
officieel orgaan van de vereniging voor natuur en vogelbescherming Noordwijk

foto: Jos Zonneveld

de STRANDLOPERde STRANDLOPER
42e jaargang • nummer 3 • september 2010



Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
 
Bestuur 
 
P.J. Spierenburg (Peter), voorzitter, Hercules 88, 2221 MD Katwijk  
F. Faber (Franciska), Secretaris,  Emmastraat 20, 2211 CN Noordwijkerhout 
0252-370342, E-mail: franciska.faber@kpnmail.nl  
K. Vegter (Koene), penningmeester, Golfweg 39 , 2202 JH Noordwijk     
R. Eisenga (Ruurd), Julianastraat 3, 2202 KA Noordwijk 
P.J. Nooijen (Nel), Joh. Molegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk  
A. Swanen (Anneke),Waterkers 69, 2231 DN Rijnsburg 
 
Contributie € 10,- (minimaal) per jaar. 
Gironummer: 2573795 t. n .v. Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro meegestuurd. 
 
Ledenadministratie 
 
Adreswijzigingen en aanmelden nieuwe leden: K. Vegter, Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk 
E-mail: koenevegter@planet.nl 
 
De Strandloper 
 
De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk. Oplage : 650 exemplaren. 
De redactie bestaat uit: H. de Bruijn, C. Erkelens, W.J. Kuijper en C.M.J. Verweij. 
Inleveren kopij: Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk.    
of via E-mail: keeserkelens@hotmail.com 
Bezorging: Jan Jacobs, Prins Bernardstraat 7, 2202 LD Noordwijk, Telefoon: 071-3610396 
E-mail: jan-jacobs@zonnet.nl 
Homepage vereniging: http://www.strandloper.nl  
Het laatst verschenen nummer van de Strandloper is ook (in kleur) te downloaden vanaf onze 
website. 
 
Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Het Jan Verwey Natuurcentrum is gevestigd in een deel van de vroegere Chr. Mavo, Duinweg 13a 
Noordwijk. Parkeren bij het Bollenbad! Onze uitgebreide natuurbibliotheek, die regelmatig wordt 
aangevuld met nieuwe uitgaven, heeft hier ook een plaats gekregen. Informatie over de natuur in en 
rond Noordwijk wordt gegeven met behulp van informatiepanelen en informatieve stands.  
Voor groepsbezoek (schoolklassen en dergelijke) is het centrum het gehele jaar geopend. 
Contactadres: Ineke van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk, Tel. 071-3616954.  
Het Natuurcentrum is verder geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van de 
maand tussen 10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de bijgesloten agenda. 
 
 
Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 42e jaargang nummer 4: 12 november 2010 
 
 
Niets uit dit tijdschrift, met uitzondering van korte citaten, mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de Vereniging 
voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 

ISSN:2589-2762 print ISSN: 2589-2770 online



 3

Inhoud: 

Bij de voorplaat:  foto Jos Zonneveld, opmaak René van Rossum    pag. 3 

Agenda, Franciska Faber, Peter Spierenburg       pag. 4 

Bestuursmededelingen, Franciska Faber, Peter Spierenburg     pag. 5  

Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2008/9, Martien de Graaf & Jelle van Dijk pag. 8 

Oud Nieuws, Kees Verweij.         Pag. 11 

 Waarnemingen over den Griel door Jan P. Strijbos      

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek, Jelle van Dijk       pag.15   

 S. Harp & N. Redman, 2010. Where to watch birds in Britain  

 T. Lafranchis, 2009. Dagvlinders van Europa 

 K. van Dort , C. Buter & B. Horvers, 2010. Fotogids Mossen  

Vogeltrek kijken: Euro Birdwatch 2010, Ruurd Eisenga      pag. 18 

Rondje Groen, W. Andelaar         pag. 19 

Vogels kijken in Finland, Jelle van Dijk        pag. 20 

Opvallende waarnemingen april-juni  2010, Peter Spierenburg     pag. 24 

Veldwaarnemingen april-juni  2010, Peter Spierenburg      pag. 26  

       

 
 
Bij de voorplaat: 
Visdief 
Texel, 30 april 2009 
Foto: Jos Zonneveld 
 
Langs de oostkust van Texel, ten noorden van 
Oudeschild, kun je urenlang genieten van 
steltlopers en sterns. Voor de Visdief hoef je 
gelukkig niet speciaal naar Texel te reizen. 
Tegenwoordig broeden tientallen Visdieven op 
de platte daken bij ’t Soldaatje in Voorhout. Ook 
op het dak van de bloemenveiling Flora in 
Rijnsburg broeden Visdieven. De jonge sterns 
krijgen wel eens een visje uit de sloten in de 
buurt, maar veel vaker vliegen de ouders naar 
zee, om daar voedsel voor de jongen te halen. In 
juni en juli zien we dan ook vaak een Visdief met 
een visje dwars in de bek over het dorp vliegen. 
Visdieven zijn hier van april tot in september. Na 
de broedtijd trekken ze langs de kust naar het 
zuiden. Ze overwinteren langs de kust van West-
Afrika of nog zuidelijker.  JvD  

 
.  
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Agenda Strandloper september 2010 
 
Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Zaterdag 2 oktober  10.00 – 12.00 uur  
Zaterdag 6 november 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 4 december 10.00 – 12.00 uur 
  
 
Jeugdactiviteiten 
 
Op zoek naar zeediertjes 
Zaterdag 4 september 2010 
Tijd: 9.00 – 10.15 uur 
Verzamelen bij de vuurtoren Kon. 
Wilhelminaboulevard 
Vooraf aanmelden 
 
Vleermuisexcursie 
Vrijdagavond 17 september 2010 
Tijd: 19.30 uur 
Vertrek vanaf het koetshuis van het 
Leeuwenhorstbos (Gooweg) 
Let op; dit is een activiteit voor de jeugd van 8-15 
jaar  
Met Rob Timmerman (Vooraf aanmelden) 
 
Herfstnatuurspel 
Woensdag 20 oktober 2010 
Inschrijving: 13.00 - 14.00  uur  
Plaats: ingang Nieuw-Leeuwenhorst aan het 
Westeinde 
Opgeven is niet nodig Verzoek: kom op de fiets! 
 
Paddenstoelen (jeugdactiviteit) 
Zaterdag 23 oktober 2010  
Tijd: 10.00 – 11.30 uur 
Verzamelen bij Nieuw-Leeuwenhorst, ingang 
Westeinde 
Met Lutgarde Roelandt (Vooraf aanmelden) 
 
Struinen in de duinen (jeugdactiviteit) 
Zaterdag 20 november 2010 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur  
Verzamelen bij ingang Coepelduinen aan de 
Boerhaaveweg 
Met Robert Sluijs (Vooraf aanmelden) 
 
Lezingen 
 
Roofvogelrijk Noord-Spanje 
Vrijdag 24 september 2010 
Tijd: 20:00 uur  
Jan Verwey Natuurcentrum, Duinweg 13a 
Door Johan Bos 

 
Ontstaansgeschiedenis van het landschap van de 
duin- en bollenstreek 
Vrijdag 29 oktober 2010 
Tijd: 20:00 uur      
Jan Verwey Natuurcentrum, Duinweg 13a 
Door Jan Beenakker 
 
Wat zag Darwin op de Galapagos? 
Vrijdag 26 november 2010 
Tijd: 20:00 uur      
Jan Verwey Natuurcentrum, Duinweg 13a 
Door Caroline van der Mark 
 
 
Excursies 
 
Internationale Vogeltrekdag (EuroBirdwatch) 
Zaterdag 2 oktober 2010 
Tijd: 08.00 – 11.00 uur   
Plaats: Coepelduinen, ingang Vinkeveld/het 
Laantje  
 
Oostvaardersplassen 
Zondag 24 oktober 2010 
Tijd: 8.00 - 16.00 uur     
Vertrek vanaf de Northgohal 
Aanmelden bij Rien Sluijs (tel. 071-3610945) of 
via excursiesvnvn@gmail.com 
 
Voorne 
Zaterdag 13 november 2010 
Tijd: 8.00 - 17.00 uur      
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
Aanmelden bij Jelle van Dijk (071-3610833) of via 
excursiesvnvn@gmail.com 
 
Zeeland 
Dinsdag 28 december 2010 
Tijd: 8.00 - 17.00 uur    
Vertrek vanaf de Northgohal 
Aanmelden bij Jelle van Dijk (071-3610833) of  
via excursiesvnvn@gmail.com 
 
Amsterdamse Waterleidingduinen 
zondag 23 januari 2011 
Tijd: 8.30 - 12.30 uur     
Vertrek vanaf de Northgohal 
Aanmelden bij Ruurd Eisenga (071-3618141) of 
via excursiesvnvn@gmail.com 
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Bestuursmededelingen september 2010 
 
Een stralende zon en niet te veel wind. De 
weergoden waren de vereniging goed gezind, toen 
het bestuur eind juni op de fiets stapte met een 
aantal Noordwijkse raads- en commissieleden. 
Omdat een goede samenwerking tussen ons en de 
gemeente onontbeerlijk is, hadden we hen 
uitgenodigd voor een kennismaking. Daarnaast 
wilden ook laten zien dat Noordwijk ligt temidden 
van prachtige, maar kwetsbare, natuurgebieden. En 
natuurlijk wat je kunt bereiken, als je je 
gezamenlijk voor de natuur inzet.  
Niet alleen vertellen, maar vooral ook ervaren was 
het devies. Daarom stapten we op de fiets en 
stopten bijvoorbeeld bij de Northgodreef, waar 
natuurlijke oevers worden aangelegd. Op diverse 
plekken waren daar roze stokjes in de grond 
gestoken, waar bijzondere rietorchissen te vinden 
zijn. Bij de aanleg van de oevers worden de 
plaggen met rietorchissen tijdelijk opzij gezet en 
na de aanpassing van de oevers weer 
teruggeplaatst. Een mooi voorbeeld van hoe 
samenwerking tussen gemeente en vereniging kan 
werken. We fietsten langs het bollenland, de 
landgoederen en Boechorst. De laatste stop was bij 
de zeereep, waar voorzitter Peter Spierenburg 
vertelde over het belang van deze ecologische 
verbindingszones en ook nog even refereerde aan 

de plannen rond Noordvoort, het gebied tussen 
Noordwijk en Zandvoort, waar een strandreservaat 
gepland staat.  In het Jan Verwey Natuurcentrum 
dronken we nog een borrel op de goede 
samenwerking.  
 
