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Bij de voorplaat:  

 

Vliegenzwam 
Warmond, oktober 2009 
Foto: Mariska de Graaff 
 
Ongetwijfeld is de Vliegenzwam de bekendste 
paddestoel van ons land. In onze regio is deze soort 
maar op weinig plaatsen te vinden. Dat komt 
vooral doordat hier maar weinig berken staan. Het 
mycelium van de zwam omspint de haarwortels 
van de berk. Behalve in het bos van Huys te 
Warmont, kun je ook op enkele plaatsen in 
Leeuwenhorst Vliegenzwammen vinden.  
Meer kans heb je in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, doordat daar veel meer 
berkenbosjes zijn. 
Aan de stoffen in de rode hoed worden 
hallucinerende eigenschapen toegeschreven. Ook 
zou in lang vervlogen tijden het rode velletje zijn 
gebruikt als middel om vliegen te lokken en te 
doden.   JvD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
.  
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Agenda Strandloper december 2010 
 
 
 
Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Zaterdag 8 januari   10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 5 februari 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 5 maart 10.00 – 12.00 uur 
  
 
Nieuwjaarsborrel 
Zondag 9 januari  16.00 – 18.00 uur 
 
 
Jeugdactiviteiten 
 
Braakballen uitpluizen 
Zaterdag 22 januari               
Tijd: 10.00- 11.30 uur  
Jan Verwey Natuurcentrum 
Met Leen Schouten en Rob Timmerman  
Vooraf aanmelden 
 
Sterren en planeten 
Vrijdag 11 februari            
Tijd: 18.15 tot +/- 20.15 uur 
Vertrek vanaf de Northgohal 
Bij de familie Van Straalen in De Zilk 
Vooraf aanmelden 
 
Stenen en Fossielen  
Zaterdag 12 maart        
tijd: 10.00 tot 11.00 uur  
Jan Verwey Natuurcentrum 
Met Gijs Remmelts 
Vooraf aanmelden 
 
 
Lezingen 
 
De Rift Valley: de natuur van Oost-Afrika op zijn 
best 
Vrijdag 28 januari 
Aanvang: 20:00 uur 
Door Simon Bijlsma 
Jan Verwey Natuurcentrum 

 
Drieteenstrandlopers: weer terug 
Vrijdag 25 februari 
Aanvang: 20:00 uur 
Door Jeroen Reneerkens en Lars Gaedicke 
Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Vlinders 
Vrijdag 25 maart 
Aanvang: 20:00 uur  
Door Kars Veling 
Jan Verwey Natuurcentrum 
Tevens Algemene Ledenvergadering 
 
Excursies 
 
Zeeland 
Dinsdag 28 december 
Tijd: 8.00m - 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. 
 
Noord-Holland Noord 
Zaterdag 19 februari 2011 
Tijd: 8.00 - 17.00 uur 
Vertrek vanaf de Northgohal 
Opgeven bij Rien Sluijs (071-3610945) of per e-
mail: excursiesvnvn@gmail.com. 
 
Starrevaart en De Wilck 
Zondag 20 maart 2011 
Tijd: 8.00 - 12.30 uur 
Vertrek vanaf de Northgohal 
Opgeven bij Jelle van Dijk (071-3610833) of per e-
mail: excursiesvnvn@gmail.com. 
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Bestuursmededelingen december 2010 
 
Het najaar van 2010 kende veel 
succesvolle activiteiten. Een 
gezellig Waddenweekend met 
30 deelnemers, een zeer druk 
bezochte lezing over de natuur 
in Noord-Spanje en zowel 
kinderen als volwassenen 
hingen aan de lippen van Govert 
Schilling, die vertelde over zijn 
boek ‘De ontdekking van de 
maan’. “Je kunt op de maan niet 
zien hoe hoog of hoe ver een 
berg is’, vertelde hij: “Er staan 
geen gebouwen of bomen, dus 
kan je nergens mee vergelijken 
en bovendien is er geen lucht, 
dus de bergen in de verte 
vervagen niet”. Deze lezing 
voor kinderen was een 
gezamenlijke activiteit van 
Boekhandel van der Meer, de bibliotheek en onze 
verenging in het kader van de boekenweek. Hij 
vond plaats tijdens de inloopochtend van 2 
oktober.  
 
Eurobirdwatch 
Op dezelfde dag vond de 
Eurobirdwatch plaats. Dit jaar hadden 
we voor het eerst een trektelpost in de 
Coepelduinen, bij Rinus z’n trap. De 
locatie is wat verder van de zeereep 
dan de Driehoek in de Noordduinen. 
Gelukkig werkte het weer dit jaar mee 
en konden de 22 tellers zoals verwacht 
de nodige lijsters en roofvogels 
noteren, waaronder Sperwers en een 
Smelleken. Na 3 uur tellen was er een 
mooie lijst, met als een van de 
bijzondere waarnemingen een IJsgors. 
Een prima plek voor de Birdwatch. 
Dank aan Staatsbosbeheer voor de 
gastvrijheid. 
  
Herfstnatuurspel 
Hoewel de paraplu af en toe opgestoken moest 
worden, was het Herfstnatuurspel weer een groot 
succes. Zo’n 160 kinderen met 60 begeleiders 
deden een speurtocht door het Leeuwenhorstbos, 
met allerlei leuke opdrachten tussendoor. Veel 
lokale kranten plaatsten een van de foto’s die Piet 
Broekhof die dag maakte.  
 
 

 

Verbindingszone 
In samenwerking tussen de gemeente en onze 
vereniging wordt een reeks van informatieborden 
over de natuur geplaatst in en om Noordwijk. 
 In oktober plaatste wethouder Vroom 
(portefeuillehouder natuur) een bord bij de 

Ecozone Boechorst. Dit is een groenstrook met 
watergang, die is aangelegd tussen de nieuwe 
woonwijk Boechorst en het Everwijnpark. Leden 
van onze vereniging zorgden voor tekst en foto’s.  
De groenstrook vormt een belangrijke schakel in 
de verbinding tussen de landgoederen Offem en 
Leeuwenhorst. Landgoed Offem raakt door de 
woningbouw aan de noord- en zuidzijde steeds 
meer geïsoleerd van andere natuurgebieden. Voor 
het voortbestaan van levensvatbare populaties is 
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het van groot belang dat er contact kan zijn met 
andere gebieden. De Ecozone Boechorst is vooral 
bedoeld voor dieren als vlinders, libellen, egels en 
muizen. Verder is het de bedoeling dat 
Leeuwenhorst met een ecologische zone 
verbonden wordt met de Noordduinen. Dat kan 
gebeuren met een strook langs de Northgodreef, 
waarbij ook het kwelwater uit Duinpark kan 
worden benut. Wij blijven aandringen 
op het belang van de aanleg en 
versterking van ecologische 
verbindingszones bij Noordwijk. 
 
De Zuid 
Wethouder Vroom is ook degene die 
het voorwoord heeft geschreven voor 
de folder Bermen in de Zuid, die bij 
deze Strandloper is ingevoegd, een 
ander mooi staaltje van samenwerking. 
De folder is een gezamenlijke uitgave 
van de wijkvereniging Zuid en onze 
vereniging. Jelle van Dijk was de 
voortrekker hiervan. Elders in deze 
Strandloper geeft hij een toelichting bij 
de folder. Hij is er in geslaagd om de 
inwoners bewust te maken en 
enthousiast te krijgen voor de 
bijzondere natuur in hun eigen wijk. Dat is een 
compliment waard.  
Jelle van Dijk en Ruud Dessing, de voorzitter van 
de Wijkvereniging Zuid, overhandigden op 11 
november het eerste exemplaar van Bermen in de 
Zuid aan wethouder Martijn Vroom in de oude 
Raadskamer van het gemeentehuis. Wethouder 

Vroom gaf aan zeer verheugd te zijn over dit eigen 
initiatief: “Een prachtig voorbeeld van  het 
samenbrengen van het enthousiasme en de kennis 
die in onze Noordwijkse gemeenschap zo rijk 
voorradig zijn.” 
 
Dat er in de Zuid op het gebied van natuur het 
nodige te beleven valt, blijkt niet alleen uit de 

bermfolder. In september en oktober bivakkeerde 
een Oehoe een tijdlang aan de Atjehweg. Hoewel 
het waarschijnlijk ging om een ontsnapt exemplaar 
(gezien de banden om zijn poten) was het wel een 
indrukwekkend gezicht.  
Jan Hendriks fotografeerde de ogen.  
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Greenport Ontwikkelings Maatschappij 
(GOM) 
Door onze deelname aan het Milieu Overleg Duin- 
en Bollenstreek (MODB) blijven wij op de hoogte 
van de ruimtelijke ontwikkelingen in de regio. Het 
MODB heeft zich de laatste jaren onder andere met 
de ontwikkelingen rond de Keukenhof bezig 
gehouden. De provincie Zuid-Holland heeft 
tenslotte ingestemd met de aanleg van een groot 
parkeerterrein op bollengrond ondanks de 
bezwaren van allerlei organisaties waaronder het 
MODB en het Cultuur Historisch Genootschap 
Duin- en Bollenstreek. Volgens afspraken in het 
Pact van Teylingen moet deze bollengrond elders 
gecompenseerd worden. Het oog viel op een stuk 
grasland in de Poelpolder. Maar ook hier stonden 
de bezwaarmakers in de rij. De provincie ging 
tenslotte akkoord met een afkoopsom van één 
miljoen euro. Hiermee zal de GOM de 
verrommeling in open landschap aanpakken. 
Tegen dit bedrag zijn ook weer bezwaren 
ingediend omdat dit bedrag slechts een deel is van 
de waarde van deze grond. 
De GOM is vorig jaar opgericht door de zes 
regiogemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen, 
Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk). Deze 
maatschappij zal de herstructurering van het 
landelijk gebied ter hand nemen met behoud en 
versterking van de landschappelijke en cultuur-
historische waarden van onze streek. De te nemen 

maatregelen worden 'voorgekookt' in het 
zogenaamde Greenporthouse. Dit is een 
overlegstructuur waarin naast de ambtenaren 
Ruimtelijke Ordening van de zes gemeenten en de 
staf van de GOM ook maatschappelijke 
organisaties hun inbreng hebben, onder andere 
MODB, LTO (land- en tuinbouw), Kamer van 
Koophandel, Zuid-Hollands Landschap en 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Het MODB is 
hierin vertegenwoordigd door Leo Schaap en Jelle 
van Dijk, beide lid van onze vereniging. 
 
Waar zouden we zijn zonder….vrijwilligers 
De Educatieve werkgroep zoekt nog steeds mensen 
die af en toe willen helpen bij het ontvangen van 
scholen. Er zijn veel aanvragen van scholen en die 
willen we liefst niet teleurstellen. Ter informatie 
heeft de werkgroep een folder gemaakt over 
vrijwilligerswerk bij de Educatieve Werkgroep. 
Om mee te geven aan bezoekers van het centrum, 
naar scholen te sturen enzovoort.  
 
Op naar 2011 
Tot slot willen wij u attenderen op de 
nieuwjaarsreceptie, die dit jaar plaatsvindt op 
zondag 9 januari. Graag heffen wij dan samen met 
u het glas op 2011. 
 
Peter Spierenburg en Franciska Faber 

 
Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 

 
Jelle van Dijk 
 
Peterson R.T. 2008. Peterson Field Guide to Birds 
of North America. Houghton Mifflin Company, 
Boston / New York. Prijs: $ 26. 
 
Roger Tory Peterson (1908-1996) was een 
uitmuntende veldornitholoog en een zeer goede 
vogeltekenaar. Zijn eerste vogelgids onder de 
eenvoudige titel Field guide to the birds (1947) 
betekende een grote stap voorwaarts op het gebied 
van vogelherkenning. De vogels waren hierin niet 
alleen goed en artistiek afgebeeld, maar door 
aandachtstreepjes had de gebruiker ook direct 
door, waar hij speciaal op moest letten. Deze 
aanpak vond spoedig navolging in Europa waar 
Peterson samen met Guy Mountfort en P.A.D. 
Hollom A field guide to the birds of Britain and 
Europe publiceerde. Al in 1954 volgde de 
Nederlandse bewerking door Jan Kist die 
simpelweg Vogelgids heette. 
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Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag 
van Peterson is het hier besproken boek 
geproduceerd. Het is een samenvoeging van de 
Peterson Field Guid to Eastern Birds en de 
Peterson Field Guide to Western Birds. Met 
digitale technieken zijn de oude platen aangepast 
aan de nieuwste kennis wat veldkenmerken betreft 
zonder de typische Peterson 'look' geweld aan te 
doen. 
In het boek zijn alle vogels te vinden die te zien 
zijn in Canada, de Verenigde Staten en het noorden 
van Mexico. Midden-Amerika, Cuba en het 
Caribische gebied vallen er dus buiten. Het boek 
heeft een groter formaat dan we in Europa bij een 
vogelgids gewend zijn (16 x 23 cm). Voordeel 
hiervan is dat afbeeldingen lekker groot en dat 
kaartjes en tekst heel goed leesbaar zijn. Een prima 
gids om kennis te maken met de veelsoortige 
Amerikaanse vogelwereld.  
 
Svensson L., Mullarney K. & Zetterström D. 2010. 
ANWB Vogelgids van Europa. Uitgever ANWB, 
Den Haag. Prijs € 32,95. 

 
In 1999 verscheen in Zweden een nieuwe veldgids 

die een flinke stap voorwaarts betekende na de 
toch ook goede veldgids van Lars Jonsson. Nog in 
hetzelfde jaar volgde de Engelse vertaling (Collins 

Bird Guide) en in 2000 volgde de Nederlandse 
vertaling als de ANWB Vogelgids van Europa. 

