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Bij de voorplaat:  

 

 
Drieteenstrandloper 
foto: Piet Broekhof 
 
Zo zie je een Drieteentje niet vaak! Het gaat hier om een 
vogel in zomerkleed, maar wel gefotografeerd op 13 
december 2010 op het Noordwijkse strand. Een aantal 
jaren geleden werd er hier ook eentje gezien. 
Vermoedelijk is een hormonale afwijking er de oorzaak 
van dat het tijdstip van de rui is verstoord. Wel kunnen 
we ons bij deze vogel goed voorstellen dat hij of zij 
weinig zal opvallen in de lage toendravegetatie van 
Groenland. Dat daar in ieder geval Noordwijkse 
Drieteentjes vandaan komen, heeft Jeroen Reneerkens 
aangetoond. Maar misschien lopen hier ook Drieteentjes 
rond die in Siberië hebben gebroed. JvD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
.  
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Agenda Strandloper maart 2011 
 
Inloopochtenden 
 
Zaterdag 2 april  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 7 mei  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 4 juni  10.00 – 12.00 uur 
 
Jeugdactiviteiten 
 
Fossielenworkshop  
Zaterdag 12 maart   10.00 tot 11.00 uur 
Jan Verwey Natuurcentrum  met dhr. en mevr. 
Visser. Vooraf aanmelden via 
jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl 
 
Weidevogels op de fiets 
Zaterdag 9 april   10.00 – 11.30 uur 
Vertrek vanaf  parkeerplaats Beuk, van 
Berckelweg in Noordwijk 
Met Robert Sluijs 
Vooraf aanmelden per e-mail 
 
‘Bij’ de Imker 
Zaterdag 28 mei  9.30 – ca. 12 uur 
Verzamelen bij parkeerterrein Northgo sporthal 
Met meneer Wolvers 
Vooraf aanmelden per e-mail 
 
Slootjes-excursie 
Zaterdag 18 juni  10.00 – 11.15 uur 
Varkensboslaan (achter Offem) Met Wim Kuijper 
Vooraf aanmelden per e-mail 
 
Noordwijkse Natuurvrienden 12+ 
 
Amsterdamse Waterleidingduinen  
Zaterdag  19 maart  9.00 – 12.00 uur  
Vertrek vanaf de Northgohal  
Aanmelden via: 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com 
Meer informatie bij  Gab: 071-4013314 
 
Starrevaart 
Zaterdag 16 april  9.00 – 12.00 uur 
Vertrek vanaf de Northgohal 
Aanmelden via: 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com 
Meer informatie bij  Gab: 071-4013314 
 
Minicursus Vogelgeluiden Leeuwenhorst 
Vrijdagavond 20 mei (theorie) 19.00 – 20.30 uur 
Jan Verwey Natuurcentrum  
Zaterdag 21 mei (excursie): 8.00 - 10.00 uur 
Leeuwenhorstbos, ingang Westeinde 

Aanmelden voor de minicursus via 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com  
Meer informatie bij Gab: 071-4013314 
 
Lezingen 
 
Vlinders, door Kars Veling 
Vrijdag 25 maart  Aanvang: 20:00 uur  
Jan Verwey Natuurcentrum 
Tevens Algemene Ledenvergadering 
 
Excursies 
 
Starrevaart en De Wilck 
Zondag 20 maart  8.00 - 12.30 uur  
Vertrek vanaf de Northgohal 
Opgeven bij Jelle van Dijk (071-3610833) of  
per e-mail: excursiesvnvn@gmail.com 
 
Fietsexcursie Weidevogels 
Zaterdag 16 april  8.00 - 12.00 uur  
Vertrek vanaf parkeerplaats Beuk (Van 
Berckelweg) 
Aanmelden is niet nodig 
 
Camperduin 
Vrijdag 27 mei  19.00 - 23.30 uur  
Vertrek vanaf de Northgohal Aanmelden per e-
mail op excursiesvnvn@gmail.com of bij Rien 
Sluijs (tel. 071-3610945) 
 
Meerdaagse excursies deze zomer 
 
Kampeerweekend Lauwersmeer 
Vrijdag 26 augustus – zondag 28 augustus 
camping Lauwerszee in het Groningse Vierhuizen 
Aanmelden per e-mail op 
excursiesvnvn@gmail.com of bij Jelle van Dijk 
(071 3610833). 
 
Vogeltrek bij Falsterbo 
Woensdag 31 augustus - dinsdag 6 september 
Ljungens Camping in Falsterbo (Zuid-Zweden). 
Meer informatie bij Jelle van Dijk (071 3610833) 
 
Waddenweekend Terschelling 
Vrijdag 9 september - zondag 11 september 
Aanmelden per e-mail op 
excursiesvnvn@gmail.com 
Meer informatie bij Ruurd Eisenga 
(r.eisenga@gmail.com) 
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Bestuursmededelingen 
 

Het nieuwe jaar ging goed van start met een druk 
bezochte nieuwjaarsreceptie in het Jan Verwey 
Natuurcentrum. Naast terugblikken – zie ook het 
jaarverslag in deze Strandloper -- keken we ook 
alvast vooruit. 2011 is een bijzonder jaar voor de 
vereniging, want we bestaan 45 jaar! Dit lijkt ons 
een goede gelegenheid om in ieder geval onze 
informatiefolder in een nieuw jasje te steken. We 
denken ook breder na over een eigen ‘huisstijl’, 
waar ons logo onderdeel van is. Verder verwachten 
we dit jaar voor de derde keer in het bestaan van de 
vereniging een boek over de vogels rond 
Noordwijk uit te brengen.  
 
Jong geleerd 
Dit voorjaar starten we in ieder geval met een 
nieuw initiatief, namelijk een club voor tieners van 
12+.  Ze heten de Noordwijkse Natuurvrienden en 
hebben een eigen e-mailadres: 
mailto:noordwijksenatuurvrienden@gmail.com 
Gab de Croock en John de Ridder trekken de kar,  
met hulp van Ruurd Eisenga en Annet de Willigen. 
Voor dit voorjaar staan al enkele excursies 
gepland, waaronder zelfs een ‘minicursus’. Zie 
daarvoor het groene vel.  
De spraakmakende excursies evenaren van de club 
van Dick Passchier in de jaren zeventig en tachtig 
zal niet meevallen, maar avontuurlijk en gezellig 
wordt het zeker!  
 

 
braakballen uitpluizen met de jeugdclub 
 
De activiteiten voor kinderen van 6-12 zijn zeer in 
trek. Ook het ‘braakballen uitpluizen’   
was weer meer dan vol. Wil je mee met de 
jeugdclub, meld je dan op tijd aan via 
jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl.  

De komende maanden gaan we onder andere op de 
fiets door de weilanden en op stap met een imker.  
 
Excursie AWD 
Druk bezocht was ook de excursie naar de 
Waterleidingduinen. 27 belangstellenden maakten 
in januari een rondwandeling bij Panneland. Er 
waren damherten te zien en ook de waterspreeuw 
liet zich goed bekijken.   
 

 
op excursie in de Waterleidingduinen 
 
Boswachtersdag 
Ook de boswachtersdag van Zuid-Hollands 
landschap in Nieuw-Leeuwenhorst werd met ca. 
1200 bezoekers druk bezocht. Onze vereniging had 
daar een stand om informatie te geven en daarnaast 
konden bezoekers vogels kijken op de vijver en 
deze op naam brengen. Hoewel het aantal vogels 
op de vijver niet zo groot was, waren er wel leuke 
soorten te zien zoals Krakeenden, Wintertalingen 
en Smienten. Iedereen was erg enthousiast.   
 
Tuinvogeltelling 
Jelle van Dijk deed een oproep om mee te doen aan 
de nationale tuinvogeltelling eind januari. 17 leden 
van de vereniging telden vervolgens in hun eigen 
tuin een half uur lang welke vogels ze zagen. Dat 
resulteerde in 514 vogels verdeeld over 27 soorten. 
Net als bij de landelijke lijst ging ook hier de 
huismus aan kop. Jos Zonneveld (Vinkeveld) had 
de meeste in zijn tuin.  
Een leuk verslag is te lezen verderop in deze 
Strandloper. 
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Vogelzangcursus 
Dit voorjaar organiseren we voor het derde 
achtereenvolgende jaar een vogelzangcursus voor 
iedereen die het leuk vindt om de vogels te kunnen 
herkennen die in eigen tuin te horen en te zien zijn 
of in de wijdere omgeving van Noordwijk. Naast 
drie theorie avonden staan er ook weer drie 
“vroege vogel” excursies gepland naar Landgoed 
Leeuwenhorst, de Noordduinen en de 
Amsterdamse Waterleidingduinen.  
Meer informatie is te vinden op strandloper.nl 
onder het kopje Vogelzangcursus. 
 
Weekendje weg 
Gaat u aan  het eind van de zomer een weekendje 
mee op stap? Van 26 t/m 28 augustus kamperen we 
bij het Lauwersmeer.  
Iedereen kan met eigen tent of caravan naar de 
camping in Vierhuizen komen. En natuurlijk staat 
voor september het traditionele Waddenweekend 
gepland. Dit keer van 9 t/m 11 september op 
Terschelling. Kijk voor meer informatie elders in 
deze Strandloper.  
 

 
Waddenweekend 2010 
 
Kadernota gemeente Noordwijk 
Eind vorig jaar heeft de gemeente een kadernota 
gepubliceerd waarin de beleidslijnen voor de 
komende tijd staan geschetst, ook op het gebied 
van natuur. Omdat we zien dat het natuurbeleid 
landelijk onder druk staat (denk aan het schrappen 
in de plannen voor het verbinden van 
natuurgebieden), hebben we bij de gemeente 
gebruik gemaakt van de gelegenheid om in te 
spreken op de kadernota.  
We hebben er op aangedrongen de Noordwijkse 
ambities op het gebied van natuur niet te laten 
varen. We wonen hier in een bijzonder landschap 

met rijke natuur. Die bijzondere natuur is op 
zichzelf belangrijk, maar draagt ook bij aan een 
fijne leefomgeving voor inwoners van Noordwijk 
en is van economisch belang. Denk aan de 
aantrekkingskracht voor bezoekers en toeristen, 
met name wandelaars en fietsers.  
 

 
Ecozone Boechorst is er toch gekomen 
 
Met de terugtrekkende beweging van hogere 
overheden moet Noordwijk juist het heft in eigen 
handen nemen. Er zijn voorbeelden dat dat ook 
kan. De provincie was al van plan de ecologische 
zone Boechorst te schrappen, maar hij ligt er toch. 
Ook de herinrichting in de zeereep laat zien dat het 
mogelijk is mooie dingen te creëren, met winst 
voor natuur èn passend bij de uitstraling van 
Noordwijk. Het gaat er om ook komende jaren 
alert te zijn op kansen.  
Die zullen zich bijvoorbeeld voordoen in het 
gebied Offem-zuid waar de ecologische 
verbindingszone in combinatie met een 
aantrekkelijke woonomgeving verder vorm kan 
krijgen. 
De kern van onze oproep aan de gemeente: hou de 
ambitie voor natuur ook de komende jaren vast. 
Als vereniging zijn wij dan van harte bereid bij te 
blijven dragen aan een vooruitstrevend 
natuurbeleid. 
 
ALV 
Tot slot bent u op 25 maart van harte welkom bij 
de Algemene Ledenvergadering (ALV), die 
voorafgaat aan de lezing over vlinders. In deze 
Strandloper vindt u de uitnodiging en de agenda 
van de ALV.  
 
Graag tot ziens bij een van onze activiteiten! 
 
Peter Spierenburg en Franciska Faber  
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Jaarverslag 2010 
 
Franciska Faber  
 
Noordwijk ligt  te midden van diverse prachtige 
maar ook kwetsbare natuurgebieden en 
landgoederen. De Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk (VNVN) wil deze 
natuur behouden en iedereen de mogelijkheid 
bieden er meer over te leren en ervan te genieten.  
Om dit te bereiken doen we onderzoek 
(vogeltellingen, bijdrage aan landelijk onderzoek), 
organiseren we educatieve activiteiten 
(scholenbezoeken, jeugdnatuurclub, herfstnatuur-
spel), geven we informatie over de natuur 
(lezingen en excursies) en behartigen we de 
belangen van de natuur in Noordwijk en omgeving 
(overleg met gemeente, inspreken op procedures). 
Daarnaast vinden wij ook de sociale functie van 
onze vereniging zeer belangrijk; gezamenlijk 
dingen ondernemen en van elkaar leren. 

Bestuur 

Het bestuur is in 2010 tien keer bij elkaar 
gekomen. Op de Algemene Ledenvergadering in 
maart werd Ruurd Eisenga herkozen. Ineke van 
Dijk nam afscheid van het bestuur. Het bestuur 
besloot de vacature voorlopig in beraad te houden 
en eerst te inventariseren welk takenpakket er voor 
een nieuw bestuurslid ligt. Vanaf maart 2010 is de 
samenstelling van het bestuur als volgt; 
- Peter Spierenburg  voorzitter, lezingen  
- Nel Nooijen  educatieve- en 

jeugdactiviteiten, vice 
voorzitter 

- Franciska Faber secretaris 
- Koene Vegter  penningmeester 
- Anneke Swanen pr contacten 
- Ruurd Eisenga excursies 

Ontwikkeling ledenbestand 
Het ledenbestand bleef in 2010 stabiel. Op 31 
december hadden we 576 leden. Dat is drie meer 
dan in 2009. Hiermee blijven we een van de 
grootste lokale natuurverenigingen in Nederland.  

Jan Verwey Natuurcentrum 
Het Jan Verwey Natuurcentrum was ook in 2010 
elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10 
tot 12 uur. Tijdens deze inloopochtenden zijn 
vrijwilligers aanwezig om toelichting te geven aan 
geïnteresseerden die een kijkje komen nemen. 
Vaak komen leden langs om bij een kopje koffie 
waarnemingen te delen of de nieuwste aanwinsten 
van de Jan Verwey bibliotheek in te kijken. 

Tijdens een van de inloopochtenden vond een 
lezing plaats van astronoom en schrijver Govert 
Schilling. Hoewel bedoeld voor kinderen, waren 
ook de volwassenen zeer geboeid toen hij vertelde 
over De Ontdekking van de Maan. De vereniging 
organiseerde deze lezing samen met Boekhandel 
van der Meer en de bibliotheek.  
In 2010 namen ruim 500 kinderen deel aan een van 
de educatieve activiteiten van de vereniging. Deze 
zijn erop gericht om kinderen spelenderwijs iets te 
leren over de natuur. Scholen uit Noordwijk en 
omgeving bezochten het centrum of gingen mee 
naar buiten op strand- , bos- of duinexcursie.  
Ook dit jaar was er weer een fototentoonstelling in 
het centrum. Deze stond in het teken van onze  
‘logovogel’, de strandloper. Rondom dit thema 
organiseerde de vereniging in 2010 diverse 
activiteiten.  
Aanleiding was het feit dat Jeroen Reneerkens van 
de Universiteit Groningen in 2010 het Noordwijkse 
strand meenam in zijn internationale onderzoek 
naar Drieteenstrandlopers. De verhuizing van het 
Jan Verwey Natuurcentrum naar de te verbouwen 
bibliotheek is uitgesteld naar voorjaar 2012. 
Hierover vond regelmatig overleg plaats met 
gemeente, bibliotheek en andere betrokken 
partijen. We waren  dan ook aanwezig toen de 
eerste paal voor de nieuwbouw van de Morgenster 
de grond in ging. 

