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Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
 
Bestuur 
 
P.J. Spierenburg (Peter), voorzitter, Hercules 88, 2221 MD Katwijk  pjspierenburg@planet.nl 
F. Faber (Franciska), Secretaris,  Emmastraat 20, 2211 CN Noordwijkerhout  0252-370342, 
franciska.faber@kpnmail.nl  
K. Vegter (Koene), penningmeester, Golfweg 39 , 2202 JH Noordwijk   koenevegter@planet.nl  
R. Eisenga (Ruurd), Julianastraat 3, 2202 KA Noordwijk  r.eisenga@gmail.com 
P.J. Nooijen (Nel), Joh. Molegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk  nel.nooyen@hetnet.nl 
A. Swanen (Anneke),Waterkers 69, 2231 DN Rijnsburg  a.swanen@ziggo.nl 
 
Contributie € 10,- (minimaal) per jaar. 
Gironummer: 2573795 t. n .v. Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro meegestuurd. 
 
Ledenadministratie 
 
Adreswijzigingen en aanmelden nieuwe leden: K. Vegter, Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk 
koenevegter@planet.nl 
 
De Strandloper 
 
De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
Oplage : 650 exemplaren. 
De redactie bestaat uit: H. de Bruijn, C. Erkelens, W.J. Kuijper en C.M.J. Verweij. 
Inleveren kopij: Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk.    
of via E-mail: keeserkelens@hotmail.com 
Bezorging: Jan Jacobs, Prins Bernardstraat 7, 2202 LD Noordwijk, Telefoon: 071-3610396 
jan-jacobs@zonnet.nl 
Homepage vereniging: http://www.strandloper.nl  
 
Het laatst verschenen nummer van de Strandloper is ook (in kleur) te downloaden vanaf onze website. 
 
Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Het Jan Verwey Natuurcentrum is gevestigd in een deel van de vroegere Chr. Mavo, Duinweg 13a 
Noordwijk. Parkeren bij het Bollenbad! Onze uitgebreide natuurbibliotheek, die regelmatig wordt aangevuld 
met nieuwe uitgaven, heeft hier ook een plaats gekregen. Informatie over de natuur in en rond Noordwijk 
wordt gegeven met behulp van informatiepanelen en informatieve stands.  
Voor groepsbezoek (schoolklassen en dergelijke) is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: 
Ineke van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk, Tel. 071-3616954,  Email: vandijkineke@hotmail.com 
Het Natuurcentrum is verder geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van de maand 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de bijgesloten agenda. 
 
 
De Strandloper wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier. 
Druk: Multicopy, Katwijk 
 
 
Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 44e jaargang nummer 1: 20  februari  2012
 
Niets uit dit tijdschrift, met uitzondering van korte citaten, mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van 
het bestuur van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
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Smelleken 
foto: René van Rossum 
 
In onze regio zien we het Smelleken alleen buiten 
de broedtijd. Ze zijn dan op trek of ze overwinteren 
in een gebied als het Langeveld. Het broedgebied 
ligt in de boomloze gebieden van het hoge 
noorden. Deze foto is genomen in mei 2009 bij de 
Gullfoss (grote waterval) op IJsland.  
Het Smelleken jaagt daar op zangvogels als 
Sneeuwgors, Graspieper en Koperwiek.  
Concurrentie heeft het Smelleken op IJsland niet, 
want er zijn maar twee andere soorten roofvogels: 
Giervalk en Zeearend. JvD 
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Activiteitenagenda 
 
Inloopochtenden 
 
Zaterdag 7 januari  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 4 februari  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 3 maart  10.00 – 12.00 uur  
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Op zondag 8 januari bent u van 16.00 – 18.00 uur 
van harte welkom om elkaar een gelukkig 
nieuwjaar toe te wensen en gezamenlijk het glas te 
heffen op 2012. Uiteraard blikken we terug en 
kijken we vooruit. Locatie is – voor de laatste keer 
- het Jan Verwey Natuurcentrum aan de Duinweg 
13a. 
 
Jeugdactiviteiten 
 
De jeugdactiviteiten zijn bestemd voor de jeugd 
van 6-12 jaar, tenzij anders vermeld. De kosten 
bedragen € 1 per kind. Deelnemen is alleen 
mogelijk na aanmelden via het e-mail adres: 
jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl. Je krijgt een e-
mail ter bevestiging. In verband met de maximale 
groepsgrootte is het helaas niet mogelijk deel te 
nemen zonder aanmelding vooraf! 
NB. Na de verhuizing (waarschijnlijk maart of 
april), vinden de binnenactiviteiten van de 
jeugdclub plaats op de nieuwe locatie aan 
Zilverschoon, bij de Openbare Bibliotheek. 
 
Braakballen uitpluizen 
Zaterdag 21 januari 2012 
Tijd: 10.00- 11.00 uur 
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Duinweg 13a 
Een hongerige uil schrokt zijn prooi met huid en 
haar naar binnen. Alles wat zijn maag niet kan 
verteren, zoals botjes en haren, braakt hij 
vervolgens weer uit. Aan zo’n braakbal kan je dus 
precies zien wat er op het menu van de uil heeft 
gestaan. Wij gaan in het Jan Verwey 
Natuurcentrum met Leen Schouten en Rob 
Timmerman de braakballen uitpluizen. Kom je ook 
peuteren en ontdekken wat de uil gegeten heeft?  
 
Help de vogels de winter door 
Zaterdag 11 februari 2012 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur 
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Duinweg 13a 
In de winter kan het voor vogels lastig zijn voedsel  
te vinden en dus gaan wij ze daarbij helpen. 
Voederplankje of vetbolletje …wat we precies 
gaan doen, blijft nog even een verrassing. 

Misschien heb je zelf een leuk idee wat we voor de 
vogels kunnen maken? Mail je idee vóór 1 februari 
naar jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl en wie 
weet wordt jouw idee wel uitgevoerd op 11 
februari.  
 