De nieuwe vogelgids is beslist geen herdruk van 
het boek van tien jaar geleden, daarvoor is er te 
veel veranderd. Dat de volgorde nu conform de 
volgorde is die al in de twee delen van de Avifauna 
van Nederland (1997 en 2001) werd gehanteerd, 
was natuurlijk te verwachten. Dus eerst zwanen, 
ganzen en eenden en niet meer eerst duikers, futen 

en stormvogels. Verrassend is het grote aantal 
nieuwe tekeningen. Dat betreft beslist niet alleen 
de soorten die zijn toegevoegd. Juist veel platen uit 
de vorige editie zijn sterk verbeterd. In die editie 
vielen bijvoorbeeld de platen van Ransuil en 
Velduil op door het felle geel van de ondervleugels 
en de wat onbeholpen vliegbeelden. Deze pagina is 
compleet over gedaan en toont nu deze uilen zoals 
het moet. In de nieuwe gids is ook terdege 
rekening gehouden met de huidige taxonomische 
inzichten, al wordt bij de Gele Kwikstaart terecht 
opgemerkt dat alleen in ons land gesproken wordt 
van Engelse Kwikstaart en Noordse Kwikstaart als 
aparte soorten. Prettig is ook dat nu veel aandacht 
wordt besteed aan 'nieuwe' soorten als Pontische 
Meeuw, Geelpootmeeuw en Amerikaanse 
Zilvermeeuw. Maar niet alleen de 
meeuwenliefhebbers worden goed bediend. 
Prachtige pagina's zijn bijvoorbeeld gewijd aan de 
vliegenvangers en de klauwieren. Bij de laatste 
groep zijn de taxonomische inzichten verwerkt die 
nog maar kort daarvoor in Dutch Birding 
gepubliceerd waren. De Nederlandse tekst, 
opgesteld door Arnoud van den Berg, André van 
Loon en Frank Rozendaal, is uitvoerig en secuur 
waarbij het voorkomen in ons land met enkele 
trefwoorden goed getypeerd wordt. Het gebruik 
van "Brittannië" zoals ook in Dutch Birding 
gebruikelijk is om het Verenigd Koninkrijk aan te 
duiden, zal bij veel gebruikers buiten het DBA-
circuit wat vreemd over komen. 
Een probleem voor de samenstellers was ook 
ditmaal weer: hoe gaan we om met de exoten. 
Soorten als Nijlgans en Rosse Stekelstaart zijn 
gewoon in de lopende tekst opgenomen, maar 
Zwarte Zwaan (zelfs geen afbeelding!), 
Mandarijneend en Halsbandparkiet zijn in een 
appendix opgenomen. Daar stonden tien jaar 
geleden ook de Buffelkopeend en de Kuifzaagbek. 
Deze soorten zijn nu gepromoveerd naar de 
hoofdtekst. Een duidelijke lijn is niet te ontdekken 
en is vermoedelijk ook moeilijk te geven.  
Een ander punt is de vermelding van de 
vogelnamen in het Engels, Duits en Frans. In de 
Vogelgids (bewerking J. Kist) en de Vogelgids van 
Lars Jonsson waren deze namen bij de 
Nederlandse en wetenschappelijke naam ook 
afgedrukt. Jammer dat dit in deze nieuwe gids niet 
is teruggekeerd. Veel gebruikers vinden dit toch 
wel een gemis. Nu kun je alleen via het register de 
Engelse naam vinden. Bij de Nederlandse naam 
staat in het register namelijk ook de Engelse naam 
vermeld. Voor Duits en Frans biedt deze gids 
helaas geen enkele steun. Dat neemt niet weg dat 
deze nieuwe vogelgids zowel voor beginners als 
voor gevorderden een zeer verantwoorde aanschaf 
betekent! 
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De Huismus in Noordwijk-Binnen in 2009 
 
Hein Verkade 
 
In 2004 is de huismuspopulatie van Noordwijk-
Binnen voor het eerst in kaart gebracht (fig.1). 
Tijdens 10 ochtendbezoeken werden alle tjilpende 
mannetjes genoteerd. De telling startte eind maart 
in de wijk Boerenburg. Als laatste was eind april 
de wijk Vinkeveld aan de beurt. Het resultaat 
leverde een wat somber beeld op en de 
verwachtingen voor de toekomst leken niet zo 
gunstig.  
Om te zien hoe het de Huismus in de 
daaropvolgende jaren is vergaan, werd besloten de 
telling in 2009 te herhalen. Om een vergelijking 
tussen de jaren zo betrouwbaar mogelijk te maken, 
is in 2009 op exact dezelfde wijze geïnventariseerd 
als in 2004. Ook werden de wijken in dezelfde 
volgorde geteld, om mogelijke seizoensverschillen 
uit te kunnen sluiten. April is de belangrijkste 
maand voor de huismussentelling. Het weer liet 
zich over het algemeen van zijn goede kant zien. 
Veel zon, redelijke temperaturen en niet al te veel 
wind.  

 
Resultaten 
Tijdens gesprekken met bewoners, bleek dat de 
meesten de indruk hadden dat zij wéér of  méér 
Huismussen in hun tuin zagen dan in de 
voorgaande jaren.  Al tijdens de eerste telronde in 
de wijk Boerenburg werd dit beeld bevestigd. Op 
meer plaatsen tjilpten Huismussen en er leken ook 
grotere concentraties te zijn. In het oude dorp was 
het beeld wisselend. Sommige kleine kolonies 
bleken verdwenen, terwijl anderen groeiden. In de 
zuidelijke wijk Vinkeveld nam het aantal zingende 
mannetjes ook toe (fig.2). Eind april  stond de 
teller op 220 verschillende zangposten. Dit 

betekent een toename van bijna 30%  t.o.v. 2004  
toen 171 zangposten werden genoteerd. De 
toename vond niet overal in gelijke mate plaats. 
Met name in de grote nieuwbouwwijken 
Boerenburg en Vinkeveld was de stijging 
opmerkelijk; de toename in het oude dorp was 
bescheidener (fig.3). 
 
Oorzaken van toename    
In het verslag over de telling van 2004 werd een 
somber toekomstbeeld voor de Huismus in 
Noordwijk-Binnen gegeven. Biotoopvernietiging 
en  verdichting van de bebouwing zouden de 
populatie steeds verder onder druk zetten….. 
Zo blijkt maar weer eens dat verwachtingen soms 
niet uitkomen en dat de natuur en haar 
ontwikkeling heel wat complexer in elkaar zit dan 
je denkt. Het is dan ook niet eenvoudig een 
verklaring te geven voor de toename van de 
Huismus in Noordwijk-Binnen. 
Zo op het oog is er aan het biotoop van de 
Huismus de afgelopen jaren weinig veranderd. En 
als dat wel het geval is, dan is dat meestal niet ten 

goede geweest. De ‘verstening’ van het 
dorp en van de particuliere tuinen, lijkt 
langzaam maar zeker door te gaan. Ook 
het aanbod aan  nestruimtes neemt eerder 
af dan toe. In verschillende wijken (o.a. in 
Boerenburg) werden huizenblokken van 
vogelschroot voorzien, waardoor de 
vogels niet meer onder de dakpannen  
konden  kruipen.  De Huismus lijkt dus, 
tegen de verwachting in, toe te nemen.  
Mogelijk kan in een  toegenomen  
jongen- en/of  winteroverleving een 
verklaring worden gevonden voor de 
positieve populatieontwikkeling.  In dit 
kader is het opvallend,  dat juist de winter 
van 2008/2009 voor het eerst in ruim tien 
jaar  een serieuze koudegolf met sneeuw 

opleverde.  Hierdoor zal de populatie Huismussen 
nog verder onder druk zijn gekomen. Toch lijken 
andere ontwikkelingen de winteroverleving juist 
positief te beïnvloeden. Zo lijkt de predatiedruk 
verminderd te zijn. De belangrijkste natuurlijke 
predator van de Huismus is de Sperwer. Rond de 
eeuwwisseling verschenen steeds vaker berichten ( 
o.a. op de site www.strandloper.nl) over  jagende 
Sperwers die in tuinen verschenen. De geslagen 
prooien betroffen vooral Huismussen en Turkse 
Tortels. Dergelijke meldingen namen  daarna af,  
kennelijk  daalde het aantal Sperwers.  
Hiervoor zijn inderdaad aanwijzingen. 
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Figuur 3. 
Toename van de Huismus in 
2009 t.o.v 2004 in Noordwijk-
Binnen 
 
1  Historische kern en oude     
woonwijken 
2  Noordelijke 
nieuwbouwwijken Boerenburg 
en Middengebied 
3  Zuidelijke 
nieuwbouwwijken 
Bloemenbuurt en Vinkeveld 



 13

 
Rond de eeuwwisseling broedden jaarlijks één of 
twee paar Sperwers op het landgoed Offem. 
Regelmatig werden nesten met tot wel vijf jongen 
gevonden.  Daarna vestigde de Havik zich op het 
landgoed. Er werd nestbouw geconstateerd en 
sindsdien worden er het hele jaar  rond Haviken 
waargenomen. Jonge Sperwers staat hoog op het 

menu van de Havik en het is dan ook niet 
verwonderlijk, dat deze als broedvogel uit Offem is 
verdwenen. Het kan dus heel wel zijn dat de 
huismussenpopulatie in het aangrenzende 
Noordwijk-Binnen hiervan heeft geprofiteerd.  
Een tweede gunstige ontwikkeling is de 
toegenomen aandacht voor de Huismus in de 
afgelopen jaren.  
De snelle achteruitgang van de soort in de 
afgelopen tientallen jaren, bracht Vogel-
bescherming Nederland ertoe om de soort in 2004 
op de Nederlandse Rode Lijst te plaatsen. Een jaar 
later zorgde de doodgeschoten ‘dominomus’ voor 
nog meer publiciteit. Velen realiseerden zich, dat 
de vertrouwde Huismus stilletjes hun tuin had 
verlaten. Sindsdien wordt er steeds meer voer 
gestrooid in allerhande tuinen en op balkons in de 
hoop het tij te keren.   
Tot op heden heeft de toename van de Huismus 
vooral geleid tot uitbreiding van bestaande 
kolonies, getuige het grote aantal stippen in figuur 
2 met 5 zingende mannetjes vlak bij elkaar. Op de 
kaart van 2004 staan slechts 3 grote stippen en in 
2009 wel 17. Indien de toename doorzet, is het 
interessant te zien of vervolgens ook de witte 
vlekken op de kaart gekoloniseerd gaan worden. 
 
 

Positie van de zangposten en nestplaatsen 
 
Reeds in 2004 leken de huismusmannetjes  in 
Noordwijk een voorkeur te hebben voor een 
zonnige zangpositie op het zuiden. Veel mannetjes 
verdwenen even later onder de dakpannen vlak bij 
de zangpost. Het is dus aannemelijk, dat de 

nestplaats zich in de 
meeste gevallen aan 
diezelfde zijde van een 
pand bevindt.  
In 2009 is daarom zo 
nauwkeurig mogelijk 
aangetekend op welke 
windrichting de zangpost 
was gericht. Het resultaat 
is dat precies 60% van de 
mannetjes een zangpositie 
op de zuidelijke helft 
(zuidwest en zuidoost) 
gericht had en 40% op het 
noorden (noordwest en 
noordoost)(tab.1).   
Er lijkt dus een lichte 
voorkeur voor een 
zonnige zangpositie en/of 
nestplaats te bestaan. 
Worden de zangposten in 

een oostelijke (noordoost en zuidoost) en 
westelijke (zuidwest en noordwest) helft verdeeld, 
dan levert dat een vrijwel gelijke verdeling op;  
respectievelijk 49,6% en 50,4%.  
 

Expositie zangposten 2009 aantal 
% 
zuid 

% 
noord

        
Boerenburg (noord) 48 89,6 10,4 
oude dorp (midden) 101 65,4 34,6 
Vinkeveld (zuid) 71 32,4 67,6 
        
Noordwijk Binnen totaal 220 60 40 
 
Tabel 1. Percentage zuidelijk en noordelijk 
gerichte zangposten van Huismussen in 
verschillende wijken van Noordwijk-Binnen. 
 
Binnen het dorp vertonen  met name  de 
noordelijke wijk Boerenburg en de zuidelijke wijk 
Vinkeveld een grote afwijking ten opzichte van het 
gehele dorp. In Boerenburg blijken de Huismussen 
een opmerkelijke voorkeur van wel 89,6% voor 
een zuidelijke zangpost te hebben (tab.1). In het 
zuidelijke Vinkeveld blijken echter de noordelijke 
zangposten  favoriet met 67,6%. In het gebied 
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daartussen ligt de verhouding ongeveer gelijk aan 
het dorpsgemiddelde. 
Het lijkt er dus op, dat Huismussen die verder van 
het centrum broeden een sterkere dorpsgerichte 
zang- en/of nestplaats hebben. Zo zitten alle 
mannetjes langs de meest zuidelijk gelegen straat 
Hoogtij in het Vinkeveld aan de noordzijde van de 
huizenblokken. 
Op het eerste gezicht lijkt het dus, dat de 
Huismussen vooral dorpsgericht zijn en het 
buitengebied minder belangrijk voor hen is. 
Vermoedelijk zoeken Huismussen hun nestplaatsen 
zo dicht mogelijk bij de voedselbronnen. Dat zijn 
in het voorjaar waarschijnlijk de tuinen en 
plantsoenen in het dorp. In dit licht is het 
interessant te onderzoeken of de vogels zich na het 
broedseizoen wél meer op het buitengebied richten 
om er te foerageren. 
Er zijn echter nog andere mogelijke factoren die 
een rol spelen in de dorpsgerichte voorkeur. Zo 
kan het zijn, dat de nieuwbouwwijken vanuit het 
oude dorp zijn gekoloniseerd, waardoor de 
dakhelften  die op het dorp gericht zijn als eerste 
worden ontdekt en bezet. Daarnaast kan het zo 
zijn, dat de Huismussen in het Vinkeveld het meest 
te lijden hebben onder de heersende zuidwestelijke 

winden. Zij zouden dan liever op de beschutte 
noordelijke dakhelften gaan broeden. 
 
Samenvatting 
In tegenstelling tot de verwachting is de populatie 
van de Huismus in Noordwijk-Binnen tussen 2004 
en 2009  toegenomen. Deze toename was het 
sterkst in de nieuwste wijken. Toegenomen 
winteroverleving en verminderde predatiedruk 
lijken de belangrijkste oorzaken voor deze 
toename.  
Als zang- en nestplaats heeft de Huismus een lichte 
voorkeur voor de zonnige zuidelijke kant van 
gebouwen.  
Daarnaast kiezen zij het liefst een broedplaats die 
op de belangrijkste foerageerplekken in het dorp is 
gericht. Mogelijk benutten zij buiten de broedtijd 
ook het buitengebied als foerageergebied.  Toch 
zal nader onderzoek moeten uitwijzen of 
bovengenoemde veronderstellingen inderdaad 
onderbouwd kunnen worden.  
Natuurlijk zullen toekomstige tellingen moeten 
aangeven of de toename van de Huismus tijdelijk 
of structureel zal blijken te zijn. Genoeg redenen 
om deze, voor sommigen wat saaie, vogelsoort te 
blijven volgen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto's: Jan Hendriks
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Afscheid op Vlieland 
Koene Vegter 
 
Man bruin, ik dacht  vrouw blauw – zie iets van 
een witte stuit,  nee toch niet – blijft man bruin. 
Voor de leek een mysterie, maar voor de kenner is 
het duidelijk: hier zijn twee vogelaars bezig om uit 
hun kijkerbeelden een type kiekendief te 
distilleren.  
Plaats van handeling: de Kroon’s polders op 
Vlieland. Lievelingseiland van talloze 
waddengangers, waaronder de leden van de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk, die hier dertig in getal, waaronder 
maar liefst zes nieuwe leden hun jaarlijkse 
waddenexcursie doorbrengen van 10 tot 12 
september 2010, met als basislocatie het bekende 
onderkomen Twest Endt  aan het einde van de 
Dorpsstraat, met al uitzicht op duin en wad.  

