  JvD     
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Agenda 
 
Inloopochtenden Jan Verwey Centrum 
 
Zaterdag 3 oktober 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 7 november 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 5 december  10.00 – 12.00 uur 
 
 
Lezingen 
 
Spitsbergen en IJsland 
Vrijdag 25 september 
Aanvang: 20:00 uur 
Door Herman van der Hart 
 
De Otter is terug 
Vrijdag 30 oktober 
Aanvang: 20:00 uur 
Door Hugh Jansman 
 
Naar Zuid-Afrika en Ethiopië 
Vrijdag 27 november 
Aanvang: 20:00 uur 
Door Ab Steenvoorden 
 
 
Jeugdactiviteiten 
 
Vleermuisexcursie  
Zaterdag 19 september 
Met Rob Timmerman 
Tijd: 19.00 - 20.00 uur 
Verzamelen bij het koetshuis van het 
Leeuwenhorstbos aan de Gooweg 
LET OP: dit is een jeugdactiviteit voor de jeugd 
van 8-15 jaar 
 
Paddenstoelenexcursie 
Zaterdag 31 oktober 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur   

Met Lutgarde Roelandt 
Verzamelen bij Nieuw-Leeuwenhorst, ingang 
Westeinde 
 
Speuren naar sporen in het duin 
Zaterdag  21 november 
Met Robert Sluys 
Tijd: 10.00-11.30 uur 
Verzamelpunt is het einde van de Astridboulevard 
 
Excursies 
 
Waddenweekend 
25 september – 27 september 
Kooiplaats Schiermonnikoog  
Contact: George Hageman en Pieter de Jong 
 
Internationale vogeltrekdag 
Zaterdag 3 oktober  
Tijd: 08.00 – 11.00 uur  
Plaats: uitkijkpunt de Driehoek in de Noordduinen 
bij afrit 22 
Contact: Ruurd Eisenga 
 
Excursie Starrevaart 
Zaterdag 28 november  
Tijd: 08.30 – ca. 12.00 uur 
Verzamelen op de parkeerplaats van de Northgo 
sporthal 
Contact: Rien Sluis  
 
Ganzenexcursie Zeeland 
Woensdag 30 december 
Tijd: 08.00 – 17.00 uur 
Verzamelen op de parkeerplaats van de Northgo 
sporthal 
Excursie alleen voor leden 
Contact: Jelle van Dijk 
 

 
Bestuursmededelingen september 2009 

 
Peter Spierenburg 
 
We hebben mooie zomermaanden achter de rug; 
niet alleen qua weer maar ook qua activiteiten. De 
vleermuisexcursies voor de jeugd waren een groot 
succes. Vandaar ook dat we dit najaar op herhaling 
gaan.  

Ook was er veel belangstelling voor het bezoek aan 
het eiland Tiengemeten en – dichterbij – de 
Coepelduinen. Een tweetal lezingen organiseerden 
we samen met de bibliotheek en boekhandel Van 
der Meer. Vooral op de boeiende lezing van Albert 
Beintema kwamen veel mensen af.   
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Excursie Coepelduinen   foto: Henny ter Mors 
 
De vereniging organiseert ook af en toe 
meerdaagse excursies. De deelnemers aan  het 
Elbeweekend telden 80 soorten vogels. Dicht bij 
hun camping lag het mooiste akkerflora-reservaat 
van Niedersachsen. Hier wordt nog landbouw 
bedreven zoals vroeger. Op de akkers zijn volop 
bloemen te vinden zoals Korenbloem, Grote 
Klaproos, Hardbloem en de bijzondere Roggelelie. 
Leuk dat hier nog de ouderwetse vogels van het 
boerenland te vinden zijn: Geelgors, Ortolaan, 
Veldleeuwerik en Grauwe Klauwier. 
Dit najaar staan er nog twee weekendexcursies 
gepland. Het traditionele Waddenweekend vindt 
eind september plaats. Verder wordt begin 
november een bezoek gebracht aan de Dümersee in 
Duitsland, waar kraanvogels te zien zijn. De 
excursie werd – vanwege de noodzaak tot 
reservering - aangekondigd via de website en was 
binnen de kortste keren volgeboekt. Vandaar dat 
we hem ook niet op het groene vel melden. Nog 
een reden om regelmatig eens te kijken op de 
website naar het laatste nieuws. U vindt er ook 
volop actuele tips waar u vogels kunt kijken. Eind 
augustus werd bijvoorbeeld melding gemaakt van 
verschillende bollenlandjes die onder water 
stonden. Deze hebben een grote aantrekkingskracht 
op vogels.  
 
Nel Nooijen heeft na jaren de Jeugdnatuurclub 
overgedragen aan Annet de Willigen, die al een 
tijdje meedraait in de werkgroep. Annet heeft een 
e-mail adres aan laten maken voor aanmeldingen 
voor excursies, vragen over de jeugdclub 
enzovoort: jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl.  

Dit adres vindt u voortaan ook 
bovenaan het groene vel. Nel blijft wel 
voorzitter van de Educatieve 
Werkgroep en lid van het bestuur. 
 
De gemeente heeft aan het begin van de 
zomer een nota van beantwoording 
gestuurd op onze reactie op de 
Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport. Als vereniging zijn we 
tevreden; verschillende punten zijn 
overgenomen die we naar voren hebben 
gebracht, zoals: 
De strandzonering wordt in de 
structuurnota opgenomen, inclusief 
strandreservaat. 
Het idee om bij landgoed Marbus een 
nieuwe bungalowwijk te bouwen is 
vervallen. 

 
 
Hoewel we ervan op de hoogte waren dat het 
strandreservaat in de Structuurvisie werd 
opgenomen, waren we toch aangenaam verrast 
door berichten in de pers over de 
intentieovereenkomst ‘Noordvoort’. Namens de 
gemeente Noordwijk heeft wethouder Ton van 
Rijnberk deze in augustus getekend. Noordwijk 
gaat met de gemeente Zandvoort, het 
Hoogheemraadschap Rijnland, Rijkswaterstaat, 

Staatsbosbeheer en Waternet intensief 
samenwerken om de natuur- en belevingswaarden 
tussen strandpaal 70 en 73 te verbeteren en te 
herstellen. Denk aan beperking van de recreatie, 
omlopen via een duinpad en dynamisch 
zeereepbeheer. Voor deze richting heeft onze 
vereniging steeds gepleit. Al in 2010 moeten de 
eerste resultaten zichtbaar zijn.  
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Paddenbescherming in het Langeveld beëindigd 
 
Jan Jacobs 
 
In november van vorig jaar heeft de 
Paddenwerkgroep van onze vereniging besloten 
om te stoppen met de beschermingsmaatregelen 
voor de padden in het Langeveld in Noordwijk. 
Door de herinrichting van het terrein Langeveld 
van het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) zijn 
ideale omstandigheden geschapen voor de padden 
in het ZHL en het aangrenzende gebied van de 
Amsterdamse Waterleiding Duinen, om zich in 
nieuw water voort te planten, zonder dat ze drukke 
verkeerswegen hoeven over te steken. Maar het 
leek ons toen ook verstandig om de paddentrek in 
het seizoen van 2009 nog te blijven volgen. 
Daarom hebben we op gunstige dagen voor de 
paddentrek de aantallen dode padden geteld. 
 
Het aantal verkeersslachtoffers is dit jaar hoger 
uitgevallen dan vorig jaar, namelijk 752 stuks 
tegenover 630 in 2008. Op het vanouds 
onbeschermde deel, de Duinweg en Randweg 
tussen Noordwijk en Stay-ok, is het aantal dode 
padden teruggelopen van 465 naar 392. Op het 
overige, vroeger beschermde deel, namelijk de 
Kapelleboslaan en Vogelaardreef is een toename 
vastgesteld van 195 dode padden,  namelijk van 
165 naar 360. Hierbij moet worden aangetekend 
dat daar aanzienlijk meer verkeer is geweest, 
doordat de wegen dit jaar niet afgesloten zijn 
geweest. 
 
Ook is er in het voorjaar gekeken hoe het de 
padden in de poelen en de duinbeek vergaan is. 
Half maart vonden we de eerste eiersnoeren. Half 
april zwommen er al ontelbaar veel paddenlarven 
rond. En een maand later konden we constateren 
dat het een vruchtbaar jaar voor de padden was 
geweest, want in het hele terrein van het Zuid-
Hollands Landschap wemelde het van de jonge 
padjes, zowel in het open terrein als in het bos. 
Hetzelfde verschijnsel deed zich zes weken later 
voor met de Rugstreeppadjes. Deze dieren hebben 
het wel moeilijker gehad dan de gewone pad, want 
door de lage waterstand van de duinbeek zijn veel 
larven van de Rugstreeppad door droogte 
omgekomen. De duinbeek is op een groot aantal 
plaatsen volledig uitgedroogd. De paddenpoelen en 
enkele delen van de duinbeek zijn echter door hun 
grotere diepte altijd watervoerend geweest. Dit is 
door het ZHL bewust gedaan om bij calamiteiten 
zoals onverwacht grote of langdurige droogte de 
flora en fauna in het water kans van overleven te 
bieden. De Rugstreeppad heeft als pioniersoort 

bewezen zich onder moeilijke omstandigheden te 
kunnen handhaven. En ook hier weer met succes. 
Rond half juni wemelde het terrein voor de tweede 
keer van de jonge padjes, maar dit maal van de 
Rugstreeppadjes. 
 
Met het beëindigen van de paddenbescherming 
door onze vereniging sluiten we een zeer langdurig 
en succesvol project af. Vanaf 1974 hebben 
tientallen leden van onze vereniging zich daar 
jaarlijks enthousiast voor ingezet. Velen hebben dit 
gevoeld als een persoonlijke bijdrage aan de natuur 
in Noordwijk. De nieuwe inrichting van het 
aangrenzende terrein van het ZHL heeft er 
uiteindelijk voor gezorgd dat de 
paddenbescherming door de wegafzettingen in het 
Langeveld overbodig is geworden. De padden 
worden door de nieuwe duinbeek en de 
paddenpoelen nu permanent voorzien van 
voortplantingswater, zonder dat daar menselijke 
maatregelen genomen hoeven te worden. De dieren 
kunnen nu zichzelf bedruipen en zijn voor de 
voortplanting bij het ZHL in veilige handen. Of dit 
succes blijft, zal natuurlijk ook afhangen van het 
beheer van de beek en de poelen door het ZHL, 
maar daar hebben we alle vertrouwen in. 
 
Wat betreft het 
onbeschermde deel van het 
traject, tussen Noordwijk 
en Stay-ok, moeten we 
constateren dat daar het 
aantal dode padden 
eveneens terugloopt. 
Hiervoor moeten andere 
oorzaken zijn. Nu we 
besloten hebben met de 
paddenbescherming te 
stoppen lijkt het zinvol om 
langs dat deel van de weg 
waarschuwingsborden te plaatsen voor de 
paddentrek, zodat de automobilisten geïnformeerd 
worden over dit natuurverschijnsel. Ze kunnen dan 
met hun rijgedrag daar rekening mee houden. 
 
Dank is ook verschuldigd aan de Gemeente 
Noordwijk. Allereerst voor de beschikbaarstelling 
van de hekken en verlichting voor de 
wegafzettingen. Maar dank in het bijzonder aan de 
dienst Openbare Werken, die jarenlang de hekken 
en lampen hebben aangebracht en onderhouden en 
deze bij storingen vlot hebben gerepareerd. Zonder 
hun inzet zou de paddenbescherming niet zo 
succesvol zijn geweest. 
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Vogels kijken op IJSLAND 
 

 
Jelle van Dijk 
 
IJsland is een bijzonder land, zeker voor 
natuurliefhebbers. Dat blijkt al uit het feit dat het 
langste artikel (15 pagina’s) dat ooit in de 
Strandloper is geplaatst over IJsland ging. Het is 
een reisverslag uit september 1980 geschreven 
door Kees Verwey, Menko Wiersema, Jan-Peter 
Wiersema en Frank van Duivenvoorde.   
Dit jaar (2009) maakten Coby en ik een rondreis 
over IJsland die duurde van 18 juni tot 10 juli. Op 
IJsland gebruikten we eigen auto, tent en 
kampeeruitrusting. Hiervoor was het nodig naar 
Hanstholm in N-Jutland te rijden en daar in te 
schepen op de Norröna van de Smyril-Line. De 
boot meert af in Seidisfjördur in het oosten van 
IJsland. De zeereis duurt twee volle dagen en er 
wordt alleen in Torshavn (Faeroër Eilanden) een 
korte stop gemaakt. Zo’n bootreis kost wel wat 
(1850 euro inclusief hut), maar het grote voordeel 
is toch wel dat je alles bij de hand hebt en kunt 
gaan en staan waar je wilt. 
IJsland is een prima kampeerland. In vrijwel elk 
dorp is wel een supermarkt, benzinepomp en 
camping te vinden. Kamperen is buitengewoon 
goedkoop: drie weken kostten ons maar 60 euro. 
Veel campings zijn namelijk gratis en als er 
betaald moet worden blijft het meestal bij 5 euro 
per overnachting.   