Op zoek naar de vos 
Zaterdag 3 maart 2012 
Tijd: 9.00 tot 12.00 uur  
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
In de Amsterdamse Waterleidingduinen gaan we 
onder leiding van Mariska de Graaff op zoek naar 
de vos. Er wordt veel gesproken en geschreven 
over dit dier, maar hebben jullie er wel eens een 
gezien? Met een beetje geluk krijgen we er een te 
zien. En natuurlijk komen we nog veel meer dieren 
en vogels tegen op onze zoektocht. Neem een 
verrekijker mee als je die hebt. 
 
Noordwijkse Natuurvrienden 12+ 
 
De activiteiten van de Noordwijkse Natuur-
vrienden onder leiding van Gab de Croock en John 
de Ridder zijn voor tieners vanaf 12 jaar. Kosten 
bedragen € 2 per activiteit.  
Aanmelden vooraf is noodzakelijk via e-mail adres 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com. Voor 
vragen kun  je bellen met Gab via 071-4013314. 
 
Amsterdamse Waterleidingduinen, Oranjekom  
Zaterdag 10 december 2011   
Tijd: 9.00 – 12.00 uur  
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal.                                                         
In de Amsterdamse Waterleidingduinen is altijd 
wat te beleven! In de winter vind je er grote 
groepen eenden op het water. De vele herten zijn, 
doordat de blaadjes van de bomen zijn, ook goed te 
zien. Ook is er best een kans op een vos. Ga mee 
op ontdekkingstocht!  
 
Strand en duin 
Zaterdag 14 januari 2012 
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Nortgohal. 
Het strand kan je ’s winters verrassen met rustende 
Meeuwen en rennende Drieteenstrandlopers. Ook 
kan er na een flinke storm allerlei interessants zijn 
aangespoeld. We struinen over het strand en door 
de duinen terug. Wel warm aankleden!  
 
De Zuid-Duinen van Katwijk 
Zaterdag 11 februari 2012          
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 

mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl
mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl
mailto:noordwijksenatuurvrienden@gmail.com
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Plaats: vertrek vanaf de Northgohal                                                           
In de winter worden de meertjes en plasjes in de 
Zuid-Duinen van Katwijk bezocht door 
watervogels uit het hoge noorden. Vaak zijn deze 
niet zo schuw. Ze laten zich goed bekijken. Wie 
weet loopt er ook wel een Vos!  
 
Meijendel  Wassenaar 
Zaterdag 10 maart 2012           
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal      
Meijendel is een leuk gebied met afwisselend 
struiken en open terrein, mooi om doorheen te 
stampen. We gaan het wel sluipend doen, want 
vandaag gaan we kijken of de eerste trekvogels al 
terug zijn uit hun winterverblijf. Misschien zijn we 
wel de eersten die een soort zien dit jaar en 
vestigen we een record!  
 
Lezingen 
 
Elke laatste vrijdag van de maand vindt een lezing 
plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum aan de  
Duinweg 13a. De aanvang is 20.00 uur. NB. Na de 
verhuizing (waarschijnlijk maart of april), vinden 
de lezingen plaats op de nieuwe locatie, met als 
adres Zilverschoon, bij de Openbare Bibliotheek. 
Houd de website www.strandloper.nl in de gaten. 
 
Nachtvlinders in de duinen  
Vrijdag 27 januari 2012 
De duinen  kennen een grote rijkdom aan planten 
en dieren. Vanwege de grote variatie aan 
leefmilieus voelen veel soorten er zich thuis. Zo is 
van de 850 hogere plantensoorten in Nederland 
maar liefst 60% in de duinen aanwezig. Kijk je 
echt goed, dan zie je dat de duinen ook een rijke 
insectenwereld kennen. Divers in soorten, maar 
ook in de verschillende manieren waarop ze in het 
ecosysteem van de duinen hun plek innemen. 
Ecoloog Ben Kruijsen is iemand die oog heeft voor 
het bijzondere en onbekende van al het kleine dat 
in de duinen leeft. Nachtvlinders hebben al 
jarenlang zijn bijzondere aandacht. Vanavond laat 
hij ons wat zien van hun bijzondere schoonheid en 
van hun leven tussen de vele andere soorten in de 
duinen. 
 
Uilen en roofvogels in de Amsterdamse  
Waterleidingduinen  
Vrijdag 24 februari 2012 
Uilen en roofvogels zijn de smaakmakers van de 
uitgestrekte en vogelrijke Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Fred Koning doet er al meer 
dan 50 jaar onderzoek naar. Hij heeft soorten als 
Bosuil en Havik zien verschijnen, maar ook de 
teloorgang van de Ransuil van dichtbij 

meegemaakt. In al die jaren heeft hij een schat aan 
kennis verzameld over het leven van deze vogels. 
Hij heeft er al meerdere keren lezingen bij onze 
verenigingen over gegeven en figureert ook in het 
nieuwe vogelboek ‘Tussen tulpen en de zee’. 
Omdat de vogelwereld nooit stil staat was het hoog 
tijd hem weer eens uit te nodigen. Is de Havik nog 
steeds de baas in de AWD? En hoe vergaat het de 
uilen en roofvogels nu de Boommarter als nieuwe 
concurrent op het toneel is verschenen?  
 
Orca’s, haaien en ander roversgespuis  
Vrijdag 30 maart 2012 
Natuurfotograaf Martijn de Jonge reist de wereld 
af op zoek naar spectaculaire natuur en de dieren 
die er in leven. Zijn passie is het fotograferen van 
walvissen, dolfijnen en roofvogels. Al eerder 
verraste hij ons met zijn beelden van gieren, 
zeearenden en beren in het wild. Na reizen naar 
Hawaii, Zuid-Afrika, Oman en diverse landen in 
Europa zit zijn map weer boordevol nieuw 
materiaal. We zijn dan ook blij dat hij weer bereid 
is een lezing te komen geven. We verwachten in 
elk geval Witte haaien, Orca’s en Steppearenden. 
Met welke andere beesten met haaksnavels en 
vervaarlijke bekken Martijn op de proppen komt, 
zal nog blijken. 
Let op: locatie kan veranderen i.v.m. de 
verhuizing. Zie de website www.strandloper.nl  
 
Excursies 
 
Het algemene e-mail adres voor informatie over of 
aanmelden voor de excursies is 
excursiesvnvn@gmail.com  
 
Winterwandeling Amsterdamse Waterleiding  
duinen 
Zondag 11 december 2011 
Tijd: 9.00-12.30 uur   
Plaats: vertrek vanaf de Nortgohal 
De wandeling begint bij de ingang Pannenland bij 
Vogelenzang. Naast bosvogels kunnen we ook veel 
watervogels (Wilde Zwaan, Krooneend, Grote 
Zaagbek, Brilduiker, enz.) in de brede kanalen 
verwachten. Natuurlijk krijgen we damherten en 
wellicht ook een vos te zien. 
Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij 
Annelies Marijnis (071-4025425). 
Houd rekening met parkeer- en entreegeld! 
 