Excursies en lezingen 
In 2010 was sprake van een ruim en gevarieerd 
excursie-aanbod. Belangstellenden konden mee 
kamperen bij het Lauwersmeer of mee op het 
jaarlijkse Waddenweekend, dit jaar op Vlieland. 
Het was het tiende en laatste jaar dat de organisatie 
in handen lag van George Hageman, Pieter de Jong 
en Koene Vegter. Verder waren er excursies van 
een halve of hele dag naar bijvoorbeeld 
Langevelderslag en Oostvaardersplassen. Ook voor 
de fietsexcursie in de polders in april was veel 
belangstelling.  
Onderwerpen voor de lezingen varieerden van 
vleermuizen tot de Galápagos eilanden. 
Jeroen Reneerkens vertelde voor een volle zaal 
over de nieuwe inzichten die hij krijgt door het 
ringen van Drieteenstrandlopers. Geringde 
‘drietenen’ zijn door vogelaars van de vereniging 
ook gesignaleerd aan het Noordwijkse strand. 
Reden voor Reneerkens om Noordwijk in zijn 
onderzoek te betrekken. De vereniging bood 
gastvrijheid aan zijn student Lars Gaedicke, die  
daarvoor enkele maanden in Noordwijk verbleef. 
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Hij nam o.a. monsters op het strand. De eerste 
resultaten worden begin 2011 in het Jan 
Verweycentrum gepresenteerd.  
Drieteenstrandlopers waren ook het onderwerp van 
de lezing/boekpresentatie van schrijver Koos 
Dijksterhuis, bekend van zijn natuurcolumns in 
Trouw en NRC. Dijksterhuis overhandigde in het 
Jan Verwey Natuurcentrum het eerste exemplaar 
van zijn boek ‘Een Groenlander in Afrika’ aan 
Carlo Heip, directeur van het NIOZ (Koninklijk  
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek). 
Dijksterhuis reisde Jeroen Reneerkens achterna bij 
zijn onderzoek naar Drieteenstrandlopers, van 
Groenland tot Zuid-Afrika. In zijn boek doet hij 
verslag van deze reis. Veel natuur- en 
literatuurliefhebbers kwamen naar de lezing en de 
aansluitende excursie naar het strand. Er was ook 
veel aandacht van de pers, waaronder Trouw en 
Vara’s Vroege Vogels. Deze boekpresentatie 
organiseerde de vereniging samen  met 
Boekhandel van der Meer en de uitgeverij. 

Vogelcursus 
In het voorjaar werd de populaire cursus 
‘vogelzang’ herhaald. Circa 35 mensen uit 
Noordwijk en omgeving volgden de theorie-
avonden en gingen mee op excursie naar bos, duin 
en weide om vogels en hun zang te leren 
herkennen.  

Onderzoek 
Onderzoek blijft een belangrijke pijler voor de 
VNVN. Regelmatig worden tellingen gedaan om 
data te verkrijgen over de vogelstand in polder, bos 
en duin of over de vogeltrek. Dergelijke 
waarnemingen worden ter beschikking gesteld aan 
het landelijk waarnemingennet en gepubliceerd in 
de Strandloper. De ontwikkelingen in het dorp 
worden ook gevolgd; zo wordt onderzoek gedaan 
naar mussen en gierzwaluwen.  Daarnaast werd de 
ontwikkeling van plantengroei gevolgd in de 
nieuwe duinen voor de Wilhelminaboulevard.  
Jelle van Dijk en Martien de Graaf zorgden voor 
een aanvulling op de Flora van de Duin- en 
Bollenstreek, een uitgave van onze vereniging uit 
1994. In de Strandloper publiceerden zij een lijst 
met nieuwkomers en meldden zij welke planten 
zijn verdwenen.  
De vereniging nam dit jaar ook weer deel aan de 
Euro Birdwatch. Op die dag worden wereldwijd 
tellingen gedaan. Dit keer onder meer om aandacht 
te vragen voor het belang van biodiversiteit. Als 
locatie werd dit jaar gekozen voor de 
Coepelduynen, waarmee de trektelpost iets dichter 
bij het dorp ligt. Dat had effect, want veel 
belangstellenden kwamen een kijkje nemen. De 

vereniging levert de gegevens van de telling aan 
Vogelbescherming Nederland. 

Jeugdactiviteiten 
Voor de activiteiten van de Jeugdnatuurclub was 
veel interesse. Aankondigen in de krant bleek soms 
niet meer nodig; via het e-mail adres 
jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl kwamen al 
voldoende aanmeldingen binnen. De diversiteit van 
de activiteiten was groot; van een bezoek aan een 
boerderij met melkvee tot het speuren naar sporen 
in het duin. Ook de succesvolle vleermuisexcursies 
(voor kinderen van 8 – 15 jaar) werden herhaald. 
Deze groep wat oudere kinderen wil de vereniging 
graag behouden.  
Het herfstnatuurspel was weer een succes. 
Ondanks de slechte weersvoorspellingen kwamen 
toch nog 160 kinderen met zo’n 60 begeleiders 
naar het Leeuwenhorstbos. Onder het thema 
‘kringloop’ onderzochten ze de bosbodem op 
kleine bodemdiertjes en kwamen ze tot de 
oplossing van de rebus: ‘levend bos eet dood hout’. 
Het herfstnatuurspel werd ook dit jaar weer mede 
mogelijk gemaakt door Stichting Baalbergen 
Fonds.  

Natuurwerkgroep 
Een groepje vrijwilligers nam ook dit jaar weer het 
natuurgebiedje De Watersnip onder handen. Dit 
gebiedje is aangelegd door de gemeente als 
compensatie voor de aanleg van bedrijventerrein 
Zuid-Oost. Met een ochtend hard werken is het 
gebied begin maart weer klaar gemaakt voor de 
vestiging van broedvogels als Kleine Plevier en 
Kievit. 

Publicaties 
In het kwartaalblad de Strandloper was aandacht 
voor excursies, ruimtelijke ordening, 
inventarisaties en reisverslagen. Zo deed Hein 
Verkade verslag van zijn bezoek aan het 
gierzwaluw seminar in Berlijn, samen met Jan 
Jacobs, waar hij zich last minute liet verleiden tot 
het geven van een lezing voor alle gierzwaluw 
profs en amateurs.  
Het aantal bezoekers van de website strandloper.nl 
blijft stabiel. Met name de rubriek ‘Laatste nieuws’  
wordt goed gevolgd. Dit jaar werd een bijzondere 
mijlpaal bereikt met de 100.000ste ‘hit’ op de 
website.   
In december verscheen de folder ‘Bermen in de 
Zuid’, een gezamenlijke uitgave met de 
Wijkvereniging Zuid. Doel van de folder is dat 
meer mensen de bijzondere plantengroei in de 
wegbermen van de Zuid gaan waarderen, zodat er 
ook draagvlak komt voor bescherming ervan.  



 9

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
======================== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

NOORDWIJK 404 395 384 376 361 352 339 339 335 335 327 313 308 303 297 299 296 286 304 321 318
NOORDWIJKERHOUT, DE ZIL 35 39 35 32 31 34 34 37 39 37 38 38 36 35 38 42 44 45 45 45 47
KATWIJK 17 16 15 15 15 17 17 18 21 23 25 28 30 27 28 26 26 26 24 24 25
RIJNSBURG, VALKENBURG 17 16 16 14 14 15 17 16 14 13 12 12 12 13 13 17 19 20 20 20 20
LEIDEN E.O. 29 37 31 32 35 36 35 37 35 34 38 36 39 40 38 41 44 45 44 43 40
BOLLENSTREEK 63 69 66 60 60 57 55 58 59 60 59 62 61 60 64 71 70 73 71 79 83
ELDERS 40 40 38 45 36 34 33 36 36 37 38 39 34 34 33 34 40 42 40 41 43

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
TOTAAL 605 612 585 574 552 545 530 541 539 539 537 528 520 512 511 530 539 537 548 573 576

Jelle van Dijk en Ruud Dessing (voorzitter van de 
Wijkvereniging), de trekkers van dit project, 
overhandigden op 11 november het eerste 
exemplaar van de folder aan Martijn Vroom, 
wethouder van onder andere Natuur en Milieu. 

Contact en overleg met de gemeente 
Noordwijk 

De VNVN voert regelmatig overleg met de 
gemeente  
over Ruimtelijke Ordening en het 
Natuurbeleidsplan van Noordwijk tijdens het 
‘kwartaaloverleg’. Aan het begin van de zomer 
nodigden we daarnaast de nieuwe gemeenteraad uit 
voor een kennismaking. Een aantal raadsleden en 
ambtenaren fietste met het bestuur een rondje 
Noordwijkse natuur.  
Wat je kunt bereiken met een goede samenwerking 
tussen gemeente en vereniging blijkt onder andere 
uit de informatieborden over de natuur die in en 
om Noordwijk worden geplaatst. Hierbij zorgt de 
gemeente voor het bord en onze vereniging voor de 
teksten en foto’s. Het eerste in deze serie staat bij 
De Watersnip. Het tweede informatiebord werd in 
oktober door wethouder Vroom bij de Ecozone 
Boechorst geplaatst. Deze groenstrook vormt een 
belangrijke schakel in de verbinding tussen de 
landgoederen Offem en Leeuwenhorst.  
Dat de gezamenlijke inspanningen van de 
gemeente en de vereniging ook buiten Noordwijk 
zichtbaar zijn, blijkt wel uit de Quality Coast 
Award die Noordwijk toegekend kreeg van de 
EUCC. Dit keurmerk is voor kustplaatsen die 
bijzondere inspanningen  hebben geleverd op het 

gebied van toerisme en milieuzorg, voor het 
behoud van natuur en landschap, eigen identiteit en 
cultureel erfgoed. Noordwijk kreeg twee sterren. 
Deze hoge score was mede te danken aan het feit 
dat Noordwijk een actief verenigingsleven kent en 
dat onze vereniging veel doet aan natuureducatie. 
Vandaar dat wethouder Leendert de Lange deze 
zomer de award van de EUCC uitgereikt kreeg in 
het Jan Verwey Natuurcentrum. Daar wappert ook 
de Quality Coast vlag.  
Onder andere samen met de gemeente steunde de 
vereniging een nestkastjes project van inwoners uit 
het Vinkeveld onder de titel ‘Vreemde vogels in 
het Vinkeveld’. Bewoners konden een nestkastje 
sponsoren wat zo dicht mogelijk bij het woonhuis 
van de sponsor werd opgehangen zodat iedereen 
goed zicht heeft op de ‘bewoners’ ervan. In het 
totaal zijn op deze manier zo’n 50 nestkastjes in de 
wijk geplaatst. In februari plaatste wethouder 
Vroom het eerste gesponsorde nestkastje. Voor 
inwoners en sponsoren werd in april een ‘vroege 
vreemde vogel wandeling’ georganiseerd.    
 
MODB 
Lokale natuurverenigingen, waaronder onze 
vereniging, bundelen de krachten in het MODB 
(Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek) als het 
gaat om natuurzaken die gemeentegrenzen 
overschrijden. Jelle van Dijk is hierin vanuit onze 
vereniging een drijvende kracht. Dit jaar vroeg 
vooral de Intergemeentelijke Structuurvisie om 
aandacht. Het MODB maakt zich hard voor het 
behoud van de open ruimte in de Bollenstreek. Met 
name de kwetsbare graslanden blijken keer op keer 
onder druk te staan. 

 

 
 

Ontwikkeling ledenbestand
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Overzicht activiteiten 2010 
 
Jeugdactiviteiten 
 

Excursies Lezingen 

Vogelbammetje maken (16/1) Vogelexcursie Langevelderslag 
(30/1) 

‘Onze’ Drieteenstrandloper  - 
Jeroen Reneerkens (29/1)  

Braakballen uitpluizen (6/2) Vogelexcursie IJsseldelta (21/2) Een Groenlander in Afrika – Koos 
Dijksterhuis (12/2)  

Workshop schelpen (27/3) Vogelexcursie Spaarnwoude 
(27/3) 

Terug naar de mammoetsteppe – 
Dick Mol (26/2) 

Boerderij excursie (17/4) Fietsexcursie polders Hoogeweg 
en Elsgeest (17/4) 

Vleermuizen – Peter Lina (26/3)  

Vleermuis excursie (28/5 en 
29/5) 

Excursie landgoed Offem (27/4) Darwin’s evolutietheorie opnieuw 
bekeken – Hans Steur (23/4) 

Slootjesexcursie (26/6) Cursus vogelzang (4/4, 26/4 en 
10/5) 

Roofvogelrijk Noord-Spanje – 
Johan Bos (24/9) 

Vleermuisexcursie (17/9) Vogelexcursie Groene Jonker 
(20/6) 

Ontstaansgeschiedenis van het 
landschap van de Duin- en 
Bollenstreek – Jan Beenakker 
(29/10) 

Herfstnatuurspel (20/10) Vogelexcursie Noord-Holland 
Noord (24/7) 

Wat zag Darwin op de Galapagos 
– Caroline van der Mark (26/11) 

Paddestoelen (23/10) Kampeerweekend Lauwersmeer 
(20-22/8) 

 

Struinen in de duinen (20/11) Waddenweekend (10-12/9)  
 Euro Birdwatch 2010 (2/10)  
 Oostvaardersplassen (24/10)  
 Voorne (13/11)  
 

Plannen voor 2011 
 

Een greep uit de plannen voor 2011: 
 

 Voortzetting gecombineerde lezingen met boekhandel Van der Meer en de Openbare Bibliotheek 
Noordwijk 

 Voortzetten jeugdactiviteiten. In aanvulling hierop wordt in 2011 ook een aantal activiteiten 
georganiseerd voor de jeugd van 12+.  

 In 2011 bestaat de vereniging 45 jaar. Deze gelegenheid grijpen wij aan om een nieuwe informatiefolder 
te publiceren. Er zijn plannen om in aansluiting hierop een ‘huisstijl’ te ontwikkelen voor publicaties van 
de vereniging.  

 In voorbereiding op de verhuizing blijven wij in gesprek met gemeente, bibliotheek en overige betrokken 
partijen bij de Morgenster. 

 Een aantal leden van de vogelwerkgroep werkt aan een nieuw boek over vogels in de Bollenstreek, een 
overzicht van de ontwikkelingen van de vogelstand in het Noordwijkse landschap in de afgelopen 25 
jaar. Publicatie is gepland voor het najaar van 2011. 