Als er geen douche is, 
kan vrijwel altijd in het 
plaatselijke zwembad 
gedoucht (en gezwom-
men) worden. Dankzij de 
devaluatie van de 
IJslandse kroon zijn 
levensmiddelen en 
autobrandstof niet 
duurder dan hier. In de 
natuurgebieden staan 
mooie informatieborden 
(ook in het Engels). 
Natuurlijk worden deze 
niet beklad en zoiets als 
zwerfvuil is in IJsland 
onbekend. Kortom een 
bijzonder prettig 
vakantieland. 
Het weer was aan de 
frisse kant met vaak geen 
hoger maximum dan 10-
14 graden, maar 

nachtvorst en sneeuw bleven uit. Er viel in het 
begin wel wat regen, maar compleet verregende 
dagen hadden we gelukkig niet. Vrijwel elke dag 
stond er een stevige bries, met name in de middag. 
Dat was nogal eens hinderlijk omdat bomen en 
struiken op veel plaatsen geheel ontbreken, ook op 
de campings. 
We maakten een rondreis tegen de wijzers van de 
klok in. Dus eerst de noordkust en daarna het 
westen, Reykjavik en de zuidkust. Van het 
uitgestrekte binnenland hebben we nauwelijks iets 
gezien omdat hier alleen met terreinwagens kan 
worden gereden. Speciale vogelsoorten hebben we 
daardoor niet gemist; bijzondere landschappen 
vermoedelijk wel. 
Natuurlijk wil elke vogelaar die IJsland bezoekt 
bepaalde soorten zien die hier niet, maar daar wel  
voorkomen. Hoog genoteerd staan daarom bij 
iedereen soorten als IJslandse Brilduiker, 
Harlekijneend en Giervalk. Daarnaast waren we 
benieuwd hoe het broedbiotoop van meer bekende 
soorten als Kleine Rietgans, IJslandse Grutto, 
Tureluur en Winterkoning er uit zou zien. 
Natuurlijk zouden we ook op de plantjes letten en 
de bijzondere vulkanische verschijnselen niet 
overslaan.  
 
De avifauna van IJsland wordt gekenmerkt door 
drie opvallende zaken: a. enkele ‘Amerikaanse’ 
broedvogelsoorten; b. betrekkelijk soortenarm; c. 

Dryas langs de Jokulsa 
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de talrijkheid van bepaalde steltlopers en 
kustvogels. 
Voor drie Amerikaanse soorten vormt IJsland het 
meest oostelijke hoekje van hun broedgebied: 
IJsduiker (300 paren), Harlekijneend (2000-3000 
paren) en IJslandse Brilduiker (800 paren). De 
laatste is het gemakkelijkste te vinden, want alle 
paren broeden in het beroemde meer Myvatn. 
Brilduikers zijn echte holenbroeders en met de 
IJslandse Brilduikers is dat niet anders. Bij gebrek 
aan bomen, broeden deze eenden hier in de spleten 
en holten die overal in de gestolde lavavelden 
rondom het meer te vinden zijn. Myvatn betekent 
‘muggenmeer’ en dankzij de muggenlarven is dit 
meer bijzonder vogelrijk. In dit meer broeden 15 
soorten eenden! Gelukkig steken deze muggen 
niet, al kan het gekriebel ook knap lastig worden. 
Er zijn hier dan ook muggennetjes te koop.  
 

 
IJslandse Brilduiker bij Mývatn  
 
Harlekijneenden broeden langs snelstromende 
rivieren. Wij zagen een paar vrouwtjes in de Laxa 
bij Myvatn, maar gelukkig ook hier en daar langs 
de kust. Ze foerageren daar in de branding en 
worden snel over het hoofd gezien. Ook voor de 
IJsduiker was Myvatn een prima plek. We zagen 
en hoorden deze prachtige vogel hier enkele keren, 
eenmaal ook een paar met een jong. Ook elders 
werd deze prachtige vogel enkele keren gezien. 
IJsland kan beslist soortenarm worden genoemd. 
Onze soortenlijst vermeldde na afloop slechts 72 
soorten, een bescheiden aantal als je dat vergelijkt 
met de meer dan 200 die een reis naar de 
Varangerfjord in Noorwegen indertijd opleverde. 
Voor dit lage aantal zijn een paar zaken aan te 
voeren. In de eerste plaats is IJsland een eiland dat 
geïsoleerd in de noordelijke Atlantische Oceaan 
ligt. Bovendien is er weinig bos, hoewel er vroeger 
veel meer bos geweest moet zijn. Er zijn enorme 
gletsjers en door het vulkanisme zijn honderden 
vierkante kilometers met lava overdekt. Op de 
verweerde lava hebben zich prachtige mostapijten 

ontwikkeld, maar van een gevarieerde flora is op 
dergelijke plaatsen geen sprake. Ook zijn er 
uitgestrekte zandvlaktes waar vrijwel geen 
begroeiing is. Belangrijk in dit verband is 
ongetwijfeld ook dat op IJsland geen lemmingen 
en veldmuizen voorkomen. Alleen de bosmuis is 
plaatselijk talrijk, maar vormt vanwege zijn 
verborgen leefwijze geen belangrijke voedselbron. 
Verder komen er weinig insecten voor. IJsland 
kent slechts 1300 soorten tegen zo’n 20.000 voor 
een willekeurig land in West-Europa. Dagvlinders 
ontbreken op IJsland; wel zie je overal ‘motjes’. 
Verrassend waren de Distelvlinders die we na een 
‘warm’ weekend langs de zuidkust zagen. 
Het beperkte aantal soorten is vooral bij de 
zangvogels opvallend. Een wandeling van twee uur 
door parken en villawijken van Reykjavik leverde 
2 Merels, 5 Spreeuwen, 1 Witte Kwikstaart, 2 
Barmsijzen en 12 Koperwieken op. Een mooi, oud 
berkenbos in het nationale park Skaftafell kende 
alleen maar Koperwiek, Barmsijs en Winterkoning 
als broedvogels. Hier en daar vindt aanplant van 
sparren en lariksen plaats. In deze bosjes waren 
alleen enkele Koperwieken te vinden. In de 
boomloze gebieden wordt de zangvogellijst nog  
aangevuld met Graspieper, Tapuit, Sneeuwgors en 
Raaf. Hiervan bereikt alleen de Graspieper in 
vochtige graslanden vrij hoge dichtheden. Slechts 
bij één boerderij (in het dorpje Hof) zijn enkele 
paartjes Huismussen te vinden. Toch wordt IJsland 
blijkbaar iets aantrekkelijker voor zangvogels, 
want dit voorjaar werden broedgevallen van 
Tjiftjaf en Boerenzwaluw bekend, terwijl er ook 
Houtduiven, Zwartkoppen en Vinken werden 
gemeld. Van dit rijtje zagen wij alleen de Houtduif. 
Door de lage zangvogeldichtheid en het ontbreken 
van kleine knaagdieren (en konijnen) zijn er 
vrijwel geen roofvogels. Het kan zo maar gebeuren 
dat je na drie weken vogels kijken op IJsland geen 
enkele roofvogel hebt gezien. Wijd verspreid zijn 
Smelleken en Giervalk, maar bij beide soorten gaat 
het om lage aantallen (1000 resp. 250 paren). Wij 
hebben beide soorten enkele keren gezien, waarbij 
we vooral bij de Giervalk bijzonder veel geluk 
hadden. Behalve twee nesten zagen we ook hoe 
een Giervalk een verongelukte Wilde Zwaan uit 
elkaar trok. Naast deze twee roofvogels broeden op 
IJsland ook nog enkele paren Zeearenden en ruim 
100 paren Velduilen (deze twee soorten zagen wij 
niet). 
Het derde punt is de opvallende talrijkheid van 
zeevogels en bepaalde steltlopersoorten. Wat dat 
laatste betreft gaat het om Tureluur (50.000-
100.000 p.), Watersnip (300.000 p.), Goudplevier 
(300.000 p.), Bontbekplevier (50.000 p.), 
Regenwulp (200.000 p.), Bonte Strandloper 
(300.000 p.) en Grauwe Franjepoot (50.000-
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100.000 p.).  In kleinere aantallen (ongeveer 
10.000 p.) broeden Paarse Strandloper, Scholekster 
en Grutto. 
IJsland kent (nog) grote oppervlaktes met extensief 
beheerd grasland, maar opvallend vonden wij toch 
ook de vele intensief beheerde veebedrijven. 
Slechts hier en daar liep daar een koe in de wei en 
vrijwel overal was het hooiland (vaak 
‘raaigrasakkers’) al gemaaid en lag het hooi in wit 
plastic verpakte rollen op het land. Weidevogels 
zaten hier niet. Zodra er echter wat vochtige 
plekken met veen te vinden zijn, verschijnen 
Watersnip, Tureluur en Grutto. De laatste soort 
zagen we trouwens ook in vrij droge terreinen in 
gezelschap van Goudplevieren. Goudplevieren  
komen ook op IJsland niet in cultuurgraslanden 
voor. In vlakke, ruig begroeide terreinen ontbreekt 
deze soort echter zelden. 

Gapende Papegaaiduiker op Latraberg  
 
De grote bulk van de IJslandse vogels wordt 
gevormd door de zeevogels. IJsland wordt omringd 
door visrijke zeeën en het eiland heeft op veel 
plaatsen prachtige, steile rotskusten. De talrijkste 
soort is de Papegaaiduiker met naar schatting 2-3 
miljoen paren. Nog steeds bestaat de mogelijkheid 
om in restaurants op de Westmann Eilanden een 
Papegaaiduiker te nuttigen. Aangespoord door de 
slechte broedresultaten van de laatste jaren gaan er 
ook in IJsland stemmen op om dit gebruik af te 
schaffen. In veel kolonies kunnen deze prachtige 
vogels vaak tot op enkele meters benaderd worden 
(bijv. Latraberg). Ook de Noordse Stormvogel is 
met 1-2 miljoen paren buitengewoon talrijk. Op 
vrijwel elke rotswand langs de kust zijn deze 
vogels te zien. Bovendien worden rotswanden tot 

meer dan 30 km van de kust benut zoals bij de 
Dettifoss. 
Bijzonder talrijke koloniebroeders met vele 
honderdduizenden paren zijn verder Zeekoet, 
Kortbekzeekoet, Alk en Noordse Stern. Zwarte 
Zeekoet, Kuifaalscholver en Aalscholver komen 
met enkele tienduizenden voor. Bij de 
zeevogelkolonies zijn ook altijd meeuwen en 
jagers te vinden. Op IJsland loont het om de grote 
meeuwen goed te bekijken, want de kans is groot, 
zeker in het westen, dat er Grote Burgemeesters en 
Kleine Burgemeesters tussen zitten. Bij Olafsvik 
troffen wij een volwassen Kumliens Meeuw aan; 
dit is een kruising tussen een Kleine Burgemeester 
en een Thayer’s Meeuw, beide broedvogels van 
oostelijk N-Amerika.  Grote Jagers broeden met 
enkele duizenden paren langs de zuidkust. Kleine 
Jagers broeden overal. Langs de kust achtervolgen 

ze vaak Noordse Sterns die met 
een visje terugkeren naar de 
kolonie. Ook zagen we dat 
terugkerende Alken en Zeekoeten 
werden aangevallen. In het 
binnenland vormen jonge vogels 
een prooi. Zo werd de camping 
van Skaftafell vele malen per dag 
door Kleine Jagers bezocht die 
op zoek waren naar pas 
uitgevlogen kwikstaarten en 
Koperwieken. 
Er is natuurlijk nog veel meer te 
vertellen over de vogels van 
IJsland. Vijftien pagina’s zijn 
daar gemakkelijk mee te vullen. 
En dan hebben we het nog niet 
over planten, mossen en 
vulkanisme gehad. Misschien dat 
de redactie bij dit verhaaltje ook 

de vogellijst met opmerkingen wil opnemen. 
Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u die lijst 
aanvragen per e-mail (dijkboom@planet.nl). U 
kunt dan ook vragen naar het reisverslag van 25 
kantjes. 
 