Noordelijk Deltagebied 
Donderdag 29 december 2011 
Tijd: 8.00-17.00 uur   
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
Traditiegetrouw houden we tussen kerst en de 
jaarwisseling weer een dagexcursie naar 

http://www.strandloper.nl/
mailto:excursiesvnvn@gmail.com
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Schouwen. Op weg naar de geheel vernieuwde 
Heerenkeet zullen rijke vogelgebieden worden 
bezocht, waarbij we duizenden ganzen en eenden 
zullen zien. Ook soorten als Roodkeelduiker, 
Kuifduiker en Geoorde Fuut komen in het vizier. 
Meer dan 50 soorten halen we wel! 
Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij 
Rien Sluijs (071-3610945). 
 
 
Strandexcursie Langevelderslag 
Zaterdag 21 januari 2012 
Tijd: 10.00 - 12.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Langevelderslag  
(Nederzandt) 
We kijken speciaal naar de verschillende soorten 
meeuwen en proberen ook de onvolwassen 
meeuwen op naam te brengen. Hopelijk is er veel 
aangespoeld, zoals schelpen en wier. Natuurlijk 
zien we ook Drieteenstrandopers. Vooraf opgeven 
niet nodig.  
Voor meer informatie: Jelle van Dijk (071-
3610833). 
 
 
 

Verrassingsexcursie 
Zaterdag 18 februari 2012 
Tijd: 08.30 – 17.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
Bij vertrek (om 8.30 uur) krijgt u pas te horen waar 
we (per auto) naar vogels gaan kijken. Het doel 
wordt bepaald door de plaats waar op dat moment 
veel te zien is.  
Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij 
Jelle van Dijk (071-3610833). 
 
Landje van Geijsel en Waverhoek 
Zondag 11 maart 2012 
Tijd: 08.30 - 12.30 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
Bij Ouderkerk a/d Amstel zet boer Geijsel elk 
voorjaar zijn land onder water. Dit trekt honderden 
Grutto’s aan, waaronder vele van de IJslandse 
ondersoort. Ook andere steltlopers, ganzen en 
eenden weten deze plek te vinden. Hierna rijden 
we door naar de Waverhoek, een stuk nieuwe 
natuur in de polder bij Vinkeveen. Ook hier zijn 
veel weidevogels, eenden en ganzen te verwachten.  
Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij 
Annelies Marijnis (071-4025425). 

 
 

 

Het Jan Verwey Natuurcentrum; nu nog aan de duinweg in Noordwijk 
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Bestuursmededelingen december 2011 
 
November was een bijzondere 
maand voor onze vereniging. 
Je brengt ten slotte niet 
maandelijks of zelfs jaarlijks 
als vereniging een boek uit. 
En wat voor een boek! We 
zijn enorm trots op ons 
nieuwe vogelboek ‘Tussen 
tulpen en de zee; vogels van 
de Duin- en Bollenstreek’. 

Alle eer gaat uiteraard naar de schrijvers: Jelle van 
Dijk, Peter Spierenburg en Hans van Stijn. René 
van Rossum zorgde voor een mooie, heldere 
opmaak en Joost Bouwmeester coördineerde de 
fotografie. Natuurlijk hebben veel meer mensen 
een belangrijke bijdrage geleverd. Langs deze weg 
willen we iedereen een groot compliment geven 
voor hun bijdrage en voor het uiteindelijke 
resultaat. Het is een boek om trots op te zijn. Dat 
bleek ook wel uit de reacties tijdens de 
boekpresentatie op 18 november. Jelle, Peter en 
Hans overhandigden het eerste exemplaar aan 
Hans Portengen, directeur Bibliotheek 
Bollenstreek, aan Jaap Vink en Willem 
Baalbergen, vogelliefhebbers die betrokken waren 
bij de oprichting van onze vereniging 45 jaar 
geleden. Elders in de Strandloper meer over de 
boekpresentatie.  

 
Verhuizing 
Het tweede onderwerp dat de bestuurs-
vergaderingen van de afgelopen maanden 
beheerste, is de verhuizing. Deze staat gepland 
voor het voorjaar van 2012, waarschijnlijk maart of 
april. We verhuizen dan naar de Openbare 
Bibliotheek Noordwijk, die momenteel verbouwd 
wordt. Aan de Duinweg 13a kunnen we niet 
blijven, want het gebouw moet plaats maken voor 
woningen. In een aantal opzichten gaan we er op 
vooruit op de nieuwe locatie. We zijn bijvoorbeeld 
erg blij met de lezingenzaal die we van de 
bibliotheek mogen gebruiken. Wel moeten we qua 
ruimte inleveren en ook krijgen we met andere 
kosten te maken. Denk bijvoorbeeld aan 
schoonmaak of beveiliging. We zijn hierover druk 
in gesprek met de gemeente, die onze verhuurder 
blijft, en de Openbare Bibliotheek.  
 