 
 

 Bibliotheek Noordwijk 
Weteringkade 25 
2201 SK Noordwijk 
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Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2011 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van 2011, die plaats vindt op vrijdag 25 maart om 
20.00 uur in het Jan Verwey Natuurcentrum. De Jaarvergadering gaat vooraf aan de lezing over 
vlinders door Kars Veling van de Vlinderstichting, die start om 20.30 uur. De agenda ziet er als 
volgt uit: 
 

1. Jaarverslag 2010 
2. Financieel verslag 2010 
3. Verslag kascommissie 
4. Begroting 2011 
5. Benoeming nieuwe kascommissie 
6. Bestuursverkiezing 

 
Het jaarverslag en het financieel jaarverslag leest u elders in deze Strandloper.  
 
De kascommissie in 2011 bestond uit Bart Faber en Herbert de Bruijn. In 2012 controleren Herbert 
de Bruijn en Jos Zonneveld de jaarrekening. Voor 2013 heeft Toine Nooijen zich bereid verklaard 
om zitting te nemen in de kascommissie. 
 
In het bestuur zijn Koene Vegter, Nel Nooijen en Franciska Faber aftredend. Hiermee ontstaan drie 
vacatures in het bestuur. De drie aftredende bestuursleden stellen zich herkiesbaar.  
 
Graag tot ziens op 25 maart! 
 
Namens het bestuur   Franciska Faber  secretaris 
 
                         

 
VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 

 
 

JAARREKENING 2010 
 
 
UITGAVEN   Begroting 2010 Exploitatie 2010     Begroting 2011 
 
 
Bestuur/Algemeen   1.100               1.369          1.200 
Activiteiten/Werkgroepen   3.000     4.394          4.000 
Waddenweekend               2.500      2.859                  2.500 
Contributies derden      200           190               200 
JVN      3.000     2.220                     2.500 
Strandloper    5.000     5.568          5.200 
Nieuwe Inrichting            15.300           15.300  (Reservering) 
Publicaties             6.000               1.700        20.000 
 
Batig Saldo           161 
     __________________________________________ 
 
Totaal              36.100             18.461        50.900 
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INKOMSTEN 
 
 
Contributies/Donaties             8.000      8.960                    8.800  
Diverse Inkomsten/Subsidie            8.000                 4.247         4.000 
Inrichtingssubsidie Gemeente         10.000          10.000 
Schenkingen/Legaten               p.m.                         p.m. 
Rente       800        1.129            800 
Verkoop diversen     p.m.                                       p.m. 
Waddenweekend             2.500      2.945         2.500 
JVNC Inkomsten divers               800                 400               800 
Strandloper Advertenties      700            780                      700 
Nadelig Saldo tlv Res. Inrichting  5.300  5.300 
Nadelig Saldo tlv Res. Publicaties           18.000 
Nadelig Saldo tlv Alg Reserve                                              
     __________________________________________ 
    
Totaal              36.100             18.461                 50.900 
 
 
 
 
 
 
BALANS per  1 januari 2010 
 
Activa       Passiva 
 
Voorraad/Bezittingen         p.m.          Algemene reserve         4.067 
Banksaldi     44.167           Reserve Inrichting/Apparatuur    10.600    
Waddenweekend aanbetaling                  -.-  Reserve Energiekosten        4.000 
       Reserve Speciale Activ/Project     6.700 
       Reserve Publicaties        18.800 
       Contributies vooruitbetaald           -.- 
      _____           _____ 
Totaal       44.167          44.167 
 
BALANS per  31 december 2010 
              
Voorraad/Bezittingen         p.m.           Algemene reserve         4.228 
Banksaldi     46.763  Reserve Inrichting/Apparatuur    9.800 
      Reserve Energiekosten        6.000 
       Reserve Speciale Activ/Project     6.200 
       Reserve Publicaties         20.500 
       Contributies vooruitbetaald   35 
      _____           _____ 
Totaal       46.763           46.763 
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TOELICHTING 
 
Algemeen 
 
In algemene zin is het jaar in financieel opzicht positief verlopen. 
De gemeente Noordwijk heeft de Vereniging voor 2010 een subsidie verleend van € 21.130, waarvan € 
18.880 bestemd is voor de huur van het Jan Verwey Natuurcentrum – JVN –  (intern door de gemeente 
verrekend en daarom niet in deze jaarrekening meegenomen). 
Het resterende subsidiebedrag van € 2.250 is een bijdrage aan de realisering van diverse educatieve 
activiteiten op natuurgebied. 
Omdat tot dusver geen energiekosten in rekening zijn gebracht is hiervoor in de exploitatiepost JVN opnieuw 
een reservering van € 2.000 opgenomen.  
De algemene reserve is gestegen met € 161 en een resterend positief saldo van € 1.700 is als reservering 
toegevoegd aan de reserve bestemd voor een nieuwe publicatie Vogels in de Bollenstreek in de loop van 
2011. 
De verhuizing van het JVNC naar de Bibliotheek en de daarmee gepaard gaande investering voor een nieuwe 
inrichting hebben in het verslagjaar nog niet plaats gevonden, maar zijn uitgesteld tot 2011/2012  
 
 
 
 
Exploitatie 2010 
 
In 2010 waren met name de contributie-inkomsten hoger dan begroot als gevolg van een nog steeds stijgend 
ledenaantal. Ook de uitgaven voor algemene kosten en educatieve activiteiten zijn hoger uitgevallen dan 
begroot, o.a. door de uitgave van een speciale folder Bermen in de Zuid in samenwerking met de 
wijkvereniging De Zuid en extra lezingen.   
Uitgaven voor het JVN en de zeetrekhut waren lager dan begroot.  
Het drukken en verzenden van de Strandloper is hoger uitgevallen dan begroot door stijging van de kosten 
hiervoor.  
Het Waddenweekend 2010 op Vlieland heeft met een licht positief resultaat gedraaid.  
De contributiebijdragen van de leden van de Vereniging hebben zich dit jaar gestabiliseerd en de gemiddelde 
bijdrage is ca. € 15,50 gebleven.  
Voor de organisatie van het succesvolle Herfstnatuurspel werd opnieuw een subsidie van  
€ 275 ontvangen van de stichting Baalbergenfonds. 
Voor de nieuwe inrichting van het JVN hoefden nog geen kosten gemaakt te worden en ook de aangevraagde 
subsidie hiervoor bij de gemeente Noordwijk is voorlopig uitgesteld. De verwachting voor de verhuizing is 
nu eind 2011/begin 2012.  
Publicatie van het boek Vogels in de  Bollenstreek is voorzien voor eind 2011 zodat hiervoor nog geen 
additionele sponsoring gegenereerd is. Wel kon vanuit de positieve exploitatie van dit jaar een bedrag van € 
1.700 toegevoegd worden aan de reservering bestemd voor publicaties. 
Uit de reservering voor inrichting en apparatuur is een tweetal computers gekocht (€ 800) en vanuit de 
reservering voor speciale projecten is een bijdrage van € 500 geleverd aan het onderzoek naar 
Drieteenstrandlopers langs de Noordwijkse kust. 
De algemene reserve nam toe met een bedrag van € 161. 
 
 
 
Begroting 2011 
 
Uitgaven 
 

- Bestuurs- en algemene kosten: uitgaven bestemd voor onkosten bestuur, vergaderkosten, kosten 
administratie en contributie-inning, verzekeringen e.d. Verwacht wordt dat deze post in 2011 
vergelijkbaar zal zijn met 2010. 
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- Activiteiten en werkgroepen: uitgaven bestemd voor de educatieve en andere werkgroepen, het 
organiseren van lezingen, excursies, schoolbezoeken, het Herfstnatuurspel en het op peil houden van 
de bibliotheek van het Jan Verwey Natuurcentrum.  

- Waddenweekend: in wezen een budgettair neutrale post omdat de kosten over de deelnemers worden 
omgeslagen. 

- Contributies derden: een bescheiden en redelijk vaste post voor een aantal lidmaatschappen van 
natuurorganisaties en abonnementen op verwante tijdschriften. 

- Jan Verwey Natuurcentrum: uitgaven bestemd voor energiekosten en klein onderhoud aan het 
centrum en de zeetrekhut. 

- Strandloper: de kosten van de uitgave van het verenigingsblad de Strandloper 4x per jaar bewegen 
zich in stijgende lijn. 

-  Publicaties: verwacht wordt dat nog additionele sponsoring/subsidie nodig is van ca.  
€ 5.000 om samen met de reservering publicaties van ruim € 20.000 aan een bedrag van ca. € 25.000 
te komen dat noodzakelijk wordt geacht voor een nieuw geplande uitgave Vogels in de Bollenstreek 
in 2011. Op termijn kan het vermogen van de vereniging weer aangroeien door de verkoop hiervan, 
om zo op langere termijn weer nieuwe uitgaven te kunnen bekostigen. 

- Nieuwe inrichting: eind 2011/begin2012 is de verhuizing voorzien van het JVNC naar de 
Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk. Voor inventaris op de nieuwe locatie is in totaal een bedrag 
begroot van € 15.300. 

 
Inkomsten 
 

- Contributies: inkomsten hier gebaseerd op de bijdragen van ca. 560 leden die gemiddeld ca. € 15.50 
betalen (bij een minimumcontributie van € 10). 

- Diverse inkomsten, subsidies en sponsoring: van de gemeente Noordwijk is een subsidie van ca. € 
2.250 te verwachten. Om de voorgenomen publicatie Vogels in de Bollenstreek te kunnen bekostigen 
is enige additionele sponsoring nodig. 
Voor de inventaris op de nieuwe locatie is bij de gemeente Noordwijk een extra subsidie van € 
10.000 aangevraagd met aanvullend een onttrekking aan de reserve voor Inrichting en Apparatuur 
van € 5.300.  

- Schenkingen/Legaten: pro memorie  
- Rente: het bedrag aan rente beweegt zich in dalende lijn en is voorlopig nog begroot op een  bedrag 

van ca. € 800. 
- Verkoop: op dit moment nihil, maar op termijn bij een nieuwe publicatie weer oplopend. 
- Waddenweekend: budgettair neutrale post. 
- Jan Verwey Natuurcentrum: diverse inkomsten uit (vrijwillige) bijdragen van bezoekers/gebruikers 

van het centrum. 
- Advertenties Strandloper: bedrag is gebaseerd op een tiental advertenties in het verenigingsblad en 

loopt op dit moment iets terug 
 
Balans 
 
De reserve voor Inrichting en Apparatuur is gedaald tot € 9.800 (gedeeltelijk te benutten in 2011/12 bij 
verhuizing) en die voor speciale Activiteiten en Projecten is gedaald tot € 6.200.  
De reserve voor nieuwe Publicaties is door toevoeging hieraan vanuit het positieve exploitatieoverschot 
gestegen tot in totaal  € 20.500 (grotendeels te benutten bij publicatie Vogels in de Bollenstreek in 2011). 
De reserve voor nog te betalen Energiekosten is inmiddels gestegen tot in totaal € 6.000. 
De Algemene Reserve is door het batig saldo van € 161 tot € 4.228 gestegen. 
 
 
 
Koene Vegter, penningmeester 
Noordwijk, januari 2011 
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Nieuw!   Start van de Noordwijkse Natuurvrienden  Nieuw! 
 

Je zult maar op de middelbare school zitten en van natuur, vogels en andere dieren houden. Je kijkt meer 
naar buiten naar wat daar vliegt of loopt, dan naar de leraar voor de klas. Wil je daar wat mee, dan kun je niet 
op veel plaatsen terecht. Je bent te oud voor de jeugdclub, dat zijn kinderen. Ook voel je je niet thuis tussen 
de volwassenen, die niet doorlopen en steeds weer discussiëren over de kleinste verschillen tussen vogels. Jij 
wilt eigenlijk gewoon de natuur in, met anderen, die net als jij, in hun eigen tempo, willen ontdekken wat 
zich allemaal in het bos en duin schuil houdt! 
Nou, dan is er nu goed nieuws voor je!  
Binnen de Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming Noordwijk is een aantal mensen enthousiast om 
met jou en je vrienden/vriendinnen erop uit te trekken, de natuur in! Samen erachter zien te komen welke 
vogel je ziet, samen uitzoeken van welk dier een spoor is dat je vindt en ga zo maar door! 
Gab de Croock en John de Ridder willen graag hun enthousiasme voor de natuur met jullie delen.  Gab en 
John kennen elkaar van de tijd dat ze zelf op de club voor jongeren zaten. Zij weten van alles over de natuur  
te vertellen en kennen de gebieden waar ze jullie mee naartoe willen nemen als hun broekzak. 
Ben je ouder dan 12 jaar en heb je zin om mee op ontdekkingstocht te gaan, kijk dan op het groene vel of 
elders in deze Strandloper naar waar ze met jullie naar toe willen gaan en wanneer en hoe je je kunt  
aanmelden. 
Zeg het voort aan je vrienden en vriendinnen, die net als jij op een leuke en ontspannen manier  de natuur 
willen ontdekken! 
PS. Vaders, moeders, opa’s en oma’s, u kunt uw (klein) kinderen natuurlijk ook op deze club wijzen! 
 
Ruurd Eisenga 
 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 
Scharringa C.J.G., W. Ruitenbeek & P.J. 
Zomerdijk 2010. Atlas van de Noord-Hollandse 
broedvogels 2005-2009.  
Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-
Holland (SVN) & Landschap Noord-Holland. 410 
pagina's. Prijs € 24,50. 