Vrijdag nog aangekomen in het donker met een 
dikke miezerregen, zal het weekend verder droog 
verlopen met prachtige wolkenluchten, een 
verwarmende zon en af en toe een uiterst stevige 
waddenbries. Kortom: ideale omstandigheden om 
op jacht te gaan naar een groot aantal vogelsoorten 
en hopelijk ook nog enkele bijzonderheden zo aan 
het begin van de trektijd. Zaterdagochtend vertrekt 
de groep al vroeg richting de gerenommeerde 
koffiestek het Posthuys om zich aan de dijk tussen 
Kroon’s polders en Posthuiswad te installeren en te 
genieten van een alom aanwezige natuur met 
talloze overvliegende en wadende vogels. Met een 
dof gonzend geluid trekken grote groepen 

Tureluurs over, vergezeld van een enkele Gele 
Kwikstaart en Zilverplezier. Vanuit het riet klinkt 
het geschreeuw van de Waterral en het vrolijke 
getingel van Baardmannen.  In de verte grote 
groepen foeragerende Lepelaars en Kluten en meer 
dichtbij een Groenpootruiter naast een nerveus 
voortstappende Zwarte Ruiter.  Een nog speels 
jagende jonge Slechtvalk oefent zich op enkele 
Kraaien. Op het droogvallende wad kan onder de 
deskundige begeleiding van Hein Verkade 
geoefend worden op het soms subtiele onderscheid 
tussen  Kleine Strandloper, Bonte Strandloper en 
Krombekstrandloper. Een telescoop is dan wel een 
uitkomst.  
Intussen is natuurvorser Wim Kuijper bezig met 
een eigen onderzoek en  toont belangstellenden 
muizenoortjes, ofwel minuscule slakjes die zich 
naar volle tevredenheid in deze kwelderbiotoop 

rondwentelen. Ook het 
doublet van een otterschelp 
kan hij aan zijn rijke 
verzameling toevoegen en 
Hein Verkade weet hij te 
verblijden met de 
kleurringen van een jonge 
Mantelmeeuw. 
Later in de middag 
omcirkelt een troepje 
rondvliegend klein bruin 
spul een fietsgroep in het 
duin en wordt door Willem 
Baalbergen en Jaap Deelder 
respectievelijk als Fraters 
dan wel Kneuen geduid, 
mede op basis van de al dan 
niet nasale geluidskwaliteit. 
Een heftige discussie die 
echter niet tot een 
eenduidige conclusie leidt. 
Ook de avond kent een 

intens verloop, wanneer na de traditionele 
macaronimaaltijd, opgedist door o.a. Ger 
Baalbergen en Corrie Meijers, de even traditionele 
waddenquiz plaats vindt. Dit keer een waar 
meesterstuk van Wim Dieleman en Hans Berkhout. 
Gevestigde reputaties sneuvelen en nieuwkomers 
kunnen zich bewijzen. Uiteindelijk slagen 
oudgedienden Wim Baalbergen en Wim Kuijper, 
mede dank zij de deskundige inzet van Elsa 
Endhoven op cryptogramgebied ,het best voor dit 
examen en weten zich daarmee tevens eigenaar 
van de organisatie van de Waddenquiz 2011.  
De zondagmorgen leidt ons nog enigszins traag 
langs nabijgelegen weitjes waar al vast veel moois 
te zien is, zoals Goudplevieren, Tapuiten en 

Vogelaars in rust 
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Paapjes, met voor de leerzaamheid ook nog een 
groepje Rosse Grutto’s, met daarbij één gewone 
Grutto die duidelijk hoger op de poten staat. 

Op de dijk wervelt naast enkele Boeren- en 
Huiszwaluwen een tiental Scandinavische 
Gierzwaluwen rond.  
Het wordt nu ook tijd om de bijzonderheden te 
inventariseren. Een Jan-van-gent zeilend over het 
wad en over zee, een Smelleken jagend over de 
Vliehors, twee Grauwe Vliegenvangers heen en 
weer dartelend in het geboomte van het 
Vuurboetsduin en een Grauwe Klauwier in de 
Kroon’s polders. Deze laatste vogel is een 
waarneming van een groep dit weekend ook 
aanwezige watervogeltellers, waaronder Jeroen 
Reneerkens die binnen onze vereniging bekend is 
vanwege zijn langlopende onderzoek naar 
Drieteenstrandlopers, waarover in de loop van 
volgend jaar weer in Noordwijk in het Jan Verwey 
Natuurcentrum gerefereerd gaat worden.  
Uiteindelijk blijft de teller op bijna honderd 
vogelsoorten staan, geen record maar wel een 
mooie lijst en bijeengespot op een welhaast nog 

mooier weekend in de vrije natuur.  
Tot slot staat de schrijver nog even stil bij de 
historie, omdat dit jaar het einde betekent van tien 

jaar organisatie waddenweekend door Pieter 
de Jong, George Hageman en ondergetekende, 
afwisselend georganiseerd op Vlieland en 
steeds een ander Waddeneiland: Texel, 
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. 
De tien jaar daarvoor was de organisatie in 
handen van Rien Sluijs, afwisselend op 
Vlieland, Schiermonnikoog en Terschelling 
met als vaste accommodaties naast het Twest 
Endt de boerderij van Talsma en de 
Wierschuur . Nog weer daarvoor zijn door o.a. 
Dick Passchier waddenexcursies naar alle 
Waddeneilanden georganiseerd met, naar 
routinier Gab de Croock mij verzekert, 
aanvankelijk sanitair buiten de deur en slapen 
in het stro. Het aantal deelnemers varieert, 
maar is globaal genomen gedaald van 50 à 60 

tot 25 à 30. De opzet is in grote lijnen hetzelfde 
gebleven. Een weekend op de wadden in een 
groepsaccommodatie voor een low budget prijs, 
waarbij vervoer, verblijf, fietsen en maaltijd 
geregeld zijn en volop de gelegenheid is om met 
ondersteuning van expert leden in een flexibele 
formule kennis te nemen en te genieten van alles 
wat de natuur ons op deze mooie eilanden te 
bieden heeft.  
Uiteraard is dit niet het einde van de 
waddenweekenden, want een jongere generatie 
dient zich al weer aan in de persoon van Ruurd 
Eisenga, bestuurslid en lid van de 
excursiecommissie en zowel door opvoeding als 
ervaring een gedreven vogelaar die ons vast nog 
veel moois zal laten beleven. 
Ik wacht in elk geval zijn berichten voor het 
waddenweekend 2011 vol spanning af en besluit 
hiermee mijn bijdrage met een liefdevolle groet 
aan al die deelnemers in de afgelopen jaren. 

 

 
Goodbye 

 

Vogelaars in actie 
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Herfstnatuurspel 2010 “Kringloop” 
 
Dick Passchier 
 
Wanneer de dag van het natuurspel nadert, wordt 
er in de week daaraan voorafgaand heel kritisch 
naar de weersvoorspelling gekeken. Zo ook voor 
woensdag 20 oktober. 
En helaas beloofde dit geen zonnige dag te 
worden, integendeel. Voor het uitzetten van de 
route moesten de regenpakken al aan en onder de 
koffiepauze gingen de sluizen pas echt open. 
Gelukkig kon deze pauze in de keetwagen van het 
Zuid-Hollands Landschap worden overleefd. 
Buienradar voorspelde zelfs een regenpiek tussen 
13.00 en 15.00 uur , de tijd waarin de 
deelnemertjes aan het spel konden beginnen. Is al 
de moeite van voorbereiding en uitzetten voor niets 
geweest ?  
Maar precies op tijd verschenen de eerste 
doorzetters bij de kraam om de opdrachtenkaart en 
potlood in ontvangst te nemen. 
Dit waren ervaren natuurpuzzelaars, die de zelfde 
route als vorig jaar kozen en zich niets van de rode 
paaltjes aantrokken. Na tijdige correctie konden zij 
het spel in de juiste richting voortzetten. Onder het 
thema “kringloop” waren veel leuke opdrachten uit 
te voeren. Zo werd de bosbodem onderzocht op 
kleine bodemdiertjes. Zij hebben in de kringloop 

een belangrijk aandeel. Door de overvloedige 
regen waren ze in ruime mate aanwezig. Ook de 
poepvraag deed het goed. De paardenhoop werd 
wel voor die van een olifant versleten en dat de 
mensendrol niet van echt te onderscheiden was, 
heeft niemand durven uittesten. Maar ook hier 
geldt, dat afvalproducten in de kringloop 
onmisbaar zijn. De rebus gaf als resultaat: Levend 
bos eet dood hout. Ook werd duidelijk, dat het 
gegeven “eten en gegeten worden” op veel vormen 
slaat: b.v. de Sperwer eet de Koolmees, de 
Koolmees eet de rups, de rups eet de plant en de 
plant eet humus. Prijsjes konden worden gewonnen 
door het aantal eikels in een glazen pot te raden. 
Sven Kramer zat maar 3 eikels naast de 879. 
Hoogst waarschijnlijk hebben de meeste 
deelnemertjes de IJsvogel gemist, die zich een 
aantal malen langs de oevers van de grote plas liet 
zien. Aan het eind van de middag bleken 160 
kinderen aan het spel te hebben meegedaan, waar 
de organisatie gezien de weersomstandigheden niet 
van had durven dromen. Piet Broekhof  schoot 
weer prachtige plaatjes en ook het Zuid-Hollands 
Landschap, in de personen van Maarten Laaming 
en Johan van Tol, wordt zeer bedankt voor de 
bijzondere medewerking.  
De organisatie kan tevreden terugzien op een 
geslaagd Herfstnatuurspel 2010 

    
 
 

 
 
 

foto Piet Broekhof  
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Een onbekende Papegaaiduiker 
 
Jelle van Dijk 
 
Bijna iedereen weet hoe een Papegaaiduiker er uit ziet. Geen boek, documentaire of reisverslag over 
Schotland of IJsland is compleet zonder foto's van deze aparte vogel. Hoewel er bijzonder veel 
Papegaaiduikers in het Noord-Atlantische gebied broeden - op IJsland alleen al drie miljoen paren - valt het 
niet mee om langs onze kust een 
Papegaaiduiker te zien te krijgen. Waar 
al die Papegaaiduikers overwinteren is 
nog steeds niet goed bekend. In ieder 
geval verspreiden ze zich over een 
groot deel van de noordelijke 
Atlantische Oceaan. In de Noordzee 
zijn ze vooral te vinden in de diepe 
delen voor de Noorse kust (Skagerrak, 
Kattegat). 
Al meer dan 30 jaar kijken 
zeetrektellers regelmatig over zee om 
te registreren wat er allemaal langs 
vliegt. In al die duizenden uren 
passeerde tot nu toe nog maar elf keer 
een Papegaaiduiker. Wellicht zijn het 
er wat meer geweest, maar werden ze 
niet als zodanig herkend. Dat lijkt een 
vreemde opmerking voor een vogel 
met zo'n kenmerkend uiterlijk. Het 
probleem zit hem vaak in de grote 
afstand waarop deze kleine alkachtige 
passeert en de omstandigheden (slecht 
licht, sterke golfslag) die het vaak 
moeilijk maken de kenmerken te 
onderscheiden. Bovendien gaat het 
vrijwel altijd om vogels in winterkleed 
of om jonge vogels die de 
kenmerkende gekleurde snavel en de 
lichte wangen missen.  
Wat vaker rapen strandwandelaars een 
dode Papegaaiduiker op. In ons archief 
bevinden zich 15 meldingen van een strandvondst. Het staat wel vast dat er veel vaker een Papegaaiduiker is 
gevonden, maar dat die vondsten niet zijn doorgegeven. Lang niet elke strandwandelaar is zich ervan bewust 
dat vondsten van deze soort zeldzaam zijn en dat registratie gewenst is.  
Kort geleden dook een nog onbekende Noordwijkse Papegaaiduiker op. Ruud Vlek, bekend om zijn 
speurwerk in oude ornithologische verzamelingen, stuurde mij de bijgevoegde foto van een opgezette 
Papegaaiduiker in het Pieter Vermeulen Museum in Driehuis. De vogel was op het Noordwijkse strand 
gevonden in september 1995. Het Pieter Vermeulen Museum is het natuur- en milieu-educatiecentrum van 
de gemeente Velsen en is sterk gericht op activiteiten voor  kinderen. Gelet op de snavel gaat het hier om een 
nog jonge vogel. Bijzonder is dat de vogel die nu in Driehuis staat, gevonden werd in september, een maand 
waaruit nog geen vondsten bekend waren. 
 
De vondsten en waarnemingen zijn als volgt over de maanden verdeeld: 
 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
vondst    2   5   4   1   1   1   -   -   1   -   -  1 
waarn.    1   -   -   -   -   -   -   -   1   1   6  2 
In bovenstaand overzicht is niet de waarneming verwerkt bij het vroegere REM-eiland. Op 19 februari 2004 
werden daar vanaf een boot 2 Papegaaiduikers gezien. 
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De trek van de Vogels, steeds weer een fantastisch 
schouwspel 

 
Kees Verweij  
 
Dit najaar zijn we (mijn vrouw en ik) tot tweemaal 
toe getuige geweest van het fenomeen “vogeltrek”.  
Ieder jaar proberen we steeds weer wat tijd te 
reserveren om dit mee te maken. En zo togen we 
eind september van dit jaar weer richting 
Duitsland, na een korte tussenstop op de Veluwe.  
De eerste plaats, waar we op de camping gingen 
staan, was Radegast bij Bleckede aan de Elbe. 
Deze camping ligt vlak tegen de Elbe aan en we 
konden daar een paar dagen de massale trek van de 
ganzen waarnemen. Op de 
uiterwaarden van de Elbe, die op 
dat moment behoorlijk hoog 
stond, kwamen we tienduizenden 
ganzen tegen, voornamelijk 
Kolganzen, Grauwe ganzen en 
Rietganzen. Vooral ’s morgens 
en ’s avonds waren zij behoorlijk 
in beweging, wanneer zij van de 
slaapplaatsen vertrokken en ’s 
avonds weer terugkeerden. Men 
vertelde daar dat de meeste 
ganzen op doortrek waren en dat 
zij uiteindelijk voor een groot 
deel in November naar 
Nederland zouden trekken. 
De volgende stopplaats was 
Camping Buntspecht in 
Ferchesar bij Rathenow. Deze 
bijzonder prettige camping ligt 
op nog geen 15 km. van het 
Grote Trappenreservaat in het gebied 
“Havelländische Luch”. We waren er al eens 
eerder geweest en daarbij hadden we het geluk 
meer dan 30 exemplaren van deze bijzonder 
imposante vogels te zien. We bezochten een 
tweetal vogeltorens, van waaruit men het gehele 
gebied redelijk goed kan overzien. Slechts twee 
exemplaren kwamen hier in ons blikveld. 
We probeerden even verderop ons geluk te 
beproeven in de nabijheid van velden, die nog niet 
zolang geleden met koolzaad waren ingezaaid ( het 
zg. “raps”). Hier hadden we meer geluk, want over 
een uitgestrekt koolzaadveld troffen we meer dan 
50 fouragerende Grote Trappen aan. Hoewel de 
Grote Trappen hier met behulp van een 
“broedstation” een handje geholpen worden, mag 
het resultaat er nu wel zijn. Ze waren in het 
voormalige Oost Duitsland bijna uitgestorven, 
maar nu zit er al weer een behoorlijke populatie 

van zo’n 200 vogels. Op deze wijze zijn ook de 
Ooievaars weer  bij ons teruggekeerd.  
Het eigenlijke doel van onze reis waren de 
Kraanvogels bij Linum, een klein plaatsje, 
ongeveer 60 km. ten noordwesten van Berlijn. In 
Linum zelf is geen camping, zodat we onze 
toevlucht moesten zoeken in Wüstrau, ongeveer 18 
kilometer verderop. 
Linum ligt tegen een gebied met uitgebreide 
visvijvers aan. In deze visvijvers zijn tal van 
eilandjes en andere moerassige plaatsen, waar ’s 
nachts grote aantallen Kraanvogels verblijven. Op 