Rigoreus maaien en snoeien 
 
Tijdens het rondje met de gemeenteraadsleden 
kwam het beleid van de gemeente voor het 
openbaar groen ook nog ter sprake. Te vaak 
gebeurt het, dat er in het broedseizoen rigoreus 
wordt gemaaid, gesnoeid of gekapt. De  
rioleringswerkzaamheden in het Beeklaankwartier, 
waarvoor midden in het broedseizoen één van de 
vogelrijkste beplantingen in het dorp werd 
opgeruimd, leidde tot veel verontwaardiging onder 
leden van onze vereniging. Ook de beplanting van 
Sancta Maria moest het dit voorjaar ontgelden. 
Enige vooruitgang is er bij het maaien van de 
bermen langs de Leidse Vaart, maar ook daar 
sneuvelen nog jaarlijks nesten van Kleine 
Karekieten. De verontruste signalen van leden van 
onze vereniging nemen we op met de betreffende 
diensten. Tijdens ons kwartaaloverleg met de 
gemeente bekijken we hoe we dit in de toekomst 
kunnen voorkomen.  
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Uitreiking Quality Coast Award 
Er wappert sinds deze zomer een nieuwe vlag bij 
het Jan Verwey Natuurcentrum:  de vlag van de 
Quality Coast Award. Dat hij bij ons centrum 
hangt, heeft een goede reden.  Op 18 juli was 
wethouder Leendert de Lange te gast in het Jan 
Verwey Natuurcentrum, waar hij de Award kreeg 
uitgereikt van de EUCC. Dit keurmerk is voor 
kustplaatsen, die bijzondere inspanningen hebben 
geleverd op het gebied van toerisme en milieuzorg, 
voor het behoud van natuur en landschap, eigen 
identiteit en cultureel erfgoed.  
Noordwijk kreeg twee sterren. Menco Wiersema 
van EUCC vertelde in zijn toelichting, dat deze 
hoge score (samen met de Azoren de hoogste) 
mede te danken was aan het feit dat Noordwijk een 
actief verenigingsleven kent en dat onze vereniging 
veel doet aan natuureducatie. Vandaar dat de 
gemeente vroeg of ze bij ons te gast mochten zijn.  
Overigens is de uitdaging nu een derde ster, 
waarbij het ook draait om het uitdragen van die 
kwaliteiten; de ligging van Noordwijk te midden 
van natuurgebieden. Dat je die natuurgebieden 
hebt en er goed voor zorgt is één, maar net zo 
belangrijk is dat bezoekers weten dat je er van kunt 
genieten : wandelen, fietsen, het ervaren van die 
bijzondere natuur. Daarbij is een goede balans 
tussen natuur en recreatie uiteraard van belang.  

 
Nieuwe huisvesting 
Ruurd Eisenga was namens het bestuur aanwezig 
bij de feestelijke start van de bouwwerkzaamheden 
van de Morgenster. Onderdeel daarvan is de 
verbouwing van de bibliotheek. Voor ons als 
vereniging is dat belangrijk, want we krijgen hier 
een nieuw onderkomen. De oplevering staat 
voorlopig gepland voor de zomer van 2011. In 
overleg met gemeente en bibliotheek hebben we 
een plan gemaakt om de beschikbare ruimte zo 
goed mogelijk te benutten. Hoewel we op de 
nieuwe locatie minder ruimte ter beschikking 
krijgen, zien we ook de nodige voordelen. De 
centrale ligging bijvoorbeeld, midden in het dorp. 
En extra aanloop, omdat we in hetzelfde gebouw 
zitten als de bibliotheek. We krijgen met de 
bibliotheek ook een gezamenlijke lezingenzaal . 
Met onze gezamenlijke lezingen met bibliotheek 
en boekhandel Van der Meer sluiten we daar 
natuurlijk prachtig op aan.  
 
Lezingenseizoen 
Na de zomerstop is het vanaf september weer tijd 
voor een nieuw lezingenseizoen. Wederom hebben 
we een afwisselend en interessant programma 
samengesteld. We beginnen in Europa, met een 
lezing over de natuur in Noord-Spanje door Johan 
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Bos. Via de Bollenstreek (Hoe is het landschap 
hier ontstaan?) reizen we in december naar de 
Galapagos eilanden. Kijk voor meer informatie op 
het groene inlegvel. 
Johan  Bos  fotografeerde  de  lammergier  in  Noord‐
Spanje 

 
Meer activiteiten 
Er staan natuurlijk nog veel meer activiteiten 
gepland. Het jaarlijkse herfstnatuurspel voor de 
kinderen staat gepland op 20 oktober en we doen 
dit jaar op 2 oktober ook weer mee aan de 

EuroBirdwatch, de landelijke trekteldag. Dit jaar 
veranderen we echter van locatie: we gaan niet 
naar de Driehoek, maar naar de Coepelduinen, bij 
de ingang Vinkeveld. Het thema van de Birdwatch 
is dit jaar biodiversiteit.  
 

Deze EuroBirdwatch vindt plaats twee weken voor 
de belangrijke internationale UN conferentie over 
Biodiversiteit 2010. BirdLife wil de birdwatch dan 
ook aangrijpen als demonstratie van biodiversiteit. 
Meer informatie en een routebeschrijving naar de 
trektelpost staan elders in deze Strandloper. 
 
‘Opvetten en wegwezen’ 
Wie meer wil weten over vogeltrek kan tot 20 
februari 2011 terecht in Naturalis, bij de 
tentoonstelling ‘Opvetten en wegwezen’. De 
tentoonstelling laat zien wat er allemaal bij komt 
kijken om de trektocht te ondernemen. De 
verschillende vliegtechnieken die de vogels 
gebruiken, de timing van vertrek en de oriëntatie 
tijdens de trek. Maar ook de gevaren onderweg, 
van grote stormen tot hoogspanningsmasten en van 
roofdieren tot boortorens. Rondom de 
tentoonstelling worden ook activiteiten 
georganiseerd, zoals excursies in samenwerking 
met Vogelbescherming Nederland. Kijk voor meer 
informatie op www.naturalis.nl .   
 
 
Peter Spierenburg 
Franciska Faber 
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Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2008 en 2009 
 
Martien de Graaf & Jelle van Dijk 
 
Sinds de publicatie van de Flora van de Duin- en 
Bollenstreek in 1994, verschijnt op gezette tijden 
een aanvullende lijst in de Strandloper. Hieronder 
volgt de elfde aanvulling op de lijst die in 
genoemde Flora is opgenomen. Uit al deze 
overzichten krijg je gemakkelijk de indruk dat 
onze wilde flora steeds soortenrijker wordt en dat 
er geen eind komt aan het vinden van soorten die 
zich voor het eerst in onze regio weten te vestigen. 
Die indruk is juist. Met name in het urbane milieu 
(het straatmilieu) weten steeds meer soorten zich 
een plaats te veroveren. Aan de andere kant 
vermelden de gepubliceerde overzichten niet, 
welke soorten al jaren achtereen niet meer 
gevonden zijn. Wel worden soorten genoemd, die 
in de loop der jaren zeldzaam geworden zijn en 
waarvan af en toe nog een vondst bekend wordt. In 
de vorige aflevering van deze serie, gepubliceerd 
in de Strandloper van juni 2008 (40e jaargang 
(2):14-16), is te lezen in welke Strandlopers de 
vorige edities van deze serie te vinden zijn. 
 
Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 
 
Brede orchis  Dactylorhiza majalis subsp. majalis 
Op 4 mei 2009 trof Wim van Duyn reeds bloeiende 
orchideeën in de Coepelduynen aan (blok 30-16-
44). Het bleek om vele tientallen exemplaren van 
de Brede orchis te gaan. Vermoedelijk ging het bij 
de vondst van 30 april 2008 ook al om deze 
vroegbloeiende soort. 
 
Strandmelde  Atriplex littoralis 
Op 28 juli 2008 vond Jelle van Dijk (JvD), bij zijn 
onderzoek naar de flora in de nieuwe duinen langs 
de Koningin Wilhelminaboulevard, enkele planten 
van deze soort uit het zilte milieu (blok 30-16-25). 
Het zand voor de boulevard is opgezogen van de 
zeebodem en zal dus nog enigszins zilt zijn 
geweest, waardoor zich hier de Strandmelde zich 
kon vestigen. In 2009 was deze soort niet meer 
terug te vinden. 
 
Maxixe  Cucumis anguria 
Langs de stoeprand van de Koningin 
Wilhelminaboulevard trof JvD in augustus 2008 
een fors exemplaar van deze uit Zuid-Amerika 
afkomstige plant aan (blok 30-16-25). De soort is 
in Engeland ook bekend onder de naam West-
Indische augurk. Misschien is de plant hier 
gekomen via de horeca aan de overkant. 
 

Geel duizendblad  Achillea filipendulina 
Deze fraaie sierplant uit de Kaukasus verwildert in 
toenemende mate in ons land, met name in 
stedelijke gebieden. Op 10 oktober 2009 trof 
Martien de Graaf (MdG) deze soort aan op 
bedrijventerrein Klei-Oost (blok 30-27-11). 

 
Karpatenklokje  Campanula carpatica 
Deze recent verwilderde sierplant werd door MdG 
in oktober 2008 gesignaleerd tussen de straattegels 
van de Buurweg in Noordwijk (blok 30-17-22) en 
op 9 september 2009 in een poortje aan de 
Kerkstraat te Noordwijkerhout (blok 30-17-14). 
Het Karpatenklokje is een vrij lage plant met 
weinig bloemen (hier blauw) die wijd klokvormig 
zijn en weinig ingesneden. Stenige plaatsen hebben 
de voorkeur! 
 
Gevlamde fijnstraal  Conyza bonariensis 
Op 17 oktober 2008 vond MdG op een ruderaal 
terreintje aan de Langelaan (waar nu het casino 
staat) enkele planten van deze soort (blok 30-17-
13). Deze soort komt uit Zuid-Amerika en werd 
pas in 1996 voor het eerst in ons land gevonden. 
Belangrijk kenmerk zijn de vlamrood getinte 
omwindselblaadjes, die na het drogen hun kleur 
verliezen. Het is een pionier van droge, warme en 
stenige terreinen. 

Karpatenklokje ‐ oktober 2008 ‐ Noordwijkerhout

         Maxixe ‐ augustus 2008 ‐ Wilhelminaboulevard 



 9

Hoge fijnstraal  Conyza sumatrensis 
Deze nieuwe soort verovert in hoog tempo 
braakliggende gronden en stenige plaatsen in ons 
land. Deze Zuid-Amerikaanse plant arriveerde in 
1999 voor het eerst in ons land. Deze forse plant 
kan wel 2 m hoog worden, vooral tegen warme 
gevelmuren. Bloei is mogelijk tot in november! 
Kenmerkend zijn de vrij grote bloemhoofdjes en 
de typische grijze tint van de plant (vergeleken met 
de frisgroene Canadese fijnstraal). MdG trof deze 
soort op de volgende plaatsen aan: 
 

 
Schijnraket  Erucastrum gallica 
Op 10 oktober 2009 vond MdG op het 
bedrijventerrein Klei-Oost enkele exemplaren van 
deze soort (blok 30-27-11). Het betreft hier een 
soort uit het Rivierengebid met een voorkeur voor 
kleigrond. 
 

 Straatwolfsmelk ‐ juli 2010 ‐ Noordwijkerhout 
 
Straatwolfsmelk  Euphorbia maculata 
In 2009 vond Bep van Geldermalsen enkele 
exemplaren tussen het plaveisel voor Vlashoven 44 
en 46 te Noordwijkerhout (blok 30-17-24). Het 
betreft hier een klein plantje met liggende stengels 
en gevlekte blaadjes. Er zijn alleen nog maar 
waarnemingen uit Maastricht en Lelystad bekend! 
Zie het boek van T. Denters (Stadsplanten). 
 
Stinkend nieskruid  Helleborus foetidus 
In 2009 vond MdG deze soort op 12 september 
tussen straattegels in De Zilk (blok 24-58-13) en 

op 17 september in Voorhout (blok 30-17-45). 
Deze plant is een winterbloeier met groene 
bloemdekbladen, vaak met rode rand, waarvan de 
karakteristieke bladen het gehele jaar te zien zijn. 
De soort is recent ingeburgerd en afkomstig uit 
kalkrijke bossen in ZW-Europa. Ook wordt deze 
soort als sierplant verhandeld. 
 