N.B. De hier vermelde aantallen komen uit de 
Icelandic Birdguide, een prima vogelboek dat ook 
in veel IJslandse supermarkten te koop is. Op veel 
plaatsen (ook bij de grote benzinestations) is de 
Fuglakort (Vogelkaart) te koop. Deze beeldt alle 
broedvogels af met daarbij  een aantalschatting en 
de verspreidingskaart. Alle informatie hierbij ook 
in het Engels en het Duits. De beste 
vogelinformatie op het internet is te vinden door 
Google te laten zoeken naar “Birding Iceland”.  
Je komt dan snel bij een prachtige site met recent 
vogelnieuws en veel kaartjes.
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IJsland vogellijst met opmerkingen 
18 juni – 9 juli 2009 

 
Wilde Zwaan 
Vrijwel dagelijks waargenomen (ook in stadsvijver 
Reykjavik), soms met jongen. Hier en daar groepen (50-
120 ex.) langs de kust. In de Lonsfjördur (zuidoostkust) 
op 7 juli ruiconcentratie van zo’n 4000 ex. 
Kleine Rietgans 
Alleen gezien in NO-IJsland. Op 19 juni 15 ex. langs 
weg 1 tussen Egilsstadir en Myvatn. Daar ook 80 ex. 
overvliegend en nog enkele ex. langs de weg waarbij 
een paar met jongen. Boven camping Asbyrgi 30 ex. 
overvliegend.  
Grauwe Gans 
Op veel plaatsen gezien, vaak met grote jongen. In 
Reykjavik flinke groep in de stadsvijver. 
Ruiconcentraties op meerdere plaatsen zoals in de baai 
van Saudarkrokur (1000 ex.) op 25 juni en in de 
Lonsfjördur op 7 juli (1500 ex.). 
Tafeleend 
Alleen op 23 juni 1 ex. gezien tussen de honderden 
Kuifeenden in Myvatn.  
Kuifeend 
Meest verbreide eendensoort. Op veel plaatsen met 
jongen, o.a in stadsvijver Reykjavik (7 paar). In Myvatn 
zeer talrijk (2000 ex.). 
Topper 
Op hoogvlakte langs weg 1 enkele broedparen. Talrijk 
in Myvatn (500 ex.). Op 25 juni 4 paren in meertje ten 
oosten van Blönduos. 
Koningseider 
Op 24 juni een woerd bij de haven van Akureyri en aan 
het eind van de dag ook een woerd in het haventje van 
Hofsos. Deze vogel was hier ook op 25 juni aanwezig. 
Eider 
Talrijk langs de gehele kustlijn. Overal vrouwtjes met 
jongen en groepen van vele honderden woerden. 
Broodetend (met jongen!) in stadsvijver van Reykjavik. 
Niet in het binnenland. 
Harlekijneend 
Op 18 juni 2 ex. bij brug zuidzijde Logurinn. Bij 
Myvatn alleen 3 vrouwtjes gezien bij de brug over de 
Laxa. Op 28 juni 3 ex. langs rotskust ten oosten van 
Helissandur. Op 7 juli op twee plaatsen (20 ex.) in de 
branding tussen  Lonsfjördur en Breiddalsvik. 
Zwarte Zee-eend 
Op 22 juni 4 ex.  bij Husavik. Hierna alleen nog enkele 
ex. gezien in Myvatn. 
IJseend 
Op 19 juni een paar in het Logurinn ten noorden van 
Egilsstadir. In de plassen bij Kopasker op 21 juni 8 ex. 
gezien. In Myvatn max. 10 ex. per dag opgemerkt. 
Hierna alleen nog 1 ex. in de lagune van Höfn en 1 ex. 
in de haven van Breiddalsvik. 
IJslandse Brilduiker 
Uitsluitend bij Myvatn waargenomen. Op 22 en 23 juni 
1 paar in poeltje bij de brug over de Laxa. Op 23 juni 
170 woerden bij elkaar langs zuidrand. Op 24 juni 1 ex. 
bij camping Bjarg. 
 
 

Grote Zaagbek 
Bij Myvatn één of twee ex. in de Laxa. Op 25 juni 4 ex. 
in riviertje bij Blönduos. 
Middelste Zaagbek 
In plasjes bij Kopasker 10 p. Bij Husavik 30 ex. bij 
elkaar. In Myvatn max. 20 ex. per dag. Hierna af en toe 
een paar gezien zoals langs de waterkant van Reykjavik 
en de lagune van Höfn. 
Krakeend  
Alleen in Myvatn gezien (22-24 juni). Groepen van 
tientallen tot maximaal 80 ex. 
Smient 
Op 10 dagen Smienten gezien. Hier en daar een 
vrouwtje met pulli, zoals achterin de kloof van Asbyrgi 
en ten noorden van Kopasker. Alleen bij Myvatn 
groepjes met in totaal 50 ex. 
Wilde Eend 
Vrijwel elke dag gezien, steeds in klein aantal, ook bij 
Myvatn (minder dan 10 ex. per dag). 
Pijlstaart 
In meertje op de hoogvlakte langs weg 1 op 20 juni 3 
paren. In Myvatn elke dag 2 ex. gezien. Op 27 juni 1 ex. 
in lagune bij Rif. 
Wintertaling 
Hier en daar een paar in kleine meertjes. In Myvatn 
max. 10 ex. In baai bij Saudarkrokur 10 ex. op 25 juni. 
Op 29 juni enkele ex. in plasjes ten oosten van 
Anarstapi. 
Alpensneeuwhoen 
Slechts enkele waarnemingen. Op 24 juni 2 ex. tussen 
Akureyri en Dalvik. Op 24 juni 1 ex. op het dak van een 
huis in Hofsos. Op 29 juni 1 ex. op een steen langs de 
weg bij Anarstapi. Op 5 juli 1 ex. bij uitzichtpunt over 
de gletsjer van Skaftafell. 
Roodkeelduiker 
Op 19 juni een paar in noordelijk deel Logurinn. In 
meertjes bij Kopasker 25 ex., ook paren met jongen. 
Twee ex. in zee bij Husavik. Niet gezien bij Myvatn. Op 
29 juni 4 ex. in meertjes ten oosten van Anarstapi. 
Verder enkele ex. langs zuidkust, o.a. bij Höfn. 
IJsduiker 
In het Logurinn op 19 juni 1 ex. Op 21 juni 1 ex. in plas 
ten noorden van Kopasker. Op 22 juni 1 paar in de baai 
ten noorden van Husavik en 1 paar in het Vikingsvatn 
(tussen Husavik en Myvatn). Op 23 juni in totaal 6 ex. 
in Myvatn gezien, waarbij een paar met pullus. Op 24 
juni 1 ex. bij camping Bjarg. Op 28 juni een ex. in zee 
bij Helissandur en ook bij Olafsvik. Op 2 juli 5 ex. 
langsvliegend bij Gardskagi. Op 3 juli een onv. ex. in 
zee bij Eyrarbakki. 
Kuifduiker 
Op 21 juni 2 p. in plassen bij Kopasker. Op veel 
plaatsen in Myvatn, met name langs zuidrand en bij 
camping Bjarg (18 ex.). Op 29 juni 1 p. in plasje langs 
de weg ten oosten van Anarstapi. 
Noordse Stormvogel 
Alleen op de dagen bij Myvatn niet gezien. Langs 
vrijwel alle rotskusten talrijke broedvogel. Soms ver 
landinwaarts zoals bij Dettifoss (35 km) en in de kloof 
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van Asbyrgi (15 km). Ook broedend vlakbij de 
Skogarfoss. Boven zee vaak honderden te zien. 
Noordse Pijlstormvogel 
Op 1 juni in de namiddag vele tientallen ex. zuidwaarts 
passerend bij Gardskagi. In de vroege ochtend van 2 
juni hier enkele tientallen. Op 3 en 4 juli enkele ex. 
langs vliegend bij Vik. 
Stormvogeltje 
Na een nevelige en regenachtige dag (1 juni) 6 ex. bij 
Gardskagi tussen 19.00-19.30u. 
Jan-van-gent 
Bij Raudinpur ten noorden van Kopasker een kolonie 
die goed vanaf de kust is te bekijken. Bij Reykjanesta 
(zo-punt schiereiland van Reykjavik) grote kolonie op 
rotseilandje voor de kust. Ten oosten van Reidarfjördur 
op eiland Skrudur ook gentenkolonie, tamelijk ver uit de 
kust. Bij deze kolonies veel genten langstrekkend. 
Elders veel minder of ontbrekend zoals bij Latraberg. 
Aalscholver 
Op 26 en 27 juni enkele tientallen gezien in de 
Breidafjördur vanaf de Baldur en langs de kust bij 
Olafsvik. Hierna alleen nog 2 ex. bij Gardskagi. 
Kuifaalscholver 
Alleen in W-IJsland gezien. Op 27 juni bij het vertrek 
van de Baldur uit Brjanslaekur en verder bij Flatey. Ook 
gezien bij de kaap ten westen van Helissandur. 
Tenslotte nog een waarneming bij de haven van 
Olafsvik op 28 juni. 
Smelleken 
Slechts driemaal gezien. Op 18 juni langs de weg naar 
Snaefell. Op 22 juni flitste een Smelleken over de weg 
bij Vestmannvatn.  Op 2 juli een ex. bij de camping van 
Thingsvellir. 
Giervalk 
Op 21 juni een paar op een rots ten noorden van 
Kopasker. Op 26 juni aan de Djupifjördur (NW-IJsland) 
een Giervalk op een verongelukte Wilde Zwaan. Verder 
in NO-IJsland twee nesten in rotswanden gevonden met 
resp. 4 en 3 jongen. 
Scholekster 
Op veel plaatsen langs rotsige kusten, steeds maar 
enkele ex. 
Bontbekplevier 
Op de meeste dagen enkele ex. gezien, ook in 
binnenland. Vaak in wegbermen met grint. 
Goudplevier 
Vrijwel overal alarmerende paren in de wat ruige, 
vlakke terreinen. Soms tot in dorpen zoals in Hofsos en 
Breiddalsvik. In laatste week veel minder gezien, wat op 
wegtrek wijst. 
Kanoet 
Op 20 juni 2 ex. foeragerend in wier ten noorden van 
Kopasker. In de baai van Höfn op 7 juli groep van 200 
ex. foeragerend op slik. 
Drieteenstrandloper 
Alleen gezien op 28 juni: 2 ex. langs weggetje naar nw-
punt van Snaefellness. 
Paarse Strandloper 
Op 18 juni 1 ex. op hoogvlakte richting Snaefell. Op 21 
juni alarmerende vogel met jong ten noorden van 
Kopasker. Bij bovengenoemde Drieteenstrandlopers 
ook 1 Paarse Strandloper. Langs de kustlijn bij 

Latraberg op 27 juni groep van 70 ex. in het wier 
foeragerend. 
Bonte Strandloper 
Gedurende gehele vakantie alarmerende paren en ook 
grotere groepen bij slikken. Groepen gezien bij 
Kopasker (20 ex.), de lagune bij Rif ( 50 ex.) en de 
lagune van Höfn (300 ex.). 
Watersnip 
Elke dag baltsende vogels gezien en gehoord in allerlei 
terreinen. Vaak meerdere vogels tegelijk baltsend. Ook 
jongen gezien. Geen groepen of ruiconcentraties. 
IJslandse Grutto 
Algemene broedvogel van het laagland, zowel in 
cultuurgrasland als meer ruig terrein. Talrijk in 
kustweiden bij Eyrerbakki. Op 7 juli groep van 35 ex. 
op slik bij Djupivogur. 
Regenwulp 
Op veel plekken alarmerende paren, vaak met jongen. 
Tot 20 ex. per dag. 
Tureluur 
Dagelijks alarmerende paren in vochtige gebieden. Op 
slikken bij Höfn op 7 juli 400 ex. 
Grauwe Franjepoot 
Vrijwel dagelijks gezien. Tientallen in meertjes op de 
hoogvlakte langs weg 1. Alarmerend paar bij camping 
Olafsvik. Dikwijls 20-40 ex. per dag waargenomen. 
Kleine Jager 
Vrijwel dagelijks gezien (tot 10-25 ex.), niet alleen 
langs de kust, maar ook ver in het binnenland (bijv. 
Gullfoss). Vaak Noordse Sterns achtervolgend, maar op 
camping Skaftafell jagend op jongen van Koperwiek en 
Witte Kwikstaart. 
Grote Jager 
Ten noorden van Egilsstadir 1 ex. op 30 km van de kust. 
Bij Kopasker 3 ex. en bij Husavik 5 ex. Verder in 
noorden en westen niet gezien. Langs de gehele 
zuidkust gezien. Grootste aantallen (130 ex.) tussen Vik 
en Skaftafell en van hier naar Höfn (40 ex.). 
Kokmeeuw 
Vrijwel dagelijks gezien met 20-80 ex. 
Stormmeeuw 
Maar op 6 dagen gezien met max. 6 ex., meest in 
noordelijke fjordengebied.  Ook bij Olafsvik en Höfn 
enkele ex. 
Zilvermeeuw 
Langs noord- en ooskust schaars met max. 20 ex. per 
dag. Tussen Höfn en Breiddalsvik veel talrijker met 60-
80 ex. per dag. 
Kleine Mantelmeeuw 
Op veel plaatsen langs de kust gezien in lage aantallen 
(4-10 ex.). Talrijker bij Gardur (80 ex.) 
Kleine Burgemeester 
Tweedejaarsvogel bij Kopasker (21 juni) en adult ten 
noordoosten van Höfn (7 juli). 
Grote Burgemeester 
Tweedejaars op 21 juni bij Kopasker. Groepen adulte 
vogels (tientallen) in fjorden op weg naar Latraberg. 
Tientallen tot max. 150 ex. langs kust bij Olafsvik. Daar 
ook broedend op rotsen tussen Noordse Stormvogels. 
Op 7 juli 1 ex. bij Höfn. 
Kumliens Meeuw 
Op 28 en 29 juni 1 adulte vogel in de baai bij de 
camping van Olafsvik. 
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Grote Mantelmeeuw 
Vrijwel dagelijks gezien. Talrijk (tot 150 ex.) langs de 
kust bij Rif en Gardur (120 ex.). 
Drieteenmeeuw 
Overal langs de kust, vaak in groot aantal met kleine en 
grote kolonies (Latraberg). 
Op 25 juni 100 ex. op strand van Blönduos rustend. 
Noordse Stern 
Talrijke broedvogel met kolonies van soms duizenden 
paren zoals bij Rif, Raudinupur en Gardur. Broedt ook 
op eilandje in stadsvijver van Reykjavik. Soms ver van 
de kust foeragerend boven grasland. Alleen bij camping 
Skaftafell ontbrekend. 
Zeekoet 
Talrijk op vogelrotsen zoals Raudinapur en Latraberg. 
Hier ook vogels van de gebrilde vorm.  
Kortbekzeekoet 
Met tientallen tot honderden gezien op de twee 
vogelrotsen die van dichtbij bekeken konden worden: 
Raudinupur ten noorden van Kopasker en Latraberg. Bij 
Gardskagi ook langstrekkende groepjes naar en van de 
kolonies ten westen van Grindavik. 
Alk 
In en bij alle zeevogelkolonies aanwezig. Opvallend 
talrijk bij Latraberg en Gardskagi.  
Zwarte Zeekoet 
Bij aankomst en vertrek in baai van Seidisfjördur 5-10 
ex. Slechts 2 ex. bij Raudinapur. Bij Husavik 1 ex. Bij 
Latraberg niet gezien. Tientallen bij overtocht van 
Breidafjördur. Op 7 juli enkele tientallen langs de 
rotskust ten noorden en ten zuiden van Djupivogur. 
Papegaaiduiker 
In de buurt van broedplaatsen vaak zeer talrijk met 
groepen van tientallen tot vele honderden: bij aankomst 
in Seydisfjördur, kolonie Raudinupur, baai van Husavik, 
overtocht Breidafjördur, kust van Snaefellness, kust 
Reykjanesta en Gardskagi, kust ten westen van Vik, 
kust tussen Höfn en Breiddalsvik. 