het moment dat wij daar aankwamen, zaten in deze 
omgeving meer dan 60.000 Kraanvogels. Overdag 
zoeken zij overal naar maïsakkers, waar de maïs 
net geoogst is. Ze zijn dol op de stoppels, die ze 
gezamenlijk met graagte verorberen. ‘s Avonds 
komen ze in grote groepen naar de visvijvers om 
daar te slapen, waarbij ze hun aankomst met luid 
getoeter aankondigen. Het is werkelijk een zeer 
imposant gezicht en gehoor, wanneer zij telkens 
met soms groepen van meer dan duizend tegelijk 
boven je hoofd langzaam naar beneden komen. Het 
is een kunst om tegen de avond zo’n plek uit te 
zoeken, waar je de meesten kunt zien langstrekken. 
Het behoeft geen betoog, dat zo’n schouwspel de 
nodige toeschouwers trekt. Op sommige avonden 
was het behoorlijk druk in het dorp en gingen er 
velen, vaak onder begeleiding van gidsen, naar de 
plekken toe, waar de Kraanvogels zouden 
langstrekken. Het kwam ook wel eens voor, dat we 
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er niet zo veel zagen. In dat geval kwamen ze via 
een andere kant aanvliegen, afhankelijk van de 
wind e.d. 
Onze camping, Zum Roten Milan geheten, ligt 
temidden van vele maïsakkers, hetgeen ook vele 
Kraanvogels aantrekt  Een leuke bijkomstigheid 
was, dat de naamgever van deze camping, de Rode 
Wouw, elke dag op bezoek kwam om een 
kippenpootje te halen, dat de campingeigenaar 
voor hem neerlegde. Terwijl we nog in ons bed in 
de caravan lagen hoorden we de Kraanvogels al in 
de vroegte aankomen. Een wekker hoef je niet aan 
te zetten, want het luide getoeter maakt je direct 
klaarwakker.  
De beste manier is met de fiets over de smalle 
betonnen landweggetjes te rijden (de zg. 
“plattenwegen”). Zie je in de verte grote groepen 
Kraanvogels op de akkers staan, dan moet je al 
voorzichtig zijn. Kraanvogels zijn uitermate schuw 
en bij de minste of geringste beweging gaan zij de 
lucht in. Behoedzaam sluipend achter bomen en 
struiken kun je er toch redelijk in de buurt komen 
en kun je er ook mooie opnamen van maken. Hun 
aanwezigheid verraden ze als snel door hun luid 
getoeter, dat in de wijde omtrek te horen is. Ook 
verder in de omgeving zijn overal Kraanvogels te 
vinden, maar in dat geval pakten we toch maar de 
auto. Op de meeste plaatsen kon je de auto 
gemakkelijk aan de kant zetten om ze vandaar uit 
te kunnen bekijken. 
Linum staat ook bekend om zijn vele 
ooievaarsnesten, maar de Ooievaars waren op dat 
moment al naar het zuiden vetrokken. Er is een 
aardig bezoekerscentrum, waar zowel over deze 
Ooievaars als over de Kraanvogels de nodige 
informatie wordt verschaft. Er is overigens nog 

veel meer te zien dan alleen Ooievaars en 
Kraanvogels, want we zijn er ook al eens in het 
voorjaar geweest. Zeker de visvijvers bieden de 
nodige verrassingen, zoals ondermeer 
Buidelmezen, Krekelzangers, Roodhalsfuten en 
werkelijk een overdaad aan Grote Karekieten. 
Half oktober kwamen wij weer thuis en we werden 
vrijwel direct geconfronteerd met de vogeltrek in 
Noordwijk. Verscheidene malen stonden we op de 
zg. Driehoek, een hoge duintop op ongeveer 2 km. 
ten noorden van Noordwijk aan Zee gelegen. We 
hadden wel eens wat mindere dagen, maar over het 
algemeen werden we telkenmale verrast door grote 
groepen Spreeuwen, Vinken, Houtduiven, 
Kepen,Veldleeuweriken, Kramsvogels en 
Koperwieken. . Daartussen kwamen we 
verschillende groepjes Ringmussen, Sijzen en 
diverse soorten mezen tegen. Kortom, het was 
soms weer echt feest in de lucht. De laatste 
zaterdag in september was echt een topdag. 
Volgens diverse verslagen waren er meer dan 
100.000 verschillende vogels langsgetrokken, 
waarbij de Spreeuw duidelijk op de eerste plaats 
stond. Op deze morgen begeleidden mijn vrouw en 
ik een vogeltrekexcursie van het IVN te Leiden. 
De deelnemers waren zeer enthousiasten, maar wij 
hebben ze wel verteld, dat het zeker niet iedere 
ochtend zo’n feest is. De wind mag niet al te sterk 
zijn en moet vanuit een goede richting waaien om 
ze goed te kunnen waarnemen. Bovendien werden 
we nogal eens verrast door regenbuien en dan is 
het ook snel voorbij. 
Niettemin hebben we ook hiervan weer genoten. 
Jammer is dat we vaak alleen stonden. Dat was 
vroeger wel eens anders. Misschien moeten we 
hiervoor weer een beetje meer reclame maken.. 

 
 
 

  

Foto's: Dineke Kistemaker  
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Vogels kijken in New York 
 
Jelle van Dijk 
 
Het is niet het eerste waar je aan denkt als je naar 
New York gaat, vogels kijken. Deze wereldstad 
heeft elke toerist zoveel te bieden dat je al snel 
denkt dat vogels kijken zo'n beetje het laatste is 
wat je in de Big Apple kunt doen. Toch kun je in 
New York niet om de vogels heen, zeker als je er 
een beetje oog voor hebt. 
In het afgelopen najaar (eind oktober - begin 
november) hebben Coby en ik een week in hartje 
Manhattan vertoefd op uitnodiging van onze 
vrienden Philip Redman en Bettine Montgrolle. 
Wij hebben Philip eind jaren zeventig leren kennen 
toen wij voor het eerst naar Cap Gris Nez gingen 
en hij jaarverslagen van die streek samenstelde. 
Vele malen mochten wij van zijn cottage op Cap 
Gris Nez gebruik maken en ook kwam hij 
regelmatig onze kant op. Natuurlijk hebben we 
heel wat rondgekeken en veel musea 
bezocht, maar ook hadden we 
bewust de  verrekijker meegenomen. 
Dat er in en rond New York veel 
vogels zijn te zien was ons al door 
Marjan van Zijderveld duidelijk 
gemaakt. Ze was er enkele keren 
geweest en leende ons ter 
voorbereiding twee boeken: een 
speciale vogelgids voor New York 
en een prachtig fotoboek over de 
vogels van Central Park. 
Wij logeerden in een mooi 
appartement aan de East 10th Street, 
een straat in een rustige wijk met 
wat straatbomen en een parkje 
(Washington Square Park). Zodra je 
naar buiten gaat zie je Huismussen. 
Deze soort is door de Europeanen 
ingevoerd evenals de Spreeuw. De 
laatste tijd is er in de Strandloper 
heel wat geschreven over de Huismussen in onze 
omgeving. De stadsmussen van New York stellen 
blijkbaar heel andere eisen aan hun leefomgeving 
dan de Noordwijkse mussen. Dakpannen zijn 
nergens te zien, dichte heggen ontbreken, een 
stukje open grond is ver te zoeken en de stadsrand 
ligt op 20 km afstand of nog verder. Het enige wat 
hun leefgebied kenmerkt is de aanwezigheid van 
enkele straatbomen. Het rommelige nest wordt 
gebouwd op plaatsen als een kapotte lantaarn of de 
ruimte tussen de muur en een airco-installatie. 
Vanuit onze slaapkamer zagen we behalve mussen 
ook wel Spreeuwen, de Amerikaanse Kraai en 

eenmaal een Slechtvalk. Veel meer vogels zijn te 
zien in de kleine parken die hier en daar tussen de 
hoge gebouwen te vinden zijn. Mijn pre-breakfast 
walk ging steevast naar het nabijgelegen 
Washington Square Park. Hoewel dit voor ruim de 
helft was afgezet wegens werkzaamheden waren in 
het resterende deel elke dag meer dan honderd 
vogels te zien. Veruit de talrijkste soorten in dit 
drukke parkje (honden uitlaten) waren de Grijze 
Junco (een soort vink) en de White-throated 
Sparrow (een soort gors). In het gazon, afgezet met 
een gaashek vanwege de honden, werd druk 
gefoerageerd op het zaad dat uit de bomen viel. Op 
dat gazon liep ook de Hermit Thrush, een klein 
zanglijstertje. In de struiken zag je dagelijks de 
Amerikaanse goudhaantjes, de Ruby-crowned 
Kinglet en de Golden-crowned Kinglet. Een 
vriendelijke dame maakte me attent op de 'hawk' 
die dagelijks in het park kwam rusten. Het ging om 
een Roodstaartbuizerd. Je kon gewoon onder de 

boom gaan staan, terwijl de vogel belangstellend 
naar beneden keek. Deze roofvogel leeft 
voornamelijk van de vele eekhoorns en ratten in 
het park. De ene keer wat meer dan de andere keer 
waren er ook Roodborstlijsters (American Robins) 
aanwezig. Soms zag je tientallen overvliegen, 
blijkbaar trekvogels uit Canada. 
Op de eerste dag gingen wij naar het zuidelijkste 
punt van Manhattan. Hier ligt het wat grotere 
Batterypark. Bij velen bekend omdat hier de boot 
naar het Vrijheidsbeeld en de pont naar 
Stateneiland vertrekken. Ook hier enkele Hermit 
Thrushes en tientallen White-throated Sparrows 
die op het gazon voedsel zochten. Tussen deze 

Roodborstlijster in Central Park 
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gorzen was ook een fraaie Fox Sparrow te zien. 
Verder zagen we hier voor het eerste een Grackle, 
een drukke blauwpaarse vogel met een opvallend 
wit oog. Langs de waterkant zaten de Double-

crested Cormorant (een aalscholver iets kleiner dan 
de onze), de Ringsnavelmeeuw, de Grote 
Mantelmeeuw en de Amerikaanse Zilvermeeuw. 
Tijdens de overtocht naar Stateneiland vlogen 
Canadese Ganzen en enkele White-winged Scoters 
(Amerikaanse Grote Zee-eend) over. 
De beste plek om in het centrum van New York 
naar vogels te kijken is natuurlijk het 
Central Park. Dit grote rechthoekige park 
van 340 ha werd al in 1858 aangelegd. Het 
was de tijd van de enorme stadsuitbreiding 
met de oost-west lopende streets en de 
noord-zuid lopende avenues. In het Central 
Park is van dat strakke ruitjespatroon 
helemaal niets terug te vinden. Alles is 
aangelegd in de Engelse landschapsstijl 
waarin geen rechte lijn te ontdekken is. Een 
uitgebreid netwerk van wegen en paden 
zorgt er voor dat ook op een zondagmiddag 
nog rustige hoekjes te vinden zijn. In het 
park zijn een paar flinke vijvers aangelegd 
en ook een groot waterreservoir, genoemd 
naar Jaqueline Onassis Kennedy. Deze 
vijvers trekken vooral in de winter veel 
watervogels. Wij zagen hier ruim honderd Rosse 
Stekelstaarten, enkele Amerikaanse Meerkoeten en 
een Dikbekfuut. Ook zijn er in het reservoir altijd 
meeuwen te zien: Grote Mantelmeeuw, 
Amerikaanse Zilvermeeuw, Ringsnavelmeeuw en 
Lachmeeuw.  De grootste attractie van Central 
Park zijn toch wel de vele zangvogels. Werkelijk 
overal scharrelden groepjes White-throated 

Sparrows rond, vaak in gezelschap van Junco's. 
We zagen hier twee soorten winterkoninkjes, de 
Carolina Wren en de House Wren. Op veel 
plaatsen waren spechten aanwezig. Het talrijkst 

was de Downy Woodpecker, een 
soort die aan onze Kleine Bonte 
Specht doet denken. Moeilijker te 
vinden was de forse Red-bellied 
Woodpecker met heel veel streepjes 
op z'n rug die geen rode buik, maar 
wel een rode kop heeft. Bij elk 
bezoek aan het park liet de Blue Jay 
zich zien, een gaai waarvan alleen 
het geluid aan onze Gaai doet 
denken. Ook de knalrode Cardinal 
kregen we een paar keer in het 
vizier. Op de gazons was soms van 
heel dichtbij een Roodborstlijster te 
zien. Onder de bomen scharrelde 
soms een Mourning Dove rond, een 
kleine duif met een lange staart. Dat 
het trektijd was bleek uit de talrijke 
Yellow-rumped Warblers en de 

groepen Roodborstlijsters. Het mooiste stuk van 
Central Park is The Ramble, een heuvelachtig 
loofbos met een wirwar van paadjes. Hier is ook 
een plek met feeders die dagelijks gevuld worden. 
Deze plek is daarom geliefd bij de Chickadee, een 
matkopachtige mees en de Tufted Titmouse, ook 
een meesachtig vogeltje. Verder kwam de White-
breasted Nuthatch (een soort boomklever) 
regelmatig op het aangeboden voedsel af. Alle 

restjes die op de grond vielen werden opgepikt 
door tientallen sparrows.  
Weer terug bij een van de grote gazons loont het de 
moeite om de lucht af te speuren. Dat levert vaak 
een zeilende Roodstaartbuizerd op. Deze soort 
broedt op een gebouw langs de rand van het park. 

Blue Jay in Central Park 

White‐throated Sparrow in Washington Squere Park
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Een wandeling van een uur door Central Park 
levert gemakkelijk 25 soorten of meer op. In de 
Amsterdamse Waterleidingduinen moet je 
daarvoor meer kilometers maken. 
Wil je als New Yorker de stad even ontvluchten, 
dan is Jamaica Bay een mooie bestemming. Dit 
wildlife reservaat ligt in de lagune bij JFK Airport. 
Het bezoekerscentrum is vanuit Manhattan met 
metro en bus binnen een uur te bereiken. Met onze 

gastheer maakten we hier een prachtige wandeling. 
Het reservaat is vooral van belang voor 
watervogels. Het water in de lagune is zout, maar 
de plassen binnen de ringdijk bevatten zoet water. 
In het buitenwater zagen we honderden 
Witbuikrotganzen en enkele Grote Zilverreigers. 
Ook de kleinere Snowy Egret liet zich hier zien. In 
de plassen zwommen vele honderden 
Toppereenden, Slobeenden, Rosse Stekelstaarten 

en Buffelkopeenden. In kleine aantallen zagen we 
Knobbelzwanen, Amerikaanse Wintertalingen, 
Amerikaanse Smienten, Amerikaanse Meerkoeten, 
Carolina Eenden en Zwarte Eenden. In de bosjes 
wemelde het van de Yellow-rumped Warblers en 
White-Throated Sparrows. Ook vloog er af en toe 
een Sharp-shinned Hawk over, een roofvogel die 
erg op onze Sperwer lijkt. Andere roofvogels die 
we hier zagen waren de Northern Harrier (Blauwe 

Kiekendief) en de Amerikaanse Torenvalk. Een 
hoogtepunt vormde de groep van ruim 400 
Sneeuwganzen die luid roepend aan kwam 
vliegen en in het reservaat neerstreek.  
Het hoogtepunt in letterlijke zin was natuurlijk 
het bezoek aan het Empire State Building, sinds 
9 september 2001 weer het hoogste gebouw van 
New York. Het was glashelder en we konden 
zelfs Jamaica Bay in de verte zien liggen. 
Opeens zoefde een Slechtvalk op enkele meters 
voorbij. Even later ging de valk op een van de 
antennes boven ons zitten. Een minuut later 
stortte de Slechtvalk zich in de diepte, blijkbaar 
met de bedoeling een stadsduif te grijpen. 
Aan het eind van een week New York  telde ons 
lijstje 69 soorten. Daarbij was helaas niet de 
Prothonotary Warbler, een fraai geel-blauw 

zangertje. Dit vogeltje hield zich een week lang op 
in de heg voor de NY Public Library in Bryant 
Park, een van de drukste punten van New York. 
Wij waren net een dag te laat. Toen ik met mijn 
kijker de heg en de bomen afzocht op zoek naar dit 
vliegende juweel passeerde ik een groepje 
landgenoten die op de trappen van de bibliotheek 
een broodje aten. 'Kijk een typische Amerikaanse 
vogelaar, midden in de stad', hoorde ik een van hen 
zeggen. Ze wisten niets te zeggen toen ik hen 
'Smakelijk eten' wenste. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slechtvalk op het Empire State Building 