Kafferkoren  Sorghum bicolor 
Op het terrein waar nu het casino aan de Langelaan 
staat, vond MdG op 9 november 2009 een fors 
exemplaar (1,5 m) van het Kafferkoren. Het gaat 

hier om een cultivar van de Wilde 
sorgo, een voedselplant uit warme 
landen. Verspreiding vindt plaats via 
vogelvoer. 
 
Maretak  Viscum album 
In de buurt van de Churchilllaan te 
Voorhout (blok 30-17-54) werd Bep 
van Geldermalsen gewezen op een 
forse Maretak op een appelboom in een 

tuin. De Maretak is een algemene soort in Zuid-
Limburg en verder zuidelijk. 
 
 
Nieuwe vindplaatsen van zeldzame soorten 
 

 
Hondskruid ‐ juni 2009 – Middengebied 
 
Hondskruid  Anacamptis pyramidalis 
Naast de grote groeiplaatsen in de duinen (Wijk 
aan Zee en Coepelduynen), duiken steeds vaker 
forse planten op ander plaatsen op. Deze planten 
bloeien ook weken eerder dan hun soortgenoten in 
de duinen. Op 9 juni 2008 vond Hein Verkade een 
ex. in het gazon voor streekmuseum Veldzicht aan 
de Herenweg (blok 30-17-51). Op 4 juni 2009 
vond JvD 3 ex. op de aarden wal rond het 
hockeyveld in het Middengebied (blok 30-17-31). 
Voor het derde opeenvolgende jaar stond een 
Hondskruid te bloeien langs de Schippervaartsweg 
bij de firma Bouwmeester in Noordwijkerhout 
(blok 24-58-51). 

Katwijk Lageweg    Okt. 2008 blok 30-26-25 

Katwijk Heerenweg 25-09-2009 blok 30-27-21 

Lisse Akervoorder
laan 

27-10-2009 blok 30-18-32 

Lisse Korte 
Havenstraat 

29-09-2009 blok 30-18-14 

Noordwijkerhout Pilarenlaan 24-09-2009 blok 30-17-15 

Hillegom 3e Looster-
weg 

12-09-2009 blok 24-58-24 
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Brede wespenorchis  Epipactis helleborine subsp. 
helleborine 
In 2009 vond Bep van Geldermalsen deze soort 
aan de Leeweg in Noordwijkerhout (blok 30-17-
24). MdG vond deze orchis langs de Lageweg in 
Katwijk (blok 30-26-25). 
 
Voorjaarszegge  Carex caryophyllea 
Deze soort van de Rode Lijst trof JvD aan langs de 
Noraweg (21 april 2009, blok 24-57-32). Tot nu 
waren alleen enkele groeiplaatsen uit de AW-
duinen bekend. 
 
Eekhoorngras  Vulpia bromoides 
In 2009 vond Bep van Geldermalsen dit fraaie 
grasje op het overslagterrein bij Piet Gijs (blok 30-
17-24). 
 
Hemelboom  Ailanthus altissima 
Op 6 oktober 2009 vond MdG deze soort op het 
terrein van Sint Bavo in Noordwijkerhout (blok 
24-57-54). 
 
Hartbladige els  Alnus cordata 
In september 2009 trof MdG op twee plaatsen in 't 
Heen (Katwijk) deze els aan (blok 30-26-25 en 
blok 30-27-21). 
 
Bosanemoon  Anemone nemorosa 
Op 11 april 2009 vond JvD enkele planten langs de 
Koepelweg in Noordwijk aan Zee (blok 30-16-35). 
 
Watermuur  Myosoton aquaticum 
Tijdens het zoeken naar de Siberische Tjiftjaf vond 
JvD een mooie groeiplaats van Watermuur op het 
terrein van Sint Bavo (blok 24-57-54). 
 
Grijskruid  Berteroa incana 
In Noordwijk aan Zee duikt deze soort af en toe op 
zoals in 2008 bij Groot Hoogwaak (MdG; blok 30-
17-11) en in 2009 langs de Beethovenweg (JvD; 
blok 30-16-35). 
 
Ruige scheefkelk  Arabis hirsuta subsp. hirsuta 
In de berm van de Boerhaaveweg (blok  30-16-35) 
vond JvD 2 ex. van deze bijzondere duinplant. 
 
Peperkers  Lepidium latifolium 
Op het overslagterrein bij Piet Gijs (blok 30-17-24) 
trof Bep van Geldermalsen in 2009 deze soort aan. 
 
Grijze mosterd  Hirschfeldia incana 
In 2009 vond MdG deze soort op twee ruderale 
terreinen: Langelaan Noordwijkerhout (9 
november, blok 30-17-13) en Huygensstraat 
Noordwijk (10 oktober, blok 30-26-15). 
 

Rond wintergroen  Pyrola rotundifolia 
Van deze Rodelijst-soort, tot voor kort Rondbladig 
wintergroen geheten, vond JvD enkele niet 
bloeiende planten in de Coepelduynen (blok 30-16-
44). Deze soort was hier ruim 30 jaar niet meer 
aangetroffen. 
 
Duinteunisbloem  Oenothera oakesiana 
Deze soort, vroeger Kleine teunisbloem geheten, 
trof JvD in juni 2008 en juni 2009 aan in de 
nieuwe duinen langs de boulevard (blok 30-16-25). 
Zie Strandloper 42(2): 16-17. 
 
Waterviolier  Hottonia palustris 
Op 23 mei 2008 vond Wim Kuijper in een slootje 
van het Haasveld in de AW-duinen (blok  24-48-
51) tientallen ex. van deze bij ons zeer zeldzame 
soort. Zie Strandloper 40(3): 20. 
 
Lidsteng  Hippurus vulgaris 
In september 2009 bleken honderden planten van 
deze soort te groeien in de poel, die ligt in het 
natuurontwikkelingsgebiedje langs de Duinweg, 
ten zuiden van hotel de Witte Raaf, het vroegere 
land van Meskers (blok 24-57-52). 
 
Geelwitte helmbloem  Pseudofumaria alba 
In 2009 zag MdG deze soort, opslaand tussen het 
plaveisel, verschijnen in het Sonneveld te 
Noordwijk-Binnen (3 oktober; blok 30-17-32) en 
de Nijverheidsstraat in Katwijk (25 september; 
blok 30-27-21). 
 

 
Kruisbladige wolfsmelk  ‐  november  2009  ‐  uitkijkpunt 
bij de watersnip 

 
Kruisbladige wolfsmelk  Euphorbia lathyrus 
Op 10 november 2009 trof JvD deze soort aan op 
de uitkijkheuvel bij vogelgebied de Watersnip in 
Polder Hoogeweg (blok 30-27-11). 
Boerentabak  Nicotiana rustica 
Op 27 oktober 2009 zag MdG enkele forse planten 
in de verwilderde tuin van Rustoord in Lisse staan 
(blok 30-18-13). 
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Blauwe bremraap  Orobanche purpurea 
Blijkbaar was 2009 een goed jaar voor deze soort. 
In de bermen van villawijk De Zuid telde JvD 176 
ex. (blok 30-16-35) en in de berm van de N206 bij 
Leeuwenhorst (blok 30-17-24) trof  Bep van 
Geldermalsen 8 ex. aan. Behalve in de bermen van 
De Zuid, blijkt deze soort daar ook in particuliere 
tuinen voor te komen, zoals bij de fam. Kuulkers 
aan de Atjehweg. 
 
Kluwenklokje  Campanula glomerata 
In het Middengebied bij het hockeyveld (blok 30-
17-31) trof JvD op 4 juni 2009 3 ex in bloei aan. 
Wellicht meegekomen met de grond van de hier 
opgeworpen aarden wal. 
 
Absintalsum  Alsem absinthium 
Op 3 oktober 2009 vond MdG een fors exemplaar 
in de wijk Boechorst (blok 30-17-32). Op 8 
oktober 2009 trof JvD een ex. aan op 
bedrijventerrein 's-Gravendijck (blok 30-26-15). 
 
Alsemambrosia  Ambrosia artemisiifolia 
Deze soort neemt overal toe op ruderale terreinen. 
MdG trof deze soort aan in de wijk Boechorst (op 
3 oktober 2009 in blok 30-17-32 en op 6 oktober in 
blok 30-17-42) en aan de Boerenburgerweg (8 
augustus 2009 in blok 30-17-31). Op 17 juli zag 
JvD een forse plant langs de Gravendamseweg 
(blok 30-17-35). 
 
 

Zandambrosia  Ambrosia psilostachya 
Op 4 juli 2008 trof MdG deze soort aan langs de 
Zwarteweg (blok 30-17-51). 
 
Zomerfijnstraal  Erigeron annus 
Op 27 juni 2009 vond MdG in 't Heen deze 
fijnstraal (blok 30-26-25). 
 
Gingelikruid  Guizotia abyssinica 
Van deze laatbloeiende soort vond MdG op 27 
oktober 2009 een fors exemplaar van wel één 
meter hoogte op het terrein van Rustoord in Lisse 
(blok 30-18-13). 
 
Dubbelkelk  Picris echioides 
In augustus 2008 vond JvD een forse pol langs de 
Leeweg ter hoogte van de Vogelsloot (blok 30-17-
33). Deze zuidelijke soort is alleen in Zeeuws-
Vlaanderen algemeen. 
 
Canadese guldenroede  Solidago canadensis 
Op 9 september 2009 trof MdG deze veel op de 
Late guldenroede lijkende soort aan op een 
sportterrein aan de Van der Endelaan in Hillegom 
(blok 24-58-25). 
 
Waterkruiskruid  Senecio aquatica 
Op 15 juli 2009 vond JvD honderden planten langs 
de Maandagse Wetering bij Kloosterschuur (blok 
30-17-52). In ons gebied was maar één groeiplaats 
bekend: een slootkant bij De Krom, zo'n 500 m 
van de nieuwe vindplaats verwijderd. 

 
 

Oud Nieuws 
 
Kees Verweij. 
 