 
Wethouder Martijn Vroom en Hans Portengen, 
directeur Bibliotheek Bollenstreek, sloegen begin 
oktober de eerste spijker in de wand als startsein voor 
de verbouwing van de bibliotheek. Het Jan Verwey 
Natuurcentrum krijgt hier ook een plek. (foto 
Noordwijk) 
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Gesprek met de burgemeester 
Praten we tijdens het overleg over de verhuizing 
vooral met gemeenteambtenaren, begin november 
kregen we de gelegenheid de burgemeester te 
spreken. De nieuwe burgemeester Lokker nodigde 
ons uit op het gemeentehuis voor een 
kennismakingsgesprek. We hebben onder andere 
gesproken over onze bijdrage aan (het 
verenigingsleven in) Noordwijk en het belang van 
een goede samenwerking. Die samenwerking zorgt 
voor mooie resultaten. Denk maar aan de 
informatieborden over natuur die de afgelopen 
jaren zijn geplaatst, bijvoorbeeld bij het 
Everwijnpark. Ook dragen onze activiteiten bij aan 
een goede score voor het begeerde Quality Coast 
label. Tegelijkertijd schuwen we een kritische noot 
niet, bijvoorbeeld over de voortgang van het 
strandreservaat of over de rigoureuze kap van 
groen in woonwijken. En natuurlijk hebben we 
vooruitgeblikt naar de verhuizing en de impuls die 
dit kan geven, bijvoorbeeld in de samenwerking 
met de bibliotheek. 
 
Educatieve werkgroep 
De educatieve werkgroep heeft een drukke periode 
achter de rug. Zo kwamen in september alle 
Northgo brugklassers langs in het Jan Verwey 
Natuurcentrum. Het ging om 16 groepen van 15 
kinderen, achter elkaar. Ze kregen een korte 

introductie en gingen vervolgens in kleine groepjes 
met opdrachten aan de slag over kringloop en 
diersporen. De kinderen waren zeer enthousiast.  
Ook enthousiast waren de deelnemers aan het 
jaarlijkse Herfstnatuurspel in oktober. Ondanks het 
slechte weer speurden zo’n 200 kinderen met hun 
begeleiders naar sporen in het Nieuw 
Leeuwenhorstbos. Hoe herken je vogelgeluiden en 
diersporen en hoe voelt het om als mol door het 
bos te bewegen? De 24 opdrachten zorgden voor 
verbazing en veel plezier. Het Herfstnatuurspel 
werd ook dit jaar weer mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Zuid-Hollands Landschap.  
 
Beste dag 
De groep die op excursie mee ging naar Falsterbo 
in Zweden, maakte de beste dag van de afgelopen 
25 jaar mee. De lijst spreekt voor zich: ruim 1000 
Wespendieven, 500 Sperwers, 10 Visarenden, 10 
Bruine Kiekendieven, 2 Slechtvalken, 5 Rode 
Wouwen, 2 Zwarte Ooievaars, 18 Ooievaars, 2 
Kraanvogels, 1 Slangenarend en 3 Zeearenden. Het 
weekend was bovendien ook nog eens zeer 
gezellig.  
Ook gezellig was het tijdens het Waddenweekend. 
Mede dankzij het goede weer was het prettig 
vertoeven op Terschelling, in De Wierschuur. Voor 
de 27 deelnemers was een van de meest bijzondere 
waarnemingen een Hop. Meer over het 

Herfstnatuurspel in Nieuw Leeuwenhorst (foto Piet Broekhof) 
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waddenweekend is elders in deze Strandloper te  
ezen. De datum voor volgend jaar is inmiddels ook 
vastgesteld; in 2012 gaat de reis van 21-23 
september naar Vlieland (’t Westend).  
 
We deden dit jaar ook weer mee aan de 
Eurobirdwatch. Dit was een gecombineerde 
excursie met de 12+ club. Met het mooie weer 

waren de Coepelduynen een prettige plek om te 
vertoeven. De top 3 in de telling werd gevormd 
door spreeuwen, graspiepers en vinken. Landelijk 
stond ook de spreeuw op nummer 1, gevolgd door 
de kolgans en de graspieper. Er werden die dag in 
Nederland 377.969 vogels geteld, verdeeld over 
210 soorten. Leuk was ook dat de excursie met 
foto een prominente plek in de krant kreeg. 

Vogels kijken op Terschelling (foto George Hageman) 

Vroege vogels bij Eurobirdwatch (foto Ineke van Dijk) 
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Volle zaal 
Ook in de krant, op de voorpagina, stond de 
aankondiging van de lezing van fotograaf Paul van 
Gaalen. Dat hebben we geweten: voor laatkomers 
was geen stoel meer beschikbaar. De zaal is dan 
eigenlijk te vol. Omdat we ook voor de lezing in 
november een grote toeloop verwachtten, hebben 
we bij die lezing met (gratis) toegangskaarten 
gewerkt. Ook bij excursies komt het soms voor dat 
we onverwacht met een (te) grote groep zijn. 
Daarom willen we bekijken of het nodig is ons 
beleid enigszins aan te passen.   
 
Activiteiten en verhuizing 
Ook voor de komende tijd staan de nodige 
activiteiten gepland. Zie hiervoor het groene vel. 
Voor wat betreft de lezing in maart weten we nog 
niet of die nog aan de Duinweg plaatsvindt of dat 
we op dat moment al verhuisd zijn naar 
Zilverschoon.  
Houd tegen die tijd www.strandloper.nl in de 
gaten. 
 
Beleidszaken 
Een onderwerp waar we ons als vereniging al jaren 
hard voor maken, is het strandreservaat. Dit moet 
komen op een rustig deel van het strand tussen 
Noordwijk en Zandvoort. Het is het sluitstuk van 
de zonering van het strand: gezellige drukte voor 
de boulevard, rustige recreatievormen op het 

noord- en zuidstrand en in het reservaat helemaal 
voorrang voor de natuur. Het gaat aansluiten op 
een project aan de landzijde waar de zeereep weer 
mag gaan stuiven. De uitvoering van het project 
(Noordvoort heet het) komt dichterbij en we 
vonden het daarom belangrijk de gemeente weer 
eens te wijzen op de stappen die ze kan zetten om 
het strandreservaat gestalte te geven. Begin in elk 
geval met de meest verstorende vormen van 
gebruik van het strand te weren van dit gedeelte. 
Daar vallen wat ons betreft zeker de 
paardenracekarretjes (sulky's) onder. Regelmatig 
razen deze vier of vijf breed met grote snelheid 
over het strand, niet alleen tot schrik van 
wandelaars. Ze vegen ook het strand over 
kilometers leeg van vogels. Juist het strandgedeelte 
waar het strandreservaat moet komen, is belangrijk 
voor rustende vogels zoals Drieteenstrandlopers en 
de schuwere meeuwensoorten. We hebben de 
gemeente gevraagd hier geen vergunning voor te 
verlenen. Het trainen van paarden voor de 
professionele rensport hoort niet op deze plek, 
waar juist de natuur voorrang verdient. 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
Peter Spierenburg en Franciska Faber  