Central Park vanaf het Rockefeller Center 



 24

 
Roofvogelhouding 
 
In de maand oktober zag ik ze weer staan. Een 
groepje vogelaars op de Puinhoop ten noorden van 
Katwijk en op de Driehoek ten noorden van 
Noordwijk. Ze bestudeerden daar de vogeltrek. 
Ieder vleugeltje werd gezien, ieder piepje gehoord. 
Toch doen ze het niet goed. De beste manier om de 
trek van vogels te bestuderen is op de rug, tegen 
een duintje aan. Ik heb dat niet van mezelf. Het 
was Luuk, broer van Jan en Nico Tinbergen, 
beiden met de Nobelprijs onderscheiden, die er 
over schrijft in zijn boekje VOGELS 
ONDERWEG.  
Luuk Tinbergen schreef en tekende, als lid van de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, enkele 
boekjes met veldkenmerken van vogels. Hoewel 
wat verouderd, zijn de vliegbeelden in deze 
boekjes nog altijd bruikbaar. Zijn proefschrift ging 
over een roofvogel, de Sperwer. Hij schreef ook 
een boekje over de vogels in hun domein, maar het 
genoemde boekje over de vogeltrek spant wat mij 
betreft de kroon. Naar mijn gevoel moet iedereen 
die wel eens naar vogels kijkt, dit in de kast 
hebben.  
Op een begrijpelijke wijze wordt de jaarlijkse reis 
van broed- naar overwinteringsgebieden 
beschreven. Zo laat hij in tekeningen de stuwbanen 
zien langs de kust. De meeste vogels vliegen niet 
graag over zee.  
    In zijn woord vooraf schrijft hij: Maar soms 
openbaart de trek zich in zijn volle grootsheid. 
Oktober is daarvoor de maand. Kies dan uw 
uitkijkpost op een hoge top in de zeereep van het 
Hollandse duin. Het best zult u het treffen bij een 
zuidenwindje en een ijle bewolking met veel blauw 
ertussen. Nog voordat de zon boven de horizon 
uitkomt, zet de trek al in. Het mooist zijn de 

Spreeuwen in hun dichtgepakte, brede, maar 
ondiepe vliegorde... Dan zijn er de vinken, druk 
lokkend en dansend door hun golvende vlucht... Ze 
wisselen af met leeuweriken, met ongedurige 
troepen Kneutjes, met Piepers en met een enkele 
late kwikstaart. Iets hoger gaan de Kraaien, 
Roeken en Kauwtjes, dicht aaneengesloten in 
troepen, en statig wiekende bonte kraaien, altijd 
ver uit elkaar en dikwijls zelfs alleen. 

    Zo beleefde Luuk Tinbergen de vogeltrek langs 
de kust in 1948. Niet alles is onveranderd. De 
Bonte Kraaien trekken bijvoorbeeld niet meer. De 
omstandigheden in het noorden zijn zodanig 
veranderd, dat ze daar in de winter blijven. Niet 
veranderd is de manier om de trek te bekijken. 
Juist!, Op de rug tegen een duintje aan. Een nadeel 
heeft deze methode wel. Als je daar zo lekker ligt, 
met een zonnetje in je gezicht, dan kun je nog wel 
eens wegzakken. 
 
W.Andelaar      
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Bermen in De Zuid 
 
Jelle van Dijk 
Samen met deze aflevering van de 
Strandloper ontvangt u de folder 
Bermen in De Zuid. Deze folder is 
een gezamenlijk initiatief van 
wijkvereniging De Zuid en onze 
vereniging. Met deze folder hopen 
we te bereiken dat meer mensen de 
bijzondere plantengroei in de 
wegbermen van De Zuid gaan 
waarderen. Pas als die waardering 
breed gedragen wordt, kunnen 
maatregelen ter bescherming op 
steun rekenen. 
Aandacht voor de bijzondere flora in 
de wegbermen van De Zuid is er bij 
kenners van de wilde flora al lange 
tijd. Die aandacht ging bij velen 
vooral  uit naar één soort: de Blauwe 
bremraap. Voor deze zeldzame soort 
vormen de bermen in De Zuid een 
van de belangrijkste groeiplaatsen 
van Nederland. Met name de bermen van de 
Beethovenweg zijn bij veel floristen bekend. Zo kan 
het gebeuren dat je fotografen uit Arnhem en Utrecht 
in de berm bij villa Fidelio ziet liggen om een close-
up van de Blauwe bremraap te maken. 
De grote betekenis van de bermen in De Zuid bleek 
pas goed na mijn inventarisatie in de zomer van 
2002. De resultaten hiervan verschenen in september 
2002 in de Strandloper onder de titel "Rode-
Lijstsoorten in Noordwijkse wegbermen". Behalve de 
eerder genoemde Blauwe bremraap bleken hier ook 
nog de volgende soorten van de Rode Lijst voor te 
komen: Grote tijm, Wondklaver en Rode ogentroost. 
Zou men ook naar de eerste Rode Lijst uit 1990 
hebben gekeken dan konden aan dit lijstje nog 
worden toegevoegd: Stinkende ballote, 
Bitterkruidbremraap, Welriekende salomonszegel en 
Nachtsilene. 
Om de bewoners van De Zuid meer bewust te maken 
van de bijzondere plantengroei in hun bermen 
organiseerde het bestuur van onze vereniging in juni 
2003 een speciale avondwandeling door De Zuid. 
Hiervoor werd op alle adressen in De Zuid een 
schriftelijke uitnodiging bezorgd. Ruim 20 bewoners 
gaven gehoor aan de oproep. Tijdens deze 
geanimeerde rondwandeling wees een van 
deelnemers ons op een prachtige groeiplaats van de 
Pijpbloem langs de Beethovenweg. Van deze 
bijzondere soort was bij ons alleen een kleine 
groeiplaats in het Langeveld bekend. 
De resultaten van genoemde inventarisatie werden 
ook ter beschikking gesteld aan de gemeentelijke 
afdeling Groen aan de Losplaatsweg. Afgesproken 
werd dat in de maanden met optimale bloei (mei-
juni-juli) niet gemaaid zou worden. 

Bij het opstellen van het Natuurbeleidsplan 
Natuurlijk Noordwijk (door de raad 
goedgekeurd in mei 2006) kwamen de 
bermen van De Zuid ook nadrukkelijk in 
beeld. In het Natuurbeleidsplan is op pagina 
47 te lezen: "Het aanplanten van dennen op 
plaatsen waar de vegetatie fraai ontwikkeld 
is, is ongewenst. Bovendien moet er op 
worden toegezien dat bewoners de berm 
voor hun huis niet naar eigen goeddunken 
inrichten en onderhouden."  
 
Het Natuurbeleidsplan leidde er toe dat de 
gemeente en het bestuur van wijkvereniging 
De Zuid om de tafel gingen zitten om over 
het onderhoud van de meest waardevolle 
delen te overleggen. Tijdens een wandeling 
door de wijk werden enkele stukken 
aangewezen die als proefstroken voor 
aangepast onderhoud zouden dienen. 
De belangstelling voor de bijzondere 
bermflora was bij het bestuur van de 

wijkvereniging inmiddels zo gegroeid dat mij in het 
najaar van 2008 werd gevraagd een inleiding over dit 
onderwerp op de jaarvergadering in Huis ter Duin te 
verzorgen. Omdat ik dat graag met een goede serie 
foto's wilde doen, werd afgesproken om dit 
onderwerp op de jaarvergadering van 11 november 
2009 op de agenda te zetten. 
Op deze jaarvergadering werd de presentatie over de 
bermflora zeer gewaardeerd en spoedig hierna werd 
de vraag gesteld of  de kern van de presentatie in een 
folder of iets dergelijks kon worden vastgelegd. 
Gesprekken hierover tussen René Kuulkers 
(wijkvereniging De Zuid) en Jelle van Dijk 
(Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk) hebben tot de folder geleid die nu voor u 
ligt. Daarin zijn 12 planten- en 5 vogelsoorten 
afgebeeld en kort besproken. Daarbij gaat het niet 
alleen om de zeldzame Blauwe bremraap, maar ook 
om karakteristieke planten die op veel plaatsen in De 
Zuid te vinden zijn zoals Vingerhelmbloem en 
Winterpostelein. Een waardevolle toevoeging is de 
tekst die handelt over het ontstaan van deze 
bijzondere woonwijk. 
Een opvallende plaats neemt het kaartje van De Zuid 
in met daarop aangegeven de waardevolle bermen. 
Gezegd moet worden dat het ene stuk veel meer 
plantensoorten herbergt dan het andere stuk. Dat 
komt voor een deel door de manier waarop de 
huiseigenaar met de gemeentelijke berm omgaat. Dat 
kan gaan om te intensief maaien, het inzaaien van 
gras, het planten van struiken of het verharden ten 
behoeve van een extra parkeerplaats. In ieder geval 
hebben de met rood aangegeven bermen nog steeds 
de potentie om bij verantwoord beheer veel wilde 
planten een plaats te bieden. 
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Verslag AWD Broedvogeltellingen 2010  
 
Jan Jacobs 
 
Met het broedseizoen van 2010 heeft onze 
vereniging een periode volgemaakt van 25 jaar 
onafgebroken monitoren van de broedvogels in vijf 
kavels in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Deze tellingen gebeuren volgens de SOVON-
methode. De tellingen zijn dit jaar door dezelfde 
tellers uitgevoerd als in 2009. Enkele van hen 
hebben een verslag geschreven van hun ervaringen 
in het veld, zie elders in De Strandloper. 
 
Gijs Kokkieshoek. 
In dit kavel hebben Annelies Marijnis en Erwina 
Teunissen eenzelfde resultaat behaald als in 2009, 
namelijk 93 territoria van broedvogels. Voorheen 
werden hier jaarlijks tussen 110 en 130 territoria 
geteld, maar de laatste jaren was hier steeds sprake 
van een afname. Het lijkt erop dat de daling is 
gestopt. 
Nieuwe soorten in 2009 zoals Boomkruiper en 
Goudvink zijn helaas niet teruggekeerd. Een 
paartje Bergeenden kwam niet tot broeden, evenals 
een aantal foeragerende Tapuiten die kennelijk nog 
op trek waren. De Gekraagde Roodstaart is na 
jaren weer teruggekeerd in Gijs Kokkieshoek. 
 

Boeveld–west 
In Boeveld-west hebben Willem Baalbergen en Jan 
Veefkind voor het eerst een broedgeval van de 
grote bonte specht kunnen vaststellen. Dit is 
vermoedelijk een gevolg van het steeds ouder 
worden van het bos bij het Finleyweggetje. Het feit 
dat het aantal Vinken daar de laatste jaren steeds 
toeneemt houdt daar waarschijnlijk ook verband 
mee. 
Verdwenen zijn Houtduif en Winterkoning. Na 
enkele jaren van afwezigheid zijn Zwartkop en 
Sprinkhaanzanger weer teruggekeerd. Het totaal 
aantal territoria is wel flink gestegen, namelijk van 
64 naar 71, voornamelijk als gevolg van toename 
van Vinken en Kneuen. 
 

Wolfsveld-west 
Jaap Eisenga, Koene Vegter en Pieter de Jong 
hebben het Wolfsveld voor de tweede maal 
geïnventariseerd. Voor een uitgebreid verslag zie 
elders in De Strandloper. 
Opmerkelijk is de afname van soorten uit het open 
veld, zoals Boompieper en Graspieper. Maar ook 

de Winterkoning is sterk achteruit gegaan, 
vermoedelijk door de strenge winter met veel en 
langdurig sneeuw. Opmerkelijk is dat de 
Pimpelmees uit dit kavel is verdwenen. Dit is meer 
dan goedgemaakt door de Koolmees die dit jaar 
liefst 15 territoria heeft bezet tegen normaal 3 tot 6. 
De Rietgors heeft dit jaar verstek laten gaan, maar 
wel mochten we voor het tweede jaar de enige 
Blauwborst tellen uit alle vijf kavels. 
 

Westhoek/Haasvelderbeken 
In de Westhoek hebben Gab de Croock en Jos 
Zonneveld weinig verrassingen aangetroffen. Ook 
in dit kavel is de Winterkoning bijna verdwenen. 
Ook hier is de Pimpelmees sterk achteruit gegaan. 
Verder verdwenen Glanskop en Zanglijster. Dit 
jaar zijn de Witte Kwikstaart en de Goudvink weer 
geteld. Heel opmerkelijk was het grote aantal 
Gekraagde Roodstaarten. We telden er 11 territoria 
tegen 5 à 6 in voorgaande jaren. Mogelijk dat de 
grootschalige kap van de Amerikaanse vogelkers 
hierop van invloed is. 
Het totale aantal soorten was met 27 stabiel. Het 
aantal territoria liep wel met ruim 10 % terug. Dit 
is voornamelijk te wijten aan afname van 
Winterkoning, Graspieper, Boompieper en de 
Mezen. 
 