In de bundel jaarverslagen van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels over de 
jaren 1898 – 1923 trof ik een aardig artikel aan van de welbekende  Jan Strijbos, die bijna 90 jaar 
geleden onderzoek heeft gedaan naar het voorkomen van de Griel, ondermeer in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen ten noorden van Noordwijk. 
Grielen zijn al lang niet meer in Nederland te vinden en wil men nog een redelijke kans hebben om 
Grielen te zien te krijgen, dan moeten we tegenwoordig naar Zuid-Frankrijk of Spanje. Een enkele 
maal worden ze nog in Nederland gezien, maar dan worden ze betiteld als “dwaalgast”. 
Je kunt je nauwelijks voorstellen, dat er in de twintiger jaren van de vorige eeuw nog bijna 20 paren 
in de Amsterdamse Waterleidingduinen broedden.  
De Griel, in grootte ongeveer te vergelijken met een Wulp, stond, zeker vroeger, bekend als een 
geheimzinnige, wat teruggetrokken vogel, die zich moeilijk liet observeren. Hij bezat ook een 
onopvallend verenkleed, waarmee hij zich goed in het veld kon verstoppen.  
Na de Tweede Wereldoorlog is het snel bergafwaarts gegaan met de Griel, totdat hij tegen het einde 
van de vijftiger jaren geheel uit Nederland verdween. 
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Een aardige beschrijving van de Griel in de Amsterdamse Waterleidingduinen vinden we in het 
boekje van H. Hulsbos, getiteld “Het wondere leven in onze duinen”, dat in 1961 bij Uitgeverij 
Elsevier verscheen. De heer Hulsbos heeft het verdwijnen van de Griel van nabij meegemaakt en 
over de oorzaken hiervan geeft hij het volgende weer: “Het noodlot, dat zich aan de in ons land 
broedende Grielen schijnt te voltrekken, is vrijwel zeker gelegen in het feit, dat zij niet in een streng 
bewaakt, maar in een voor ieder toegankelijk gebied broeden. Het is een vogel, die op rust en 
eenzaamheid gesteld is. Deze worden hem hier nog wel geboden, maar niet gelaten! En hierin 
schuilt waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang. Hoe geringer hun aantal werd, 
hoe hardnekkiger men naar de laatste legsels speurde. Hierdoor wordt de Griel veel te vaak en te 
ingrijpend gestoord en dat is iets wat hij moeilijk kan verdragen” . 
Zo zie je maar, dat de gevaren van het “vogelspotten” niet slechts van deze tijd zijn, maar dat men 
ook vroeger zich aan overmatige verstoring te buiten ging, ten koste van ondermeer deze boeiende 
en interessante vogel. Er zullen ongetwijfeld ook andere oorzaken hebben meegespeeld, maar een al 
te opdringerige belangstelling zal daartoe zeker hebben bijgedragen. 
Niettemin laat ik hier het verslag van Jan Strijbos over de Griel in onze omgeving met plezier 
volgen. 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 
Harp S & N. Redman, 2010. Where to watch 
birds in Britain. Christopher Helm, London. 
672 p. Prijs € 22 

 
In de Strandloper van maart 2010 is te lezen 
dat dit jaar begonnen is met de aanschaf van 
een serie vogelreisgidsen voor onze 
verenigingsbibliotheek. Onze leden zwermen 
uit over geheel Europa (en nog verder!) en 
steeds vaker wil men op vakantie ook de 
regionale avifauna leren kennen. 
Vogelreisgidsen kunnen daarbij uitstekende 
diensten verlenen. Zo waren wij dit voorjaar in 
de buurt van Anklamm in het oosten van 

Duitsland. Dankzij de nieuwe gids Vögel 
beobachten in Ostdeutschland werd het de 
soortenrijkste dag van onze  reis. 
Met bovengenoemde titel is nu ook een 
degelijke reisgids voor het Verenigd 

Koninkrijk (inclusief Wales en 
Schotland, maar zonder Noord-
Ierland)in de bibliotheek aanwezig. Bij 
het beoordelen van een gids kun je het 
beste even kijken bij de beschrijvingen 
van locaties die je zelf goed kent. In dit 
geval even gekeken bij Flamborough 
Head en de Bempton Cliffs, twee 
locaties op fietsafstand van Hull, waar 
de boot uit Rotterdam-Europoort 
aankomt. De informatie blijkt up to date 
te zijn. Het aantal Jan-van-genten neemt 
hier nog steeds toe, terwijl het aantal 
Papegaaiduikers afneemt. Vanuit 
Nederland zijn dit de gemakkelijkst 
bereikbare zeevogelkolonies.  
Met bovengenoemde gids hebben we nu 
een serie die een flink stuk van Europa 
beslaat. Graag zou ik deze serie willen 
uitbreiden met een gids voor 
Scandinavië en Finland, maar die bestaat 
domweg niet. Vreemd eigenlijk, want 
vogels kijken is daar heel populair en 
ook zijn er veel vogelaars in ons land die 
regelmatig die kant op gaan. Al jaren 
wordt gespeculeerd over een nieuwe 
gids na het boek dat in 1995 verscheen, 
maar dat al jaren nergens meer (ook niet 
bij Moby Dick) te krijgen is. Wel zijn er 
recentelijk een gids voor de zuidelijke 
provincie Skåne en een gids voor Fins 
Lapland verschenen. Gelukkig is er 
tegenwoordig op het internet veel 

informatie te vinden, veelal in de vorm van 
reisverslagen. Die verslagen noemen echter 
vooral de plekken waar georganiseerde reizen 
langs gaan. Het gevolg is dat je op bepaalde 
locaties minibusjes uit allerlei landen ziet 
staan, zoals wij dit voorjaar in Finland op 
diverse locaties merkten. Het voordeel van de 
vogelreisgidsen is dat je hiermee ook veel 
mooie plekken vindt die buiten de bekende 
routes liggen. 
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Lafranchis T., 2009. Dagvlinders van 
Europa. KNNV Uitgeverij Zeist. 416 p. Prijs 
€ 39,95 (4 euro korting voor leden KNNV en 
donateurs Vlinderstichting). 
 

 
Dit boek is een vertaling en bewerking van het 
boek dat in 2004 eerst in het Engels en in 2007 
in het Frans verscheen. In de Nederlandse 
bewerking zijn ook de vlinders van de 
Canarische Eilanden, Madeira, de Azoren en 
Cyprus opgenomen. Dit wijst er al op dat deze 
gids iedereen die in Europa op vakantie gaat 
van dienst wil zijn, ook als populaire 
bestemmingen als de genoemde eilanden 
worden bezocht. 
Deze gids onderscheidt zich op twee manieren 
van de gangbare veldgidsen zoals bijvoorbeeld 
De Nieuwe Vlindergids (uitgave Tirion). In de 
eerste plaats kan de soort worden bepaald door 

nauwgezet de determinatiesleutels door te 
werken. Mijn eigen ervaring is dat de neiging 
dat pad te volgen vaak gering is. Het zoeken 
van de juiste soort zal bij de meeste gebruikers 
vooral geleid worden door het goed kijken 

naar de vele afbeeldingen. Toch kunnen 
die sleutels goede diensten verlenen bij 
bijvoorbeeld het bepalen van één van de 
soorten van het omvangrijke  geslacht 
Erebia. Door eerst wat te bladeren kom 
je er snel achter dat je een of andere 
Erebia hebt gezien.  
Vervolgens kan de determinatiesleutel 
bij dit lastige geslacht je naar de juiste 
soort leiden. 
Het tweede punt waardoor deze gids 
opvalt zijn de foto's. Vrijwel elk 
vlinderboek werkt met tekeningen 
waarbij de vlinders in 'opgeprikte' 
toestand zijn afgebeeld. Dus keurig de 
vleugels geheel uitgespreid. Zo krijg je 
vlinders vaak helemaal niet te zien.  
Een bekend voorbeeld is de Heivlinder 
die vlak achter de zeereep op zandige 
stukjes niet zeldzaam is. Deze vlinder 
klapt onmiddellijk na de landing de 
vleugels dicht en laat dan ook vaak de 
bovenvleugel geheel of gedeeltelijk 
wegzakken achter de ondervleugel. In 
het hier besproken boek staan alle 
soorten heivlinders dus met 
samengeklapte vleugels afgebeeld. Hoe 
de bovenzijde er uit ziet wordt helaas 
niet even met een tekening duidelijke 
gemaakt. Wat de teksten betreft, deze 
zijn in dit boek erg beknopt gehouden. 
Bij de meeste soorten is een 

verspreidingskaartje opgenomen en uiteraard 
wordt de vliegtijd vermeld. 
 
Het nieuwe vlinderboek is een prima gids voor 
het op naam brengen van alle Europese 
vlinders. Het zal moeilijk zijn een keuze te 
maken tussen deze gids en de al wat oudere De 
Nieuwe Vlindergids, al gaat mijn voorkeur uit 
naar de laatste vanwege de veel uitvoeriger 
tekst. De echte liefhebber zal beide boeken 
willen hebben om zo de voordelen van beide 
gidsen te kunnen combineren. 
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van Dort K., C. Buter & B. Horvers, 2010. 
Fotogids Mossen. KNNV Uitgeverij Zeist. 
384 p. Prijs € 49,95 ( 5 euro korting voor leden 
KNNV). 
 

Op 22 september 2006 verzorgden Chris Buter 
en Bart Horvers een boeiende lezing over 
mossen in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Velen zullen zich nog de fantastische macro-
opnamen van allerlei mossen herinneren, 
gemaakt door Bart Horvers. Gelukkig is 
laatstgenoemde doorgegaan met het 
fotograferen van mossen, waarbij de kenners 
hem naar plekken brachten waar ook de 
zeldzaamste mossen van onze flora groeien. 
Het resultaat van deze arbeid is nu te vinden in 
de prachtige Fotogids Mossen.  
Deze fotogids zal de belangstelling voor 
mossen ongetwijfeld doen toenemen. Het boek 
ziet er aantrekkelijk uit en de tekst op de 
achterkant nodigt uit om aan het determineren 
van mossen te beginnen. Toch wordt daar de 

zaak wat al te simpel voorgesteld. Zo is te 
lezen: "Dit boek is expliciet bedoeld voor wie 
snel en gemakkelijk veel mossen wil leren. 
Afbeeldingen en detailopnamen maken het 
mogelijk de meerderheid van de mossen in één 

oogopslag op naam te brengen." In het 
persbericht van de KNNV Uitgeverij is 
nog te lezen: "Nog nooit was het 
herkennen van mossen zo eenvoudig!" 
Als je met deze instelling aan mossen 
begint, zal het wellicht op een 
teleurstelling uitlopen. Gelukkig zijn er 
mossen die gemakkelijk, al dan niet met 
een goede loep, op naam te brengen zijn, 
maar voor veel mossen geldt dat zeker 
niet. Daar heeft de lange lijst met errata 
misschien ook wel iets mee te maken. 
Van 73 (veelal zeer zeldzame) van de 
ruim 600 soorten was de naam bij de 
afgebeelde soort niet juist! Zelf bezoek ik 
enkele jaren de bijeenkomsten van de 
Mossenwerkgroep (eerste dinsdagavond 
in de maand, zie Strandloper juni 2010, 
pagina 6). Dankzij het enthousiasme en 
het engelengeduld van Joop Kortselius 
lukt het mij en anderen een beetje 
wegwijs te worden in de wondere wereld 
van de mossen. Dat het determineren van 
de meeste mossen met dit nieuwe boek nu 
en fluitje van een cent is geworden, zal 
niemand van ons durven beweren, al zal 
iedereen beamen dat dit een mooie steun 
in de rug zal zijn. 
De Fotogids Mossen behandelt de mossen 
niet per familie, maar per landschapstype. 

Dat is in veel gevallen een gouden greep! Sta 
je in het Kootwijkerzand dan hoef je maar 32 
soorten goed te bekijken. Maar sta je bij een 
bunker in de duinen dan zul je moeten kiezen 
uit liefst 138 soorten. Het nadeel van deze 
benadering is dat de soorten van één familie 
vaak zijn uitgewaaierd over vele 
hoofdstukken. Ben je gehecht aan een 
systematische aanpak, dan is de prachtige 
nieuwe Engelse fotogids (met veel tekst per 
soort) een aanrader: Mosses and Liverworts of 
Britain and Ireland a field guide, uitgegeven 
in 2010 door de British Bryological Society 
(848 pagina's;  31,95 euro). N.B. De lijst met 
errata (zie www.blwg.nl) is bijgevoegd in het 
exemplaar van de Fotogids Mossen dat in de 
Jan Verwey Bibliotheek ligt. 
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Vogeltrek kijken: Euro Birdwatch 2010 
 

Op 2 oktober doen we als vereniging mee aan de EuroBirdwatch, de landelijke trekteldag.  
In het najaar trekken veel vogels van het noorden naar het zuiden om daar te overwinteren. Vaak volgen zij 
daarbij de kust. Bij goede omstandigheden kunnen zo in de duinen spectaculaire aantallen vogels 
langskomen.  
 