 

Noord-Holland vormt veel meer dan Zuid-Holland 
een geografische eenheid, zeker als we focussen op 
het deel boven het Noordzeekanaal. Wellicht 
daardoor is de samenwerking tussen 
vogelwerkgroepen in Noord-Holland altijd steviger 
geweest dan in Zuid-Holland. Die goede 
samenwerking leidde al begin jaren zeventig tot 
een eigen vogelblad voor Noord-Holland (De 
Pieper, later De Graspieper) en een eerste 
publicatie "Broedvogels van Noord-Holland 
Noord" (1971). Die samenwerking leidde in 1990 
tot een stevig boekwerk waarin de broedvogels van 
de gehele provincie aan bod kwamen: 
"Broedvogels van Noord-Holland" (ook in de Jan 
Verwey Bibliotheek). Dat boek werd door velen 
met nogal gemengde gevoelens ontvangen 
vanwege de uitbundige aandacht voor 
'vogelgezelschappen'. In navolging van de reeds 
tientallen jaren gehanteerde plantengezelschappen 
(bijv. planten van vochtige duinvalleien, planten 
van onbemeste hooilanden) ging men toen ook 
vogelgezelschappen definiëren. Het toen der tijd 
ontwikkelde programma TWINSPAN werd op de 
verzamelde gegevens losgelaten. Dit leidde tot een 
kleurrijk palet van vogelgezelschappen met als 
gevolg dat er zinnen ontstonden als "Het Zwarte 
Meesrijk Bosvogelgezelschap is evenals de meeste 
andere Bosvogelgezelschappen soortenrijk met 
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gemiddeld 40 soorten per gebied." Verder viel het 
boek op door bijzonder veel grafieken en tabellen. 
Dezelfde drie eindredacteuren als in 1990 hebben 
nu een boek gepresenteerd dat niet alleen 
buitengewoon fraai is vormgegeven, maar dat ook 
opvalt door de goed leesbare, informatieve teksten. 
In tegenstelling tot 20 jaar geleden heeft de 
eindredactie nu gekozen voor een klein aantal 
eenvoudige figuren. Het contrast met het boek uit 
1990 kon haast niet groter zijn. 
Het boek begint met een hoofdstuk over de 
gevolgde methodiek. Het onderzoek is kwalitatief 
van karakter geweest. Per vierkante km moest 
worden aangegeven of een soort er broedde of niet. 
Voor de broedzekerheid zijn codes gebruikt zoals 
we die al kennen sinds de eerste SOVON-
broedvogelatlas. Door het fijnmazige net van 
1x1km laten de kaarten een veel nauwkeuriger 
beeld van de verspreiding zien dan die in de 
SOVON-atlassen waar met een raster van 5x5km 
werd gewerkt. Wel heeft de gevolgde methode 
geleid tot grove schattingen voor de algemene 
soorten zoals 10.000-20.000 paren voor de Turkse 
Tortel. Voor soorten die in deelprojecten goed 
gevolgd worden zoals de weidevogels, waren wel 
kwantitatieve gegevens beschikbaar waardoor bijv. 
gezegd kan worden dat er in Noord-Holland 5200-
5800 paren Tureluurs broeden. 
Hierna volgt een boeiend hoofdstuk over de 
veranderingen in de vogelstand. Met fraaie kaarten 
worden de afname van weidevogels en de toename 
van struweelvogels in kaart gebracht. Ook de 

grote, grazende watervogels (Grauwe Gans, 
Brandgans en Knobbelzwaan) zijn toegenomen 
evenals de meeste soorten roofvogels. Het 
algemene gedeelte wordt afgesloten met een 
bespreking van alle veranderingen in de diverse 
landschappen van Noord-Holland, van Texel tot 
het Gooi, fraai geïllustreerd door mooi fotowerk. 
Bij de soortteksten ga je natuurlijk eerst kijken 
naar de soorten waar Noord-Holland bekend om 
staat. Het veenweidengebied tussen Hoorn en 
Amsterdam is vanouds een goed gebied voor 
weidevogels. Ondanks de vele graslandreservaten 
lopen de aantallen van Watersnip (50-60 paren), 
Kemphaan (10-15 'paren') en Grutto (8900-9700 
paren) nog steeds terug. Verder is het natuurlijk 
interessant om ook bij de duinvogels te kijken. 
Soorten die bij ons al verdwenen zijn, kun je in 
Noord-Holland nog vinden: Tapuit, Fluiter en 
Nachtzwaluw. Ook soorten als Goudvink en 
Appelvink hebben daar een ruimere verspreiding. 
De lange rij van soortteksten wordt af en toe 
onderbroken door een interessante 'special' zoals: 
Oeverzwaluwwanden, Steenuilenwerkgroep, 
Overwinteren in de Sahel en Knobbelzwanen. 
 Het moge duidelijk zijn dat de Noord-Hollandse 
vogelaars een buitengewoon goed boek hebben 
geproduceerd dat ongetwijfeld andere vogel-
werkgroepen zal inspireren hun gegevens ook op 
een vergelijkbare wijze te presenteren. Dankzij de 
vele sponsors is dit boek bovendien bijzonder 
voordelig geprijsd. 

 

 
Digitaliseren van de Strandloper 

 
Jelle van Dijk 
 
Al weer een tijdje terug klampte iemand mij aan over de Strandloper. Hij bood aan ons het 
tijdschrift te willen digitaliseren. Op dat moment was ik zo dom daar niet verder op in te gaan. Ik 
vroeg mij toen af, of de tijd en de moeite die deze klus vergen, opwegen tegen het plezier dat 
anderen daar aan zullen beleven. Nu ik zelf via de computer kan beschikken over alle jaargangen 
van het blad De Levende Natuur (vanaf 1896) en van Ardea (vanaf 1904), merk ik toch wel hoe 
handig en leerzaam dit is. Ik maakte toen dus wel een erg kortzichtige opmerking. Het schaamrood 
staat mij op de kaken als ik bovendien moet bekennen dat ik niet eens meer weet wie dat genereuze 
aanbod indertijd deed. Misschien leest de desbetreffende persoon dit stukje en hopelijk is hij bereid 
contact met mij hierover op te nemen.  
 
Adres: L. Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk, tel. 071-3610833.  
E-mail: dijkboom@planet.nl. 
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Jaarverslag Mossenwerkgroep Hollands Duin, 2010 
 
Jeannette Teunisse    
 
 Dit jaar hadden we op onze mossenavonden in 
Noordwijk (eerste dinsdag van de maanden met 
een r in de naam) het plezier bijzonderheden te 
zien als bijvoorbeeld het Geplooid snavelmos met 
kapsels en het Gesloten kleimos. Verder keken we 
o.a. naar een nerfstekel aan de onderzijde van een 
blad, en naar andere kenmerken die van belang zijn 
bij de mossenstudie. 
Tot aan het zomerreces deden we dat onder de 
bezielende leiding van Joop Kortselius. Het spijt 

ons ongelooflijk dat Joop het stokje wegens 
gezondheidsproblemen heeft moeten overdragen. 
In september heeft de groep de draad weer 
opgepakt. Sindsdien worden de avonden de facto 
geleid door Cor Fortgens, Jelle van Dijk en 
Jeannette Teunisse. We namen dikkopmossen, 
haarmutsen en mossen van straten, muren en 
pleinen onder de loep. 
Ook dit jaar is het samenwerkingsverband tussen 
de Vereniging van Natuur en Vogelbescherming 
Noordwijk en de KNNV-Leiden weer vruchtbaar 
geweest. Noordwijk bood ons een uitstekende 
werkruimte voorzag ons van koffie en thee. 

 
     

Minicursus mossen  26 maart 2011 
 
Er komt weer een minicursus mossen! Een eendaagse cursus, met in de ochtend aandacht voor de bouw, 
levenswijze, vermenigvuldiging en ecologische aspecten en na de lunch een mossenexcursie in de Leidse 
Hout en/of omgeving.  
Met loep en stereomicroscoop (‘binoc’) bekijken we een aantal interessante kenmerken van mossen die 
tevens nuttig zijn om te weten als je gaat determineren. 
Er is een kleine verzameling mossenboeken om in te kijken. Je kunt advies vragen voor de aanschaf van 
boeken. 
Breng zelf je lunchpakket mee, wij zorgen voor koffie en thee. 
Breng ook je loep mee en zo mogelijk een stereomicroscoop (‘binoc’), een mossengids en twee kleine 
pincetten. 

Meld je tijdig aan, want VOL = VOL! 
 
Datum, tijd  26 maart 2011, 10.00 – 16.00 u 
Plaats   Het Koetshuis, Groene Maredijk 100, 2334 CT Leiden 
Docente  Jeannette Teunissen 
Kosten Leden IVN, Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming  Noordwijk en KNNV 

 € 5,- anderen € 10,-; over te maken op bankrekening 46.59.21.345 t.n.v. J.E.M. 
Teunissen,  o.v.v. ‘KNNV mossen’ (de bijdrage komt ten goede aan de KNNV 
Leiden) 

Aanmelden  opgave bij KNNVLeiden5@gmail.com  
   of telefoon (0172)437018 
 

 
Groot touwtjesmos Bron: Wikipedia 
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Tuinvogeltelling Noordwijk 2011 
 
Jelle van Dijk 
 
In het weekend van 22 en 23 januari organiseerde Vogelbescherming Nederland voor de achtste maal de 
nationale Tuinvogeltelling. Via het internet werd aan de leden van onze vereniging gevraagd de resultaten 
behalve naar Vogelbescherming ook naar mij te sturen voor het maken van een plaatselijk overzicht. Dit 
leverde een respons van 17 leden op, waarvoor hartelijk dank! 
Voor de tuinvogeltelling gelden een paar duidelijke richtlijnen. De twee belangrijkste zijn: 
- de telling duurt een half uur 
- van elke soort noteert men het maximaal op één moment aanwezige aantal exemplaren. 
Vooral het eerste punt leidde hier en daar tot commentaar. Zo werd tweemaal opgemerkt dat er dagelijks een 
groepje Staartmezen langs kwam, maar juist niet in het zelf gekozen half uur van de telling. Gelijksoortige 
opmerkingen werden gemaakt bij soorten als Grote Bonte Specht, Zanglijster en Halsbandparkiet. 
Hieronder volgen de namen van de deelnemers, met daarachter eerst het aantal getelde vogels, gevolgd door 
het aantal waargenomen soorten. 
 
Hans Vermeulen (Duinweg) 29 - 7  Mariska de Graaff (Voorhout)  47 - 12 
Hans ter Mors (Duinpark) 32 - 13  Leo Schaap (Duinpark)   18 - 6 
Jelle van Dijk (Duinpark)       49 - 16  Jan Hendriks (Boerenburg)  17 - 8 
Piet Broekhof (Grashoek) 41 - 13  Marjan van Zijderveld (Vinkeveld) 23 - 10 
Annelies Marijnis (Katwijk) 16 - 10  Jos Zonneveld (Vinkeveld)  65 - 9 
Ineke van Dijk (Grashoek) 23 - 8  George Hageman (Boerenburg)  14 - 8 
Jan Jacobs (Noordwijk-Zee)   9 - 6  Hein Verkade (Noordwijk-Binnen) 18 - 10 
Kees Erkelens (Boerenburg) 26 - 10  Sam van der Mey (Rijnsburg)  45 - 8 
Jan Veefkind (Breloftpark) 42 - 14  
 
Deze 17 tuinen leverden in totaal  514 vogels op, verdeeld over 27 soorten. Wat het aantal vogels betreft, 
won de tuin van Jos Zonneveld het dankzij een flinke groep van 35 Huismussen. Wat het aantal soorten 
betreft, gaat onze tuin (wachtend op een ordentelijke aanleg) aan kop met 16 soorten.  
Uit het huismussenonderzoek van Hein Verkade is jaren terug al gebleken dat de tuin van Jos, aan het 
Hoogtij in de wijk Vinkeveld, tot de mussenrijkste hoek van Noordwijk behoort. Het nabij gelegen 
bollenland heeft hierop een positieve invloed. De soortenrijkdom in de tuinen langs de 'groene long' van 

Duinpark (tuin Hans ter Mors en onze tuin) 
wordt natuurlijk positief beïnvloed door de 
gevarieerde beplanting in de aangrenzende 
brede groenstrook. Datzelfde effect is te zien 
bij de tuin van Jan Veefkind in het Breloftpark. 
Hoe sterk tuinen in dezelfde woonwijk kunnen 
verschillen, blijkt wel uit het lijstje van Leo 
Schaap, die aan de rand van Duinpark woont. 
Zijn tuin grenst aan een smalle groenstrook 
langs de Duinweg, die op verzoek van 
bewoners regelmatig krachtdadig wordt 
gesnoeid en daardoor niet of nauwelijks een 
bijdrage levert aan de vogelstand in de 
aangrenzende tuinen. 
Natuurlijk is niet alleen de aanwezige 
groenstructuur van belang. Minstens zo 

belangrijk is de ijver van de bewoners om de vogels door het aanbieden van voer naar de tuin te lokken. Zo 
is de tuin van Piet Broekhof (zie foto) bekend bij alle Groenlingen en Putters van Noordwijk, vanwege het 
heerlijke zaad dat daar in overvloed te vinden is. Op www.strandloper.nl zijn al heel wat foto's van zijn 
voersilo's met vogels te zien geweest. 
Een bijzondere vermelding verdient het lijstje van Annelies Marijnis, die de vogels noteerde die zij dankzij 
continu voeren op haar balkon in Rijnsoever te zien kreeg. Daarbij was ook de enige Zanglijster van deze 
tuinvogeltelling!  
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Hieronder volgt de soortenlijst, gerangschikt naar het aantal vogels, met tussen haakjes het aantal tuinen 
waar de soort is gesignaleerd. 
 
1. Huismus  101 (10)  15. Putter   8 (1)   
2. Vink   58 (15)   16. Ekster   6 (3) 
3. Koolmees  51 (16)   17. Zilvermeeuw   4 (1) 
4. Turkse Tortel 38 (12)   18. Kokmeeuw   3 (2) 
5. Merel  37 (16)   19. Stadsduif   3 (1) 
6. Groenling  34 (8)   20. Zwarte Mees  3 (1) 
7. Pimpelmees  28 (14)   21. Gaai   2 (2) 
8. Spreeuw  28 (9)   22. Glanskop    2 (1) 
9. Ringmus  (23 (5)   23. Winterkoning  1 (1) 
10. Heggenmus 19  (15)   24. Zanglijster    1 (1) 
11. Kauw  19 (8)   25. Grote Bonte Specht 1  (1) 
12. Houtduif  18 (7)   26. Zwarte Kraai  1 (1) 
13. Roodborst  13 (9)   27. Halsbandparkiet  1 (1) 
14. Keep  12 (8) 
 
De bovenstaande lijst bevat toch wel enkele verrassingen. Te verwachten was, dat de meeste deelnemers aan 
deze telling vogelvoer uitstrooien en vetbollen of pindanetjes ophangen om de vogels naar de tuin te lokken. 
Dat leidt bijna automatisch tot een hoge presentie van soorten als Merel, Turkse Tortel, Koolmees en 
Pimpelmees. Dat ook de Vink in bijna alle tuinen werd gezien, had ik niet verwacht. Nog minder geldt dat 
voor de Keep, die soms jaren achtereen niet uit tuinen wordt gemeld. Gelet op het aantal tuinen en de daar 
getelde aantallen, gaat het in Noordwijk vermoedelijk om ruim duizend Vinken en ruim honderd Kepen. 
De hoge positie op de ranglijst van de Groenling, komt grotendeels op conto van de tuin van Piet Broekhof, 
waar 15 ex. aanwezig waren. Het was ook de enige tuin met Putters. Opvallend is de afwezigheid van de 
Winterkoning. Alleen in de tuin van Mariska werd er eentje gezien. Zou de zware sneeuwval van december 
de stand gedecimeerd hebben? 
De Huismussen waren vooral te vinden in de tuinen van Jos (35 ex.), Mariska (18 ex.) en Sam (20 ex.). Niet 
verwacht was de aanwezigheid van de Ringmus in vijf tuinen, waarbij die van Jan in het Breloftpark er uit 
springt met 10 ex. Deze tuin was ook de enige locatie met een Grote Bonte Specht en een Halsbandparkiet. 
De tuin van Hein in het hart van Noordwijk-Binnen, leverde als enige waarnemingen op van Zilvermeeuw, 
Kokmeeuw en Zwarte Kraai. Een bijzondere tuin is die van Hans Vermeulen aan de Duinweg, gelegen 
tussen het fietspad en het dennenbos, net tegenover het bungalowpark. Hier kwamen Zwarte Mezen en 
Glanskoppen op de vetbollen af. 
 