Hoekgatterduin 
In dit grootste en meest vogelrijke kavel zijn Leo 
Schaap en George Hageman weer enkele 
opmerkelijke zaken tegengekomen. Zo is uit de 
resultaten van te tellingen te zien dat dit een zeer 
stabiel kavel is. Er doen zich daar geen grote 
veranderingen voor in aantal soorten en territoria. 
Wel zijn afname van Winterkoning en Boompieper 
ook hier te zien. De stijgende trend van de Vink 
heeft zich ook dit jaar weer doorgezet. Ook is er 
weer sinds lange tijd een Zanglijster in het gebied 
waargenomen. De Wielewaal is helaas niet gezien 
of gehoord. En ook de Ekster is helemaal uit het 
Hoekgatterduin verdwenen. 
Opmerkelijk was de komst van een geheel nieuwe 
soort, namelijk de Spotvogel, die een territorium 
bezette langs het Oosterkanaal. Deze was in de 
laatste 25 jaar in onze kavels in de AWD nog niet 
eerder gemeld. Ook waren er dit jaar 2 territoria 
van de Goudvink. Het is altijd weer een genoegen 
om deze kleurige vogels te zien. 
                                                                                                 



 27

Broedvogels AWD in 2008 t/m 2010
soort  Gijs Kokkieshoek   Boeveld-west  Wolfsveld-west  Westhoek-Haasv.  Hoekgatterduin Totaal

dd.  31-10-2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Knobbelzwaan
Nijlgans 1 1
Wilde Eend 1 1 2 1 1 2
Soepeend 1 1 1 1
Kuifeend 1 1 2 1 1 2
Patrijs 
Fazant 1 1
Meerkoet 2 4 5 2 4 5
Kleine Plevier
Houtsnip
Houtduif 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 7 5 6
Zomertortel
Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 5 3
Groene Specht 2 1 2 2 1 2
Gr. Bonte Specht 1 1 1 1 4 3 5 5 4 7
Kl. BonteSspecht 1 1
Boomleeuwerik 6 5 6 1 1 1 2 3 4 4 2 3 6 2 2 19 13 16
Boompieper 2 1 2 8 9 6 21 13 10 31 24 17
Graspieper 4 2 2 3 2 3 3 1 1 3 1 8 10 7
Witte Kwikstaart 1 1
Winterkoning 4 2 2 1 1 5 5 1 5 6 1 6 6 3 21 20 7
Heggenmus 14 9 9 5 7 6 7 15 12 8 6 4 8 8 6 42 45 37
Roodborst 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 4 3 6 10 7
Nachtegaal 14 14 12 7 10 8 14 24 16 6 8 6 11 11 14 52 67 56
Blauwborst 1 1 1 1
Gekr. Roodstaart 1 1 1 1 5 6 11 2 5 5 8 12 18
Roodborsttapuit 1 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 3 4 2 2 10 12 12
Tapuit 1 1
Merel 5 5 5 3 4 4 6 6 6 3 7 7 9 9 8 26 31 30
Zanglijster 2 1 2 1 3 2 3 2 1 5 7 5
Grote Lijster 1 1
Sprinkhaanzanger 1 1 2 2 1 3 3 3 4
Spotvogel 1 1
Braamsluiper 3 3 3 2 1 1 2 4 5 1 2 1 7 2 6 15 12 16
Grasmus 10 11 12 8 8 9 10 23 24 5 6 11 21 21 17 54 69 73
Tuinfluiter 1 2 1 3 2 1 1 4 4 5 8 6
Zwartkop 1 1 2 1 1 1 1 5 3 4 7 4 9
Tjiftjaf 2 2 1 2 1 1 3 4 2 6 2 1 8 2 4 21 11 9
Fitis 15 11 12 14 11 14 18 22 19 23 20 17 38 38 32 108 102 94
Staartmees 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 5 7 7
Glanskop 1 1 1 1 2 1 3 4 3 3
Kuifmees 1 1
Pimpelmees 1 2 2 1 1 1 2 2 6 7 4 6 8 9 16 20 16
Koolmees 8 4 3 3 2 3 3 6 15 17 14 11 10 11 12 41 37 44
Wielewaal 1 1
Boomkruiper 1 1
Gaai 2 1 2 1 1 1 4 3 3 2 2 2 2 3 3 11 10 11
Ekster 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 5 5 6
Zwarte Kraai 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 4 3 6 11 9
Spreeuw 1 2 3
Vink 1 2 2 2 1 4 3 5 6 7 9 8 5 8 10 18 25 30
Groenling 1 1
Kneu 5 4 5 3 2 5 5 4 3 4 3 3 2 2 14 17 19
Goudvink 1 1 1 1 1 2 2 1 4
Rietgors 1 1
aantal soorten 29 26 24 20 24 23 19 27 27 30 26 27 37 34 34 43 40 39
aantal territoria 111 93 93 61 64 71 88 151 135 128 127 112 207 187 192 595 622 603

 
In het algemeen kun je zeggen dat de Graspieper 
en Boompieper in de AWD sterk achteruit zijn 
gegaan. Maar de winterkoning is toch wel de 
grootste verliezer. De stevige winter van 
2009/2010 met langdurige kou en veel sneeuw 
heeft een flinke bres van wel 65% geslagen in de 
populatie. De Rietgors is geheel verdwenen. De 
Grote Bonte Specht doet het goed, evenals Vink, 

Goudvink, Kneu, Zwartkop en Gekraagde 
Roodstaart. De Zomertortel is helaas nergens meer 
teruggekeerd. 
Alle inventariseerders hebben met veel genoegen 
aan dit monitoringsproject meegedaan. Ze kijken 
weer uit naar het volgende voorjaar om opnieuw de 
AWD-duinen in te gaan. 
 

 
 
 
Inventarisatie  broedvogels 2010 in Gijs 

Kokkieshoek 
 
door Erwina Teunissen en Annelies Marijnis 
 
Tussen 7 maart en 19 juni werd ons gebied in de 
AWD 11 maal bezocht. Het was weer een redelijk 
koud voorjaar. Al bij ons eerste bezoek op 7 maart 
bleek dat de Boomleeuweriken hun territoria al 
weer hadden ingenomen. Er bleken uiteindelijk 6 
paartjes in het gebied aanwezig. Ook werden er die 

eerste ochtend 2 Damherten en een broodmager 
Reebokje gezien.  
Halverwege die maand maart, op de plek waar ik 
een week eerder de prachtige zang van een Gaai 
had gehoord, lag nu een plukplek, een Gaai. De 
vogel heb ik daarna niet meer gehoord.  
Wat opvalt dit jaar is dat de in 2009 nieuwe soort, 
de Boomkruiper, weer is verdwenen. Op 6 april 
zagen wij hoopvol een paartje Bergeend maar het 
bleef bij die ene keer.  Ook de Goudvink van 2009 
was weer verdwenen. De Boompieper was weer 
terug met 1 territorium. De Zomertortel, die ik 1 
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keer heb gehoord, net buiten de grens van Gijs 
Kokkieshoek,  is ook nog steeds verdwenen.  
De Tapuit, waarvan op 7 mei 3 a 4 paartjes en 
enkele solitaire mannetjes en vrouwtjes door ons 
werden gezien, kwam ook niet tot broeden. Wel 
konden wij gedurende de vele inventarisaties 
genieten van de Gekraagde Roodstaart waarvan 
met zekerheid 1 territorium is vastgesteld. De 
vogel was prachtig te zien in de top van een boom 
bij de ingang  Langeveld.  
 

Inventarisatie broedvogels 2010 in 
Boeveld West 

 
door Jan Veefkind en Willem Baalbergen 
 
Er hebben zich dit jaar geen grote veranderingen 
voorgedaan maar er zijn toch wel enkele 
opvallende zaken. Voor het eerst sinds het begin 
van de inventarisatie is in het gebied een 
broedgeval van een Bonte Specht vastgesteld. De 
oudere bomen rond het Finlay-weggetje bieden 
hiervoor inmiddels mogelijkheden. 
Het lijkt erop dat Zwartkop en Tuinfluiter 
onregelmatig in het Verbrande Vlak tot broeden 
komen. 
De Graspiepers waren het gehele broedseizoen in 
het veld aanwezig, maar ze zongen nauwelijks. Pas 
aan het einde van het seizoen werden ze gehoord. 
De Gekraagde Roodstaart werd slechts één maal, 
voor de datumgrens, in het Verbrande Vlak 
gehoord. 
Tot 5 mei werden Tapuiten in het gebied gezien, 
daarna niet meer. 
De Vink ontwikkelt zich van parkvogel steeds 
meer tot een vogel van het duin. Het hoger worden 
van bomen en struiken speelt daarbij waarschijnlijk 
een rol. 
Door het, in tegenstelling tot de verwachting, 
droger worden van het Verbrande Vlak is de 
Rietgors als broedvogel verdwenen.    
 

Broedvogelinventarisatie AWD 
Wolfsveld-West 2010 

 
Geïnventariseerd door Jaap Eisenga, Pieter de 
Jong en Koene Vegter (verslag) 
 
Terreinomschrijving 
Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectare langs het 
voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt 
verder begrensd door het Finleyweggetje aan de 
zuidoostkant en de Ruigenhoeker Schulpweg in het 
noorden. Het is een redelijk geaccidenteerd terrein 
met een vijftal dellen, zoals het Abelendel, het 
Spejendel en het Ronde Vlak, met een variatie aan 

begroeiing van Meidoorn, Berk, Duinliguster, 
Vlier, Ratelpopulier en oprukkende Duindoorn.  
Toelichting op de inventarisatie 2010 
In totaal werden er tussen 7 en 10 uur ’s ochtends 
12 bezoeken gebracht aan dit fraaie en 
afwisselende gebied onder meest mooie 
omstandigheden bij gemiddeld een graad of 6. De 
eerste helft meer bewolking en matige wind uit de 
zuidwesthoek; de tweede helft meestal onbewolkt 
en geringe wind uit de noordoosthoek. Met in 
totaal 26 soorten en 134 territoria is met name het 
aantal territoria iets lager dan in 2009 (151) maar 
in vergelijking met de afgelopen 10 jaar 
(gemiddeld circa 110) nog steeds aan de hoge kant. 
Het aantal soorten is met een gemiddelde van 
ongeveer 25 wel redelijk constant over die periode. 
In het begin waren het vooral de Vink en de 
Koolmees –  uitschieter naar 15 – die de aandacht 
opeisten, gevolgd door de Heggenmus (12) om 
uiteindelijk bij de gebruikelijke top drie voor deze 
biotoop te belanden bestaande uit Fitis, Nachtegaal 
en Grasmus met resp. 19, 16 en 24 broedgevallen. 
Totaal 59 tegen 69 in 2009.  
Gelukkig kon ook weer twee keer net als vorig jaar 
in het Biezenvlak in de noordwesthoek van het 
gebied nabij onze koffiehoek een paartje 
Blauwborst worden gesignaleerd. Zoiets vergoedt 
toch veel vroeg opstaan. In het randgebied bij het 
Finleyweggetje werden een enkele Zwartkop, 
Tuinfluiter, Staartmees en voor ons voor het eerst 
een Goudvink gezien (in de afgelopen 20 jaar in 
totaal 4 keer als broedvogel). Ook de Gekraagde 
Roodstaart kon weer als broedgeval worden 
genoteerd. Wel waargenomen maar buiten de 
datumgrenzen vallend: Rietgors, Grote Bonte 
Specht, Goudhaan, Sprinkhaanzanger, Roodborst 
en Tapuit. Geen Boompieper of Pimpelmees dit 
jaar. Overvliegend konden nog worden genoteerd: 
Aalscholver, Knobbelzwaan, Boerenzwaluw, 
Grauwe Gans, Bergeend, Visdief, Holenduif, 
Boomvalk, Havik, Sperwer, Houtsnip, Buizerd, 
Nijlgans en Canadese Gans.  
Ook werden we af en toe aangenaam verrast door 
opduikende dan wel wegsprintende Reeën of 
Damherten.    
U ziet naast het inventariseren van broedgevallen 
valt er in alle vroegte nog heel wat meer te beleven 
in de Waterleidingduinen en wij gaan dan ook 
zeker en met enthousiasme door in 2011.  

 
Broedvogel inventarisatie 

Hoekgatterduin 2008 t/m 2010 
 
Leo Schaap en George Hageman 
 
Dit is al weer het derde jaar dat Leo Schaap en 
George Hageman het gebied Hoekgatterduin 
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hebben geïnventariseerd. Dit gebied van ca. 50 ha 
ligt direct rechts van de ingang De Zilk en wordt 
begrensd door de toegangspaden die er omheen 
lopen en het Oosterkanaal aan de west-zijde. Het is 
een zeer gevarieerd gebied: soms hoge grote 
bomen, eikenbosjes, vlakke delen, veel struiken 
zoals meidoorn en duindoorn, zandverstuivingen 
en een dicht begroeide waterkant. Soms worden we 
bijgestaan of vervangen door enthousiaste helpers 
zoals Pieter de Jong, Jaap Deelder of Jaap Eisenga. 
Het inventariseren is altijd weer een boeiende 
bezigheid, niet alleen omdat je het gebied erg goed 
leert kennen maar ook omdat er dikwijls 
verrassingen zijn te melden. Het is een mooie 
ervaring de veranderingen gedurende de telperiode 
in het gebied zo intensief te beleven. 
Op basis van beschikbare kaarten hebben we voor 

het eerst in 2008 de routes gelopen die hierop 
waren aangegeven, namelijk parallel aan het 
Oosterkanaal waarbij eerst zo dicht mogelijk langs 
het kanaal werd gelopen en daarna twee keer 
zoveel mogelijk daaraan parallel. Dat is voor het 
relatief smalle gebied (300 tot 450 meter) krap. Het 
noteren viel soms niet mee doordat de oriëntatie 
niet altijd gemakkelijk was en de kaart bepaald niet 
volledig. In 2009 is mede op advies van ervaren 
rotten in het vak een andere route gevolgd, 
namelijk meer gericht op de bosschages waar 
omheen werd gelopen. Als kaart wordt nu een 
afdruk van de Google Earth foto gebruikt, waarop 
erg veel te zien is. Natuurlijk speelt ervaring ook 
een rol; wij zijn tenslotte maar beginners, maar de 
nieuwe methode is veel nauwkeuriger.  
 
Het is moeilijk te zeggen of de route en ervaring 
een grote invloed hebben gehad, maar voor een 
paar soorten lijkt dat zeker het geval te zijn, 
ondanks dat de aantallen in overleg met ervaren 
vogelaars tot stand zijn gekomen. Zo hebben we in 

2008 behoorlijk meer Boompiepers en 
Boomleeuweriken geteld. Dit is waarschijnlijk 
mede het gevolg van de gelopen route, die in 2008 
meer kans op dubbeltellingen had; het verschil is 
erg groot, nl. 21 Boompiepers in 2008, 13 stuks in 
2009 en 10 stuks in 2010.  
 
De Boomleeuwerik ging van 6 in 2008 naar 2 stuks 
in 2009 en 2010. Deze vermindering is zeker niet 
alleen het gevolg van de gelopen route; in 2008 
werden diverse paartjes op de grond waargenomen 
en waren er regelmatig uitsluitende waarnemingen. 
De Boomleeuwerik is een prachtige zanger die 
soms uitbundig zijn best doet en het is te hopen dat 
deze soort stand houdt in het Hoekgatterduin. Een 
andere soort die in 2008 waarschijnlijk teveel is 
genoteerd, is de Roodborsttapuit, die zich na 2008, 

toen 4 stuks, op twee stuks heeft 
gestabiliseerd.  
 
De toename van de Gekraagde 
Roodstaart is mogelijk het 
gevolg van de betere aandacht 
voor bosschages; het aantal steeg 
van 2 naar 5 in 2009 en dit getal 
werd in 2010 bevestigd. De 
Glanskop is vooral heel vroeg in 
het voorjaar actief en daarna 
heeft hij erg onopvallend gedrag. 
In 2008 werd besloten twee 
territoria op te nemen, in 2009 
één, en in 2010 zelfs drie. 
Overigens vallen de 
waarnemingen van 2008 en 2010 
heel goed over elkaar, een extra 

indicatie dat 3 stuks tot de mogelijkheden behoort.  
Andere bijzondere territoria zijn die van de 
Wielewaal die we in 2009 één keer luid en 
aanhoudend zingend hebben waargenomen. Omdat 
ook andere kenners binnen de datumgrenzen de 
Wielewaal ter plaatse of net aan de andere kant van 
het kanaal hadden gehoord is hij als territorium 
opgenomen. De Goudvink is een andere bijzondere 
vogel. In 2008 slechts één keer waargenomen 
binnen de datumgrenzen en als zodanig geteld. In 
2009 werd hij niet waargenomen en dan slaat de 
twijfel toe, hoort hij wel of niet in ons gebied thuis. 
Als je dan in 2010 een baltsend paartje Goudvink 
en iets later alleen het mannetje weer op dezelfde 
plek ziet, dan bevestigt dat ook de eerdere 
waarneming van 2008. Omdat elders in het gebied 
op voldoende afstand nog een waarneming werd 
gedaan, konden we in 2010 twee Goudvinken 
noteren. 
 
Omdat we ons hadden geoefend in de verschillen 
in zang van Tuinfluiter en Zwartkop denken we 
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inmiddels beter onderscheid te kunnen maken. 
Uiteindelijk komen we in 2010 uit op 4 
Tuinfluiters en 4 Zwartkoppen. Het totaal liep op 
van 6, 7 tot 8 in 2010. Het blijft een lastige soort; 
gelukkig is hij met veel geduld ook te zien; 
waardoor soms uitsluiting kan worden gegeven. 
 