 
 
Het thema van de Birdwatch is dit jaar biodiversiteit. Deze EuroBirdwatch vindt plaats, twee weken 
voor de belangrijke internationale UN conferentie over Biodiversiteit 2010. BirdLife wil de 
birdwatch dan ook aangrijpen als demonstratie van biodiversiteit. 
 
Het staat iedere deelnemer vrij, zelf te bepalen wanneer hij komt of gaat. In ieder geval zijn van 8 
tot 11 uur ervaren vogelkenners aanwezig om, indien nodig, te helpen bij het op naam brengen van 
de langskomende soorten. Na afloop drinken we in het Jan Verwey Natuurcentrum een kopje koffie 
en wisselen ervaringen uit.  
 
Dit jaar veranderen we van locatie: we gaan niet naar de Driehoek, maar naar de Coepelduinen, bij 
de ingang Vinkeveld.  
 
Routebeschrijving 
Volg vanaf de rotonde Beeklaan-Gladiolusstraat eerst de Jan van Gent en vervolgens Het Laantje. 
Bij de T-splitsing aan het eind, rechts aanhouden. Waar de weg naar links buigt, rechtdoor het 
voetpad op en dan via ‘Rinus zijn trap’ naar boven. Boven zie je vanzelf de trektellers. Zie ook het 
plattegrondje hieronder.  
 

 
 
Meer info: excursiesvnvn@gmail.com of 071-3618141 (Ruurd Eisenga). 
 

vogeltrek kijken 2 oktober 
Euro Birdwatch 2010 
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BRUTALE RAKKERS 
 
Met mijn overbuurman heb ik een 
weddenschap afgesloten. Met als inzet een 
flesje wijn. Hij is er van overtuigd dat hij eens 
op het strand een Zilvermeeuw met zijn 
handen te pakken kan krijgen. Nu is het 
inderdaad zo dat Zilvermeeuwen de laatste 
jaren opvallend dicht bij de mensen zijn gaan 
leven. Het is al begonnen met de komst van de 
vos in de duinen. Daarvoor konden de vogels 
daar nog rustig broeden, maar dat was toen 
afgelopen. De beesten weken uit naar de daken 
van huizen en andere gebouwen. De bewoners 
van een bepaalde wijk in Leiden weten 
daarvan. Zij hebben er duchtig last van.  
Ook op het strand gedragen de Zilvermeeuwen 
zich anders dan voorheen. Ze kwamen eerst 
kijken nadat de zonaanbidders het strand 
hadden verlaten, of er nog iets te eten was 
overgebleven. De laatste jaren scharrelen ze 
steeds meer tussen de mensen op het strand. 
Op het moment dat men een bad gaat nemen 
worden daarbij hun spullen door de vogels 
doorzocht. De vogels zien tevens kans een 
boterham uit de handen van kinderen te 
grissen. Maar toch, een meeuw zo maar 
pakken lijkt me onmogelijk. 
Over meeuwen is een bibliotheek vol 
geschreven. Denk alleen maar aan Niko 
Tinbergen die deze vogels met zijn studenten 
jarenlang onderzocht en er over schreef. Maar 

het mooiste boekje dat ik over meeuwen ken is 
van Richard Bach: Jonathan Livingston 
Zeemeeuw.  
Het is een geromantiseerd verhaal over een 
meeuw die het vliegen tot een kunst maakt. 
Die kunst probeert hij ook aan andere 
meeuwen over te dragen. Bach, vlieger van 
beroep, legt een boodschap in het verhaal. 
Uiteindelijk gaat het volgens hem niet om het 
vliegen maar om het leven zelf. Om daar, 
samen met anderen, wat van te maken. Tegen 
zijn leerlingen zegt hij: `Wij zijn vrij, 
onbegrensd vrij. Precisievliegen brengt ons 
een stap dichter bij onze werkelijke natuur. 
Alles wat ons beperkingen oplegt moeten we 
overwinnen. Daarvoor dienen al deze 
oefeningen in snel vliegen, langzaam vliegen, 
al die luchtacrobatiek.` 

 
Na deze ontboezeming terug naar het 
Noordwijkse strand. Daar bedrijven de 
Zilvermeeuwen ook acrobatiek. Om uit handen 
van mijn buurman te blijven. Zodat ik ter 
zijner tijd zijn flesje wijn kan opdrinken. 
 
W.Andelaar   
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Vogels kijken in Finland 
 
 
Jelle van Dijk 
 
Finland is een groot land. Een reis van noord naar 
zuid staat gelijk aan een tocht van hier naar de 
Middellandse Zee. In dit uitgestrekte land wonen 
maar 5,2 miljoen mensen, voor het merendeel 
geconcentreerd in het zuidelijke gedeelte. Bijna 
80% is met bossen bedekt en open gebieden liggen 
vooral in het zuiden (landbouw) en in  het noorden 
waar veengebieden en hoogvlaktes voor 
afwisseling zorgen. Dat dit land geen populaire 
vakantiebestemming is, heeft te maken met de 
afstand, maar vooral met de muggen. De eerste 
hobbel is te nemen door een fly-drive te boeken of 
de boot (Rostock - Helsinki) vanuit Duitsland te 
nemen. Het laatste euvel is te vermijden door 
vroeg in het seizoen op stap te gaan.  
In het voorjaar van 2010 hebben Coby en ik een 
lange toer door de noordelijke landen gemaakt 
waarbij we van 20 mei tot 5 juni in Finland 
verbleven. De heenreis voerde ons eerst naar 
Rügen in het oosten van Duitsland waar we met de 
ferry overstaken naar Trelleborg in Zweden. Twee 
dagen later namen we de nachtboot van Stockholm 
naar Turku in ZO-Finland. Na een bezoek aan 
Helsinki reden we verder langs de kust tot aan de 
Russische grens. Hierna reisden we door het oosten 
van Finland naar het uiterste noorden om 
vervolgens door Noorwegen terug te rijden.  
Hoewel Finland geen massatoerisme kent, is het 
wel een vaste bestemming voor allerlei 
organisaties die vogelreizen organiseren. Zo 
kwamen we Nederlandse en Engelse 
reisgezelschappen tegen. Dat je die groepen tegen 
komt in dit uitgestrekte land, wijst er op dat er 
speciale gebieden zijn waar bijzondere soorten zijn 
te vinden. Vrijwel alle georganiseerde reizen 
maken gebruik van plaatselijke gidsen die er voor 
zorgen dat er enkele bijzondere uilen op de 
soortenlijst komen. Het gaat daarbij om 
Laplanduil, Oeraluil, Ruigpootuil, Sperweruil en 
Dwerguil. De kans dat je zelf één van deze soorten 
toevallig tegenkomt tijdens een boswandeling is 
uiterst klein. Voor een uilenexcursie moet al gauw 
100 euro per persoon worden betaald. Ook zijn er 
excursies (o.a. in Kuusamo) waarbij een bedrag 
van 200 euro per persoon betaald moet worden, 
maar waar je een deel van het geld terugkrijgt voor 
elke uilensoort die in die nacht niet gevonden 
wordt. Wij hebben hieraan niet deelgenomen 
waardoor onze 'uilenlijst' slechts twee soorten laat 
zien: Ransuil en Velduil. 

Behalve voor bijzondere uilen komen vogelaars 
ook naar Finland voor het zien van de Blauwstaart. 
Dit prachtige zangvogeltje broedt vrij algemeen in 
de hellingbossen van de Oeral in Rusland en heeft 
zijn broedgebied in de afgelopen decennia  
uitgebreid tot in de omgeving van Kuusamo in het 
oosten van Finland. Verder wil iedereen graag 
echte taigasoorten zien die weliswaar ook in het 
noorden van Noorwegen en Zweden voorkomen, 
maar in Finland talrijker zijn, al is dat laatste nogal 
betrekkelijk. Het gaat hierbij om Drieteenspecht, 
Taigagaai, Pestvogel, Bruinkopmees, Haakbek, 
Dwerggors, Bosgors en Noordse Boszanger. 
Tenslotte biedt Finland de mogelijkheid om de 
balts te zien en te horen van steltlopers die wij hier 
alleen als doortrekker kennen. Daarbij kan worden 
gedacht aan Groenpootruiter, Bosruiter, Zwarte 
Ruiter, Regenwulp, Temmincks Strandloper, Bokje 
en Breedbekstrandloper. 
Je moet natuurlijk niet de illusie hebben dat je in 
twee weken tijd alle bijzonderheden van Finland 
wel even te zien krijgt. Als je half mei aankomt, is 
de beste tijd voor spechten al lang voorbij (maart-
april). De Drieteenspecht hebben we dan ook niet 
gezien. Aan de andere kant ben je te vroeg voor 
soorten die zeer laat terugkeren zoals de 
Dwerggors en de Noordse Boszanger. De laatste 

                Blauwstaart in het bos van Valtaveera
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soort komt gemiddeld pas op 15 juni terug in 
Lapland! Een bijkomend probleem is de 
middernachtzon. Een derde deel van Finland ligt 
boven de poolcirkel en juist daar zitten veel 
bijzondere soorten. De meeste activiteit ontplooien 
de vogels in de eerste uren van de dag. Dat is bij 
ons ook wel het geval, maar dan gaat het 
bijvoorbeeld in april om de periode 6-
8u in de morgen. In het hoge noorden 
gaat het echter om de eerste uren na 
middernacht! Wil je daar dus serieus 
vogelen, dan moet je je dag-nacht 
ritme aanpassen aan dat van de vogels. 
Wij hebben dat eenmaal gedaan in een 
poging de Blauwstaart te vinden. Deze 
vogel broedt met enkele paren in het 
mooie hellingbos van Valtaveera ten 
noorden van Kuusamo. Wij hadden de 
tent opgeslagen op de Viipius 
Camping op slechts enkele km van 
Valtaveera gelegen. Op die camping 
stond verder alleen nog een klein 
tentje waarbij we  steeds maar geen 
persoon zagen. In de supermarkt 
kwamen we de tentslaper tenslotte 
tegen. Het was een Engelsman die 
overdag sliep en om één uur in de 
nacht op stap ging. Dankzij zijn aanwijzingen 
kregen we de Blauwstaart de volgende dag om 
02.45u uitstekend te zien. 
Een uur later, toen wij een supervroeg ontbijtje 
nuttigden op de parkeerplaats, lieten ook 2 
Taigagaaien zich even zien. Die Taigagaai was 
door ons al uitgeroepen tot wenssoort nummer 1 
(of frustratiesoort nr. 1 zo je wilt). Bij voorgaande 
bezoeken aan noordelijk Scandinavië was het ons 
nooit gelukt een glimp van deze vogel op te 
vangen. Buiten de broedtijd schijnt de Taigagaai 
juist naar mensen toe te komen. Zo reageren ze in 
het bijzonder op houtvuurtjes, omdat al sinds 
mensenheugenis de bosarbeiders daar in de winter 
de vogels voeren. De Kuukeli (Finse naam) is een 
populaire vogel. Op elke toeristenfolder staat hij 
afgebeeld en straten en winkelcentra zijn naar hem 
genoemd. 
De liefde voor vogels blijft in Finland niet tot de 
Taigagaai beperkt. Vermoedelijk is er geen land in 
Europa waar verhoudingsgewijs zoveel vogelaars 
rondlopen. De belangstelling voor vogels wordt 
zichtbaar in het grote aantal vogeltorens, de 
Lintutorni's. Bij elkaar staan er vele honderden in 
Finland, soms op de meest afgelegen plaatsen. 
Vaak staan ze keurig met een bordje langs de 
doorgaande wegen aangegeven. Op de 
bijbehorende parkeerplaats is vrijwel altijd een 
goed informatiebord aanwezig met toelichting in 
het Fins en het Engels. Heel gewoon is ook dat hier 