Sneeuwgors bij het Jokulsarlon 
 

Houtduif 
Op 6 juli 1 ex. tussen de huizen foeragerend in het 
buurtschap Hof.  
Graspieper 
Algemene broedvogel van vochtige, vlakke terreinen. 
Vrijwel dagelijks gezien. 
Witte Kwikstaart 
Elke dag in laag aantal gezien, meest bij huizen en 
dorpen. 
Winterkoning 
Regelmatig gezien en gehoord in de berkenbosjes rond 
de camping Höfsdavik. Enkele zingende vogels in het 
berkenbos achterin de kloof van Asbyrgi. Ook gehoord 
in de berkenbosjes rond de camping bij Thingvellir. 
Opvallend algemeen in het dichte berkenstruweel op de 
helling tegenover camping Skaftafell.  
Tapuit 
Hier en daar in schaars begroeide gebieden met rotsen: 
o.a. bij Dettifoss, Husavik, Myvatn, Latraberg (daar 
algemeen), Olafsvik, Skaftafell, Höfn, Breiddalsvik. 
Merel 
Op 30 juni 2 ex. in de omgeving van de camping in 
Reykjavik. 
Koperwiek 
Wellicht de meest verbreide broedvogel van IJsland. Op 
vrijwel alle plaatsen met enige boom- of struikgroei 
aangetroffen. Op 29 juni al met uitgevlogen jongen bij 
de eerste camping gezien. Gewoon in villawijken en 
parken rond camping Reykjavik, maar lang niet zo 
talrijk als de Merel bij ons. 
Goudhaan 
Op 19 juni een zingende vogel in een sparrenbosje aan 
het Lögurinn. 
Raaf 
Bijna dagelijks enkele ex. gezien. Op 19 juni een nest 
met grote jongen in rotsnest langs pad naar de 
Hengifoss. Op 3 juni 2 ex. in steigers rond nieuwbouw 
in Eyrarbakki. 

Spreeuw 
Alleen langs de zuidkust gezien. Bij 
camping Olafsvik een slaapplaats in 
een sparrenbosje waar zo’n 40 ex. 
kamen slapen. Hierbij 5 ex. die 
opvallend licht zandkleurig waren.  
Huismus 
Op 5 juli 2 ex. bij de noordelijke 
boerderij in het buurtschap Hof. 
Barmsijs 
Overal te zien en te horen waar 
berkenbosjes te vinden zijn, tot in 
Reykjavik aan toe. Steeds losse 
individuen of paren, nergens groepjes. 
Kruisbek 
Op 7 juli 28 ex. in sparrenbosje bij de 
camping van Höfn. Later op die dag 9 
ex. in sparretjes bij de camping van 
Breiddalsvik 
Sneeuwgors 
Op 8 dagen waargenomen. Op eerste 
dag langs de weg naar Snaefell. Ten 
noorden van Kopasker 6 ex. gezien.    

 Opvallend mak ex. bij het ijsmeer 
 langs de zuidkust. 
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Vlucht Spreeuwen 
Foto: BBC 

Internationale (Europese) vogeltrekdag zaterdag  
3 oktober 

 
Ruurd Eisenga 
 
Net als andere jaren organiseert vogelbescherming 
Nederland, samen met internationale partners, 
weer een internationale vogeltrekdag. Op deze dag 
worden op tientallen plaatsen in tientallen landen 
vogels geteld. De Vogelbescherming verzamelt de 
gegevens. Onze vereniging neemt hier al een aantal 
jaren aan deel; ook dit jaar wordt er vanaf de 
‘Driehoek’ weer geteld. 

Born to travel 
Het doel van de trekteldag is tweeledig. Aan de ene 
kant komt er informatie binnen over de 
trekbewegingen boven heel Nederland op een 
gezette tijd. Aan de andere kant (en dit is wellicht 
nog veel belangrijker) levert dit spektakel veel 
aandacht en publiciteit op.  
Om deze laatste reden wordt er steevast een thema 
aan de vogeltrekdag gekoppeld. Dit jaar is het 
thema: ‘Born to travel.’  
 

Twee keer per jaar 
Het lijkt zo vanzelfsprekend, zo is de Gierzwaluw 
weer boven het dorp en de Grutto weer in de 
polder. En zo zijn ze weer weg. De tocht die deze 
vogels twee keer per jaar afleggen spreekt tot de 
verbeelding. Die vrijheid van bewegen, gaan 
waarheen je maar wilt, wie wil dat nou niet…. 
Toch zijn deze reizen niet zonder gevaar, en de 
bedreigingen zijn de laatste jaren alleen maar 
toegenomen. 

Bedreigingen 
Onderzoek laat zien dat van de 119 vogelsoorten 
die vanuit Europa naar Midden- en zuidelijk Afrika 
trekken, 40% de afgelopen dertig jaar sterk in 
aantal is achteruit gegaan. De oorzaken hiervoor 
zijn legio. In Europa is dit het verlies aan een 
geschikte leefomgeving door intensieve landbouw 
of door vervuiling en gebruik van pesticiden.  
Onderweg moeten menselijke obstakels zoals 
windmolenparken omzeild worden. In Zuid-
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Europa speelt ook de jacht een negatieve rol. 
Daarnaast zijn veel trekvogels tijdens hun tocht 
afhankelijk van Wetlands, natte gebieden met veel 
voedsel waar ze kunnen ‘bijtanken’. Deze 
gebieden langs de trekroutes staan onder druk. Er 
wordt landbouw of woningbouw gepland, of naar 
gas geboord zoals in onze Waddenzee. Door de 
klimaatverandering en te intensieve veeteelt in 
Afrika, rukt de woestijn daar op. Voor trekvogels 
wordt deze enorme dorre zandvlakte een steeds 
groter obstakel. Velen halen de oversteek niet. De 
gebieden net ten zuiden van de Sahara, de Sahel, 
zijn voor veel Europese trekvogels hun eind-
bestemming, het gebied waar ze overwinteren.  
 

 
 
 
 
 

 
In deze gebieden neemt het voedselaanbod door 
verdroging, intensivering van landbouw en veeteelt 
en het kappen van tropische bossen, sterk af. Er is 
vaak net voldoende voedsel om in leven te blijven. 
Voor het opbouwen van reserves, om in het 
voorjaar weer terug te vliegen naar Europa, niet. 
 

Internationale samenwerking 
Vogelbescherming wil hier aandacht voor. 
Vogeltrek maakt natuurbescherming een 
internationale zaak. Trekvogels laten zich niet 
tegenhouden door landsgrenzen; samenwerking is 

dus cruciaal.  
Internationaal zijn er met gerichte 
campagnes al wat successen geboekt. 
Met aansprekende vogelsoorten zoal 
Lepelaar, Kraanvogel en Ooievaar gaat 
het al een tijdje een stuk beter dan 
voorheen. Met de huidige campagne, die 
vier jaar gaat duren, wil de 
vogelbescherming, door middel van 
onderzoek en publiciteit, aandacht voor 
de trekvogels, zodat hun voortbestaan 
wordt gewaarborgd.  

Ook meetellen op 3 oktober? 
De Vereniging voor Natuur en 
Vogelbescherming Noordwijk werkt 
graag mee om aandacht te vragen voor 
trekvogels. In voorgaande jaren was het 
al een groot succes, daarom willen we 
dit jaar wederom meedoen. De vogeltrek 
wordt gevolgd op zaterdag 3 oktober 
vanaf de driehoek, strandafgang 22, in 
de Noordduinen. (Bij de bosweg de 
Noordduinen in, volg het fietspad 
gedurende een kilometer, ter hoogte van 
afgang 22 staan we op de uitkijkheuvel). 
Bij gunstige (oosten) wind zijn boven 
‘onze’ duinen vele honderden vogels te 
zien.  
 
Voor meer informatie zie het groene vel 
en houd de plaatselijke pers in de gaten. 
 

Interessante websites: 
 

www.vogelbescherming.nl 
 

www.borntotravelcampaign.com 
 
 
 

Belangrijkste trekroutes van Europese trekvogels 
(bron: www.borntotravelcampaign.com) 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

Hoogenstein L. & Meesters G. 
2009. Handboek Vogels van 
Nederland. KNNV Uitgeverij, Zeist. 
318 p. Prijs € 29,95 (korting voor 
leden Vogelbescherming Nederland 
en KNNV). 
 
Dit boek is een vertaling en 
bewerking van het Deense boek 
Gyldendals fuglebog van Benny 
Génsbøl, dat eerder dit jaar 
verscheen. Het is een goed idee van 
de KNNV Uitgeverij geweest om 
dit aantrekkelijke, rijk geïllustreerd 
boek op de markt te brengen.  
Veel vogelliefhebbers hebben 
tegenwoordig een goede veldgids, 
zeker nadat de ANWB-gids op de markt kwam. In 
een veldgids wordt evenwel niet ingegaan op 
zaken als trek, broeden en bedreigingen. 
Het boek dat hier wordt besproken, verenigt zaken 
als herkenning, voorkomen, trek, leefgebied, 
voortplanting en gevoeligheden in één boek. Wat 
dat betreft zal het zeker in een behoefte voorzien. 
Hier ligt een fraai vormgegeven boek, rijk 
geïllustreerd, met  een schat aan informatie en ook 
nog eens voor een schappelijke prijs. 
Natuurlijk valt in elk boek wel een slordigheid te 
ontdekken, maar in dit boek is de slordigheid 
bepaald storend. Dat begint al met de bijschriften 
van illustraties. Zo staat bijv. op p. 6 een juv. 
Torenvalk afgebeeld, maar het woord Torenvalk 
ontbreekt. Bij de foto van een man IJseend (met  
lange staart) staat ”vrouwtje IJseend”.  
Bij het vrouwtje Grauwe Franjepoot staat onder de 
tekening “vrouwtje” en boven de tekening “juv.” 
Slordigheid heeft ook meegespeeld bij de 
spellingscontrole. Na enkele pagina’s valt 
bijvoorbeeld  al op dat “foerageren” en 
“fourageren” beide gebruikt worden.  
De Stormmeeuw werd “gepredeert” en in het 
noorden broedt de “Roodsteerblauwborst”. Het is 
een goede zaak om bij de wetenschappelijke 
namen de lijst van de DBA (Dutch Birding 
Association) te volgen, maar dat is achterwege 
gelaten bij de Zwartkopmeeuw. 
In de rubrieken Voorkomen en Trek is het bij de 
meeste soorten gelukt de Nederlandse situatie goed 
te karakteriseren. Bij veel soorten is actuele 
informatie verwerkt. Toch is hier en daar de 
omschrijving van het voorkomen in ons land niet 
geslaagd te noemen. Zo is bijvoorbeeld te lezen dat 
de Drieteenmeeuw een talrijke zomergast is. Van 