Tot nu toe incidentele waarnemingen zijn die van 
de Kuifmees in 2008 en die van de Spotvogel in 
2010. Het is te hopen dat wij deze soorten in de 
komende jaren nog eens tegenkomen. Een 
Kuifmees werd in het verleden al eerder genoteerd 
maar de waarneming van de spotvogel is zover wij 
weten een nieuwe soort in het gebied. 
 
Een waarnemer heeft het druk in het 
Hoekgatterduin: in 2010 zijn 35 soorten geteld in 
totaal 193 territoria zodat we over een vogelrijk 
gebied kunnen spreken. Sommige soorten komen 
veel voor zoals de Fitus (32), Grasmus (17), 
Nachtegaal (14) en Koolmees (12). Sommige 
soorten nemen wat af en andere weer toe zoals de 
Vink (10) waarvan we in 2008 maar 5 territoria 
telden. De Boompieper lijkt af te nemen: van 21 

naar 13 tot 10 in 2010. Soms is het moeilijk de 
zang van Nachtegalen, Fitissen en andere vogels 
zoal de Grasmus en Mezen uit elkaar te houden. 
Vooral Nachtegalen en Fitissen maken soms 
zoveel geluid, dat je ze af en toe stil wenst om ook 
die andere zang goed te kunnen onderscheiden. 
Daarbij komt, dat deze zangers vooral in de 
zuidwestelijke hoek dicht op elkaar zitten en kleine 
gebiedjes verdedigen. Een geweldig concert, maar 
het maakt het inventariseren er niet gemakkelijker 
op.  
 
Er is altijd wat te beleven in het Hoekgatterduin; 
het is een mooi afwisselende strook duinterrein 
met veel broedvogels en soms bijzondere 
waarnemingen. Wij kijken alweer uit naar het 
volgende voorjaar. Het blijkt, dat er inmiddels 25 
jaar gegevens over het Hoekgatterduin zijn 
verzameld, dus een goed reden om ter ere van dit 
jubileum wat meer aandacht aan dit gebied te 
geven. Daarom zal in de volgende Strandloper een 
wat uitvoeriger artikel over het Hoekgatterduin 
verschijnen. 
 

 

 
Kaart Amsterdamse waterleidingduinen(zuid) met de inventarisatie gebieden. 
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Opvallende waarnemingen juli-september 2010 
 
Peter Spierenburg 
Rinus z’n Trap 
Met een steile klim op Rinus z’n Trap kun je 
vanuit het Vinkeveld de Coepelduinen in. Voor 
sommigen is dit onderdeel van een dagelijks 
rondje, voor anderen is het een verrassend 
onbekende plek. Je loopt hier door het 
overgangsgebied tussen de villawijk De Zuid en de 
duinen. Het is een open gebied met lage struikjes 
waar vooral in de trektijd nogal eens vogels 
neerstrijken. Het is een goede plek voor 
bijvoorbeeld Paapjes, maar ook Grote Pieper en 
Duinpieper zijn hier aan de grond gezien. Dit 
najaar is Rinus z’n Trap dan eindelijk echt een 
begrip geworden. Ab Steenvoorden ontdekte hier 
op 4 september in één van de bosjes een Draaihals. 
Bij terugkomst de volgende dag vond hij op 
dezelfde plek een zeldzame Sperwergrasmus. Dit 
is een soort die bekend staat om zijn stiekeme 
gedrag. Hij houdt zich vaak onzichtbaar op onder 
in een bosje en je hebt veel geduld nodig om een 
glimp op te vangen. Gelukkig bleek deze vogel 
zich af en toe mooi te laten zien boven in één van 
de struiken, op een gegeven moment zelfs samen 
met de Draaihals die nog steeds aanwezig was. Zo 
is het een aantal mensen gelukt de vogel te zien. 
De Sperwergrasmus is een Oost-Europese  
broedvoge,l die sporadisch tijdens de herfsttrek in 
Nederland opduikt. Het verschijnen bij Rinus z’n 
Trap was geen toeval, want er was op dat moment 
een opvallende influx gaande. Op allerlei plekken 
in de duinstreek doken ze op. In Meijendel waren 
rond de ringbaan de vorige dag zelfs 5 vogels 
aanwezig. 
De influx zal te maken hebben gehad met de sterke 
oostenwind in deze periode (4-8 september). Deze 
bracht ook andere zangertjes mee. Rond Rinus z’n 
Trap zwierven ook Paapjes rond, een Bonte 
Vliegenvanger, een Gekraagde Roodstaart, van 
alles. Ook in het dorp was te merken dat de trek 
goed was. In meerdere tuinen doken Bonte 

Vliegenvangers op. Aan het eind van de maand 
september was er een tweede periode met 
oostenwind. Dit zorgde opnieuw voor een golf 
Vliegenvangers. Op het terrein Willem v.d. Bergh 
dook op 26 september de eerste Bladkoning van 
het seizoen op. Al met al een vogelrijke herfst. 
IJsgorzen uit Groenland 
Rinus z’n Trap was ook het toneel van de 
Noordwijkse eurobirdwatch op 2 oktober. Op deze 
dag tellen vogelaars op een groot aantal plekken in 
Nederland en Europa de vogels die overtrekken. 
Een overvliegende IJsgors was één van de toppers 
die dag. Deze waarneming stond niet op zichzelf. 
In de voorafgaande twee weken, vanaf 22 
september,  vlogen er al opvallend veel IJsgorzen 
over de duinen, vooral over  telpost De Puinhoop 
bij Katwijk. In een vorige Strandloper heb ik 
verteld, dat deze soort de laatste jaren op 
trektelposten steeds minder wordt gezien. Mogelijk 
overwinteren de vogels steeds noordelijker en 
bereiken ons land niet meer. Dit jaar was het 
duidelijk anders: een flinke influx. Op een aantal 
plaatsen, zoals bij de Eemshaven, op Texel en bij 
Westkapelle, verschenen zelfs groepen van vele 
tientallen vogels (maximaal 100 op Texel). Een 
ongekend beeld voor Nederland. Ook uit Groot-
Brittanië en van de Franse kust kwamen berichten 
van ongebruikelijke aantallen. Waar kwam deze 
influx vandaan? De IJsgors broedt in de toendra 
van Scandinavië en Rusland en aan de andere kant 
van de oceaan in Groenland en Canada. Het is één 
van de meest algemene broedvogels in de toendra. 
Van de miljoenen IJsgorzen zien wij er maar 
weinig. De vogels uit Scandinavië en Rusland 
trekken in zuidoostelijke richting naar 
overwinteringsgebieden in Aziatische steppes. 
Maar een klein deel trekt naar het zuidwesten en 
overwintert rond de Noordzee en in W-Frankrijk. 
De broedvogels van Groenland en Canada 
overwinteren in de prairies in Noord-Amerika. Een 
klein deel van deze vogels steekt de oceaan over en 
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mengt met de overwinterende vogels in Europa. 
Het lijkt er sterk op dat de influx Groenlandse 
vogels betrof. In Groot-Brittanië verschenen de 
eerste vogels aan de westkust en pas later in de 
gebruikelijke wintergebieden aan de oostkust. Ook 
op IJsland waren ongebruikelijk hoge aantallen 
aanwezig. De Groenlandse IJsgorzen verlaten hun 
broedgebied vanaf midden augustus. Juist in deze 
periode lag er een lagedrukgebied boven 
Groenland die de vogels blijkbaar op een 
zuidoostelijke in plaats van de normale 
zuidwestelijke koers heeft gestuurd. Dat de vogels 
uit Groenland zijn overgestoken, is waarschijnlijk 
maar niet zeker. De Groenlandse IJsgorzen 
behoren tot een andere ondersoort, maar zelfs in de 
hand is het onderscheid niet altijd te maken.  
Verdwaalde Vorkstaartmeeuw 
Ook de Vorkstaartmeeuw is een broedvogel van 
hoogarctische gebieden, met name Canada, Oost-
Rusland en Groenland. De jonge vogels uit de 
broedkolonies raken op de najaarstrek soms 
verzeild langs de Nederlandse kust. Volwassen 
vogels zijn nog zeldzamer. Het is een soort van 
open zee die overwintert in de zuidelijke 
Atlantische Oceaan ter hoogte van Namibië en 
Zuid-Afrika. Net als de Kokmeeuw doet hij er 
twee jaar over om volwassen te worden. De jonge 
vogels blijven in de overwinteringsgebieden en 
zoeken pas in hun derde levensjaar de 
broedkolonies weer op. Op 28 augustus vloog er 
een Vorkstaartmeeuw langs de zeetrekhut. Om dit 
schitterende en zeldzame meeuwtje te zien is op 
zich al een feest, maar dit was nog extra bijzonder.  
De volwassen Vorkstaartmeeuwen verlaten vanaf 
eind juli de broedkolonies en deze kunnen dan in 
augustus eventueel Nederland bereiken. De jonge 
vogels vertrekken een paar weken later en de eerste 
waarnemingen in Nederland zijn meestal niet 
vroeger dan de eerste week van september. De 
vogel van 28 augustus was geen volwassen vogel, 
want hij miste de donkere kop en hij had 
grijsbruine vleugeldekveren. Voor een juveniel 
was het eigenlijk nog te vroeg. Het was ook 
duidelijk geen juveniel, onder andere te zien aan 
het ontbreken van een zwarte staartband. Na nog 

eens goed in de boeken gedoken zijn was het 
duidelijk: een tweedejaars vogel. De volgende dag 
dook de vogel weer op en kregen ook Hein 
Verkade en Rien Sluijs hem in beeld. Foto’s van 
een in juli 2008 gefotografeerde tweedejaars 
Vorkstaartmeeuw in Scheveningen namen de 
twijfel weg. Deze vogel was in hetzelfde kleed. 
Een tweedejaars Vorkstaartmeeuw is bijzonder 
zeldzaam in Europa. Normaal gesproken blijven ze 
in de zuidelijke Atlantische Oceaan tot ze 
volwassen zijn. Een enkele vogel trekt al in het 
tweede jaar met de adulten mee naar de 
broedgebieden. Zo’n vogel kregen we nu te zien. 
Een bijzonderheid, want het is pas de derde 
waarneming van een tweedejaars Vorkstaartmeeuw 
in Nederland. 
Nieuw voor Noordwijk 
Dit kwartaal diende zich weer een nieuwe soort 
aan voor het waarnemingsgebied: de Cetti’s 
zanger. De Cetti’s Zanger is een zuidelijke soort, 
die velen wel kennen van vakanties rond de 
Middelandse Zee. In Nederland is hij met een 
opmars bezig. In het kerngebied de Biesbosch 
stijgt het aantal broedparen explosief en bedroeg 
dit jaar al ongeveer 250. Opmerkelijk is, dat de 
afgelopen twee koude winters de soort nauwelijks 
lijken te deren. Een eerdere opmars werd bruut 
gestuit door de strenge winter van 1978/79, toen de 
soort vrijwel weer verdween uit Nederland. Ten 
noorden van de Delta en de Biesbosch vertoont de 
soort zich nog altijd maar mondjesmaat. 
Dichtstbijzijnde plekken waar regelmatig zingende 
vogels aanwezig zijn, zijn de De Banken bij 
Monster, Midden-Delfland en de Diemer Vijfhoek 
bij Amsterdam. Ons waarnemingsgebied had de 
soort tot nu toe steeds overgeslagen. Op 1 augustus 
hoorde Ab Steenvoorden de karakteristieke, 
explosieve zang in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen bij het Pindabergje. Een 
nieuwe soort voor Noordwijk. Als de opmars in 
Nederland zich voortzet, mogen we deze soort 
wellicht vaker verwachten in onze omgeving. 
Behalve de rietkragen in het infiltratiegebied van 
de AWD, lijkt ook het Oosterduinse Meer een plek 
waar hij zich kan vestigen. 

 
 

  

Illustraties uit de nieuwe ANWB vogelgids ( zie boekbespreking op pag. 8)
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Veldwaarnemingen juli-oktober 2010 
 
Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Zomertaling 10 sep 5   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Roodkeelduiker 04 jul 1   zeetrekpost overvliegend NO PS 

02 sep 2   zeetrekpost  JD 
Noordse Stormvogel 17 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD HV 
Grauwe Pijlstormvogel 15 sep 3   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Noordse Pijlstormvogel 15 sep 2   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Vale Pijlstormvogel 29 jul 1   zeetrekpost overvliegend NO JD PS 
Jan-van-gent 10 aug 212   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Aalscholver 29 sep 408   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Grote Zilverreiger 23 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Zwarte Ooievaar 19 jul 1 onv. strand Duindamse Slag overvliegend Z MW 

14 aug 2 adult Sollasi overvliegend NW RJ 
Ooievaar 05 jul 6   Elsgeesterpolder  MG 
Lepelaar 26 aug 13   Boerenburg  KE 
Wespendief 11 jul 1 adult wijk Vinkeveld overvliegend ZO NA 

14 aug 1   wijk Vinkeveld overvliegend Z NA 
01 sep 2   Noordzijderpolder overvliegend MW 

Bruine Kiekendief 14 aug 7   wijk Vinkeveld overvliegend Z NA 
Buizerd 14 aug 21   wijk Vinkeveld overvliegend Z NA 
Visarend 11 aug 1   Sollasi overvliegend NW RJ 

23 sep 1   Noordzijderpolder overvliegend Z MW 
Roodpootvalk 22 sep 2   Noordzijderpolder overvliegend Z MW 
Smelleken 01 sep 1 vrouw zeetrekpost overvliegend NO JD 
Boomvalk 05 sep 4   Elsgeesterpolder adult + 3 juv. HS 
Slechtvalk 11 sep 1 adult Rijnsoever met prooi (noordse dief) CZ 

20 sep 1 juveniel zeetrekpost met prooi (noordse dief) JD 
22 sep 1   wijk Vinkeveld overvliegend ZO NA 

Kluut 01 jul 2   zeetrekpost overvliegend NO JD 
26 jul 8   strand Duindamse Slag overvliegend N CF HF 

14 aug 6   zeetrekpost overvliegend NO JD KV 
Bontbekplevier 06 sep 12   op strand tussen paal 81 en 71 HV JJ 
Drieteenstrandloper 21 jul 6   zeetrekpost overvliegend NO JD 

26 jul 3 adult Noordduinen - strand  HV 
31 aug 32   AWD strand - zuid foeragerend LS 

Kleine Strandloper 31 aug 1   Noordwijkerhoutse Geest  JD MW 
01 sep 1   Noordwijkerhoutse Geest  KV MW 

Krombekstrandloper 31 aug 3   Noordwijkerhoutse Geest  JD MW 
01 sep 3   Noordwijkerhoutse Geest  KV MW 

Bonte Strandloper 31 aug 5   Noordwijkerhoutse Geest  JD 
Groenpootruiter 04 aug 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Witgat 23 jul 1   ESTEC overvliegend SH 
Bosruiter 16 jul 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD PS 

20 aug 1   Sint Bavo s nachts overvliegend MW 
Oeverloper 09 jul 2   Rijnsoever overvliegend Z PS 
Middelste Jager 15 sep 1 adult zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Kleine Jager 03 aug 1 adult  Willem v.d. Bergh cirkelend JaD 

03 aug 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
24 sep 6   zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Kleinste Jager 19 sep 1 1e jrs zeetrekpost overvliegend ZW PS 
20 sep 1 onv. zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Grote Jager 20 sep 4   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Zwartkopmeeuw 09 jul 5   zeetrekpost overvliegend ZW JD 