een picknickbank en een toilet aanwezig zijn. Vier 
of meer vogeltorens rondom een meer is heel 
gewoon. Bij een grote toren was een briefje 
opgehangen met de eerste aankomstdata van de 
zomergasten. Bij een andere lintutorni  werd 
vermeld:  "Deze vogeltoren eindigde bij de laatste 
  

wedstrijd (waarbij het aantal vogelsoorten geteld 
werd) in de top tien van alle Finse lintutorni's!" . 
De grootste vogeltoren troffen we aan bij Virolahti, 
gelegen aan de Finse Golf op 1 km van de 
Russische grens. Dit is een groot platform van 10 
bij 10 meter dat tot de kruinen van de dennen reikt. 
Vanaf dit platform is de gehele omgeving te 
overzien. Deze en nog een andere vogeltoren bij 
Virolahti zijn erg populair in het voorjaar door de 
mogelijkheid hier de voorjaarstrek van eenden, 
ganzen en andere watervogels waar te nemen. 
Deze vogels verlaten hier de Finse Golf om verder 
over land naar de Witte Zee trekken.  Vanaf de 
E18 (Helsinki - Sint Petersburg) verwijzen blauwe 
borden met "Arctic Migration" naar deze 
vogeltorens. Toen wij hier waren was de trek van 
Brandganzen in volle gang. Binnen twee uren 
trokken enkele duizenden Brandganzen over de 
dennen in NO-richting. Ook zagen wij vanaf de 
toren een Bastaardarend, 4 Boomvalken, 2 
Buizerds en 1 Wespendief.  
Van Virolahti trokkken we naar Parikkala, gelegen 
op zo'n 200 km ten noordoosten van Virolahti. Ook 
hier trokken dagelijks vele honderden 
Brandganzen over. Bij Parikkala ligt een van de 
mooiste vogelmeren van Finland: Siikalahti. Vier 
vogeltorens, onderling verbonden door houten 
looppaden, ontsluiten dit gebied voor de 

vogeltoren voor Arctic Migration bij Virolahti
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vogelliefhebbers. Hierbij is ook nadrukkelijk aan 
rolstoelers gedacht. We zagen hier onder andere 
Visarend, Boomvalk, Bruine Kiekendief, 
Roerdomp, Roodhalsfuut, Kuifduiker, 
Zomertaling, Smient, Wulp, Dwergmeeuw en 
Paapje. De Struikrietzanger die hier ook te vinden 
is, hebben we waarschijnlijk wel gehoord, maar 
niet gezien. 

 
De meeste vogelaars komen niet naar Finland voor 
deze soorten, maar voor de typische soorten van 
Lapland. Van het al eerder genoemde rijtje stond 
bij ons ook de Haakbek hoog genoteerd. Deze 
grote kruisbekachtige vogel zagen wij dit jaar op 
de feeders bij een restaurant een paar km ten 
noorden van Kamaanen langs de weg naar Utsjoki. 
Vanachter de ruiten was te zien hoe op enkele 
meters van het raam allerlei vogels uit de 
omgeving op de zonnepitten afkwamen. Bij 
aankomst waren alle ramen al 'bezet' door 
Nederlandse vogelaars (van reisorganisatie Birding 
Breaks onder leiding van Arie Ouwerkerk). 
Gelukkig bleven ze niet al te lang en konden wij 
even later de prime position innemen. Er bleken 
drie Haakbekken op het voer af te komen. Verder 
waren te zien: Keep, Barmsijs, Witstuitbarmsijs, 
Koolmees en Groenling. Na de koffie met gebak 
reden we een particulier weggetje in dat door oud 
dennenbos voerde. Vanwege de overvloedige 
regen stonden er plassen op de weg. Tussen de 
Kepen en Barmsijzen zagen we opeens ook een 
prachtig uitgekleurde man Haakbek zitten. Dat is 
toch wel even anders dan bij de feeders van het 
restaurant. 
Voor de steltloperbalts hebben wij niet de juiste 
tactiek gevolgd  en niet het benodigde geluk gehad. 

Het vergt geduld om te ontdekken welke 
steltlopers er in een bepaald moeras huizen. 
Bovendien laten die steltlopers zich nogal 
onregelmatig horen met een zekere voorkeur voor 
de schemeruren. Dat werd ons duidelijk nadat we 
de tent op de camping van Kamaanen in noordelijk 
Lapland hadden opgezet. Bij de camping ligt een 
veenmoeras van enkele hectares met daarin een 

broedkolonie van 12 paren 
Noordse Sterns. Hun aanwezigheid 
was eenvoudig vast te stellen. 
Omstreeks 22.00u viel de wind 
weg terwijl het nog steeds ruim 15 
graden was. De eerste steltloper die 
toen actief werd was de Watersnip, 
even later gevolgd door een paar 
Bosruiters. Daar bleef het niet bij. 
Een half uur later hadden we ook 
baltsende Kemphanen, Grauwe 
Franjepoten en Temmincks 
Strandlopers in het campingmoeras 
gezien. Slechts weinig vogelaars 
hebben het geluk ook de balts van 
de Breedbekstrandloper en het 
Bokje waar te nemen. Vrijwel 
altijd gaat het dan om 
waarnemingen in de nachtelijke 
uren op plaatsen die zo niet 
gemakkelijk te bereiken zijn. Het 
gaat daarbij om veenmoerassen met 

veel veenmos en kleine poeltjes. Gelukkig hebben 
de Finnen in sommige moerassen kilometers lange 
loopbruggen van twee planken breed aangelegd, 
waardoor je ook in anders volstrekt ontoegankelijk 
gebied kunt komen. De enige steltloper die we 
vrijwel dagelijks zagen was de Bosruiter. Maar 
daarvan broeden er dan ook een kwartmiljoen 
paren in Finland. Vergelijk dat eens met de 12000 
paren Breedbekstrandlopers en het is duidelijk dat 
de kans op de laatste soort alleen al op grond van 
het aantal al een stuk kleiner is. 
Een soort waar we wel om gezocht hebben, maar 
die niet gevonden werd, was de Taigarietgans. In 
de vogelreisgidsen die we gebruikten en op de 
informatieborden bij de vogeltorens is te lezen dat 
deze gans op heel wat plekken te zien moet zijn. 
Datzelfde geldt voor de Steenarend. Verwonderlijk 
is dat eigenlijk niet. Het gaat om kleine populaties 
in een onmetelijk groot gebied waarvan wij 
misschien één procent hebben kunnen overzien. 
Soorten die we wel vonden waren de 
Morinelplevier en het Alpensneeuwhoen. 
 Beide soorten zaten exact op de plaatsen die in de 
vogelreisgids staan genoemd.  
Blijkbaar trekken deze weinig schuwe soorten zich 
niet veel aan van vogelaars die af en toe langs 
komen.  

                               Kuifduiker in Zuid‐Finland 
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Het voorgaande wekt wellicht de indruk dat 
Finland een vogelrijk land is. Dat is maar ten dele 
het geval. Het land telt flink wat bijzondere soorten 
als broedvogel, maar van de meer gewone soorten 
is de dichtheid laag. Dat laatste geldt in het 
bijzonder voor de uitgestrekte bossen en 
veengebieden in de noordelijke helft van het land. 
Dichtheden aan broedvogels zoals wij die kennen 
uit de duinen of Klein-Leeuwenhorst zijn daar 
onbekend.  
Na een paar uren lopen door een deel van het 
nationale park Oulanka in Lapland vermeldde het 
notitieboekje slechts: Keep 4, Fitis 5, Boompieper 
3, Grauwe Vliegenvanger 1, Gekraagde Roodstaart 
1, Kramsvogel 2, Koperwiek 3. Daar stond 
tegenover dat wij hier wel 30 bloeiende 
Spookorchissen vonden.  
Deze vroegbloeiende schoonheid is de trots van dit 

nationale park. Voor de meeste planten 
waren we natuurlijk veel te vroeg in het 
seizoen. Wel veel klein hoefblad, 
dotterbloem en paardenbloem. Wil je meer 
van de flora van Lapland zien, dan moet je 
de zomerse muggenplaag voor lief nemen. 
Zijn veel bosvogels in het algemeen dun 
gezaaid, bij sommige watervogels is dat 
anders. Zo zijn in alle meren, groot en klein, 
Brilduikers te zien. Ze broeden in nestkasten 
die bij elk hutje aan het water zijn 
opgehangen. Vaak hangen er ook supergrote 
nestkasten voor Grote Zaagbekken. 
Vermoedelijk speelden deze kasten vroeger 
een rol bij de voedselvoorziening. In veel 
meren ontbreekt ook de Parelduiker niet. Dat 
geldt in het bijzonder voor meren waarin 
enkele kleine eilandjes liggen waar gebroed 
kan worden. 

 
Natuurlijk hebben we niet alleen naar vogels 
gekeken. Turku en Helsinki zijn aantrekkelijke 
steden met interessante musea. Turku en 
Savonlinna hebben indrukwekkende Middel-
eeuwse burchten. Veel eeuwenoude houten kerken 
zijn de moeite van het bezichtigen waard. In 
Lapland is het Sami-museum in Inari een must. 
Hier is te zien hoe vroeger de nomadische Sami's 
(Lappen zeiden we vroeger) leefden.  
 
Geraadpleegde boeken: 
Vesa Luhta, 2002. Nature Guide to Inari Lapland 
and its bird sites. 
Crossbill Guides 2010. Finnish Lapland including 
Kuusamo. 
 