Aan de landelijke tuinvogeltelling deden ruim 25.000 mensen mee. Dit leverde ruim 700.000 vogels op. De 
landelijke top-10 voor 2011 luidt als volgt: 
 
1. Huismus  
2. Koolmees 
3. Merel 
4. Pimpelmees 
5. Vink  
6. Spreeuw 
7. Kauw 
8. Turkse Tortel 
9. Houtduif 
10. Ekster 
 
Voor de uitslagen van voorgaande 
jaren, uitslagen per provincie en per 
postcodegebied, zie  
www.tuinvogeltelling.nl 

 
Kepen bij Jan Hendriks in de tuin. 
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Giervalken in Fulufjället Nationaal Park 
 

Johan Passchier 
De zgn.  “eeuwig zingende bossen” van 
Scandinavië zijn in de zomer vaak angstaanjagend 
stil. Heerlijk om tot rust te komen, maar niet echt 
inspirerend voor de ware natuurliefhebber. 
In het noordwesten van de Zweedse provincie 
Dalarna ligt echter een gebied, waar zelfs in hartje 
zomer nog het een en ander te zien is. Afgelopen 
zomer heb ik het Fulufjället Nationaal Park voor de 
tweede keer bezocht, samen met Dick vd Niet en 
Nella den Hoed. 
Ik nam de auto en m’n reisgenoten verkozen te 
vliegen. We ontmoetten elkaar in Vargön, een 
plaatsje  80 km boven Gothenburg. De plaatselijke 
Saabfabriek was net gered door Spyker en wij 
Nederlanders werden als bevrijders verwelkomd.  
We brachten een bezoek aan het Ecopark 
Hunneberg. 
Twee tafelbergen met steile wanden met boven, op 
de afgevlakte toppen, uitgestrekte bossen, meertjes, 
heide en moerasgebied, doorsneden door 
kilometers wandelpad.  
Het is hier het jachtgebied van de Koninklijke 
familie en er leeft hier  dan ook veel wild.  
We overnachtten in het Hunneberg Vandrarhem, 
een soort hostel met camping en maakten een paar 
mooie wandelingen. Een Grauwe Klauwier liet 
zich prachtig zien op één van deze wandelingen en 
de wilde aardbeitjes, die overal langs de weg en 
paden groeiden, smaakten heerlijk. In de avond 
leverde een rondje met de auto een paar mooie 
elanden op en vanuit een schuilhut zagen we een 
roedel edelherten.  
 

 

De volgende dag reden we noordwaarts en zagen 
op de pas gemaaide weilanden de eerste 
Kraanvogels lopen. Tussen de middag een korte 
stop voor een heerlijke “dagens”, de Zweedse 
manier om te lunchen. Voor slechts 7 of 8 euro kun 
je tussen 12.00 en 15.00 bij veel restaurants en 
hotels van een heerlijk buffet genieten.  

De volgende stop was Torsby, waar we een huisje 
hadden gehuurd op de berg Hovfjället. 
We zouden hier een dag op pad gaan met een gids 
vanuit camping Abbas , op zoek naar wolven maar 
de beste man is nooit op komen dagen. De 
volgende ochtend weer op weg voor de laatste 300 
km. Via de 45 ging het verder naar het noorden tot 

Mora en vervolgens over de 70  richting 

Särna. Hier (of al eerder) moet je de 
benodigde levensmiddelen inslaan voor 
het verblijf in Fulufjället, want er is daar 
geen supermarkt of bank te bekennen. Na 
4 kilometer kom je aan je rechterhand een 
informatiecentrum tegen. Hier moet je 
linksaf slaan en dan is het nog ruim 20 
kilometer over een smal  hobbelig 
weggetje tot het park en het plaatsje 
Mörket.  
Fulufjället bestaat al een tijdje maar, was 
vroeger moeilijk bereikbaar; zelfs de oude 
Linneus is hier nooit geweest. In 2002 
omarmde het WWF dit park, nam het op in 
haar boek  
“ontdek de jungles van Europa” en gaf het 
gebied de status Pan park  
(protected area network)  

 

Grauwe Klauwier  

wilde aardbeitjes  
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Onderdak kun je vinden in Fulufjällsbyn, een 
twintigtal huisjes voor 4 tm 12 personen. Het ligt 
een paar kilometer buiten het park en wordt onder 
de vlag van het WWF beheerd door Albert en Eva 

Kuilderd . Verder is er een kleine primitieve 
camping aan de rivier en een hostel in het plaatsje 
Mörket. Het nationaal park omvat een gebied van 
35.000 ha en bestaat uit een hoog gelegen  
boomloos plateau op ongeveer 1000 meter  met 
daarbij de omringende bossen, moerassen en 
rivieren op haar flanken. Honderdveertig kilometer 
aan wandelpaden doorkruisen het gebied en we 
besluiten de eerste avond al een 4 km lange 
rondgang te doen van het informatiecentrum 
(Naturum) naar de hoogste waterval van zweden 
(Njupeskär) en weer terug. Deze wandeling moet 
je alleen ‘s ochtends vroeg of in de avond 
ondernemen, want overdag is dit de bestemming 
van  vele dagjesmensen!. Ze bezoeken het 
Naturum, lopen naar de waterval en gaan weer.  
Het pad is zeer goed begaanbaar en doorkruist 
verschillende biotopen. 
Het eerste stuk gaat langs enkele moerasjes, waar 
je in het voorjaar de Groenpoot en Bosruiter, 
Tureluur, Witgatje of Kemphanen kunt zien. Wij 
zagen slechts een Groenpoot maar de Grauwe 
Vliegenvangers, Boompiepers en Sijsjes in de 
verspreid staande bomen, maakten veel goed. Het 
pad vervolgt, door een fraai stukje oerbos, waar we 
Vink, Kruisbekken, Grote Bonte specht en 
Taigagaai zagen. Bij mijn vorig bezoek ook nog de 
Drieteenspecht maar deze liet zich dit keer niet 
zien. Vervolgens gaat het  over een riviertje waar 
de Waterspreeuw huist en dan gaat het geleidelijk 
omhoog tot aan de boomgrens. Weer gaat de weg 
over een riviertje en zie je aan je rechter hand de 
waterval. Laat je niet teveel afleiden, want in het 
riviertje kun je aan de linker kant van de brug 

nestelende grote Gele Kwikstaarten waarnemen en 
ook de Waterspreeuw is een regelmatige gast. Ben 
je eenmaal aan de overkant, dan is het zaak de blik 
naar boven te richten en de oren open te houden. 

Hoor je de schelle roep van een 
valkachtige, dan kan dat hier een 
Slechtvalk, Torenvalk,  Smelleken 
of…..zoals dit keer de Giervalk zijn. 
Wij twijfelden eerst nog aan onze 
waarneming maar Albert bevestigde 
later, dat er al enkele jaren een 
paartje Giervalken vlak naast de 
waterval nestelt. We vervolgen het 
pad langs de met stenen bezaaide 
helling van de berg. De vegetatie 
bestaat hier uit dwergberken, die 
werkelijk vol zaten met jonge 
Keepjes. Langzaam daalt het pad 
weer af naar het naaldwoud en kom 
je een paar zeer oude exemplaren 
tegen. Ook is er kans op een 
Auerhoen in de schemering. 
De volgende ochtend eerst eens de 

omgeving van ons prachtige huisje verkent. Ook 
hier hoorden we weer het geluid van een 
valkachtige en na wat speurwerk vonden we een 
hele familie Smelleken in een dode den. Zo gauw 
de vogels ons door hadden, werden ze erg onrustig 
en vlogen schreeuwend in het rond. Snel een paar 
foto’s gemaakt en ons toen weer snel terug 
getrokken. We gingen vandaag naar een ander deel 
van het park, waar in 1997 door een overstroming 
een groot bosgebied was verwoest. De göljaleden 
is een wandelpad door het stroomgebied van de 
rivier de Göljan. Er  is een korte route door het 
verwoestte gebied en een lange route die meer 
bergop gaat. Door de enorme hoeveelheid dode 
bomen is dit het domein van spechten. De Zwarte, 
Grijskop, Grote Bonte, Kleine bonte, Witrug en 
Drieteen komen hier voor maar die kregen we lang 
niet allemaal te zien, slechts de Grote en Kleine 
Bonte kwamen in de kijker. Wel waren er 
opvallend veel Kruisbekken te zien en zelfs Grote 
Kruisbekken. Verder nog Sijsjes, Kramsvogel, 
Grauwe Vliegenvanger en tijdens een korte stop op 
een open plek in het bos, vloog er een Taigagaai 
langs. De Taigagaai is het symbool van het park. 
Een prachtig nieuwsgierig beestje dat geluidloos 
van tak naar tak zweeft en diverse geluiden kan 
maken, van een zacht buizerdachtig miauwen, tot 
een luid “tsjirrrr”. Soms zie je ze al op de 
parkeerplaats maar wij moesten er echt voor 
zoeken. De volgende dag gingen we met de auto 
naar Idre om inkopen te doen en geld te pinnen. Na 
het shoppen met de auto tot de boomgrens bij 
Idrefjäll gereden om daar een wandeling te maken. 
De zon scheen en het was ruim 20 graden. Toch 
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namen we naast factor 20 ook maar een regenpak 
mee. Je weet hier maar nooit. Je loopt in een 
prachtige omgeving met uitzicht tot wel 100 km 
ver. Tapuiten zaten op de zwerfstenen, een groepje 
Fraters langs een riviertje en Dick ontdekte zelfs 
een Beflijster, die had ik hier nog nooit gezien. 
Ondertussen was het zonnetje weg en rolden er 
donkere wolken over de bergtoppen in onze 
richting. We besloten terug te keren en dat bleek 
een wijs besluit. In een ijzige koude wind met 
hoosbuien en zelfs hagel, kwamen we bij de auto 
aan. Het was nu nog maar 10 graden! Afdalend 
moesten we plots in de remmen voor een paar 
rendieren, die hadden we boven helemaal niet 
gezien maar ze horen wel bij een bezoek aan deze 
regionen. 
’s Avonds gingen we met Albert mee op pad om 
bevers te zien langs de rivier de Fulan, vlak bij ons 
huisje. We gingen om 19.00 weg met het busje van 
het park en liepen een eind langs de rivier tot aan 
een kleine beverburcht. Ook in de oevers zag je 
overal gaten waardoor de bevers te voorschijn 
konden komen  Opgepast met lopen, want je kunt 
er van boven af lelijk tot aan je heupen in zakken. 
Vraag maar aan Dick!  
 

We moesten wat geduld hebben maar zo rond 
20.00 kwam de eerste bever te voorschijn. 
Zwijgend keken we toe en zagen verschillende 
exemplaren zwemmen en weer verdwijnen, soms 
met een harde klap van hun staart op het water. 
Om 21.00 liepen we terug naar de bus en reed 
Albert nog wat rond om misschien elanden te zien. 
Hij vertelde over de andere zoogdieren in het park 
zoals de onzichtbare wolven, otters, elanden en de 
beren, die je eigenlijk alleen in het voorjaar ziet, 
als ze zijn ontwaakt uit hun winterslaap op de 
berghelling en op zoek gaan naar voedsel. In de 
zomer kunnen ze wel meer dan honderd kilometer 
buiten de parkgrens rond zwerven om er in de 
herfst weer terug te keren. 

Die avond koelde het snel af en we bewonderden 
de  prachtige sterrenhemel. 
De volgende dag stonden we vroeg op, want mijn 
reisgenoten moesten weer naar huis en ik ging voor 
een trektocht de berg op. Tot onze stomme 
verbazing lag er rijp op de auto, het was eind juli!! 
Hoezo global warming? 
Na afscheid te hebben genomen ging ik eerst naar 
het Naturum om te informeren naar het 
weerbericht en naar beschikbare slaapplekken 
boven op de berg. Een gratis wandelkaart kun je zo 
meenemen en dat is een must, omdat alle 
wandelpaden en overnachtinghutten hierop staan. 
Prima geregeld hier in Zweden. Vanaf het centrum 
gaat de route gelijk bergop en na een half uurtje 
ben je al boven de boomgrens. Ik besloot eerst naar 
de dichtstbijzijnde hut te gaan om een slaapplek te 
regelen. Het pad liep vlak langs het water en een 
moeder eend met haar kroost dobberde vlak onder 
de kant rond. Ik kon de eend niet zo snel op naam 
brengen en moest het vogelgidsje erbij halen om te 
ontdekken, dat dit een familie Zwarte Zee-eend 
was, op honderden kilometers van de zee. Volgens 
de gids was dit niet ongewoon. 
 

 
Parelduikers  
 
Gelukkig was er slaapplek genoeg en zelfs een 
eenvoudige  keuken met fantastisch uitzicht, om 
een hapje te koken. Water haal je hier gewoon uit 
het meer naast de deur en wassen doe je aan de 
andere kant. Snel wat spullen uit de rugzak gehaald 
om “lichter” verder te lopen. Ik ging naar de plek 
bij de waterval om van boven af de Giervalken te 
bekijken. Onderweg goede bewegwijzering, een 
heerlijk zonnetje, overal prachtig bemoste stenen 
en veel water met Watersnip, Parelduikers, Witte 
en Gele Kwik, Rietgorzen en een Tureluur. Op een 
mooi plekje met een goed uitzicht  ging ik rustig 
zitten wachten. 
Binnen een minuut hadden de muggen mijn plekje 
ook ontdekt. Een goede spray bleek geen 
overbodige luxe om deze stekende bloedzuigers op 
afstand te houden. Het duurde niet lang alvorens 
een luid “kie, kie, kie”de nadering van de valken 

Bever  
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aan kondigde. Twee jonge Giervalken speelden 
krijgertje met een totaal ontredderde Torenvalk. 
Het arme dier was vast zelf op zoek naar een vette 
lemming maar moest nu alle vleugels bijzetten om 
zelf niet tot prooi te worden. Gelukkig was de lol 
er voor de Slechtvalken snel af en begonnen ze 
achter elkaar aan te jagen. Salto’s in de lucht, 
kamikazeachtige duikvluchten het bos in en zelfs 
grondgevechten kon ik in alle rust waarnemen. Pas 
toen de maag begon te knorren besloot ik weer 
naar mijn hut te gaan om een potje te koken. 
 