 
 
Rectificaties en aanvulling vorige Strandloper: 

• In de vorige Strandloper (sept. 2011) staat onder de foto op pagina 33 Eland; dit moet zijn Rendier. 
• De Duinparelmoervlinders (pag. 35) waargenomen door Jan Hendriks was niet in het Zuid-Hollands 

deel van de AWD maar in het Noord-Hollands deel t.w. het Mussenveld. 
• De oplossingen van de Cryptopuzzel( pag. 17) kunnen nog tot eind januari 2012 worden inleveren.   

De uitslag wordt op de ledenvergadering van eind januari bekend gemaakt. 

 
 

 
Impressie van de nieuwe bibliotheek aan Zilverschoon. 

http://www.strandloper.nl/
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Presentatie nieuwe vogelboek 
“Tussen tulpen en de zee”   VNVN 1966 – 2011 

 

 
 
Koene Vegter  
 
Jubileumpresentatie 
Vrijdag 18 november 2011 vond de presentatie 
plaats van het nieuwe vogelboek van de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk met de poëtische titel Tussen tulpen en 
de zee en als ondertitel Vogels van de Duin- en 
Bollenstreek van de schrijvers Jelle van Dijk, Peter 
Spierenburg en Hans van Stijn.  
Er is lang aan dit monumentale boekwerk gewerkt 
en de grote belangstelling deed het Jan Verwey 
Natuurcentrum aan de Duinweg uitpuilen. 
Schrijver dezes herinnerde als presentator van de  
bijenkomst  eerst aan het 45-jarig bestaan van de 
vereniging,  waarin al diverse boeken over de 
vogels, flora en natuur van Noordwijk en 
omgeving zijn  verschenen. In 1966 werd de 
vereniging opgericht door een vijftiental 
enthousiaste vogelaars die zich vooral bezig 
hielden met broedvogelonderzoek in de 
Noordduinen. Vijf jaar later was dit aantal al tot 
ruim 100 leden uitgegroeid, onder andere door 
succesvolle acties vanuit de vereniging  tegen de 
aanleg van een groot parkeerterrein in de 
Noordduinen.  Aandacht voor de natuurgebieden 

van Noordwijk en omgeving is altijd een 
belangrijke leidraad  gebleven en heeft enkele 
jaren geleden geleid  tot een in samenspraak met 
de gemeente Noordwijk ontwikkeld 
Natuurbeleidsplan. 
Voorzitter  Peter Spierenburg zorgde daarna via 
een PowerPoint presentatie voor een visuele 
inleiding op het nieuwe  boek dat het resultaat is 
van vele jaren veldwerk door tal van waarnemers 
binnen de vereniging. Bij de diverse biotopen in de 
Duin- en Bollenstreek maakt men door het jaar 
heen kennis met de vogels die men er  kan 
aantreffen en ook wordt per vogelsoort aangeven 
hoe de ontwikkeling hiervan in de afgelopen jaren 
is geweest. De leesbaarheid wordt nog eens  extra 
benadrukt door diverse  interviews met  
natuurkenners uit de streek en  heel veel foto’s van 
gerenommeerde natuurfotografen. Alles bij elkaar  
zorgt dit voor een zeer  representatieve uitgave bij 
het 45-jarig  jubileum  van de natuurvereniging. 
 

 
 
Uitreiking eerste exemplaren en felicitaties 
Eerste exemplaren van het nieuwe vogelboek 
werden vervolgens uitgereikt aan Willem 
Baalbergen en Jaap Vink, als vogelaars van het 
eerste uur betrokken bij de oprichting van de 
vereniging en  aan Hans Portengen, directeur 
Bibliotheek Bollenstreek, vanwege de geplande 
verhuizing van het Jan Verwey  Natuurcentrum in 
het voorjaar van 2012 naar de verbouwde 
Bibliotheek Noordwijk.  
 In een reactie meldde Willem Baalbergen dat hij 
nog eens een boek wil schrijven met anekdotes 
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over legendarische vogelaars als Johan Moerkerk, 
Kees van der Luyt en Arie Cramer – wij wachten 
daar natuurlijk vol spanning op. Jaap Vink ging als 
bestuurslid van Vogelbescherming Nederland in op 
de relatie tussen een landelijke organisatie en 
lokale werkgroepen, met de mogelijkheid van 
educatie en projectsubsidies. Hans Portengen was 
vooral benieuwd hoe de relatie tussen 
natuurvereniging en bibliotheek zich in de 
toekomstige gemeenschappelijke behuizing zal 
ontwikkelen. 
Vervolgens was het tijd voor attenties en 
felicitaties voor de schrijvers en een aantal andere 
medewerkers aan het boek, zoals René van 
Rossum, opmaak en vormgeving, Joost 
Bouwmeester, fotoredactie, Jan Hendriks, vanwege 
zijn vele prachtige foto’s en Eefje van Stijn-
Draijer, eindredactie samen met de schrijvers. Een 
speciale bloemenhulde was er nog voor de 
echtgenoten van de schrijvers: Coby van Dijk, 

Marleen Spierenburg en Eefje van Stijn, vanwege 
de morele ondersteuning bij een bij vlagen toch 
ook  zware bevalling. Gelukkig konden we in het 
Leidsch Dagblad van diezelfde dag al lezen dat de 
schrijvers apetrots waren op hun nieuwe boreling. 
Daarna kon het publiek zelf  met het boek kennis 
maken door ontvangst van een presentexemplaar, 
dan wel het afhalen van een besteld of de  aankoop 
van een nieuw exemplaar.  
Inmiddels hebben al meer dan 500 boeken hun weg 
gevonden naar nieuwe eigenaren via de vereniging 
of lokale en regionale boekhandels.  
 