 

 
 
 

 

  

                       Alpensneeuwhoen op de top van Kiilopää

Spookorchis in NP Oulanka
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Opvallende waarnemingen april-juni 2010 
 

Peter Spierenburg 
Dwergmeeuwen 
Elk voorjaar is vanuit de zeetrekhut de trek van 
Dwergmeeuwen te zien. In de jaren zeventig en 
tachtig lag de piek van de doortrek rond 
Koninginnedag. Op sommige dagen vlogen er dan 
honderden van deze prachtige meeuwtjes langs. In 
de loop van jaren is de doorkomst vervroegd. De 
volwassen vogels komen nu al vanaf eind maart 
langs, met de piek half april. Dit is de grootste 
golf. Daarna volgen nog in kleinere aantallen de 
onvolwassen vogels in de weken daarna. Deze zijn 
nog niet aan broeden toe, maar gaan wel alvast de 
broedgebieden verkennen. Dit jaar verliep het 
patroon van doortrek anders dan normaal. De 
eerste goede doortrekdag van 4 april met 418 
langsvliegende vogels paste goed in het normale 
patroon. Op 7 april liep het aantal op tot boven de 
1000 vogels en het viel op dat grote groepen in zee 
zaten te rusten. In de week erna hielden de hoge 
aantallen van meer dan 500 per dag aan. 
Noordwijk bleek steeds flink hoger te zitten qua 
aantallen dan andere posten. Duidelijk werd dat 
een grote groep Dwergmeeuwen langere tijd voor 
de Noordwijkse kust verbleef. Afhankelijk van de 
wind vlogen ze heen en weer, zochten naar voedsel 
of zaten als groep in zee te rusten. De aantallen 
bouwden nog verder op en bereikten van 19 t/m 23 
april een hoogtepunt, met meer dan 5000 
Dwergmeeuwen op de 19e. Vanaf die datum zagen 
ook tellers op andere posten steeds meer 
Dwergmeeuwen, maar Noordwijk bleef er 
uitspringen. Op 24 april kwam er een eind aan het 
spektakel. Binnenlandse telposten begonnen steeds 
meer Dwergmeeuwen te zien, een teken dat de 
vogels vanaf de kust koers zetten richting hun 
broedgebied en daarbij de kortste weg hoog over 
land kozen. Tellers op de post Westkapelle, zagen 
de vogels massaal naar het noordoosten over het 
binnenland wegvliegen. Voor de kust was de bulk 
van de vogels op 25 april verschoven naar het 
noorden en zagen tellers in Egmond ruim 8000 
Dwergmeeuwen en op de telpost Camperduin 
5000. In de lijst dagrecords op www.trektellen.nl is 
te zien dat dit uitzonderlijk goede dagen waren: er 
zijn 4 nieuwe dagen in de top 10 van beste dagen 
ooit terecht gekomen, waaronder de dag met 5236 
Dwergmeeuwen langs Noordwijk op 19 april. Een 
gedenkwaardige aprilmaand in de zeetrekhut. 
 
Kruisbekken 
De Kruisbek is typisch een soort waarvan je het 
geluid moet kennen om hem niet over het hoofd te 
zien. Hoor je het kenmerkende ‘kiep kiep’’ dan 

weet je dat er een groepje Kruisbekken in aantocht 
is. Met enig speuren is dat groepje dan vaak wel op 
te pikken, vaak hoog in de lucht. Ken je ze 
eenmaal dan zie je zo ook wel eens een groepje 
boven het dorp. Als er tenminste een invasie aan de 
gang is. De Kruisbek leeft van de zaden van 
dennen en sparren. De oogst kan van jaar tot jaar 
en van bos tot bos behoorlijk variëren en de 
Kruisbekken kunnen massaal in beweging komen 
op zoek naar nieuwe voedselbronnen. Zo bereiken 
in sommige jaren grote aantallen Kruisbekken ons 
land vanuit Scandinavië en W-Rusland. Ook langs 
de kust zien we dan groepjes rondzwerven. In een 
invasiejaar zie je vaak al de eerste golf eind mei op 
gang komen, met een piek in juni. Kruisbekken 
hebben dan het broedseizoen er al weer op zitten, 
want ze broeden zeer vroeg in het voorjaar. In juli 
zakt de invasie vaak weer even in en volgt eind 
september een grotere tweede golf. Maar 
afhankelijk van de oogst aan zaden kan het patroon 
van een invasie variëren van jaar tot jaar. Al vanaf 
eind mei waren er in de regio enkele 
waarnemingen. Maar in de laatste week van juni 
kwam het goed los en verschenen er ook boven 
Noordwijk overvliegende groepjes Kruisbekken. 
Deze vogels zijn ongetwijfeld vanuit het oosten 
ons land binnen gestroomd. Langs de kust was de 
overheersende vliegrichting noordoost. Op hun 
speurtocht naar nieuwe voedselbronnen zijn ze dus 
bij ons langs de kust naar het noorden afgebogen. 
 
Bijzondere broedvogels 
Velen hebben ook dit voorjaar weer op 
broedvogels in onze omgeving gelet. Grote 
verrassingen waren er dit jaar niet, maar van een 
aantal soorten ben je elk jaar weer blij te 
constateren dat ze nog steeds rond Noordwijk 
broeden. Zo is een broedgeval van een Tapuit een 
zeldzaamheid in onze regio tegenwoordig. Vijftien 
jaar geleden was het nog een algemene broedvogel 
in het duin. Doortrek van Tapuiten zien we wel 
nog steeds, maar dit zijn de Scandinavische 
broedvogels, niet de onze. De piek in de doortrek 
is eind april- begin mei. Daarna zwakt het af en 
begint de hoop te ontstaan dat late doortrekkers 
toch broedvogels blijken te zijn. Maar daar worden 
we keer op keer in teleurgesteld. De laatste vogels 
zijn vrijwel steeds eind mei verdwenen. Een enkele 
keer zijn er nog ‘papieren’ territoria, 
waarnemingen die voldoen aan de criteria van 
SOVON voor een territorium, maar van echt 
broeden is geen sprake. Dit jaar waren er gelukkig 
weer eens duidelijke aanwijzingen voor een echt 
broedgeval. Op 28 mei was een mannetje in de 
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buurt van het zweefvliegveld een nest aan het 
bouwen in een holte. Een unieke waarneming 
tegenwoordig. 
 
De Bollenstreek is van oudsher de plek in 
Nederland waar Engelse Kwikstaarten tot broeden 
komen. Maar de stand is sterk terug gelopen en elk 
jaar is het weer spannend of er weer paartjes 
opduiken. Het zijn de laatste van Nederland 
tenslotte. Opvallend genoeg blijkt de soort 
plaatstrouw. Van het ene op het andere jaar blijken 
ze steeds dezelfde of aangrenzende percelen op te 
zoeken. Zo zijn de laatste paren redelijk goed te 
volgen. Dit jaar was de vaste plek in de 
Zilkerpolder goed voor twee paar. In de 
Noordzijderpolder was na afwezigheid van een jaar 
weer een paar aanwezig. Daar staat tegenover dat 
het Vinkeveld voor het eerst in een aantal jaar geen 
Engelse Kwikken herbergde. Het vorig jaar door 
Hein Verkade ontdekte paartje in de Zwetterpolder 
was opnieuw aanwezig. Rein Genuït vond dit jaar 
een nieuwe locatie in de noordelijke 
Noordzijderpolder, één om ook voor volgend jaar 
in de gaten te houden. Het totaal komt hiermee 
voor dit jaar op 5 broedparen, één meer dan vorig 
jaar. 
 

De vaste AWD telgroep heeft nog niet alle 
resultaten van dit jaar uitgewerkt. Bijzonder was in 
elk geval een territorium van een Spotvogel. Het is 
lang geleden dat die in de duinen gevonden werd. 
Naast de inventarisaties waren er ook losse 
waarnemingen van schaarse broedvogels in onze 
regio. In de AWD (buiten de inventarisatiekavels) 
broedde een Kleine Bonte Specht. De Zomertortel 
weet zich nog steeds te handhaven in zijn bolwerk 
ten noorden van Noordwijkerhout. Er waren 
minimaal 5 territoria: bij de Sint Bavo, het 
Oosterduinse Meer en in de Hogeveense Polder. 
Op verschillende plekken broedde de Bosuil 
succesvol en waren er begin mei bedelende jongen 
te horen: Offem, Klein Leeuwenhorst en Sint 
Bavo. In de AWD bij De Zilk baltsten in april twee 
Houtsnippen. Een moeilijk vast te stellen 
broedvogel. Jelle van Dijk bracht weer een aantal 
witte plekken op de verspreidingskaart van de 
Huismus in beeld, o.a. in het Langeveld.  Dit 
bevestigt het beeld dat de Huismus het goed doet 
in de lintbebouwing in het buitengebied. De 
nieuwbouw in de wijk Boechorst is niet erg 
vogelvriendelijk. Toch wist een paartje 
Huismussen aan de oostkant van de wijk letterlijk 
en figuurlijk een gaatje te vinden. De eerste 
vestiging van de Huismus in Boechorst. 
 

                                                                 Engelse Gele Kwikstaart foto: Jan Hendriks
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Veldwaarnemingen april-juni 2010 
 
 
 
Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Brandgans 18 apr 486   zeetrekpost overvliegend NO tussen 7-8u JD PS 
Eider 06 jun 6   zeetrekpost overvliegend NO   PS 
Grote Zee-eend 21 apr 11   zeetrekpost overvliegend NO tussen 7-9.30u JD KV 
Grote Zaagbek 10 apr 1 man zeetrekpost overvliegend ZW   PS JD 

22 apr 2 strand Duindamseslag overvliegend N LG 
Middelste Zaagbek 10 apr 30   zeetrekpost overvliegend NO   PS JD 
Smient 12 jun 1 man zeetrekpost overvliegend NO   PS 
Zomertaling 12 apr 1   Elsgeesterpolder     MG 
Wintertaling 04 mei 2   Polder Hoogeweg - Koebosjes  paar JD 
Fazant 25 apr 1 man Coepelduynen baltsend   AM 

09 mei 1   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek foeragerend  AM 
09 mei 2   's-Gravendijck   paar AM 

Roodkeelduiker 23 mei 1   zeetrekpost overvliegend ZW   PS 
20 jun 1   zeetrekpost overvliegend NO   PS 

Parelduiker 10 apr 1 zeetrekpost overvliegend NO   PS JD 
20 apr 1   zeetrekpost overvliegend NO   JD 

Kuifduiker 10 apr 4   zeetrekpost in zee   PS JD 
Noordse Stormvogel 01 mei 1   zeetrekpost overvliegend NO   PS 

06 jun 1   zeetrekpost overvliegend NO   PS 
Ooievaar 21 apr 1   AWD - Westhoek overvliegend   TrW NM 

06 jun 1   Oosterduinse Sloten e.o.     LB 
Lepelaar 02 apr 3   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek     JF 

25 apr 16   zeetrekpost overvliegend NO   JD 
07 jun 1   Ruigenhoek overvliegend ZO   LB 
11 jun 1   Zilkerpolder     PS 

Zwarte Wouw 11 apr 1   Achterweg overvliegend N   MW 
12 apr 1   bedrijventerrein 't  Heen overvliegend N   ArM 
28 apr 1   Duinpark overvliegend ZO   JD 
23 mei 1 onv. Sint Bavo overvliegend Z   MW 

Bruine Kiekendief 25 apr 6   zeetrekpost overvliegend NO tussen 7-8.30u JD 
29 mei 1   Bronsgeest     JF 
26 jun 1 man 's-Gravendijck jagend   PS 

Sperwer 23 apr 3   Noordwijk-Binnen overvliegend W   HV 
Visarend 17 apr 1   Coepelduynen overvliegend N   CZ 

05 mei 1   zeetrekpost overvliegend NO   JD 

19 mei 1   Rijnsoever     ArM 
Smelleken 18 apr 1 vrouw zeetrekpost overvliegend NO   PS 

07 mei 1 vrouw zeetrekpost overvliegend NO   JD 
Boomvalk 20 apr 1   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek jagend   CZ 
Griel 13 mei 1   AWD - Zweefvliegveld foeragerend   TH 
Kleine Plevier 05 apr 6   Polder Hoogeweg – De Watersnip  AM GB 

13 mei 1   AWD - Weitje van de Blauwe Paal     BN 
Bontbekplevier 10 mei 2   strand paal 81-71     HV JJ 
Goudplevier 23 apr 172   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek     JD 