 
Giervalk  
 
Na zo’n dag buiten is het goed slapen en luisterend 
naar de huilende klaagzang van een groep 
Parelduikers was ik snel in dromenland. De andere 
ochtend om 6.00 weer aan het ontbijt, met de 
verrekijker op tafel naast de koffie. Er was vanuit 
het keukenraam aardig wat te zien. Een Middelste 
Zaagbek met jongen zwom langs, een Visarend 
hing biddend boven het meer en de Parelduikers 
van afgelopen nacht waren ook nog aanwezig. 
Toen ik de deur uit ging, was er verder nog 
niemand wakker. Ik volgde het pad nu in zuid 
oostelijke richting. Een dikke lemming kwam recht 
op me af gerend. Blijkbaar zien ze niet goed en pas 
toen hij vlak bij was, schrok hij zich een ongeluk 
en dook met een gilletje als van een cavia naast het 
pad om direct onzichtbaar te zijn. Ook een familie 
Alpensneeuwhoeners kon ik bewonderen in het 
ondoordringbare struikgewas. Je zag alleen de 
kopjes met rode lellen er tussen uit steken.  
Snel werd het terrein nu wat  drassiger en het 
struikgewas maakte plaats voor mos en wollegras. 
De bergschoenen verving ik snel door een paar 
rubberlaarzen en ook hoorde ik de eerste 
Goudplevieren met hun eentonig getuut.  
 

 
Goudplevier  
 
Er zaten er behoorlijk veel in dit natte gebied. Ze 
vertoonden nog altijd nestgedrag en lieten zich 
prima fotograferen. Ook de Regenwulpen lieten 
goed merken, dat ze nog jongen hadden. Het was 
al bijna augustus maar toch is dit vrij normaal. Hier 
boven is de natuur een stuk later, vooral na een 
lange en strenge winter, zoals afgelopen jaar. Met 
oude en nieuw  was het hier -35 graden!. 
Ondertussen was het zonnetje aan het oog 
onttrokken door donkere wolkenpartijen. Met 
slecht weer ben je hier echt kwetsbaar en ik begon 
af te dalen om langzaam weer richting het 
vertrekpunt te lopen, maar nu door het bos. Na 
enkele uren was ik weer bij de parkeerplaats. Mijn 
fiets stond nog op me te wachten. Zonder te 
trappen ging het bergafwaarts en terwijl de eerste 
druppels begonnen te vallen, begon ik al plannen te 
maken om zeker nog eens terug te komen. 

 

Eland 
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Excursies begin zestiger jaren 
 

Leo Schaap 
 
Het is een poosje geleden, het is uit de tijd dat de 
vereniging nog niet was opgericht, maar de 
aanloop er naar was duidelijk zichtbaar. Excursies 
werden toen door Siervogelvereniging Vogellust 
georganiseerd en waren belangrijk voor de opstap 
naar de oprichting in 1966. Daarover is weinig 
geschreven, ook niet in de Strandloper die werd 
uitgegeven ter gelegenheid van het 40 jarige 
bestaan van onze vereniging. Niet dat ik een van de 
oprichters ben geweest, daar was ik nog veel te 
jong voor, maar wel een tiener die gegrepen werd 
door de aantrekkingskracht van vogels en natuur. 
Onlangs ontdekte ik een oud mapje met getypte 
verslagen van excursies en waarnemingen uit de 
jaren 1961, 1962 en 1963. Ze waren getypt op 
velletjes uit een schrift op een oude, loodzware, 
zwarte en ietwat versleten Underwood die mijn 
vader ergens op de kop had kunnen tikken. Zo 
oefende ik voor het typediploma dat een onderdeel 
was van het lesprogramma van de Willibrord ULO 
aan de Van Panhuystraat. Het met 130 aanslagen 
per minuut blindtypen hoorde daarbij en het typen 
van waarnemingen en verslagen was voor mij het 
aangename met het nuttige combineren. 
 
Al jong nam mijn vader me af en toe mee naar de 
lezingen en dia-avonden in café De Wels waar de 
siervogelvereniging Vogellust vergaderingen en 
dia-avonden organiseerde. Wij hadden thuis een 
volière met kanaries, edelzangers, de 
onvermijdelijke zebravinken en kwartels. Hij had 
veel belangstelling voor de natuur om ons heen, 
net als zijn vader die veel vertelde over wat zij 
zagen tijdens lange wandelingen en fietstochten die 
toen veel verder gingen dan nu. Naast de 
diavoorstellingen werden er ook excursies 
georganiseerd en het zijn deze activiteiten die een 
onuitwisbare indruk hebben achtergelaten en mijn 
belangstelling voor de natuur en alles wat daarmee 
te maken had vaste vorm heeft gegeven.  
 
De oprichters van onze vereniging, die lid waren 
van Vogellust, hadden een belangrijke rol bij de 
organisatie. Met busjes werd naar veel 
natuurgebieden in Nederland gereden. Willem 
Baalbergen lukte het altijd wel om een 
(bedrijfs)busje te regelen. Soms stonden achterin 
losse stoelen, als de deur niet goed dicht was, kon 
je met stoel en al op straat terecht komen. Er gaan 
verhalen dat het ook echt is gebeurd maar daar ben 
naar mijn weten geen getuige van geweest. Er 
werden ook Volkswagenbusjes gehuurd die wat 

comfortabeler waren.  In mijn verslagjes worden 
geen namen genoemd van de deelnemers, dat zou 
ik nu anders doen maar was toen kennelijk niet zo 
belangrijk. Uit herinnering weet ik dat Willem 
Baalbergen er bijna altijd bij was, hij reed meestal 
een busje. Jan Hoek uit de Schoolstraat, ondanks 
zijn handicap, was er dikwijls bij. Ton Plug, Arie 
Cramer, Johan Moerkerk, Jan Glasbergen, Baljeu, 
Cees Verweij en Jaap Vink ken uit die tijd. Ik was 
wel een van de jongste deelnemers maar er zaten 
toen geen grijze koppen bij, dat is nu soms wel 
anders. Van de excursies die ik heb meegemaakt 
hebben er een paar een onuitwisbare indruk 
gemaakt. Dat waren de excursies naar vogeleiland 
De Beer en naar het Zwanenwater.  
 
Ik kan me twee excursies naar De Beer herinneren, 
de eerste was op 16 juni 1962 en ik was erbij. Het 
was al naar de aanloop van de vernietiging van dit 
prachtige natuurgebied ten gunste van de 
Maasvlakte. Het bijzondere van het bezoek was dat 
het hele gezelschap onder begeleiding niet op 
afstand maar dicht langs nesten en door kolonies 
werd gevoerd. Ik zie en voel nog de 
zilvermeeuwen op me neerduiken als we in de 
buurt van een nest kwamen. Rond die nesten lagen 
dode jonge kokmeeuwen die uit andere nesten 
waren geroofd. We liepen langs nesten van 
kieviten, tureluurs en scholeksters. We bezochten 
een kolonie kapmeeuwen, waar de jonge vogels 
een goed heenkomen probeerden te zoeken in helm 
en struiken. “Grote koppels meeuwen vlogen op en 
doken langs je heen. Er lagen wel 5 nesten op een 
vierkante meter en er waren nog veel eieren 
vanwege de late lente dat jaar”. Er werden nog veel 
meer soorten gezien en het verslag vermeld dat om 
half twee in een theehuis werd nagepraat. Ik 
maakte toen ook foto’s met een Afga Clack van 
mijn vader, afmetingen 6x6, ik drukte ze zelf af in 
een donkere kamer. Onscherp en zwart-wit en op 
een aparte pagina in het mapje geplakt, vormen ze 
nu een mooi tijdsbeeld. 

 
Afga Clack  
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De tweede keer dat het vogeleiland De Beer werd 
bezocht moet een jaar later zijn geweest of in de 
late herfst van hetzelfde jaar, er is helaas geen 
verslagje van. Het was een laatste mogelijkheid om 
nog iets van oude eiland De Beer te zien voordat 
de bulldozers het overgebleven deel van dit unieke 
gebied platwalsten. Wat mij daarvan vooral is 
bijgebleven was het leegschieten door een grote 
groep jagers die gemakkelijk opgesteld, de meeste 
op een stoeltje, de fazanten en snippen stonden op 
te wachten die door drijvers uit de bosjes werden 
gejaagd! 
 
Een andere mooie excursie was die naar het 
Zwanenwater dat bekend was van zijn kolonie 

Lepelaars en Reigers. Er broedden toen Lepelaars 
op Texel, in het Naardermeer en de grootste 
kolonie op het eiland in het Zwanenwater. Het 
waren toen de laatste bastions die nog veel te lijden 
zouden krijgen voordat door betere 
beschermingsmaatregelen het aantal in het begin 
van de jaren 80 weer zou gaan groeien.  
 
Op 28 april 1962 werd het gebied bezocht dat toen 
nog in privé bezit was. We waren met een aardige 
grote groep en ik kan me herinneren dat de 
toenmalige president directeur van de KLM, 
Sergio Orlandini, zich ook had aangemeld. Dat 
was kennelijk heel bijzonder en is me daarom 
waarschijnlijk bijgebleven.  
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Onder begeleiding van een boswachter, Jan van 
Honschoten, werd het terrein bezocht.  
Ik schreef o.a.: “Toen we het gebied 
binnenkwamen was het stil maar al gauw vonden 
we een nest van een Wulp met mooie groene, met 
donkere vlekken bedekte eieren die in een ondiep 
kuiltje, dat niet zo gauw als een nest gezien zal 
worden, lagen. Het leuke ervan was dat de moeder 
en vader Wulp een paar dichte cirkels om ons heen 
maakten waardoor wij ze goed konden bekijken. 
Het nest van een zomertaling lag er op geen drie 
meter vandaan. Het nest bevatte 8 eieren die in 
zwart dons lagen. Na een tijdje lopen kwamen we 
langs de oever van een meer waar de 
zang van de Grote Karekiet uit het 
riet omhoog steeg. Op een duinrug 
die in feite een dijk is geweest zaten 
veel bergeenden die daar met 
tientallen in konijnenholen broeden “ 
 
In een wankele boot staken we over 
naar het eiland waar we rustig tussen 
de nesten van Lepelaars konden 
wandelen. Dat een hele groep op 
excursie door een kolonie Lepelaars 
kon lopen zal wel nooit meer 
voorkomen en was, maar dat werd 
toen al door iedereen ervaren, een 
bijzondere en unieke gebeurtenis. 
Ook toen maakte ik foto’s met de 
Agfa Clack van mijn vader, de beste 
foto van een Lepelaarsnest heb ik 
hierbij afgedrukt. Een groot nest van 
biezen met 4 grote eieren. Op het 
eiland vonden we nog veel meer 
nesten. Ook Blauwe Reigers 
broedden er in grote getale, en overal 
kwamen we dichtbij en liepen we 
gewoon maar wel voorzichtig tussen 
de nesten. Een geweldige belevenis. 
 
 
Vogellust en de leden die een paar jaar later de 
oprichters zouden zijn van de Noordwijkse 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
hebben toen veel gedaan om Vogel- en 
Natuurbescherming in Noordwijk te promoten en 
een basis voor onze vereniging te leggen. Er 
werden niet alleen spectaculaire excursies 
georganiseerd maar er waren regelmatig lezingen 
en excursies in de buurt. Zij waren het ook die de 
toen al beroemde Jan P. Strijdbos met zijn 
natuurfilms naar Noordwijk haalden zodat een 

groter publiek met de wonderen van onze natuur 
kon kennismaken. De excursies om zangvogels te 
leren kennen werden ieder voorjaar gegeven door 
de heer Deelder, boswachter van Staatsbosbeheer, 
de vader van ons lid Jaap Deelder. Ik kan me de 
tochtjes die in de Noordduinen werden gehouden 
goed herinneren, ik heb daar mijn eerste 
vogelkennis opgedaan. Mijn notities uit die tijd 
vermelden excursies naar de AWD, de duinen bij 
Katwijk, Kennemerduinen, Leeuwenhorst, de 
duinen van Voorne en Scheveningen. Het is het 
werk dat nu met veel inzet en energie door onze 
vereniging is overgenomen.  

 
Excursies naar prachtige plekken in Nederland en 
daar buiten worden nog steeds veel georganiseerd 
maar dat we ooit weer tussen de nesten van 
Lepelaars en andere kolonievogels zullen lopen zal 
wel niet meer gebeuren!  
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SNEEUWGORS 
 
Je moet er tegen aan lopen! Op mijn gebruikelijke 
loopje scharrelde een vogel op de rand van het 
strand en de zeereep. In de sneeuw. Hoe kan het 
anders: een Sneeuwgors.  
Niet het zwart-witte mannetje, maar het wat 
minder uitbundige vrouwtje, of een jonge vogel. 
Johan Moerkerk, een van de oprichters van de 
vereniging, zei wel eens: `met mist moet je op het 
strand zijn, je ziet dan altijd wat bijzonders.` Ik zou 
er aan toe willen voegen: met ijs en sneeuw is dat 
ook het geval, niet alleen op het strand. Veel 
vogels uit het noorden komen naar deze contreien 
en ze zoeken daarbij de bewoning op. Op zoek 
naar voedsel.  
Het is opvallend dat verschillende vogelnamen met 
de winter te maken hebben. Om er enkele te 
noemen: Winterkoning, Wintertaling, IJsvogel, 
IJsgors, IJseend, IJsduiker, Sneeuwvink  en 
Sneeuwuil. De andere jaargetijden komen er wat 
dat betreft wat bekaaid af. Met de Zomertaling en 
de Zomertortel hebben we het wel gehad. Die 
laatste vogel raakte de toevoeging zomer 
kortgeleden zelfs kwijt. Voor mij is de 
Sneeuwgans favoriet. Dat heeft alles te maken met 
het beroemde boekje van Paul Gallico met die 
naam.  
In het kort gaat het in het boekje over een 
Sneeuwgans die in Engeland door een jager wordt 
aangeschoten. Een meisje vindt het beest en een 
eenzaam levende man, een soort kluizenaar, 
revalideert de vogel. Tijdens de evacuatie van 
Duinkerken, aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog, gaat de man, net als vele anderen, 

met zijn bootje het kanaal over. Steeds pikt hij 
soldaten van het strand op en brengt ze naar 
grotere schepen op zee; waarbij de Sneeuwgans 
steeds boven hem vliegt.  
Het lijkt daarbij wel of iedereen die de gans ziet 
veilig in Engeland terugkomt. Totdat, als de laatste 
soldaat van het strand is gehaald, een verdwaalde 
kogel de man dodelijk treft. Liggend in zijn bootje, 
met de gans op de reling, wordt hij teruggesleept. 
De Sneeuwgans neemt later in de verhalen van de 
soldaten mythische vormen aan. Iedere geredde 
denkt uiteindelijk de gans gezien te hebben.  
De gans komt weer terug naar het meisje. Tot het 
dier in het voorjaar zich aansluit bij een groep 
soortgenoten en naar het noorden verdwijnt.                        