de Kleine Rietgans wordt niet 
gezegd dat in november vrijwel 
de gehele Spitsbergenpopulatie 
(bijna 50.000 ex.) in Friesland 
verblijft. Bij de Brandgans 
wordt de winterpopulatie 
geschat op meer dan 200.000 (is 
bijna een half miljoen). Bij de 
Drieteenstrandloper wordt 
vermeld dat er in de trektijden 
5000 ex. in ons land verblijven 
en in de winter circa 1000 ex.   
Dat laatste aantal wordt soms al 
overtroffen op het Noordwijkse 
strand! Het lijkt er sterk op dat 
niet gekeken is naar de gegevens 
in recente watervogelrapporten 

van SOVON.  
Zo is in het rapport over 2006/2007 te lezen dat in 
mei bijna 20.000 Drieteenstrandlopers in ons land 
verbleven en dat er in december-januari ruim 6000 
ex. aanwezig waren. 
Naast tekeningen en foto’s is bij alle soorten ook 
een kaartje opgenomen. Daarvoor wordt een keuze 
gemaakt uit vier typen. Beslist verwarrend zijn de 
kaartjes van de “Relatieve dichtheid”. Dit zijn 
kaartjes die overgenomen zijn uit de Atlas van de 
Nederlandse broedvogels (2002) en slaan dus 
uitsluitend op het broedseizoen. In de toelichting 
bij de kaartjes wordt echter gezegd dat dit voor het 
gehele jaar geldt en dat “de trefkans in de loop van 
het jaar verandert”. Ook de kaartjes “Algemeen 
verspreidingsbeeld” roepen hier en daar vragen op. 
Zo komt de Zwarte Zee-eend niet voor langs de 
Hollandse kust, maar de Grote Zee-eend wel. 
Tenslotte een opmerking over de m.i. wat 
ongelukkige eerste zin uit het boek. Daar staat: 
“Dankzij het vele werk van Vogelbescherming 
Nederland, SOVON en vele duizenden 
vogelliefhebbers is goed bekend hoe de 
Nederlandse avifauna zich ontwikkelt.”  Dat vele 
werk is voornamelijk uitgevoerd door duizenden 
vrijwilligers (verenigd in Vogel Werkgroepen  en 
samenwerkend in SOVON) en een legertje 
beroepskrachten (bij provincies en instanties als 
het Rijksinstituut voor Kust en Zee en 
Rijkswaterstaat).  
Vogelbescherming Nederland heeft grote 
verdiensten als het om vogelbescherming gaat, 
maar dient zich bescheiden op te stellen wat betreft 
haar rol bij de monitoring van de Nederlandse 
avifauna. 

 Jelle van Dijk
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Stienkrijters  
 
Op het moment dat ik dit schrijf, zijn ze al weer op 
weg naar het zuiden. Ik heb het over de 
Gierzwaluwen. Ze kwamen dit jaar vroeg, een 
week voor 30 april, en vertrokken vroeg, in de 
laatste week van juli. Gierzwaluwen worden in 
Noordwijk aan Zee Stienkrijters genoemd; stien is 
steen vanwege het broeden onder dakpannen en 
krijters naar het geluid dat ze voortbrengen. In 
navolging van Binnen is deze zomer gekeken waar 
ze op Zee nu precies huizen. Dat is eenvoudiger 
gezegd dan gedaan. Het kostte ons heel wat uurtjes 
om te constateren waar die rondvliegende beesten 
invliegen. Een kennis van mij zei dan ook:`Jullie 
doen dat helemaal niet goed! In dit digitale tijdperk 
moet je dat via de web-site van de vereniging doen. 
Een vragenformulier dat kan worden ingevuld en 
een oproep in de plaatselijke kranten. De bewoners 
van Zee weten veel meer van de Gierzwaluwen 
dan jullie denken.` Een goed idee om deze winter 
maar eens uit te werken. Maar, het `s avonds wat 
rondzwerven door het zeedorp heeft ook wel zijn 
charme. 
Het mooiste boekje dat ooit over Gierzwaluwen is 
geschreven, is van David Lack: Swifts in a tower. 
Hij beschrijft daarin onder meer zijn belevenissen 
met de zwaluwen in een toren in Engeland. Lack 
was een leerling van Nico Tinbergen op de 
universiteit van Oxford. Hij was een van de velen 
die daar, en al eerder in Leiden, van Tinbergen 
heeft geleerd, dat je moet kijken en noteren. 
Studeren doe je vooral in het vrije veld! 
In Noordwijk zijn er goede plekken om de 
Gierzwaluwen te bekijken. De twaalf apostelen 
(een rij huizen aan de Huis ter Duinstraat) is zo`n 

plek. Als je daar zo `s avonds rond een uur of tien 
een uurtje zit te kijken kom je aardig te weten waar 
ze broeden. Een heel mooie plek, in een ander land 
weliswaar, vond ik aan de kust van Bretange. Daar 
stond, vlak voor een afschuwelijk winkelcentrum, 
een ronde houten toren. Die zat werkelijk vol met 
zwaluwen met een grote groep krijsend er omheen.  
Het mooiste verhaal over Gierzwaluwen hoorde ik 
eens van een van onze Noordwijkse vogelaars. 
Beter gezegd: het verhaal ging over het al 
genoemde boek van David Lack. De vrouw van de 
vogelaar wilde haar man verrassen met het boek. 
Ze stapte naar de plaatselijk boekhandelaar met de 
vraag of men het voor haar kon bestellen. `O`, was 
het commentaar van de vrouw van de handelaar, 
`dat boek ligt nog in de kelder. Het is 20 jaar 
geleden door een andere vogelfriek besteld, maar 
die vent is het nooit op komen halen.` Waarop ze 
even later met het boek naar boven kwam.  

    
Kijk, zo kom je nog eens aan een goed boek. En 
goed is het, dat boek. Vrij vertaald, besluit het met 
de opmerking, dat het bestuderen van de natuur 
leidt tot een beter begrip van de basis van ons 
leven. Mooi gezegd nietwaar?      
       
W.Andelaar
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Oud Nieuws 
Kees Verweij. 
 
Ditmaal wil ik graag de aandacht vestigen op een 
van onze oudste plantenonderzoekers, die min of 
meer systematisch het voorkomen van wilde 
planten in Nederland heeft geïnventariseerd en 
beschreven. Het gaat hier om David de Gorter, die 
leefde in de 18e eeuw en van 1742 tot 1754 
professor in de kruidkunde was aan de Universiteit 
van Harderwijk. 
 
 Een aardig detail is, dat hij daar de 
aankomst van Linnaeus heeft 
meegemaakt, die zoals bekend, in 
Harderwijk promoveerde bij de vader 
van David de Gorter n.l. Johannes de 
Gorter. David de Gorter heeft enkele 
malen met Linnaeus gebotaniseerd en 
vandaar dat hij kon weten, wat 
Linnaeus zoal tijdens zijn “Hollandse 
tijd” op het gebied van de plantkunde 
heeft onderzocht.  
 
Zijn eigen waarnemingen en 
waarnemingen van andere botanici, 
heeft hij neergelegd in een boekwerk, 
getiteld “Flora VII Provinciarum  
Belgii foederati indigena”., 
uitgegeven in 1781 te Haarlem. Zo 
heeft hij ook verschillende 
waarnemingen uit onze omgeving 
vastgelegd, waaruit een bepaald beeld 
kan worden afgeleid van de 
toenmalige staat van de duinen. 
Zo geeft hij een aantal waarnemingen 
aan van de duinen rond Hillegom, het 
prachtige duingebied Veenenburg, dat 
helaas in het begin van de vorige 
eeuw werd opgeofferd t.b.v. de 
bollenteelt. Gelet op de bijzondere 
planten, die daar werden 
aangetroffen, kan men afleiden, dat in 
deze duinen enkele vochtige 
duinvalleien aanwezig waren, die een 
rijke vegetatie kenden, zoals 
bijvoorbeeld het Klein Fonteinkruid. 
Deze duinen gingen over in de 
binnenduinen van Lisse, waar thans 
nog het landgoed Keukenhof is 
gelegen. Ook hier waren vochtige duinvalleien, die 
in botanisch opzicht zeker de moeite waard 
moesten zijn geweest. Zo groeide daar o.a. de 
Moerasgamander. 
 

Opvallend is, dat hij ook zeker de beroemde 
botanicus en geneesheer Boerhaave goed gekend 
moet hebben, want hij haalt verschillende 
waarnemingen van hem aan, zoals een rijke 
groeiplaats van het Knolbeemdgras nabij 
Noordwijk en het Teer Guichelheil, eveneens in 
vochtige duinvalleien in en rond Noordwijk. 
Vermeld is, dat David de Gorter ook nog even met 
Linnaeus samengewerkt heeft, hetgeen  blijkt uit 

verschillende waarnemingen van hem, die o.a. 
vermeld staan in zijn beroemde boek over de flora 
van de Hartecamp te Bennebroek.  
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Zo ontdekte Linnaeus nabij de uitwatering bij 
Katwijk een weliswaar onopvallend, maar toch 
bijzonder plantje n.l. de Snavelruppia.  
Verder kwam Linnaeus in de huidige Amsterdamse 
Waterleidingduinen het Spits Havikskruid tegen. 
Maar voor ons de meest bijzondere waarneming, 
die Linnaeus deed, was de ontdekking van het 
Hondskruid, dat hij op verschillende plaatsen in 
onze duinen ontdekte, zelfs exemplaren tot aan 
Den Haag toe. 

 
 
Over deze Zweedse geleerde, die enige jaren in ons 
land verbleef en daar enkele belangrijke publicaties 
het licht deed zien kan ik in dit verband nog wat 
bijzonders vermelden.  

In juni jl. ontmoette ik op de heuvel Kinnakule 
nabij het Vännermeer in Zweden een dame, die 
daar op zoek was naar orchideeën. De Kinnakule is 
een gebied, waarvan Linnaeus na zijn bezoek 
aldaar verklaarde, dat deze heuvel een van de 
belangrijkste botanische gebieden van Zweden 
was. Zo’n uitspraak geldt tot op de dag van 
vandaag voor vele Zweden als zeer belangrijk en 
wordt in diverse publicaties over dit gebied steeds 
weer met trots vermeld. Haar plantenboek viel 

toevallig open op de bladzijde, 
waarop het Hondkruid was 
afgebeeld. Ik zag dat en vertelde 
haar, dat juist rond mijn 
woonplaats in Nederland deze 
orchidee behoorlijk rijk 
vertegenwoordigd is en dat zelfs 
de grote Linnaeus ze daar met 
eigen ogen heeft gezien en 
beschreven. Je begrijpt, zo’n 
uitspraak kon niet meer stuk en 
deze dame zou het liefst direct 
naar Noordwijk zijn afgereisd om 
daar het Hondskruid (Anacamptis 
pyramidalis), aldaar door 
Linnaeus in eigen persoon 
waargenomen, te kunnen 
aanschouwen. Zij verklaarde, dat 
er op Öland in Zweden slechts 
maar een heel klein bescheiden 
plekje is, waar deze orchidee 
voorkomt. 
 
Maar even terugkerend naar 
David de Gorter kan worden 
gesteld, dat zijn werk navolging 
heeft gekend in de vorm van vele 
andere planteninventarisaties, 
zelfs tot op de dag van vandaag. 
Zijn verdienste komt o.a. tot 
uitdrukking in de naam van een 
van de belangrijkste periodieken 
van het Rijksherbarium te Leiden, 
n.l. het  blad “Gorteria”. 
In dit verband zijn maar enkele 
opvallende waarnemingen uit de 
18e eeuw vermeld, maar er zijn 
nog verschillende andere, vaak 
met vermelding van plaats en 
gesteldheid van het terrein.  

 
Juist aan de hand van dit laatste kun je je enigszins 
voorstellen, hoe onze omgeving er ongeveer moet 
hebben uitgezien en wat er op natuurgebied 
sindsdien verloren is gegaan.
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Influx van Houtsnippen langs de kust 
 

 
Hein Verkade 
 
Nederland beleefde in de eerste decade van januari 
2009 de koudste periode in twaalf jaar (bron: 
KNMI).  In het zuidoosten van Nederland zakte de 
temperatuur op meerdere nachten tot onder  
 -20 graden Celsius. Ook verder naar het oosten in 
Duitsland en Polen werden zeer lage waarden tot  
-30 Celsius gemeten. In het oosten van Nederland 
en ook Duitsland en Polen lag een dik 
sneeuwtapijt.  Zoals gebruikelijk in vorstperiodes 
was het in de kuststrook een stuk milder en 
sneeuwvrij.  
Onder dergelijke omstandigheden concentreren 
zich  vaak Watersnippen (Gallinago gallinago)  en 
Bokjes(Lymnocryptes minimus)   rond de ijsvrije 
kwelslootjes langs de binnenduinrand.  
Een wandeling op 11 januari langs de 
binnenduinrand in Noordwijk leverde 9 
Watersnippen op. Echter veel verrassender was het 
aantal Houtsnippen (Scolopax rusticola).  Na 500 
meter lopen stond de teller op 73 (zie tabel). 
Meerdere malen vlogen ‘groepen’ tot wel 12 
exemplaren tegelijk op. Opvallend was dat de 
meerderheid van de vogels in westelijke richting 
wegvloog, dus richting de kust. Het talud werd niet 
beklommen, dit zou waarschijnlijk nog hogere 
aantallen hebben opgeleverd.  
Dit getelde gebied ligt  in ‘het Middengebied’ 
tussen de Nieuwe Zeeweg en de algemene 
begraafplaats. Het talud is steil en tot  ca.50 meter 
breed , begroeid met hakhout en de bodem 
voornamelijk bedekt met klimop (Hedera ssp). 
Aan de voet grenst het aan het buitenzwembad  
‘het  Bollenbad’ dat sinds enkele jaren gesloten is. 
Een ander deel grenst aan een deels verlaten en 
verruigd  volkstuincomplex. Het gebied is ca. 5 ha. 
groot en  ligt op ca. 700 meter van de kust.  