18 jul 1 onv. Sint Bavo overvliegend ZW MW 
21 jul 1 juveniel zeetrekpost overvliegend ZW JD 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Zwartkopmeeuw 23 jul 9   zeetrekpost overvliegend ZW, 7 juv + 2 ad PS JD 
Dwergmeeuw 10 jul 4 adult  zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Vorkstaartmeeuw 28 aug 1 2e jrs zeetrekpost overvliegend NO PS 

29 aug 1 2e jrs zeetrekpost foeragerend HV 
20 sep 1 juveniel zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Kleine Mantelmeeuw 10 jul 1300   zeetrekpost foeragerend PS 
Geelpootmeeuw 26 jul 2   AWD strand - zuid  HV 
Grote Mantelmeeuw 21 aug 61   op strand tussen paal 81 en 71  HV 
Drieteenmeeuw 26 jul 1 juveniel strand Duindamse Slag overvliegend ZW CF HF 

28 jul 2   zeetrekpost overvliegend NO PS 
Lachstern 26 aug 2   Grashoek overvliegend Z ID 
Reuzenstern 03 aug 1 adult zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Grote Stern 01 aug 511   zeetrekpost overvliegend ZW HV 
Noordse Stern 25 jul 1   Buitenwatering  BB 
Zeekoet 29 aug 1   zeetrekpost overvliegend ZW HV PS 
Koekoek 28 aug 1   Noordzijderpolder  MW 
Oehoe (escape) 13 sep 1   De Zuid ontsnapte valkeniersvogel EW 
Bosuil 03 sep 1 s-Gravendijck baltsend / zingend AM 
Ransuil 28 sep 1   Coepelduynen   WL JH 
Velduil 22 sep 1   Coepelduynen opvliegend ML WL 
Gierzwaluw 21 sep 1   Coepelduynen overvliegend Z WL 
IJsvogel 07 aug 1   Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

01 sep 2   AWD Oosterkanaal ASw 
Draaihals 04 sep 1   Coepelduynen   AS CZ 

04 sep 1   Noordduinen AS 
05 sep 1   Coepelduynen   PS 

Kleine Bonte Specht 23 sep 1   De Puinhoop overvliegend Z NA 
29 sep 1   De Puinhoop overvliegend ZW LP CZ 

Duinpieper 06 sep 1   Coepelduynen   SG 
Oeverpieper 28 sep 1   Wantveld overvliegend ZW PS 
Grote Gele Kwikstaart 29 sep 1   Noordwijk-Binnen overvliegend ZW HV 
Nachtegaal 13 sep 1   Coepelduynen   WL 
Gekraagde Roodstaart 05 sep 3   Coepelduynen foeragerend GB 

11 sep 1   Coepelduynen   PS 
28 sep 2 vrouw De Puinhoop  JH 
29 sep 7 1e naj. Zwarte Pad   ArM 

Paapje 05 sep 3   Elsgeesterpolder  HS 
05 sep 4   Coepelduynen   HV PS 

Tapuit 05 sep 2   Coepelduynen   HV PS 
26 sep 5   Noordzijderpolder  MW 

Beflijster 21 sep 1 1e jrs Coepelduynen   MD WL 
28 sep 11   Coepelduynen   ML WL 
29 sep 1   Noordzijderpolder  MW 

Kramsvogel 02 sep 1   Zwarte Pad   WL 
Koperwiek 22 sep 1   Coepelduynen overvliegend Z WL 
Cetti's Zanger 1 aug 1   AWD Pindabergje AS 
Sprinkhaanzanger 08 sep 1   De Zuid  SS 
Bosrietzanger 25 sep 1 1e jrs Rijnsoever  MD 
Kleine Karekiet 14 aug 2   ESTEC met voer AM 

29 sep 1   Zwarte Pad   ArM 
Waterrietzanger 22 aug 1   Elsgeesterpolder AS 
Sperwergrasmus 05 sep 1 1e jrs Coepelduynen   AS PS RS 

25 sep 1 juveniel Coepelduynen   MD 
26 sep 1 1e jrs Coepelduynen   MD RR 

Braamsluiper 25 aug 1   Rijnsoever  AM 
  Coepelduynen   CZ 

     
     
     



 35

     
Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Grasmus 25 sep 1 man  De Puinhoop  MD 
Tuinfluiter 26 sep 1   Willem v.d. Bergh  PS 
Zwartkop 26 sep 10   Willem v.d. Bergh  PS LP 
Bladkoning 26 sep 1   Willem v.d. Bergh  KH LP AS 

30 sep 1   Willem v.d. Bergh AS 
Fitis 23 sep 1   Zwarte Pad   BB 
Vuurgoudhaan 02 sep 1   Coepelduynen   WL 

05 sep 3   Coepelduynen foeragerend GB 
Grauwe Vliegenvanger 17 aug 1   Noordwijk (ZH)  ID 

18 sep 1   AWD Wolfsveld  DH 
25 sep 1   Rijnsoever  MD PS 

Bonte Vliegenvanger 18 aug 1 juveniel Duinpark  JD 
29 aug 1 vrouw Noordwijk aan Zee  ID 
25 sep 2   Rijnsoever  MD PS 
29 sep 1 1e jrs Noordwijk-Binnen  BB 

Zwarte Mees 19 sep 1   Willem v.d. Bergh  PS 
24 sep 4   ESTEC  SH 

Pimpelmees 29 sep 165   De Puinhoop overvliegend ZW LP 
Boomklever 24 jul 2   Noordduinen - Duindamse Slag  CF HF 

26 aug 1   Sint Bavo  MW 
01 sep 1   AWD Oosterkanaal De Zilk-provinciegrens  ASw 

Grauwe Klauwier 12 sep 1 onv. AWD Westhoek  RS 
Gaai 22 sep 26   Coepelduynen overvliegend Z WL 
Keep 13 sep 1   Coepelduynen   WL 
Sijs 03 jul 2   Coepelduynen overvliegend ZW PS 

04 jul 1   Rijnsoever overvliegend Z CZ 
Kleine Barmsijs 29 sep 1   De Puinhoop overvliegend ZW LP 
Kruisbek 11 jul 60   Langeveld overvliegend NO PS 

20 jul 50   Noordduinen - Duindamse Slag  CF HF 
Goudvink 29 sep 1   Noordwijk-Binnen overvliegend ZW BB 
Appelvink 22 sep 1   Noordzijderpolder overvliegend N MW 

23 sep 1   Sint Bavo roepend MW 
26 sep 1   Willem v.d. Bergh overvliegend LP 
29 sep 3   Sint Bavo overvliegend Z MW 

IJsgors 22 sep 1   Noordduinen - strand overvliegend N HV 
22 sep 1   Noordzijderpolder overvliegend W MW 
22 sep 7   De Puinhoop overvliegend ZW LP CZ 
23 sep 1   De Puinhoop opvliegend BB 
23 sep 1   De Puinhoop overvliegend ZO BB 
25 sep 2 Coepelduynen overvliegend Z MD 
26 sep 1 strand overvliegend ZO BB 
26 sep 3 Coepelduynen overvliegend Z CZ MD 
29 sep 2 De Puinhoop overvliegend ZW LP 

Ortolaan 05 sep 2 De Puinhoop overvliegend Z PS CZ 
 
 
Vlinders en libellen  
Groot dikkopje 5 jul  2 Coepelduynen  NA 
Bruin blauwtje 8 jul  1 Coepelduynen - Guytendel LK 
Heivlinder 2 aug  4 Coepelduynen - Guytendel ML 
Heivlinder 21 aug  1 Sancta Maria RSc 
Heivlinder 2 sep  2 Coepelduynen - Guytendel WL 
Koevinkje 11 jul  10 Langeveld - natuurontwikkeling PS 
Oranje zandoogje 2 aug  1 Coepelduynen - Guytendel ML 
Oranje zandoogje 19 aug  4 Langeveld - natuurontwikkeling NA 
Oranje zandoogje 22 aug  3 Sancta Maria RSc 
Tengere Pantserjuffer 11 jul  1 Langeveld - natuurontwikkeling PS 
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Zoogdieren  
Gewone Bosspitsmuis 5 jul  2 Coepelduynen  NA 
Ruige Dwergvleermuis 4 sep 4 Zilkerpolder BN 
Grijze Zeehond 2 jul  1 Noordwijk aan Zee - strand NA 
   6 sep  2 strand Nora HV 
    
 

Waarnemers 
AS Ab Steenvoorden HV Hein Verkade ML Maarten Langbroek 
ASw Anneke Swanen ID Ineke van Dijk MW Maarten Wielstra 
AM Annelies Marijnis JD Jelle van Dijk NA Noël Aarts 
ArM Arnold Meijer JaD Jaap Dijkhuizen PS Peter Spierenburg 
BN Bart Noort JH Joël Haashoot RJ Rob Jansson 
BB Bas v.d. Burg JJ Jan Jacobs RR René van Rossum 
CF Cornelis Fokker KE Kees Erkelens RSc Rogier Schinkel 
CZ Casper Zuyderduyn KH Kapser Hendriks RS Rob Schoemaker 
DH Dick Hoek KV Koene Vegter SG Sam Gobin 
EW Edzard v.d. Water LP Luuk Punt SH Sarah Humphrey 
GB Gijsbert v.d. Bent LS Leo Schaap SS Sjaak Schilperoort 
HF Herman Fokker MD Menno van Duijn WL Wim Langbroek 
HS Hans van Stijn MG Mariska de Graaff WNL www.waarneming.nl 

 

 
 
     
     

 
Vogelexcursie Spaarndam.  foto: Mariska de Graaf   
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 
 
 

SCHENKINGEN EN LEGATEN 
 
 
Op deze wijze willen wij graag aandacht besteden aan de mogelijkheden om bij leven via een 
schenking of na overlijden via een in het testament vastgelegd legaat een bedrag over te maken aan 
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
 
Schenkingen 
Sinds 1 januari 2006 is het zo dat schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen helemaal 
zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Omdat wij daar ook onder vallen komt een 
schenking die u doet dus geheel ten goede aan de realisering van de doelstellingen van onze 
Vereniging. 
U kunt een éénmalige schenking zelf aftrekken van de inkomstenbelasting wanneer deze aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 

• Het totale bedrag aan schenkingen dat u in een jaar doet moet minimaal € 60 zijn en moet 
groter zijn dan één procent van uw verzamelinkomen 

• Het totale bedrag aan schenkingen dat u in een jaar doet mag niet meer dan 10 procent van 
uw verzamelinkomen bedragen 

Een éénmalige schenking kunt u zelf overmaken naar onze rekening onder nummer 2573795 ten 
name van Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk, onder 
vermelding van ‘Schenking’ en het betreffende jaar.  
Uw bankafschrift dient als betalingsbewijs voor de fiscus. 
 
Legaten 
Wanneer u geld wilt nalaten aan de Vereniging dient u dat in een testament te laten vastleggen. 
Voor het opstellen van een testament heeft u altijd een notaris nodig. Een testament is immers 
alleen rechtsgeldig wanneer het door een notaris is opgesteld. In uw testament kunt u een legaat 
opnemen; dat wil zeggen een speciale bepaling waarin staat welk bedrag u wilt nalaten aan de 
Vereniging. Na uw overlijden komt het bedrag dan belastingvrij beschikbaar voor de activiteiten 
van onze Vereniging. 
Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden. Voor een kort oriënterend gesprek kunt 
u gratis terecht bij: 

Notariskantoor Noordwijk/Mevr. Mr. C. A. M. Sweere 
071-3640100 of info@noordwijknotarissen.nl 

 
Algemene informatie is ook te vinden op www.nalaten.nl 
 
 
Koene Vegter, penningmeester 
Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk 
071-3615044 
koenevegter@planet.nl 
 
Noordwijk, november 2010 
 
 
 
 



GAS, WATER, SANITAIR, CENTRALE VERWARMING, DAKBEDEKKING, VERLICHTING, LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES, BEVEILIGING, DATA- EN TELEFOONNETWERKEN, AIRCONDITIONING

’s-Gravendijckseweg 31, 2201 CZ Noordwijk 
Telefoon 071 361 92 54, www.vanasten.net

Keyserswey 46
(Industrieterrein s’Gravendijck)

2201 CX Noordwijk
Tel.: (071) 3613728
Fax: (071) 3646232

Voor service
en maatwerk!
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Marcello’s
HOEDENMODE

Kerkstraat 1, 2201 KK, Noordwijk

www.hoedenmaken.nl

Foto Henny Hoogeveen

Met Swift verrekijkers zie je meer !

Hoofdstraat 49 - Noordwijk

Tweewielercentrum Mooijekind
Fietsen, brommers en schaatsen

Tevens verhuur van:
- fietsen
- tandems
- strandwagens
- skeelers
- mountainbikes

Schoolstraat 45, Noordwijk aan Zee, tel: 071-361 28 26, fax: 071-361 51 34
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ANTIQUARIAAT

Schoolstraat 31 - 2202 HD  Noordwijk
Tel. (071) 361 94 98

Vuurtorenplein 10 - 2202 PB  Noordwijk
Tel. (071) 361 30 73

Kopij Strandloper 4de  kwartaal 2010 
Aantal files: 4 
Strandloper042010.pdf 
Voorkant042010.pdf 
Agenda042010.pdf  
Opdracht042010.pdf  = deze brief 
 

 Dit nummer is 37 pagina’s Strandloper042010.pdf (+ 3 pagina’s advertentie, die liggen bij jullie!)  
 

 De voorkant staan in de volgende file:  Voorkant042010.pdf , voorkant op glossy papier zoals altijd. 
 

 Deze keer weer een agenda (Agenda042010.pdf ) op een apart groen vel (dubbelzijdig !!) 
 

 De advertentie tekst van boekhandel v.d. Meer is niet veranderd en staat hier onder . 
 

 Ik wil graag even langs komen als er een proefafdruk klaar is.!!  
 

 Gaarne 650 exemplaren en klaar eind deze week of begin volgende ewwk.
 
Hieronder de tekst voor de advertentie 
Boekhandel van der Meer 
 
 
                   Natuurboeken bij Boekhandel van der Meer:  
 

 Zoetwaterleven van Noordwest Europa door 
Greenhalgh en Ovenden, Uitgeverij Tirion, (€ 29,95) 

 Tuinvogelzang, in beeld in geluid, Uitgeverij Tirion 
ism Vogelbescherming Nederland (€ 9.95) 

 De slechtvalk door Johan A.Baker, uitgeverij Amstel 
(€ 18.90) 

 IJsvogels door Chandler en LLewllyn, uitgeverij 
Fontein/Tirion ism Vogelbescherming Nederland (€ 
19.95) 

 Histoire Naturell, natuurprenten in kleur door de 
Buffon, facsimile, Uitgeverij FKG (€ 49.99) 
 

website: www.boekhandelvandermeer.nl en 
www.lezenaanzee.nl 

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke Groeten, 
Kees Erkelens 
Redactie Strandloper 
Tel: 071-3614143  of  werk: 071-5274638 
Mobil: 0615105393 
  
30-11-2010 Noordwijk 

MultiCopy Katwijk/Noordwijk
De Scheysloot 3, 2201 GN Noordwijk
T 071 408 10 03
E katwijk@multicopy.nl

MultiCopy Sassenheim
Koetsiersweg 5, 2171 NL Sassenheim
T  0252 21 50 99
E  sassenheim@multicopy.nl
I www.multicopy.nl/sassenheimI www.multicopy.nl/katwijk
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