24 apr 120   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek     HV 
Drieteenstrandloper 01 apr 15   Buitenwatering     RB 

24 mei 4   strand Nora     MH 
Kemphaan 11 mei 3   zeetrekpost overvliegend NO   JD 
Houtsnip 19 apr 2   AWD - De Zilk baltsend / zingend   WNL 
Rosse Grutto 12 apr 1   strand paal 81-71     HV 

26 apr 540   zeetrekpost overvliegend NO 1 groep hoog  JD 
04 mei 296   zeetrekpost overvliegend NO tussen 7-9u JD 

Regenwulp 12 apr 1   strand Nora     HV 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Regenwulp 25 apr 146   zeetrekpost overvliegend NO in 2 uur JD 

23 jun 1   zeetrekpost overvliegend ZW   JD 
Zwarte Ruiter 30 apr 1   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek foeragerend JD 
Witgat 15 apr 2   Sint Bavo     MW 

08 mei 1   AWD - Oosterkanaal overvliegend   PJ 
Kleine Jager 26 apr 1   zeetrekpost overvliegend NO   JD 

09 mei 1 adult zeetrekpost overvliegend NO lichte fase JD 
23 mei 1   zeetrekpost overvliegend NO   PS 

Grote Jager 27 apr 1   zeetrekpost overvliegend NO   JD 
Zwartkopmeeuw 28 apr 2 adult  zeetrekpost overvliegend ZW   JD 

05 jun 2   Zilkerpolder overvliegend Z adult en 2kj PS 
29 jun 3   zeetrekpost overvliegend ZW adult en 2 2kj JD 

Dwergmeeuw 19 apr 4932   zeetrekpost overvliegend NO tussen 7-9.30u JD 
21 apr 1477   zeetrekpost overvliegend NO tussen 7-9.30u. JD HV 
23 apr 1800   zeetrekpost   grote groep foeragerend PS 
24 apr 800   in zee Uitwatering   groep foeragerend op zee BB 
27 jun 1 2kj zeetrekpost overvliegend ZW   PS 
30 jun 3 adult wijk Vinkeveld overvliegend O NA 

Zilvermeeuw 06 jun 1   Vinkeveld nest PS 
Kleine Mantelmeeuw 06 jun 1   Vinkeveld nest   PS 
Geelpootmeeuw 23 apr 1 strand Noordwijk-Duindamseslag LG 
Kleine Burgemeester 01 apr 1 juveniel strand     RB 

26 apr 1 onv AWD - strand     HV JJ 
Drieteenmeeuw 18 apr 1 adult zeetrekpost overvliegend NO tussen 8-9u JD PS 
Visdief 25 apr 89 strand Noordwijk-Duindamseslag LG 
Noordse Stern 05 mei 1   strand Uitwatering     PB 
Noordse Stern / Visdief 21 apr 1184   zeetrekpost overvliegend NO tussen 7-9.30u JD 
Dwergstern 25 apr 35   zeetrekpost overvliegend NO in 2 uur JD 

19 mei 4 Strand Noordwijk-Duindamseslag LG 
Zeekoet 04 mei 1   zeetrekpost overvliegend NO   JD 
Zomertortel 02 mei 1   AWD - Boeveld baltsend / zingend   AM 

28 mei 2   Oosterduinse Meer baltsend / zingend   RD 
06 jun 1   Hoogeveense Polder baltsend / zingend   PS 
10 jun 2   Sint Bavo baltsend / zingend   MW 

Bosuil 27 apr 1  juveniel Offem opvliegend  AM 
05 mei 2 juveniel Klein-Leeuwenhorst     RD 
06 mei 1   Sancta Maria jagend   PH 
14 mei 4   Sint Bavo   2 ad. 2 juv. MW 
27 mei 1   Sint Bavo rustend   KV 

Ransuil 20 mei 1   's-Gravendijck jagend   CZ 
Gierzwaluw 21 apr 17   AWD - Pindabergje overvliegend   TrW NM 

23 apr 1   Noordwijk aan Zee overvliegend   KV 
23 apr 7   Noordwijk-Binnen     HV 

IJsvogel 11 mei 1   Elsgeesterpolder – 2e Elsgeesterweg     MG 
27 jun 1   Zwarte Pad     PS 

Bijeneter 30 mei 1   Binnenwatering overvliegend N   LP 
Hop 04 apr 1 adult Polder Langeveld 10 minuten op grasveld tp JR 
Kleine Bonte Specht 22 apr 1 man AWD - Oosterkanaal nestholte hakkend PJ 

01 mei 1   AWD - Schrama     RR 
28 mei 1   AWD - Haasveld baltsend / zingend   JB 

Oeverzwaluw 11 mei 6   Oosterduinse Meer     KV 
27 jun 1   Coepelduynen foeragerend   PS 

Boerenzwaluw 24 apr 80   wijk Vinkeveld overvliegend N   NA 
07 mei 110   Oosterduinse Meer foeragerend   JD 

Huiszwaluw 07 mei 20   Oosterduinse Meer     JD 
Boompieper 07 apr 2   Noordduinen - Duindamse Slag     ID 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Engelse Kwikstaart 24 apr 1   Vinkeveld     NA 

24 apr 2   AWD - Westhoek foeragerend   PS 
25 apr 1 man Elsgeesterpolder roepend   RR 
25 apr 3 man AWD - Haasveld foeragerend   PB EB 

Gele Kwikstaart 25 apr 25   AWD - Haasveld     PB EB 
Rouwkwikstaart 03 apr 1   Polder Het Langeveld     KV 

24 apr 1   Noordduinen - Noordwijkse Golfclub    JD 
26 apr 6   Sint Bavo     MW 

Nachtegaal 07 apr 1   Noordduinen - Malotedel baltsend / zingend   KV 
Blauwborst 15 apr 1 man AWD - Van Limburg Stirumvallei zingend   RD 

15 apr 2   AWD - Wolfsveld   paar KV 
Zwarte Roodstaart 05 apr 1 man Vinkeveld   zingend HV 
Gekraagde Roodstaart 10 apr 3 man AWD - Westhoek adult in broedbiotoop   TW 

18 apr 1   Coepelduynen baltsend / zingend   PS 
23 apr 1 man Sint Bavo     MW 

Paapje 29 apr 1   De Puinhoop     ArM 
04 jun 1   AWD - Wolfsveld     RD 

Tapuit 07 apr 5   Noordduinen - Duindamse Slag     ID 
09 apr 6 vrouw Noordduinen - Duindamse Slag     KV 
05 mei 5   Elsgeesterpolder     HS 
28 mei 1 man AWD - Zweefvliegveld nestbouw   JB 

Beflijster 05 apr 1 man AWD - Sasbergen overvliegend N   RB 
18 apr 2   Noordzijderpolder     MW 
19 apr 7   AWD - Pindabergje     NM 
24 apr 6   Noordduinen - Noordwijkse Golfclub     JD 
27 apr 1 man Offem     HV AM 
13 mei 1   Hoornes     CZ 
14 mei 1   Hoornes     CZ 

Kramsvogel 24 apr 30   Noordwijkse Golfclub overvliegend NO   JD 
Kleine Karekiet 23 apr 1 man ESTEC     SH 

18 mei 3 man Zwarte Pad baltsend / zingend   GB 
08 jun 2 man ESTEC baltsend / zingend   SH 

Braamsluiper 07 apr 1   ESTEC baltsend / zingend   SH 
Grasmus 15 apr 2   AWD - Wolfsveld     KV 

18 apr 1 man De Puinhoop baltsend / zingend   AM 
Tuinfluiter 22 apr 1 man Offem     JD WB 

18 mei 2   Zwarte Pad baltsend / zingend   GB 
Zwartkop 03 apr 1 man Rijnsoever baltsend / zingend   AM 
Fluiter 25 apr 1   Noordduinen - Duindamse Slag zingend   MW 
Fitis 03 apr 1   Noordduinen - Duindamse Slag     KV 
Vuurgoudhaan 20 mei 1   Grashoek     ID 
Bonte Vliegenvanger 18 apr 1 vrouw AWD - Pindabergje     JW 

09 mei 1 vrouw Coepelduynen     CZ 
Kuifmees 26 jun 1   Sint Bavo     MW 
Boomklever 15 jun 5   AWD - Sasbergen     WNL 

26 jun 2   Sint Bavo     MW 
Wielewaal 14 mei 1   Sint Bavo baltsend / zingend   MW 
Ringmus 02 mei 1   Grashoek     ID 
Sijs 04 jun 2   AWD - Sasbergen     RD 
Kleine Barmsijs 17 apr 1   Coepelduynen overvliegend   PS 

24 apr 1   AWD - Pindabergje     PS 
Kruisbek 17 jun 1   Sint Bavo overvliegend W   MW 

25 jun 20   Rijnsoever overvliegend N   CZ NA 
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Vlinders en libellen  
Oranjetipje 25 apr 3 Coepelduynen  CZ 

14 mei 1 Sancta Maria WNL 
Boomblauwtje 14 apr 1 Sint Bavo RD 
Bruin blauwtje 23 mei 1 AWD - Marelvlak WNL 

23 mei 1 AWD - Achterhaasveld WNL 
Kleine vuurvlinder 25 apr 1 AWD - De Wouwen PB 
Argusvlinder 23 mei 1 AWD - Van Limburg Stirumvallei WNL 
 4  jun 1 AWD - Haasvelderduinen RD 
Kleine parelmoervlinder 19 apr 1 AWD - Haasveld RD 
Azuurwaterjuffer 30  jun 40 Langeveld - natuurontwikkeling NA 
Glassnijder 18 mei 1 AWD - De Zilk WNL 
Vroege Glazenmaker 25  jun 6 Zwarte Pad  PS 
Viervlek 5  jun 1 Vinkeveld NA 

 
Zoogdieren  
Watervleermuis 27  jun 1 Sint Bavo MW 
Laatvlieger 26  jun 1 Sint Bavo MW 
Rosse Vleermuis 25  jun 5 Noordzijderpolder MW 
 27  jun 2 Noordduinen - Duindamse Slag BN 
Hermelijn 6  jun 1 AWD - Wolfsveld DH 
 12  jun 1 Rijnsburg - Middelmors PS 
Bruinvis 27 mei 2 zeetrekpost KV 

 
 

Waarnemers 
 
AM Annelies Marijnis DH Dick Hoek PB Pieter Baalbergen 
ArM Arnold Meijer JJ Jan Jacobs PH Pel van Hattum 
BN Bart Noort JW Jan Wierda PJ Pim Julsing 
BB Bas v.d. Burg JR Jos Remmerswaal PS Peter Spierenburg 
CZ Casper Zuyderduyn KV Koene Vegter RR René van Rossum 
EB Eric Brandes LB L. van Bohemen RB Ronald Bontrop 
GB Gijsbert v.d. Bent LG Lars Gaedicke SH Sarah Humphrey 
HV Hein Verkade LuP Lützen Portengen TW Tejo Wiltink 
HS Hans van Stijn MH Marcel Hoogendoorn TH Thomas van Haaster 
ID Ineke van Dijk MG Mariska de Graaff TrW Trudy Winthorst 
JB Jeroen Brandjes MW Maarten Wielstra RD Rineke Dedding en Axel 

Duivenvoorden 
JD Jelle van Dijk NA Noël Aarts WB Willem Baalbergen 
JF Jaap Faber NM Noor Mather WNL www.waarneming.nl 
 
 

Foto ID 
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