De vraag rees of op meerdere plekken sprake was 
van een opmerkelijke concentratie van 
Houtsnippen.  Daarom werd ook een bezoek 
gebracht aan het landgoed Offem. De oppervlakte 
van dit landgoed is ca. 28 ha. en ligt op ca. 2500 
meter van de kust .  De beplanting bestaat deels uit 
oude beuken- en eikenlanen met een ondergroei 
van rododendron (Rhododendron ssp). en deels uit 
hakhoutbos met plaatselijk ondoordringbare 
onderbegroeiing van braam  (Rubus ssp). Hier 
werden 35 Houtsnippen geteld. De meeste vogels 
zaten langs de bosranden aan de noord- en 
zuidzijde. De grootste groep bestond hier uit 4 
exemplaren.  Een eerdere wandeling op 1 januari 
leverde geen enkele Houtsnip op. 
Al snel bleek dat ook elders opvallend hoge 
aantallen werden waargenomen. Op 11 januari 
werden door Annelies Marijnis, Erwina Teunissen 
en Jos Zonneveld tenminste 24 Houtsnippen in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen geteld. Op 
waarneming.nl werden 45 vogels op de Maasvlakte 
gemeld. Op 12 januari telde Ab Steenvoorden 75 
Houtsnippen op het terrein van de ‘Willem 
v.d.Bergh’.  Uit de gegevens van waarneming.nl 
bleek ook een verhoogd aantal vogels in het 
binnenland, maar daar ging het om hooguit enkele 
vogels per plaats.  
Na 11 januari was het vrij abrupt gedaan met het 
winterse weer. In de twee volgende weekenden 
werden zowel langs de binnenduinrand als op 
Offem opnieuw  dezelfde routes gelopen. Het 
weekend van 18 januari leverde langs de 
binnenduinrand slechts één en op Offem nog 17 
vogels op.  In het daaropvolgende weekend van 25 
januari leek de situatie weer genormaliseerd. Langs 
de binnenduinrand zaten nog 2 Houtsnippen, 
waaronder een verzwakt exemplaar, terwijl op 
Offem geen enkele vogel meer werd gevonden. 

 
 
 
  AFSTAND  1-JAN. 11-JAN 18-JAN 25-JAN 
  tot Noordzee         
binnenduinrand  
Noordwijk 5 ha. 

700 m. ? 73  (14,6/ha) 1  (0,2/ha) 2 (0,4/ha) 

landgoed Offem  
Noordwijk 28 ha. 

2500 m. 0 35    (1,3/ha) 17  (0,6/ha) 0 

 
Tabel.  Aantallen en dichtheden van Houtsnippen in januari 2009 rond Noordwijk  
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Een nieuwe trend? 
Houtsnippen trekken voornamelijk in de maanden 
oktober en november vanuit hun broedgebieden in 
Scandinavië naar hun winterkwartieren op de 
Britse Eilanden, West-Frankrijk en Zuid-Europa 
(Glutz von Blotzheim  1977). Als grens voor het 
overwinteringgebied wordt de 2 graden januari-
isotherm aangehouden. Onderzoek in de Haagse 
duinen bracht aan het licht dat winterse 
omstandigheden in oktober en november in 
Scandinavië verhoogde aantallen  doortrekkers 
opleveren (Remeeus 1984).  Een deel van de 
vogels blijkt ten noordoosten van Nederland te 
blijven hangen want inval van vorst kan  gepaard 
gaan  met een tijdelijk versterkt optreden langs de 
Nederlandse  kust (Bijlsma et al 2001). Hiervoor 
zijn enkele  aanwijzingen voorhanden.  Zo werden 
onder winterse omstandigheden bij Nes op 
Ameland op 21-23 december 1986 65 Houtsnippen 
geteld in bos (dichtheid tenminste 0,5 ex./ ha) en 
duin (0,1-0,2/ ha) (Arend-Jan van Dijk).  
De aantallen Houtsnippen begin januari 2009 
duiden op een heuse invasie .  Het is zeer wel 
mogelijk dat rond 11 januari vele duizenden vogels 
hun toevlucht  hebben gezocht in de Hollandse 
kuststrook.  Het grote verschil in dichtheid tussen 
de binnenduinrand  en het iets verder landinwaarts 
gelegen landgoed Offem vormen een aanwijzing 
dat er sprake was van stuwing langs de 
Noordzeekust.  
De invasie kan als kort maar krachtig worden 
omschreven.  De vogels langs de binnenduinrand 
waren na een week alweer verdwenen. In Offem 
verliep de aftocht iets trager, maar ook daar was er 
na twee weken niets meer van te merken. Het 
ontbreken van Houtsnippen op Offem op 1 januari 

onderstreept dat ook de aankomst van de vogels in 
slechts korte tijd plaatsvond. 
De vraag rijst waarom nooit eerder een duidelijke  
winter-influx is beschreven. Het is natuurlijk 
mogelijk dat deze wel plaatsvonden maar minder 
opvallend gepiekt.  Dat dit juist in 2009 wél het 
geval was kan misschien verklaard worden door 
het feit dat , net als bij veel andere soorten, steeds 
meer vogels ten noorden en oosten van ons land 
overwinteren. De januari-isotherm van 2 graden is 
door de klimatologische veranderingen wellicht  in 
noordoostelijke richting opgeschoven. Een 
serieuze vorstinval leidt in dat geval tot een grotere 
toevloed van vogels naar gebieden met mildere 
omstandigheden.  
De bijzondere sneeuwomstandigheden in januari 
2009 hebben waarschijnlijk een versterkend effect 
gehad op de Houtsnippeninflux.   
Winterse omstandigheden kunnen wellicht  in de 
toekomst vaker tot een invasie van Houtsnippen in 
Nederland leiden. 
 
Een eerder versie van dit artikel is verschenen in 
het tijdschrift ‘Limosa’.( Tijdschrift van de 
Nederlandse Ornithologische Unie en van SOVON 
Vogelonderzoek Nederland) 
 
Literatuur: 
Bijlsma R.G., F. Hustings,& C.J. Camphuysen 
2001. Algemene en schaarse vogels van Nederland 
(Avifauna van Nederland 2). GMB 
Uitgeverij/KNNV Uitgeverij, Haarlem/Utrecht. 
Glutz von Blotzheim , & Bauer & Bezzel  1977. 
Handbuch der Vögel Mitteleuropas, band 7/II. 
Akademishe Verlagsgesellschaft, Wiesbaden. 
Remeeus.A., 1984. De najaarstrek van de 
Houtsnip. Trekvogels jaargang 1 nr.1  35-43. 

 

 
Houtsnip    bron: Wikipedia  
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Opvallende waarnemingen april-juni 2009 
 

 
Peter Spierenburg 
 
Paapjes en Tapuiten 
 
Eén van de charmes van het inventariseren van 
broedvogels in het duingebied is dat je af en toe 
leuke doortrekkers tegen komt. De voorjaarstrek is 
veel minder zichtbaar dan de najaarstrek. Vaak 
wordt pas achteraf duidelijk dat die zingende 
Braamsluiper niet als broedvogel is blijven hangen 
en is doorgetrokken naar meer noordelijke 
broedgebieden. Een Beflijster is een leuke 
ontmoeting tijdens een inventarisatie. Hiervan is 
het wel meteen duidelijk dat het om een 
doortrekker gaat. Helaas geldt dat tegenwoordig 
ook voor Tapuit en Paapje. 
 
De Tapuit was voorheen een algemene broedvogel 
in het duingebied maar is in begin jaren negentig 
sterk in aantal achteruit gegaan. De laatste jaren 
gaat het nog maar om enkele waarnemingen in de 
broedtijd, waarbij het broeden vaak niet met 
zekerheid kan worden vastgesteld. Tapuiten 
trekken tot ver in mei door. Late doortrekkers in de 

tweede helft van mei voeden elk jaar weer de hoop 
dat er toch vogels zullen blijven hangen. Dit jaar 
vervloog die hoop nog sneller dan anders. De 
laatste voorjaarswaarneming van de Tapuit was dit 
jaar op 19 mei.   
Wel was er op 16 mei nog een zingend mannetje 
aanwezigheid bij het zweefvliegveld in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, maar of dit tot 
een broedgeval heeft geleid is niet duidelijk. Eén 
van de laatste bolwerken in onze regio voor de 
Tapuit was het duingebied Coepelduynen. In 2003 
vond Ab Steenvoorden hier nog vier zekere 
broedgevallen. Ook  in 2008 vond hij nog een 
bezette nestholte. Dit jaar kon hij ondanks intensief 
zoeken geen broedparen meer vinden. Het doek 
voor de Tapuit als broedvogel in onze regio lijkt 
hiermee definitief gevallen.  
 
Het Paapje is al langer verdwenen uit onze regio. 
Tot begin jaren negentig broedden er jaarlijks 
enkele paren in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, vooral in de kavel Haasvelderbeken. 
Daarna zijn er incidenteel nog Paapjes laat in het 
seizoen gezien, één keer ook in juni, maar 

Tapuit  foto: Jan Hendriks 
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vermoedelijk waren dit steeds doortrekkers. 
Anders dan bij de Tapuit zien we het Paapje 
tegenwoordig ook als doortrekker in het voorjaar 
veel minder. Kijken we naar de afgelopen vier jaar, 
2006-2009, dan leverden die  respectivelijk 4, 2, 0 
en 4 waarnemingen op. Een zeldzaamheid in het 
voorjaar!  
Een vergelijking met eerdere jaren is niet zonder 
meer mogelijk want tegenwoordig komen er via 
www.waarneming.nl veel meer waarnemingen 
binnen dan voorheen. Wel zie je dat in de jaren 
negentig er ongeveer evenveel meldingen uit het 
voorjaar als uit het najaar waren. De laatste jaren is 
de verhouding voorjaar-najaar 1:5. Dit ligt 
helemaal aan het voorjaar, want in de herfst is het 
nog steeds een 
doortrekker die je met 
enige moeite elk jaar 
wel te zien kan 
krijgen. De Paapjes 
die ten noorden van 
ons broeden zien we 
tegenwoordig dus nog 
wel in de herfst, maar 
in het voorjaar slaan 
ze onze regio bijna 
geheel over. Gelukkig 
is dit bij de Tapuit 
anders. Ondanks het 
verdwijnen als 
broedvogel is het nog 
steeds een geregelde 
doortrekker in het 
voorjaar. Dankzij 
www.waarneming.nl 
zijn er dit voorjaar 
zelfs meer waar-
nemingen doorge-
geven dan ooit. Dit 
jaar bracht vooral het laatste weekend van april, 
midden in de topperiode van doortrek, veel vogels. 
Diverse waarnemers zagen een flink aantal 
Tapuiten in de Noordduinen bij de Duindamseslag, 
tot maximaal 9 Tapuiten.  
 
De Watersnip 
 
Het gebiedje de Watersnip in Polder Hoogeweg 
ging dit jaar het tweede broedseizoen in. Dat het 
interessant is voor broedvogels was al in 2008 
duidelijk. Dit jaar broedden er opnieuw twee paren 
Kleine Plevieren, vestigde zich een paartje 
Visdieven op het eiland en verscheen er eind mei 
een paartje Bergeenden met jongen. Nieuw was dat 
het gebied ook voor weidevogels aantrekkelijk 
bleek. Niet alleen kwamen Grutto’s uit het 
aangrenzende grasland hier regelmatig 

voedselzoeken, Kievit en Tureluur broedden er 
ook. Van de Kievit waren eind april zes 
broedparen in het kleine gebiedje actief. Je zou 
bijna van een broedkolonie kunnen spreken. Drie 
van deze paren hadden op dat moment kleine 
pullen die door het gebied scharrelden. Leuk om te 
zien was dat er tegelijkertijd jongen van 
verschillende leeftijd in het gebied aanwezig 
waren. Ook de Tureluur was succesvol met twee 
paar. Half mei kwam het legsel van het eerste paar 
uit. De pullen lieten zich vanaf de uitzichtheuvel 
goed bekijken, voedselzoekend langs de 
slibrandjes. Zo was er dit jaar in De Watersnip veel 
jong leven te bewonderen. 
 