Bestelling Tussen tulpen en de zee  
Als lid van de vereniging kunt u het boek bestellen 
door overmaking van € 15 op  rekeningnummer 
2573795 van de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk. Voor die uiterst 
bescheiden prijs kunt u desgewenst  ook  meerdere 
exemplaren bestellen om cadeau te doen aan 
vrienden en relaties.  
 Als u lid wordt  van de vereniging geldt ook een  
prijs van € 15.  
Bent u geen lid of bij aankoop in de boekhandel is 
de prijs € 25.  
Voor bezorging/verzending dient u  € 5 extra over 
te maken.  
Zie voor nadere informatie over het nieuwe 
vogelboek,  de  aanschaf , ophaalmomenten en de 
foto’s van de presentatie in het Jan Verwey 
Natuurcentrum ook de website van de vereniging  
www.strandloper.nl 

 

 
Foto’s: Piet Broekhof 

http://www.strandloper.nl/
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 

 
John A.M. Jansen & Joop H.J. Schaminée 2009. 
Europese Natuur in Nederland. Zee en kust 
Natura 2000 gebieden.  KNNV Uitgeverij, Zeist. 
296 p. Prijs € 25. 
 
De KNNV Uitgeverij heeft in 2008-2009 een set 
van drie indrukwekkende boeken op de markt 
gebracht waarin alle Natura 2000 gebieden van ons 
land beschreven worden. Voor deze set moet € 
89,90 worden betaald. De boeken zijn niet 
afzonderlijk te verkrijgen, maar via Stichting 
Duinbehoud bestond laatst de mogelijkheid om het 
deel over Zee en kust voor 25 euro aan te schaffen.  
Op last van de Europese Commissie heeft elke 
lidstaat natuurgebieden moeten aanwijzen die van 
Europees belang zijn. Deze gebieden tezamen 
vormen een groot netwerk, de Europese 
Ecologische Hoofdstructuur. Voor elk gebied moet 
een beheerplan komen waarin duidelijk te lezen zal 
zijn wat de belangrijkste habitattypen zijn en hoe 
die beschermd moeten worden. Ook worden bij elk 
gebied ook habitatsoorten genoemd. Het beleid 
moet zijn gericht op 'de gunstige staat van 
instandhouding' van deze soorten en habitattypen. 
Wie denkt dat met het voorgaande in gedachten het 
hier om een saai en moeilijk leesbaar boek gaat, 
heeft het mis. De schrijvers, bijgestaan door vele 

deskundigen op verschillende vakgebieden, hebben 
er een bijzonder goed boek van gemaakt dat vlot 
leest en toch zeer goed de betekenis van de 
verschillende gebieden beschrijft. 
Het boek begint met reservaten die bij velen niet 
bekend zijn: de Noordzeereservaten. In ons 
grootste natuurgebied, het Nederlandse deel van 
het Continentale Plat van de Noordzee, liggen de 
volgende reservaten: Doggersbank, Klaverbank, 
Friese Front, Voordelta en de Noordzeekustzone 
van de Hondsbossche Zeewering tot Rottumeroog. 
Hierna volgen de zoutwatergetijdengebieden 
(Waddenzee en Deltagebied), de afgesloten 
zeearmen (Lauwersmeer, IJsselmeer, Randmeren), 
de zeekleigebieden (o.a. Oostvaardersplassen) en 
de duingebieden.  
De bespreking van de 49 gebieden volgt een 
duidelijke opbouw. Na een korte kenschets en een 
beschrijving van het landschap volgt een overzicht 
van de natuurwaarden van het gebied.  
Op een kaartje is nauwkeurig de begrenzing 
aangegeven. In een kader worden de habitattypen, 
de habitatsoorten en de belangrijkste 
broedvogelsoorten genoemd. Het geheel wordt 
ondersteund door uitstekende, instructieve foto's. 
Om de kwaliteit van de tekst te kunnen beoordelen 
ga je natuurlijk naar een paragraaf waarin een 
bekend gebied aan bod komt. In dit geval kiezen 
we voor de Coepelduynen waarvoor in dit boek 
twee pagina's beschikbaar zijn. De bijgevoegde 
kaart is zeer nauwkeurig en laat bijvoorbeeld zien 
dat de 'kuil' aan de Boerhaaveweg ook tot het 
reservaat behoort. Dat dit duingebied vooral van 
belang is door de goed ontwikkelde vegetatie van 
het zeedorpenlandschap komt in de tekst duidelijk 
naar voren. Hierbij worden ook bijzondere mossen 
genoemd. Helaas is de beschrijving van de 
broedvogelstand niet up-to-date, hoewel in de 
literatuurlijst wel onze Natuurgids uit het jaar 2000 
wordt genoemd. In dat boek is bijvoorbeeld te 
lezen dat Veldleeuwerik en  Wulp hier niet meer 
broeden en dat de Tapuit nagenoeg verdwenen is. 
In het hier besproken boek krijgt de lezer te horen 
dat hier nog flinke populaties van de genoemde 
soorten aanwezig zijn. Vermoedelijk zullen er ook 
in de andere paragrafen wel dergelijke 
slordigheden te vinden zijn. Dat neemt echter niet 
weg dat de schrijvers er in geslaagd zijn een 
belangrijk naslagwerk te produceren, waaruit 
nadrukkelijk naar voren komt dat de natuur in ons 
kleine landje er in Europees verband echt toe doet.
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Lennart Karlsson 2004. Wings over Falsterbo. 
Uitgegeven door Falsterbo Bird Observatory., 
Falsterbo, Zweden. 181 pagina's. Prijs € 45. 