 
 
Om nog even op het strand en onze Sneeuwgors 
terug te komen. Ondanks de kou en de sneeuw, het 
zien van een Sneeuwgors op het strand geeft je een 
warm gevoel.  
 
W.Andelaar     
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Vooraankondiging Waddenweekend 
 
 
Waddenweekend 
 
Vrijdag 9 september – zondag 11 september 
Het traditionele Waddenweekend gaat dit jaar naar Terschelling.  
We verblijven in groepsaccommodatie  De Wierschuur (zie ook  http://dewierschuur.com/ )  
De Wierschuur staat als laatste boerderij op de rand van het  prachtige natuurgebied de Boschplaat 
en de Waddenzee. De Waddenzee is in september het gebied waar veel vogels komen ‘bijtanken’, 
opvetten om hun reis naar het zuiden succesvol voort te zetten. Het eiland zelf wordt in de trektijd 
aangedaan door verschillende zangvogels, ook worden de polders gebruikt als rustplaats voor 
wadvogels als het vloed is. Het eiland wordt fietsend en te voet verkend. Er wordt gezamenlijk 
gegeten.  
De organisatie is dit jaar in handen van Ruurd Eisenga. Vooraanmelding mogelijk onder vermelding 
van waddenweekend via excursiesvnvn@gmail.com . Kosten ca. € 90.  
 
Nadere informatie in het juninummer van de Strandloper. 
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Op stap in de nazomer 
Jelle van Dijk 
Behalve het waddenweekend, waarvan de deelnemers dit jaar in de Wierschuur van Terschelling gehuisvest 
zullen zijn, zijn er nog twee uitstapjes waaraan je kunt deelnemen. Alleen moet je in tegenstelling tot het 
waddenweekend voor de onderstaande uitstapjes een heleboel zelf doen. Het ene is in eigen land, het andere 
op 880 km van Noordwijk. Vind je dat ver, ga dan eerst naar het Lauwersmeer en daarna door naar Falsterbo 
(dan nog 708 km). 
 

Kampeerweekend Lauwersmeer 
Vrijdag 26 augustus – zondag 28 augustus 2011 
Eind augustus verblijven duizenden eenden en 
steltlopers in het Lauwersmeer. Op de fiets, maar 
ook met de auto kan op één dag een mooie 
rondtour worden gemaakt. Daarbij zijn ruim 80 
vogelsoorten te zien! We verblijven op camping 
Lauwerszee in het Groningse Vierhuizen. Je bent 
daar welkom met je tent, caravan of camper. Ieder 
zorgt voor eigen natje en droogje, eventueel in 
overleg met anderen. Je kunt in het 
campingrestaurant goed en gezellig eten. Er is 
geen kampwinkel en voor boodschappen moet je 
naar Ulrum. Aanmelden bij Jelle van Dijk 
(dijkboom@planet.nl of 071 3610833). Iedereen 
die zich aanmeldt krijgt in de week voor 26 
augustus een deelnemerslijst toegestuurd. 

 
Vogeltrek bij Falsterbo 
woensdag 31augustus - dinsdag 6 september 2011 
In 2008 zijn we hier met een groep (van wisselende samenstelling) ook geweest. We verblijven weer op de 
ideaal gelegen Ljungens Camping in Falsterbo (Zuid-Zweden). Reserveren is niet nodig. Iedereen bepaalt 
zelf wanneer hij komt of vertrekt en hoe men de dag wenst in te delen. Falsterbo is een van de beste plekken 
in Europa om vogeltrek te zien, vooral voor roofvogels. Voor meer bijzonderheden, ook over tolbruggen en 
boten: zie het artikeltje in de Strandloper van december 2007. Heb je dat nummer niet meer, stuur een mailtje 
en je krijgt dat artikel per e-mail toegestuurd (dijkboom@planet.nl). Laat via genoemd e-mailadres ook even 
weten of je voor deze trip belangstelling hebt. Ruim een week van te voren krijg je dan de deelnemerslijst 
toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Koniks in de Ezumakeeg (Lauwersmeer)  

Het hoogtepunt voor Zweedse vogelaars: wespendievendag bij Falsterbo (dit jaar op 4 september ) 
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Opvallende waarnemingen oktober-december 2010 
 

Peter Spierenburg 
Witkopstaartmezen 
Hans Dorrestijn typeerde de Staartmees tijdens zijn 
lezing in Noordwijk als een gezellige en 
opgewekte vogel. En inderdaad, het loont vaak de 
moeite even de kijker te richten op een groepje 
Staartmezen dat langs komt. Er sluiten zich vaak 
andere soorten bij zo’n gezellige groep aan. Soms 
zie je dan in zo’n groep een afwijkende 
Staartmees: één met een witte kop, zonder de 
zwarte baan die over de wenkbrauw loopt. Als je 
deze beter bekijkt, blijkt de kop vaak niet helemaal 
helderwit te zijn. Een dergelijke vogel was een jaar 
of drie geleden regelmatig te vinden in een groep 
Staartmezen bij de ESTEC. Er zijn ook echte 
Witkopstaartmezen. Dit is een ondersoort die in  
Noord- en Oost-Europa voorkomt. 
 

 Deze vogels bereiken ons land maar zelden. De 
verwarring met witkoppige, ‘gewone’ Staartmezen 
ligt dan op de loer. Maar behalve de zuiver witte 
kop van deze noordelijke en oostelijke vogels is er 
nog een aanwijzing. Als in een heel groepje alle 

vogels een witte kop hebben dan gaat het zeer 
waarschijnlijk om echte Witkopstaartmezen. Elk 
jaar zijn er wel enkele waarnemingen in Nederland 
. Het gaat dan vaak om een enkel groepje, dat in de 
loop van de winter ergens wordt ontdekt. Dit jaar 
was er een grote influx. Op www.waarneming.nl 
werden 100 keer meer vogels gemeld dan in 
voorgaande jaren. De eerste groepjes verschenen 
midden oktober en als eerste op de 
Waddeneilanden. De influx bereikte zijn 
hoogtepunt in november, met waarnemingen uit 
het hele land. Rond Noordwijk verschenen de 
eerste vogels op 31 oktober, met o.a. een groepje 
van 18 vogels vliegend over de Puinhoop. Die dag 
en de dag erna waren ze her en der te zien, maar 
steeds in beweging en snel weer doorvliegend. Na 
deze korte doortrekgolf bleken er in november en 
december wel wat vogels te zijn blijven hangen. 
Het ging om enkele vogels, met alleen in ’t Heen 
één keer een grotere groep (13 vogels). In de 
bebouwde kom van Noordwijk-Binnen en 
Rijnsoever Katwijk, hadden zich enkele vogels 
(maximaal 3 en 4) aangesloten bij een lokale groep 
Staartmezen. In Noordwijk-Binnen waren er in elk 
geval tot in januari waarnemingen van 
Witkopstaartmezen, waarschijnlijk deze zelfde 
vogels. 
Zangertjes tot in oktober 
De oostenwind die ons in september al veel 
zangertjes had gebracht, zette door tot in oktober. 
De eerste week van de maand was bijzonder zacht. 
Veel insecteneters bleven daardoor lang hangen, 
met bijvoorbeeld waarnemingen van Bonte en 
Grauwe Vliegenvangers en Gekraagde 
Roodstaarten in het begin van de maand. Gunstige 
nachten voor vogeltrek bleven nieuwe vogels 
aanvoeren. Op 5 oktober waren er zo op 4 plekken 
tegelijk Bladkoningen aanwezig. Hoogtepunt van 
de periode was een Withalsvliegenvanger op 10 
oktober. Arnold Meijer ontdekte deze vanuit zijn 
huis, in een groenstrook in Rijnsoever, Katwijk. 
 
Alle duikers 
De zeetrek was vooral in oktober spannend. De 
trek van de Roodkeelduikers is dan in volle gang. 
In de maanden oktober en november kun je ook af 
en toe een Parelduiker verwachten. Reden voor de 
zeetrektellers om goed op de duikers te letten. Op 
17 oktober vloog er een grote duiker langs de 
zeetrekhut. Hein, Jelle en ondergetekende zaten in 
de hut en waren even stil. Ieder voor zich 
probeerden we zoveel mogelijk kenmerken in ons 
op te nemen. Toen de vogel voorbij was, durfden 

Witkopstaartmees  foto: René van Rossum Helgoland 2007
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we hem te benoemen: dit was een Geelsnavel-
duiker. Het grote formaat, de slangachtige 
bewegingen met de nek en de lichte snavel konden 
tot geen andere conclusie leiden. Later in de week 
vlogen er ook nog eens twee Parelduikers en een 
IJsduiker in zomerkleed langs de zeetrekhut. Dit 
was zonder meer het hoogtepunt van de zeetrek 
van dit jaar: alle vier in Nederland voorkomende 
duikers in één week vanuit de zeetrekhut 
waargenomen! Van de vier is de Geelsnavelduiker 
verreweg de zeldzaamste. De waarneming moest 
dan ook ter beoordeling ingediend worden bij de 
Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. 
We wachten nu met spanning af.  
 
Bij het zeetrek kijken is het altijd spannend of een 
bijzondere soort ook op andere telposten gezien 
wordt. Dat was bij deze Geelsnavelduiker helaas 
niet zo. Waarschijnlijk zat hij in zee voor de 
Coepelduynen voordat hij in noordelijke richting 
langs de zeetrekhut vloog. De zeetrektellers bij 
Savoy in Katwijk misten hem daardoor. Dat het 
andere keren wel goed gaat, was eerder gebleken 
op 10 oktober. Noël Aarts ontdekte vanaf de 
Puinhoop bij Katwijk een groepje (!) Vale 
Pijlstormvogels, langsvliegend naar noord. Kort 
daarna volgden er meer, met uiteindelijk een bizar 
totaal van 7. Na een snelle belactie konden 

Maarten Wielstra en Ab Steenvoorden dezelfde 
vogels even later oppikken bij Langevelderslag. 
Als tegenprestatie kondigden ze een naar zuid 
vliegende Rode Wouw aan, die even later pal over 
de trektellers op de Puinhoop naar zuid vloog. 
 
Aankomst zomergasten 
Bijgevoegd is weer het formulier om de aankomst 
van zomergasten bij te houden. Ze staan in 
volgorde van verwachte aankomst, dat wil zeggen 
afgaande op de gemiddelde aankomst in 
Noordwijk in afgelopen jaren. SOVON heeft 2011 
tot jaar van de Boerenzwaluw bestempeld. Dat 
betekent, dat er extra aandacht wordt gegeven aan 
deze soort. Als broedvogel in het agrarisch gebied 
krijgt de Boerenzwaluw het steeds moeilijker. 
Wanneer zien we dit jaar de eerste Boerenzwaluw? 
Gemiddeld is rond 1 april de eerste te verwachten . 
In 2010 was de eerste er al op 23 maart, 4 dagen 
later dan de  vroegste ooit in ons 
waarnemingsgebied (19 maart).  Maar het Jaar van 
de Boerenzwaluw begint pas echt in de zomer. In 
juni is het moment om in schuren en gebouwen de 
nesten op te sporen.  
Het is een landelijk onderzoek waar iedereen aan 
mee kan doen. Kijk op de website van SOVON 
http://www.sovon.nl/default.asp?id=910  en achter 
in deze Strandloper voor meer informatie.
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Veldwaarnemingen oktober-december 2010 
 

Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Kleine Zwaan 18 dec 15   ESTEC overvliegend ZW  JS 

19 dec 10   Buitenwatering overvliegend W  PS 
20 dec 6   Duinpark overvliegend NO  JD 

Wilde Zwaan 30 dec 8   Zilkerpolder   JD 
Toendrarietgans 21 dec 5   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek   JD 

26 dec 4   Elsgeesterpolder   BB 
29 dec 4   Zilkerpolder   JD 

Grauwe Gans 30 dec 144   Zilkerpolder   JD 
Kolgans 26 dec 200   Elsgeesterpolder   BB 

30 dec 4   Zilkerpolder   JD 
Brandgans 24 dec 83   Oosterduinen   JD BB 
Witbuikrotgans 22 dec 11   zeetrekpost overvliegend NO JD 
Tafeleend 03 dec 52   Oosterduinse Meer   JD 

05 dec 20   Polder Hoogeweg   JF 
Grote Zee-eend 05 dec 7   zeetrekpost overvliegend ZW  JD PS 
Nonnetje 03 dec 3   Oosterduinse Meer   RJ 
Grote Zaagbek 03 dec 2   Oosterduinse Meer   RJ RD 

29 dec 7   Zilkerpolder  2 man + 5 vr. in de trekvaart JD 
Middelste Zaagbek 07 nov 131   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Krakeend 05 dec 900   Polder Hoogeweg   JF 

27 dec 2210   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek   HV JD 
Slobeend 27 okt 59   Nieuw-Leeuwenhorst   HV 

05 dec 10   Polder Hoogeweg   JF 
Wintertaling 14 dec 210   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek   JD 
Patrijs 10 okt 12   Noordzijderpolder   MW 

17 okt 2   Hoogewegpolder - Noordwijkerhoek   MG 
03 nov 7   Oosterduinen   JH 

Roodkeelduiker 19 okt 19 zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Parelduiker 19 okt 2   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
IJsduiker 19 okt 1 zeetrekpost overvliegend ZW  JD 
Geelsnavelduiker 17 okt 1   zeetrekpost overvliegend NO  JD PS 
Dodaars 03 dec 6   Oosterduinse Meer   JD 
Roodhalsfuut 19 okt 1   zeetrekpost overvliegend ZW  JD 
Vale Pijlstormvogel 10 okt 4   strand Langevelder Slag overvliegend N  MW 

10 okt 7   De Puinhoop overvliegend N  NA HS e.a. 
Vaal Stormvogeltje 11 dec 1   zeetrekpost overvliegend NO  PS 
Roerdomp 03 dec 1   Oosterduinse Meer   RJ 

21 dec 1   Grashoek overvliegend  KV 
21 dec 1   Oosterduinse Meer   RD 

Grote Zilverreiger 22 okt 1   Polder Hoogeweg - koebosjes opvliegend  JF 
31 okt 1   Elsgeesterpolder   MG 
20 dec 2   Noordzijderpolder - Duinweg overvl. ZW  JD 

Lepelaar 10 okt 3   De Puinhoop overvliegend Z  NA HS e.a. 
Rode Wouw 10 okt 1   De Puinhoop overvliegend Z  HS  NA e.a. 

10 okt 1   Noordzijderpolder - Kraaierslaan overvl. ZW  MW 
16 okt 1 adult AWD - Van Limburg Stirumvallei foeragerend  LS GH RD 
04 dec 1   Duinpark overvliegend ZW  JD 

Bruine Kiekendief 09 okt 9   De Puinhoop overvliegend ZW  NA PS 
Blauwe Kiekendief 09 okt 7   De Puinhoop overvliegend Z over zee en land NA PS e.a. 