 
Veel vlinders  
 
De warme aprilmaand was voor veel vlinders 
gunstig. Landelijk deden bijvoorbeeld het 
Oranjetipje, Argusvlinder, Oranje Luzernevlinder 
en Icarusblauwtje het goed. Dit was ook rond 
Noordwijk merkbaar, met waarnemingen van 
Oranjetipjes op drie verschillende plaatsen: 
Langeveld, Coepelduynen en de omgeving Offem.  
De Argusvlinder werd voor het tweede 
achtereenvolgende jaar opgemerkt bij de 
uitzichtheuvel van De Watersnip, een vaste plek 
voor deze soort zo lijkt het. En Icarusblauwtjes 
waren er gewoon veel.  

Oranje Luzernevlinder Foto: Sanne Steenvoorden 
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Maar het meest spectaculair dit voorjaar was 
zonder meer de invasie van Distelvlinder. Eind 
april kwamen de eerste berichten dat er vanuit 
Zuid-Europa een enorm aantal Distelvlinders op 
weg was naar het noorden.  
De Distelvlinder is een trekvlinder die overwintert 
in Zuid-Europa en Noord-Afrika.  
De nakomelingen van de overwinteraars trekken in 
het voorjaar naar het noorden om daar voor een 
vervolg generatie te zorgen.  
Op 30 april zagen Ab en Sanne Steenvoorden de 
eerste Distelvlinders bij Noordwijk, vroege 
voorbodes van de golf die er aan kwam. De 
hoofdmacht van de Distelvlinder arriveerde rond 
19 en 20 mei in het zuiden van Nederland.  

Overal werden Distelvlinders gezien die op 2 
meter boven de grond vastberaden naar het 
noorden vlogen. In Noordwijk lijken de grootste 
aantallen op 24 en 25 mei langs te zijn gekomen. 
Ab en Sanne Steenvoorden telden op 24 mei 122 
Distelvlinders in de Coepelduynen.  
Dit is het moment dat de invasie ook Engeland had 
bereikt. Na de piek eind mei werd het in juni weer 
rustiger. Het wachten was vanaf dat moment op het 
verschijnen van de tweede generatie. De 
verwachtingen waren hoog gespannen. Eind juli 
werden die bewaarheid door het massale 
verschijnen van verse vlinders; nakomelingen van 
de Distelvlinders die in mei waren gearriveerd uit 
Zuid-Europa en Noord-Afrika. 

 

 
 

 
Distelvlinder  foto: Piet Broekhof  
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Veldwaarnemingen april-juni 2009 
 
Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Brandgans 26 apr 2270   zeetrekpost overvliegend NO 7-8u JD 
 05 jun 122   zeetrekpost overvliegend NO 1 groep JD 
Brilduiker 05 apr 5   AWD - Pindabergje baltsend / zingend AS 
Grote Zaagbek 05 apr 2 m & vr AWD – Oosterkanaal AS 
Zomertaling 03 apr 1 vr Polder Hoogeweg - Rijnsburgerweg VCK 
 19 apr 2 m & vr Zeetrekpost AS 
 01 mei 1 vr Polder Hoogeweg - zuidwesthoek VCK 
 14 mei 1   zeetrekpost overvliegend NO HV 
 19 mei 1 vr Hoogeveense Polder JD 
 21 mei 2 adult m Polder Hoogeweg - Noordwijkerhoek AMe 
Kwartel 20 jun 1   Zilkerpolder baltsend / zingend WNL 
 26 jun 1   Zilkerpolder roepend PS 
Noordse Stormvogel 25 apr 1   zeetrekpost overvliegend NO JD 
 01 jun 2   zeetrekpost overvliegend NO JD 
Kuifaalscholver 22 apr 1   zeetrekpost overvliegend NO JD 
Roerdomp 26 jun 1   AWD - Pindabergje baltsend / zingend AS 
Kleine Zilverreiger 15 apr 1   Zeetrekpost KV 
Ooievaar 04 mei 2   Hoogeveense Polder JD 
 24 mei 1   Offem - Varkensboslaan opvliegend JF 
 15 jun 2   Achterweg foeragerend AS 
 29 jun 2  wijk Vinkeveld overvliegend JZ 
Lepelaar 14 jun 4   Zilkerpolder foeragerend ASw 
Zwarte Wouw 22 apr 1   AWD - Haasveld rondvliegend WNL 
Bruine Kiekendief 04 apr 1 m Noordduinen - Malotedel overvliegend NO PS 
 04 jun 1 vr Elsgeesterpolder AS 
 20 jun 1 adult vr Elsgeesterpolder jagend AS 
 20 jun 1 adult m Hoogeveense Polder AS 
Buizerd 10 mei 5   Boechorst JF 
 10 mei 6   Sollasi overvliegend RJ 
 16 mei 1   wijk Vinkeveld overvliegend NA 
Visarend 25 apr 1   AWD - Gijs Kokkieshoek AM 
 14 mei 1   Polder Het Langeveld  RG 
Smelleken 06 apr 1 m Polder Het Langeveld, ving Graspieper RG 
 02 mei 1   Noordwijk-Binnen AS 
 16 mei 1 vr AWD - Wolfsveld even ter plaatse AS 
Boomvalk 19 apr 1   Coepelduynen  overvliegend NO AS 
Kleine Plevier 05 apr 6   Polder Hoogeweg De Watersnip NA 
Goudplevier 08 apr 510   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek JD 
Zilverplevier 12 mei 197   zeetrekpost overvliegend NO 7u35-8u35 HV 
Drieteenstrandloper 14 mei 288   zeetrekpost overvliegend NO 7-11u JD 
Kleine Strandloper 14 mei 3   zeetrekpost overvliegend NO JD 
Kemphaan 19 apr 3   Zeetrekpost AS 
IJslandse Grutto 01 apr 5  Polder Hoogeweg - zuidwesthoek AS 
 05 apr 2  Polder Hoogeweg - zuidwesthoek NA 
Rosse Grutto 23 apr 12   Buitenwatering foeragerend GB 
Regenwulp 19 apr 61   Zeetrekpost AS 
Zwarte Ruiter 11 apr 1   AWD - Weitje van de Blauwe Paal ter plaatse AS 
Tureluur 20 jun 28   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek foeragerend AS 
Witgat 07 jun 5   AWD - Weitje van de Blauwe Paal ter plaatse AS 
 26 jun 5   AWD - Weitje van de Blauwe Paal opvliegend AS 
 28 jun 2   Polder Hoogeweg – zuidwesthoek AS 
Bosruiter 27 jun 1   Vinkeveld overvliegend ZW PS 
Kleine Jager 27 apr 1   zeetrekpost overvliegend NO JD 
Zwartkopmeeuw 01 jun 2   wijk Vinkeveld NA 
 07 jun 2 adult Klein-Leeuwenhorst ter plaatse JD 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Dwergmeeuw 22 apr 950   zeetrekpost overvliegend NO 7-9u JD 
 25 apr 2   wijk Vinkeveld overvliegend NO NA 
Grote Burgemeester 19 apr 1 3e kj Zeetrekpost AS 
Drieteenmeeuw 14 mei 3 ad & 2 2kj zeetrekpost overvliegend NO JD 
 03 jun 1   zeetrekpost overvliegend NO JD 
Lachstern 25 apr 1   zeetrekpost overvliegend NO JD 
Dwergstern 14 mei 95   zeetrekpost overvliegend NO 7-11u JD 
Zwarte Stern 10 mei 6   wijk Vinkeveld, 1 groep NA 
 14 mei 286   zeetrekpost overvliegend NO 7-11u JD 
Zomertortel 25 apr 1   Oosterduinse Meer RJ 
 03 mei 1   AWD - Gijs Kokkieshoek baltsend / zingend AM 
 09 mei 2   Oosterduinse Meer KV 
 26 mei 1   Sollasi RJ 
 26 mei 1   Noordduinen – Aardbeidel RG 
 30 mei 1   AWD - Wolfsveld baltsend / zingend AM 
 31 mei 2   Oosterduinse Meer baltsend / zingend PS 

 01 jun 2   
Langeveld - natuurontwikkeling baltsend / 
zingend AM 

 05 jun 1   Noordduinen - omgeving Witte Raaf WNL 
 07 jun 1   Oosterduinse Sloten e.o. JD 
 27 jun 1   Hoogeveense Polder baltsend / zingend PS 
Koekoek 10 apr 1   AWD - Hoekgatterduin JJ 
Bosuil 10 apr 1   Noordduinen - noordrand Noordwijk JD 
Ransuil 10 apr 1   Langevelder Slag NA 
 12 apr 1 dood N206 bij Klein-Leeuwenhorst DP 
 28 mei 1   's-Gravendijck jagend VCK 
Gierzwaluw 23 apr 1   AWD - Zweefvliegveld overvliegend WNL 
IJsvogel 15 apr 1   Rijnsoever roepend VCK 
Hop 13 apr 1   Noordduinen - De Blink WNL 
 15 apr 1   Noordduinen - Puik en Duin RG 
Draaihals 16 apr 1   Langeveld - natuurontwikkeling foeragerend WNL 
 23 apr 1   Noordduinen - Duindamse Slag RG 
Kleine Bonte Specht 10 apr 1   Boerenburg KE 
Veldleeuwerik 11 apr 5   Elsgeesterpolder MG 
Oeverzwaluw 05 apr 14   AWD - Pindabergje AS 
Boerenzwaluw 15 mei 795   zeetrekpost overvliegend NO 7u15-8u45 JD 
Engelse Kwikstaart 24 mei 2 m & vr Zwetterpolderelijk deel HV 
 06 jun 2   Zilkerpolder, 2 territoria PS 
 07 jun 1   Vinkeveld baltsend / zingend PS 
Rouwkwikstaart 19 apr 1   zeetrekpost overvliegend NO JD 
Nachtegaal 07 apr 1   AWD zuidelijk deel zingend WB 
Blauwborst 02 apr 1 adult m AWD - Van Limburg Stirumvallei zingend JJ 
 02 apr 1   AWD - Wolfsveld baltsend / zingend KV 
Roodsterblauwborst 05 jun 1 adult m Luchter Zeeduinen baltsend / zingend WNL 
Zwarte Roodstaart 01 apr 1   Polder Het Langeveld  RG 
 24 mei 3   Zwetterpolder 3 paar met jongen HV 
Gekraagde Roodstaart 04 apr 1   AWD - De Vellen WNL 
 05 apr 1 adult m AWD - Westhoek JZ 
 26 apr 3 adult m Noordduinen - Duindamse Slag zingend AM 
 17 jun 1 m Noordduinen - Noordwijkse Golfclub  RG 
Paapje 26 apr 1 m Noordduinen - Duindamse Slag KV 
 26 apr 1   Langevelder Slag WNL 
 09 mei 1 m Coepelduynen  AS 
 13 mei 1   's-Gravendijck VCK 
Tapuit 09 apr 7   AWD - Wolfsveld / Van Limburg Stirumvallei AM 
 22 apr 9   Noordduinen - Duindamse Slag Asw 
 24 apr 6   Noordduinen - Duindamse Slag foeragerend JH 
 27 apr 9   Noordduinen - Duindamse Slag RG 
 23 mei 1 adult vr Luchter Zeeduinen WNL 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Beflijster 06 apr 1 m Langeveld - natuurontwikkeling RG 
 13 apr 10   De Klei opvliegend AS 
 16 apr 1 vr AWD - Wolfsveld KV 
 22 apr 3   Noordduinen - Duindamse Slag Asw 
 26 apr 9   Coepelduynen  AS 
Kramsvogel 24 apr 2   AWD - De Wouwen AS 
Sprinkhaanzanger 07 apr 1   AWD zuidelijk deel zingend WB 
 08 apr 1   Coepelduynen  baltsend / zingend KV 
Spotvogel 31 mei 1   Hoogeveense Polder baltsend / zingend PS 
Bosrietzanger 19 mei 2   Oosterduinse Sloten e.o. JD 
Kleine Karekiet 30 apr 2   Zwarte Pad  baltsend / zingend VCK 
 01 mei 1   Oosterduinse Meer KV 
 23 jun 2   ESTEC SH 
Rietzanger 11 apr 1   AWD - Pindabergje baltsend / zingend AS 
 30 apr 1   Zwarte Pad  VCK 
 07 mei 2   Oud-Leeuwenhorst zingend HV 
Braamsluiper 10 apr 1   AWD - Oosterkanaal De Zilk-provinciegrens JJ 
Grasmus 10 apr 1 m Langeveld - natuurontwikkeling JJ 
Tuinfluiter 16 apr 1   Noordwijk-Binnen AS 
Zwartkop 02 apr 1 m Sint Bavo baltsend / zingend MW 
Fitis 01 apr 1   AWD zuidelijk deel zingend WB 
Grauwe Vliegenvanger 31 mei 2 m & vr AWD - Haasveld AS 
Bonte Vliegenvanger 26 jun 1   AWD - Paardenkerkhof WNL 
Zwarte Mees 26 jun 1   AWD - Sasbergen WNL 
Boomklever 02 apr 1   Sint Bavo baltsend / zingend MW 
 26 apr 1   Noordduinen - Duindamse Slag KV 
Wielewaal 09 mei 1 adult m Oosterduinse Meer roepend RJ 
 16 mei 1 m Nieuw-Leeuwenhorst zingend HV 
 31 mei 2 m AWD - De Zilk baltsend / zingend AS 
Grauwe Klauwier 14 mei 1   AWD - Starrenbroek foeragerend WNL 
 28 mei 1 adult m AWD - Pindabergje WNL 
Roodkopklauwier 08 mei 1   Noordduinen - Driehoek WNL 
Sijs 13 jun 2   Coepelduynen  PS 
Kleine Barmsijs 19 apr 1   Coepelduynen  AS 
 20 apr 1   Sint Bavo overvliegend MW 
 19 apr 1   Coepelduynen  overvliegend PS 
 25 apr 2   Coepelduynen  PS 
Kruisbek 23 mei 32   Coepelduynen  AS 
 31 mei 2   Noordduinen - Aardbeidel WT 
Appelvink 11 apr 1   Rijnsoever PS 
 14 mei 2   AWD - Sasbergen foeragerend SM 
 23 mei 1   Coepelduynen  AS 
 31 mei 1   AWD - Haasveld AS 
 01 jun 4   AWD - Oosterkanaal De Zilk-provinciegrens PS 
 07 jun 2   AWD - Haasveld AS 
 