 
Voor veel vogelaars is Falsterbo een begrip. Nergens in 
NW-Europa zijn in het najaar zoveel trekkende 
roofvogels te zien als hier. Bij een beetje tegenwind 
blijven veel vogels zo lang mogelijk boven land vliegen. 
Hierdoor komen duizenden roofvogels boven het meest 
zuidwestelijke puntje van Zweden terecht. Van hieruit 
steken ze de Oostzee over naar Denemarken.  Van eind 
augustus tot begin november zijn er dagelijks tientallen 
tot honderden Sperwers te zien. Rond 1 september gaat 
het vooral om Wespendieven en in de loop van 
september en begin oktober trekken duizenden Buizerds 
over. Behalve roofvogels passeren hier ook vele 
duizenden kwikstaarten, piepers, 
vinken, lijsters, duiven en 
kraaien. 
Falsterbo is niet alleen bij de 
Zweedse vogelaars populair, 
maar ook bij Denen, Duitsers en 
(veel) Nederlanders. Ook vanuit 
onze vereniging is diverse keren 
een reisje naar dit bijzondere 
punt georganiseerd. In 1992 
verscheen het eerste boekje over 
Falsterbo, zowel in een Zweedse 
als een Engelse uitgave. In 2004 
verscheen een sterk verbeterde en 
uitgebreide herdruk, wederom in 
een Zweedse en Engelse editie. 
Helaas is de herdruk van 2011 
voorlopig alleen in het Zweeds 
gepubliceerd. 
Het hier besproken boek is 
aangeschaft voor allen die eens 
naar dit bijzondere plekje van 
Zweden willen gaan. Het geeft in 
overzichtelijke kaartjes aan waar 
de beste plekken liggen. 

Duidelijke grafiekjes geven aan in welke weken van het 
najaar de diverse soorten verwacht mogen worden. Ook 
het ringwerk in het bosje bij de vuurtoren krijgt veel 
aandacht. Is er vanwege ongunstige 
weersomstandigheden geen trek, dan geeft het boek 
mooie routes in het achterland om daar naar vogels te 
gaan kijken. Zo is het mogelijk om op betrekkelijke 
korte afstand van Falsterbo Zeearend, Visarend, 
Steenarend en Rode Wouw te zien.. 
Ben je nog nooit in Falsterbo geweest, kom dit boek dan 
eens lenen. Grote kans dat je plannen gaat maken om 
daar in het najaar eens een paar dagen heen te gaan! 
 
Arne Ohlsson 2008. A guide to Birdwatching in 
Skåne, Southern Sweden. Uitgegeven door SkOF, 
Lund, Zweden. 192 pagina's. Prijs € 25. 
 
De zuidelijkste provincie van Zweden, Skåne geheten, 
voldoet in het geheel niet aan het beeld dat veel 
vakantiegangers van Zweden hebben als het land van de 
eeuwig zingende bossen. Het landschap, zeker het meest 
zuidelijke deel, doet sterk aan Denemarken denken. De 
Denen zijn hier dan ook eeuwenlang de baas geweest. 
Golvende akkers met graan en suikerbieten worden 
afgewisseld door bossen waarin veel loofhout te vinden 
is. In de laagten liggen meren met moerassige 
oeverzones. De kuststrook is bijzonder afwisselend met 
duinen, grindstranden en lage rotskusten. Naar het 
noorden liggen de grotere dennenbossen. Het zal niet 
verbazen dat Skåne een gevarieerde vogelbevolking 
heeft. Een reis naar Falsterbo of Öland kan uitstekend 
gecombineerd worden met een verkenningstocht door 
dit deel van Zweden. 
De bekendste vogel van Skåne is toch wel de Rode 
Wouw. Overal in Europa neemt deze soort af, maar hier 
neemt deze fraaie roofvogel opvallend toe waarbij het 
broedgebied zich steeds verder naar het noorden 

uitbreidt. Een deel van de 
populatie trekt over Falsterbo 
zuidwaarts (dit jaar al meer dan 
2500 ex.), maar honderden 
wouwen blijven ook in Zweden 
overwinteren. Bijzonder is ook de 
kleine populatie Steenarenden die 
hier in loofbomen broedt. Voor 
Nederlanders zijn ook de 
zuidelijkste naaldbossen van 
Zweden, nog net in Skåne 
gelegen, interessant. Hier zijn 
soorten als Dwerguil, 
Ruigpootuil, Auerhoen en 
Hazelhoen te vinden. 
Het boek is fraai vormgegeven. 
Van alle gebieden zijn behalve 
goede foto's ook uitstekende 
kaartjes opgenomen met daarop 
aangegeven de parkeerplaatsen 
(in Zweden altijd met een 
informatiebord en een WC) en de 
beste uitzichtpunten. Echt een 
boek dat uitnodigt wat langer in 
Zuid-Zweden rond te kijken! 
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Wierschuur 
 

Koene Vegter 
 
Waar kun je een paar stappen naar buiten doen om 
bij klagend wulpgeluid het licht van een bijna volle 
maan op een zilveren Waddenzee te  zien schijnen. 
Juist, bij de buitendijks gelegen Wierschuur op 
Terschelling. 27 deelnemers aan de jaarlijkse 
waddenexcursie van de Vereniging voor Natuur- 
en Vogelbescherming Noordwijk kunnen dit op de 
vrijdagavond 9 september 2011 meemaken, aan het 
begin van hun enerverende driedaagse verblijf op 
dit eiland.  
In deze tamelijk nat en koel verlopen zomer heeft 
Terschelling nog de meeste zonne-uren gehad en 
de nieuwe organisator van de waddenexcursies, 
Ruurd Eisenga, heeft dan ook de vooruitziende blik  
om, na ons laatste bezoek aldaar in het jaar 2000, 
weer eens de Wierschuur te contracteren voor deze 
groep natuurliefhebbers en –vorsers. Het wordt een 
fraai weekend met slechts een enkel dieptepunt, 
waarover later meer en  veel ruimte voor 
energievretende wandelingen en meer relaxte 
fietstochten, met een onmiskenbaar hoogtepunt, 
waarover verder meer.  