27 dec 1   Noordduinen jagend  RD 
Ruigpootbuizerd 18 okt 1   Coepelduynen overvliegend N  MaL 

26 dec 1   Luchter Zeeduinen   MK 
28 dec 1 onv. Noordwijk-Binnen overvliegend NO  BB 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Smelleken 02 okt 1   Coepelduynen overvl. ZW Eurobirdwatch PS JD e.a. 

18 dec 1   Zwetterpolder jagend  RD 
Boomvalk 03 okt 1   Coepelduynen - Guytendel   HW 
Slechtvalk 04 dec 1   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek jagend  JF 
Kraanvogel 30 nov 39   AWD - Paardenkerkhof overvliegend Z  RD 

30 nov 85   AWD – Oosterkanaal RD 
Morinelplevier 04 okt 5   Noordzijderpolder overvliegend Z  MW 
Goudplevier 31 okt 350   Elsgeesterpolder   MG 
Drieteenstrandloper 20 dec 261   strand paal 81-71 HV 
Bokje 02 dec 1   wijk Vinkeveld overvliegend Z  NA 

03 dec 1   Leidse Vaart - Noordwijkerhoek   JS 
03 dec 3   Noordzijderpolder - Duinweg   JD KV 
03 dec 3   Polder Het Langeveld   RJ 
04 dec 1   Polder Hoogeweg   MG 
05 dec 7   AWD – Oosterkanaal TH 

Watersnip 03 dec 44   Noordzijderpolder - Duinweg   JD 
Houtsnip 26 dec 19   Middengebied-zuid   HV 
Tureluur 06 dec 1   strand paal 81-71 HV 

19 dec 2   Buitenwatering   RR 
Groenpootruiter 15 nov 1   Elsgeesterpolder   JD 
Witgat 02 dec 2   Middengebied-zuid opvliegend  KV 

12 dec 1   Oud-Leeuwenhorst   HV 
25 dec 1   Willem v.d. Bergh    CZ 

Middelste Jager 22 okt 4 juv. zeetrekpost overvliegend ZW groepje JD 
11 dec 1 1e najaar zeetrekpost overvliegend ZW  JD 

Zwartkopmeeuw 08 okt 1 Binnenwatering   RR 
Vorkstaartmeeuw 28 okt 1 juv. strand overvliegend ZW  BB 
Kleine Mantelmeeuw 24 dec 2   Oosterduinse Meer   BB 
Geelpootmeeuw 13 nov 4   Binnenwatering  3 adult, 1 juv PS 
Grote Burgemeester 29 dec 1 3e winter zeetrekpost op strand JD 
Grote Stern 06 nov 1   zeetrekpost overvliegend ZW  PS 
Visdief 14 nov 1 1e najaar zeetrekpost overvliegend NO  JD 
Noordse Stern 11 nov 1 1e najaar zeetrekpost overvliegend ZW  JD 
Kleine Alk 21 okt 1   Buitenwatering   RR e.a. 

26 okt 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD 
Velduil 01 okt 1   Coepelduynen   JoH 

03 okt 1   AWD - Van Limburg Stirumvallei opvliegend  ID 
04 okt 1   Coepelduynen   JD BB 
08 okt 3   Coepelduynen   RR WL 
16 nov 1   Noordduinen opvliegend  AM 

Gierzwaluw 04 okt 2   De Puinhoop overvliegend Z  RR WL 
IJsvogel 14 nov 1   Offem opvliegend  JZ 
Kleine Bonte Specht 04 okt 1   Rijnsoever overvliegend Z  MD 
Strandleeuwerik 10 okt 1   De Puinhoop overvliegend NO  PS 
Boerenzwaluw 11 okt 2   De Puinhoop overvliegend N  RR 
Grote Pieper 01 okt 2   Noordzijderpolder overvliegend ZW  MW 
Roodkeelpieper 08 okt 1   De Puinhoop roepend  RR JH 
Grote Gele Kwikstaart 14 nov 3   Offem   JZ 
Pestvogel 25 okt 3   Noordwijk-Binnen overvliegend ZO  BB 

26 okt 1   Duinpark   JD 
26 okt 22   De Puinhoop overvliegend Z  RR 
22 dec 5   Sollasi foeragerend  RJ 
25 dec 4   Sollasi   JD KV RD 
29 dec 2   Noordduinen - Duindamse Slag   KR 
31 dec 3   Noordwijk-Binnen opvliegend  AM 

Zwarte Roodstaart 07 nov 2 1e najaar Rijnsoever   MD 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Gekraagde Roodstaart 10 okt 1   Rijnsoever   ArM PS 
Paapje 14 okt 1 man Noordduinen - Duindamse Slag   KV 
Tapuit 09 okt 1   zeereep Coepelduynen   RR 
Beflijster 11 okt 2   Coepelduynen   NA ES 

30 okt 1   AWD - Oosterkanaal BN 
Sprinkhaanzanger 02 okt 1   De Puinhoop   RR 
Kleine Karekiet 08 nov 1   Rijnsoever   CZ 
Grasmus 14 okt 1 1e najaar De Puinhoop   ArM 
Tuinfluiter 10 okt 1   Rijnsoever   ArM 
Zwartkop 03 dec 1   Rijnsoever   CZ 
Bladkoning 02 okt 1   Rijnsoever   CZ PB BB 

05 okt 1   Coepelduynen roepend  RR 
05 okt 1   ESTEC roepend  CZ 
05 okt 1   Sint Bavo   MW 
05 okt 1   Zwarte Pad   WL JH MaL 
17 okt 1   Rijnsoever roepend  CZ 
17 okt 1   Willem v.d. Bergh    PS 
30 okt 1   Hoornes   WA 

Fitis 10 okt 1   De Puinhoop overvliegend N  RR NA 
Vuurgoudhaan 21 dec 3   Noordwijkerhout RD 
Grauwe Vliegenvanger 04 okt 1   Sint Bavo   MW 
Withalsvliegenvanger 10 okt 1   Rijnsoever   ArM CZ e.a. 
Bonte Vliegenvanger 04 okt 1   Rijnsoever   ArM 
Witkopstaartmees 31 okt 4   Noordwijk aan Zee overvliegend ZO  RR 

31 okt 18   De Puinhoop overvliegend ZO  NA LP 
14 nov 3   wijk Vinkeveld opvliegend  KV 
13 dec 2   Noordwijk-Binnen  met 15 Staartmezen HV 
19 dec 1   Oosterduinse Meer  met 13 Staartmezen RJ 

Boomklever 13 dec 2   Noordwijkerhout   AK 
Grauwe Klauwier 02 okt 1 onv. Coepelduynen   ML WL e.a. 

05 okt 1   Coepelduynen   WL ES MaL 
Klapekster 10 nov 1   Noordduinen - Kachelduin rustend  TW 

26 dec 2   AWD - Westhoek   TH 
Bonte Kraai 03 dec 1   Oosterduinen   PH 

12 dec 1   Oosterduinen   BN BB 
Keep 03 dec 70   Polder Het Langeveld   JD RD 

19 dec 70   Elsgeesterpolder   JD CZ 
29 dec 2   Duinpark   JD 

Goudvink 03 dec 3   Oosterduinse Meer   RJ 
21 dec 7   AWD - Haasveld foeragerend TW 

Appelvink 02 okt 1   Coepelduynen overvliegend Z Eurobirdwatch  PS JD e.a. 
28 dec 2   De Zuid   JD 

IJsgors 02 okt 1   Coepelduynen overvliegend Z Eurobirdwatch  PS 
04 okt 5   De Puinhoop overvliegend Z  RR WL 
18 dec 3   Coepelduynen overvliegend ZW PS 

Sneeuwgors 06 okt 1 man Noordwijk aan Zee   JF 
08 nov 3 vrouw strand Duindamse Slag  1 man, 2 vrouw HV 
12 nov 1 vrouw Coepelduynen   KV 
04 dec 1 vrouw strand bij Hotel Noordzee WB 
25 dec 2 vrouw boulevard   JD 

Geelgors 21 dec 12   Oosterduinse Meer   RD 
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Vlinders en libellen  
Kleine vos 25 okt 1 ESTEC SH 
Houtpantserjuffer 17 okt 1 AWD - Pindabergje FK 
Steenrode Heidelibel 17 okt 1 AWD - De Wouwen FK 

 
Zoogdieren 

 

Watervleermuis 3 nov 1 Nieuw-Leeuwenhorst foeragerend BN 
Rosse Vleermuis 30 okt 1 AWD - Hoekgatterduin BN 
Gewone Zeehond 29 dec 11 zeetrekpost JD 
    
 

Waarnemers 
      
AM Annelies Marijnis JH Jan Hendriks MK Mark Kras 
AK Annemiek Kinds JoH Joël Haasnoot NA Noël Aarts 
ArM Arnold Meijer JS Joost van der Sluijs PB Pieter Baalbergen 
BN Bart Noort JZ Jos Zonneveld PS Peter Spierenburg 
BB Bas v.d. Burg KV Koene Vegter PH Pel van Hattum 
CZ Casper Zuyderduyn KR Krista Ruessink RD Rineke Dedding & Axel Duivenvoorden 
ES Ed Schouten LP Luuk Punt RJ Rob Jansson 
FK Fred Köhler LS Leo Schaap RR René van Rossum 
GH George Hageman MD Menno van Duijn SH Sarah Humprhey 
HS Hans van Stijn MG Mariska de Graaff TJ Tejo Wiltink 
HW Han Westerlaken NA Noël Aarts TH Thomas van Haaster 
HV Hein Verkade ML Maarten Langbroek WA Wil Aanhane 
ID Ineke van Dijk MaL Marien Langbroek WL Wim Langbroek 
JD Jelle van Dijk MW Maarten Wielstra WB Willem Baalbergen 
JF Jaap Faber     
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Aankomst van zomergasten  2011 
 

soort vroegste 
aankomst ooit 

gemiddelde 
vroegste 

aankomst* 

aankomst 
2010 

aankomst 2011 

Tjiftjaf overwinterend 18 feb overwinterend  
Grutto 02  jan  10 21 feb 02 jan  
Witte Kwikstaart overwinterend 21 feb overwinterend  
Lepelaar 31  jan  98 10 mrt 24 feb  
Roodborsttapuit overwinterend 17 mrt 02 mrt  
Zwarte Roodstaart overwinterend 20 mrt 07 feb  
Tapuit 8  mrt  88 22 mrt 21 mrt  
Fitis 11  mrt  01 23 mrt 26 mrt  
Zomertaling 04  mrt  73 24 mrt 18 mrt  
Grote Stern 10  feb  01 25 mrt 30 mrt  
Kleine Plevier 04  mrt  09 26 mrt 18 mrt  
Wielewaal 26  apr  69 29 mrt 14 mei  
Boerenzwaluw 19  mrt  96 01 apr 23 mrt  
Visdief 11  mrt  05 03 apr 25 mrt  
Boompieper 14  mrt  08 04 apr 07 apr  
Gele Kwikstaart 17  mrt  77 04 apr 25 mrt  
Gekraagde Roodstaart 23  mrt  96 04 apr 10 apr  
Nachtegaal 31  mrt  04 05 apr 07 apr  
Blauwborst 02  apr  09 06 apr 09 apr  
Zwartkop overwinterend 06 apr overwinterend  
Paapje 14  mrt  91 08 apr 29 apr  
Beflijster 25  mrt  03 08 apr 05 apr  
Oeverzwaluw 04  apr  92 10 apr 18 mrt  
Sprinkhaanzanger 02  apr  93 11 apr 07 apr  
Huiszwaluw 02  apr  99 14 apr 24 apr  
Boomvalk 22  mrt  83 15 apr 20 apr  
Koekoek 04  apr  99 17 apr 20 apr  
Bosrietzanger 01  mei  96 17 apr 07 jun  
Braamsluiper 27  mrt  75 17 apr 07 apr  
Grasmus 10  apr  05 17 apr 15 apr  
Gierzwaluw 30 mrt  10 19 apr 30 mrt  
Zomertortel 20  mrt  05 20 apr 24 apr  
Tuinfluiter 15  apr  58 22 apr 22 apr  
Kleine Karekiet 15  apr  79 23 apr 23 apr  
Spotvogel 28  apr  77 26 apr 14 mei  

*periode 1989-2010 
 
Invoeren www.waarneming.nl of formulier retour naar Peter Spierenburg, Hercules 88, 2221 MD 
Katwijk. 
Naam en adres: ...................................... 
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2011 het Jaar van de Boerenzwaluw 
 

SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland besteden in 2011 extra aandacht 
aan de Boerenzwaluw. Deze sierlijke ambassadeur van een natuurrijk landelijk gebied komt nog 
algemeen voor, maar zit wel in de knel. De stand kelderde in veertig jaar met 50% en hij staat 

inmiddels dan ook op de Rode Lijst. Boerenzwaluwen leven altijd in de buurt van mensen. Je zou dus 
veronderstellen dat de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang al bekend zijn. Dat is echter niet 

het geval. Daarom willen we in 2011 met hulp van zoveel mogelijk mensen, dus  vogelaars, 
vrijwilligers, boeren en buitenlui de kennis verzamelen die nodig is om de Boerenzwaluw beter te 

beschermen. Dus ook jullie hulp! 
 

Doe mee aan het onderzoek dat bij je past  
 

 Onderzoek nestplaatskeuze 
Doel: inzicht in veranderingen in nestplaatskeuze, leefgebiedkwaliteit en populatiegrootte. 
Hoe: het herhalen van een in 1993 uitgevoerd onderzoek naar nestplaatskeuze. Aan de hand van een 
beknopte vragenlijst alle mogelijke geschikte broedobjecten in een gekozen kwartblok (2,5 x 2,5 km) 
inventariseren en de gegevens digitaal doorgeven. 
Wanneer: eenmalige telling tussen 20 mei en 15 juni. 
 
 Publiekstelling 
Doel: inzicht in verspreiding, trend in aantal tweede broedsels. 
Hoe: iedereen die toegang heeft/krijgt tot een erf kan hier het aantal bewoonde boerenzwaluwnesten 
tellen en on-line doorgeven. 
Wanneer: eerste telling tussen 20 mei en 15 juni; (facultatief) tweede telling tussen 1 en 20 juli. 
 
 Meer deelnemers aan bestaande boerenzwaluwonderzoeken 
Er zijn vier onderzoeken naar broedsucces, dispersie en overleving van boerenzwaluwen: BMP, 
Nestkaart, Pullen ringen en adulten ringen. Het aantal deelnemers aan deze projecten willen we graag 
vergroten. Daarom organiseren we praktijkdagen voor geïnteresseerde tellers. 
 
Meer informatie en aanmelding voor de verschillende onderdelen of voor de digitale nieuwsbrief kan 
via: www.jaarvandeboerenzwaluw.nl of boerenzwaluw@sovon.nl   
Hier zijn ook stickers, t-shirts, posters en flyers te bestellen. Doen! 
 

 
ontwerp: Elwin van der Kolk  
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