 
Vlinders en Libellen 
Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Aardbeivlinder 30 mei 7 Noordduinen SS 
Koninginnenpage 25 mei 1 AWD  - Zweefvliegveld WNL 
Oranjetipje 20 apr 1 Noordduinen - noordrand Noordwijk WNL 
 20 mei 1 Achterweg NA 
 30 apr 3 Coepelduynen  SS 
 09 mei 4 Langeveld SS 
Icarusblauwtje 24 mei 103 Coepelduynen  SS 
Argusvlinder 23 mei 2 Polder Hoogeweg De Watersnip PS 
 24 mei 1 Coepelduynen  SS 
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Argusvlinder 30 mei 1 Langeveld SS 
Landkaartje 09 mei 5 Langeveld SS 
Koevinkje 26 jun 1 AWD - Paardenkerkhof WNL 
Distelvlinder 24 mei 122 Coepelduynen  SS 
 30 mei 48 Noordduinen - Duindamse Slag SS 
Vroege Glazenmaker 21 mei 2 Coepelduynen  VCK 
 28 jun 2 Oosterduinse Meer PS 
Glassnijder 21 mei 1 Zwarte Pad  VCK 
Geelvlekheidelibel 13 jun 1 Langeveld WNL 

 
 

Waarnemers 
AM Annelies Marijnis JH Jan Hendriks RG Reinder Genuït 
AMe Arnold Meijer JJ Jan Jacobs RJ Rob Jansson 
AS Ab Steenvoorden JZ Jos Zonneveld SH Sarah Humphrey 
ASw Anneke Swanen KE Kees Erkelens SM Sam van der Meij 
DP Dick Passchier KV Koene Vegter SS Sanne Steenvoorden 
GB Gijsbert van der Bent MG Mariska de Graaff WB Willem Baalbergen 
HV Hein Verkade MW Maarten Wielstra WT Wil Tamis 
JD Jelle van Dijk NA Noël Aarts VCK Vogel- en natuurclub Katwijk 
JF Jaap Faber PS Peter Spierenburg WNL www.waarneming.nl 
 
 

 
 
Natuurwandelingen oproep: 

Lieve mensen, 

Ongeveer vijftien jaar geleden startten Riet Alkemade en ondergetekende, op verzoek van het 
toenmalige K.B.O.bestuur, een clubje dat zich bezig zou houden met de natuur. Sindsdien gaan 
we iedere laatste vrijdag van de maand "Samen er op uit" .  
We kijken dan naar alles wat groeit en bloeit, van minuscuul kleine bloemetjes tot grote 
bomen. Ook paddenstoelen, vogels en vlinders hebben onze belangstelling,  
Dan vragen we wel kenners om met ons mee te gaan. We gaan ook wel eens varen, een 
stadswandeling maken of een museum bezoeken enz.  
Vooral Riet heeft zich de laatste tijd volledig ingezet om deze middagen zo succesvol te maken. 
Nu zouden we zo graag willen dat iemand er mee doorgaat.  
Heeft iemand zin en tijd om, eens in de maand, met onze enthousiaste groep er samen op uit te 
gaan?  
 
Vraag inlichtingen bij:  
Riet Alkemade-Verkade tel: 3610064  
Ger Bakker tel: 3613278  
 
Toos Bom 
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Fototentoonstelling Jos Zonneveld in het Jan Verwey 
Centrum 

 
Sinds ongeveer 3 jaar ben ik 
actief op het digitale vlak van de 
natuurfotografie. Vele uren breng 
ik al vogelend door, zoals ik dat 
altijd noem, en elke keer is het 
weer anders, weer een andere 
verrassing, wat zien we deze 
keer?  
Enkele gebieden waar ik veelal 
vertoef zijn de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en de 
Starrevaart bij Leidschendam. 
Wat een fantastische plekken. 
Voor fotografen is (was) de 
Starrevaart een mooie plek, 
omdat de vogels veelal van vrij 
dichtbij te fotograferen zijn. 

Helaas is de hut zeer kort geleden in brand gestoken, maar hij schijnt gelukkig weer opgebouwd te worden. 
Dichtbij fotograferen is in de regel toch een van de moeilijkheden van natuurfotografie. Ik maak dan ook 
graag gebruik van observatiehutten of van mijn eigen camouflagetent of doek. Vaak ga ik gewoon ergens 
min of meer verstopt zitten, gewoon wachtend op wat komen gaat. Veel foto’s maak je dan niet maar meestal 
wel mooie, omdat de meeste vogels zich niet bedreigd voelen. 
Wat de fotografie betreft: als je net begint, vind je alles mooi, als het maar scherp is. Naarmate je je meer 
verdiept, word je minder snel tevreden en steeds weer 
verleg je de grens van wat mooi en goed is. 
En wat natuurlijk ook meetelt is - omdat je zo 
verschrikkelijk veel natuurfotografen hebt - dat je toch 
je foto’s zo wilt maken dat ze er op de een of andere 
manier uitspringen. En dat is een beetje mijn doel 
geworden. 
Iedereen kan foto’s maken, maar waarom springen 
bepaalde foto’s eruit, wat doet een fotograaf, wat laat 
hij zien, of ook vaak wat laat hij nu juist niet zien. Ik 
vind het dan ook erg leerzaam het internet af te struinen 
en foto’s te bekijken van andere, al dan niet bekende, 
natuurfotografen. 
Na vele honderden, zo niet duizenden foto’s verder, is 
er een selectie ontstaan, die ik graag aan het publiek 
wil laten zien. Uiteraard,  zou ik bijna zeggen, kan dit 
via mijn website: www.joszonneveld.nl. Maar nu heeft 
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk, waar ik weer sinds een aantal jaren met 
veel plezier lid van ben, mij de kans geboden enkele 
van mijn foto’s tentoon te stellen.  
 
Jos Zonneveld 
 
De foto’s van Jos zijn vanaf 1 september tot eind 2009 
te zien in het Jan Verwey Centrum aan de duinweg. 
Het Centrum is iedere eerste zaterdag van de maand 
geopend van 10.00 tot 12.00 uur. 

 



 29

IVN Leiden Natuurcursussen 
 
(Bijna) alle cursusavonden worden gegeven in: het Wellantcollege, locatie Oegstgeest, 

Lange Voort 70, 2341 KD  Oegstgeest. 
 

Herfstcursus 2009 
 

De Herfstcursus is een bijzonder boeiende cursus waarin allerlei zaken behandeld worden die met het najaar te maken hebben: Vruchten en 
zaden, Paddenstoelen, Vogeltrek, Bladval en bladverkleuring, Spinnen en overwinteringvormen.  
De cursus bestaat uit 5 maandagavonden van 19.45 tot ongeveer 22.15 uur (5/10, 12/10, 26/10, 2/11 en 9/11) in het Wellantcollege (zie 
boven) en 4 excursies op zaterdagochtend van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur (10/10, 17/10, 31/10 en 7/11) in natuurgebieden in de directe 
omgeving.  
De avonden zijn verdeeld in een theoretisch gedeelte met visuele presentatie vóór de pauze en diverse practicumonderdelen na de koffie (of 
thee). De kosten bedragen € 44,95.  

Voorkennis is niet nodig. Het is een ontdekcursus voor iedereen die meer wil weten over de vele veranderingen die in de herfst in de natuur 
plaatsvinden.  

Voor opgave en/of informatie kunt u bellen: Margot Timmerman  071 – 40.22.735 e-mail: tevkamar@werradal.nl, b.g.g. Bep van Houten:  
071 – 514.68.69 e-mail: bepvanhouten@xs4all.nl 
 
Najaarsduincursus 2009 
 

Als u meer wilt weten over de duinen of meer wilt genieten van uw duinwandelingen, volg dan een IVN duincursus! 
In deze cursus schenken we aandacht aan het leven in de duinen in het najaar. 
De cursus bestaat uit vier woensdagavonden (09/9, 23/9, 7/10, 14/10) met lezingen en practica over het ontstaan van de duinen, planten, 
vogeltrek en paddenstoelen. De avonden worden gecombineerd met excursies op de eerstvolgende zaterdagochtend (12/9, 26/9, 10/10, 17/10, 
31/10), waarbij de eerste een fietstocht is en de laatste (op 31/10) een wandeling met een meer algemeen thema. De excursies zijn in 
verschillende duingebieden in onze omgeving. 
De cursusavonden zijn in het “Wellant College” (zie bovenaan). 
Het cursusgeld bedraagt 50,- euro inclusief een CD-rom met lesmateriaal. 
Nieuw! Zit uw agenda al weer te vol om deze cursus in zijn geheel in te plannen? Geef u dan op voor 1 thema (1 avond met bijbehorende 
excursie) voor de prijs van € 12,50.  
Opgave  en/of info Els van Venetië tel. 079-3416097  
e-mail: els.vanvenetie@hotmail.com 
 
De Vier Jaargetijden 
 

De seizoenen hebben grote invloed op ons. Toch is onze verbinding met de natuur niet meer zo vanzelfsprekend. 
Deze cursus neemt je – in een jaarcyclus – mee in de seizoenen, om die met alle zintuigen te gaan beleven en ontdekken. 
Herfst: op zaterdag 24-10-09 een ochtendexcursie en op maandag 26-10-09 een avondbijeenkomst.  
Winter: op zaterdag 16 januari 2010 een middag- en avondbijeenkomst met winterverhalen, een schemerexcursie en een soepmaaltijd, 
Men kan alle jaargetijden meebeleven, of een enkel seizoen meedoen, je kunt op elk moment “instappen” (volgend jaar maart gaat het weer 
verder en loopt het “abonnement voor een heel jaar” gewoon door). 
Kosten voor de hele cursus € 20, - en per seizoen: € 7,50. 
Info-/aanmelden: jetelshoud@hotmail.com (071-589.15.60). 
We nemen dan contact op en sturen verdere gegevens, plus een routebeschrijving. (Deelname max. 20 personen). 
 
Vogels in de winter 2009 
 

In de herfst gaan er weer miljoenen vogels soms wel duizenden kilometers op trek. Een groot deel van onze broedvogels vertrekt naar 
zuidelijke oorden, terwijl een ander groot deel van de vogels, zoals duizenden ganzen en eenden uit het hoge noorden, bij ons komen 
overwinteren Tijdens drie theorieavonden met lezingen en practica wordt een tipje van de sluier over het mysterie van de vogeltrek opgelicht. 
 
Behalve het verhaal over de vogeltrek besteden we ook veel aandacht aan  het herkennen van de bij ons overwinterende ganzen, eenden en 
wilde zwanen en natuurlijk de vogels die in de winter onze tuinen en parken bevolken. Na de pauze zijn er diverse practica over 
wintervoeding, vogels herkennen aan hun verenkleed en hun geluiden. 
Aansluitend op de avonden zijn er vier excursies in verschillende gebieden in onze omgeving 
 
De cursusavonden zijn op de dinsdagen 06 oktober, 03 en 24 november 2009 in het Wellantcollege van 19.45 tot 22.15 uur. 
De excursies zijn op de zaterdagochtenden 10 + 31 oktober en 14 + 28 november 2009.   
Het cursusgeld bedraagt € 45,-- incl. koffie en lesmateriaal. 
Voor informatie en/of opgaven kunt u bellen met Dineke Kistemaker  071 3612219, e-mail dkistemaker@planet.nl,  
b.g.g. Henny Blom  071 5122028 e-mail henny.blom@planet.nl. 
 
 

Kijk voor meer informatie op de IVN Leiden internetsite:  www.ivn.nl/leiden 
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