Zaterdagochtend verwent de nieuwe organisator 
ons eerst met een gebakken ei, waarna hij ons over 
een uitermate zompige Boschplaat richting de 
eerste slenk leidt, zodat menigeen alle energie 
moet aanspreken en de als altijd driftig 
doorstappende Willem Baalbergen ternauwernood 
een nat pak kan vermijden. Natte voeten heeft 
vrijwel iedereen, maar dit bijzondere landschap en 
de gevarieerde waarnemingen vergoeden veel. 
Steenlopers aan de rand van het wad, langs 
vliegende Kanoeten,  veel wegschietende Tapuiten, 
fraaie Bergeenden, overtrekkende Pijlstaarten en 
Watersnippen, een enkel Paapje, een bi-bi-bi-ende 
Regenwulp, jagende Buizerds, Haviken en Bruine 
Kiekendieven, een Boomvalk, een Sperwer en een 
Smelleken , achterna gezeten door een Kraai – 
gespot door roofvogelexpert Jaap Deelder. Jaap 
Eisenga attendeert ons op een enkele Kleine vos, 
Gab de Croock op diverse Grote parasolzwammen 
en Ineke Laroo determineert het duizend-
guldenkruid en de Rode ogentroost  voor ons. Al 
voor de eerste slenk wordt de natheid ons teveel en 
keren we terug  richting Wierschuur, voor een 
welverdiende lunchpauze.  

Op weg van Wierschuur naar Boschplaat   foto: Koene Vegter 
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Alleen natuuronderzoeker Wim Kuijper  bereikt 
het einde van de Boschplaat per fiets, waarbij hij 
de natuurontwikkeling  in al zijn schakeringen kan 
volgen en tevens het slakkengehalte kan 
controleren.  

Ook tijdens de pauze gaat voor sommigen het 
waarnemen onverminderd door, want op de vraag 
wat dit merkwaardig schelle  geluid  in de lucht 
toch inhoudt, reageert Willem Baalbergen, die met 
geloken ogen op een bank ligt bij te komen van 
zijn ontberingen, zonder mankeren met: Grote 
Stern met bedelend jong.  
’s Middags op de fiets gaat het wat makkelijker. 
Langs het wad Goud-, Zilver- en Bontbek-
plevieren,  foeragerende Rosse Grutto’s en 
overvliegende Lepelaars, en langs de binnenrand 
van het duin nog een Grauwe Vliegenvanger in het 
topje van een boom.  
 
Het wordt tijd voor de traditionele 
macaronimaaltijd, die ook al van nieuwe 
ingrediënten is voorzien en onder leiding van Ger 
Baalbergen en Corrie Meyers tot een zeer 
smakelijk geheel is gecomponeerd. Dat biedt een 
goede basis voor de al even traditionele 

waddenquiz, waarin de feitenkennis over 
Terschelling  door Willem Baalbergen, Elsa 
Endhoven en Gab de Croock wel heel zwaar 
getoetst wordt en waarbij ook  dicht- en 
zangkwaliteiten nog een rol spelen in de 

puntentelling. Dit is duidelijk niet iedereen 
gegeven, maar uiteindelijk komt  het  team met 
onder andere George Hageman, Maureen van 
Noort en Jaap Deelder als winnaar tevoorschijn, 
waarmee zij tevens de organisatoren zijn voor de 
quiz van volgend jaar.  
Een gang naar de niet alleen lokaal vermaarde 
zanger Hessel schiet er bij in vanwege een 
weersomslag  in de late avond, die echter 
menigeen in staat stelt buiten in de duistere 
regennacht van een onvervalste lichtshow te 
genieten, met van alle kanten  weerlicht, 
bliksemflitsen en gedonder: een werkelijk 
sublieme ervaring.  
 
In de vroege zondagochtend steelt Jaap Faber de 
show, door achteloos te melden in een graslandje 
achter de Wierschuur een heuse Hop gezien te 
hebben. Dat willen wij ook wel eens meemaken en 
in processie gaat het naar het landje, waar wel twee 

Terug bij de Wierschuur  foto: Koene Vegter 
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fraaie Friese zwarte paarden ons komen begroeten 
maar waar de voorspelde Hop zich niet laat zien. 
Net als iedereen teleurgesteld weer terug wil keren, 
tovert Jaap de zeldzaamheid op een nabijgelegen 
veldje opnieuw tevoorschijn en kunnen we de Hop 
in al zijn keurenpracht eerst van veraf maar via de 
telescoop ook tot in detail bewonderen. Voor velen 
is het de eerste Hop, in elk geval in Nederland. 
Wanneer we later in het aan het Noordzeestrand 
gelegen Heartbreakhotel van onze vreugde kond 
doen aan andere aanwezigen worden we eerder 
aangezien voor een bierpromotieteam, want lang 
niet iedereen blijkt bekend met deze zo mooie 
vogel. 

Rust wordt ons echter na deze topper niet 
gegund, want onze uit het onderwijs 
afkomstige organisator heeft zich als doel 
gesteld dit weekend tot een score van 100 
vogelsoorten te komen. Dus worden nog 
diverse biotopen afgestruind om naast de 
bijzonderheden ook de meer algemene 
vogels op te sporen. Samen met Merel, 
Roodborst, Winterkoning, Gekraagde 
Roodstaart, Houtsnip, Huiszwaluw en 
diverse andere soorten, komen wij 
uiteindelijk tot een aantal van 87 maar met 
de Hop erbij voelt het toch helemaal als 
100. 
Bovendien krijgt de plasjesgroep, die de 
watergebiedjes in het duin voor zijn 
rekening zou nemen, te maken met een 
onvervalst zware regenbui waar geen 
regenkleding tegen bestand blijkt, zodat 

later op de middag, in Terschellings haven, bij 
bagagevervoerder Zeelen een ware striptease nodig 
is om weer in droge kleding te geraken. 
Als dan ook nog 30 Lepelaars ten afscheid in de 
haven verschijnen, is het duidelijk dat hier van een 
in alle opzichten geslaagd waddenweekend sprake 
is, waar het hele gezelschap met plezier en 
organisator Ruurd Eisenga zeker met trots op terug 
kan zien.  Zijn vooruitziende blik bewijst hij 
opnieuw door ons nog op de boot mee te delen dat 
het waddenweekend 2012  van 21 tot 23 september 
op het idyllische eiland Vlieland zal plaats vinden,  
in het op de grens van dorp en wad gelegen 
onderkomen  Twest Endt.  

 

Het Hop-veldje foto: Koene Vegter 

De Hop gefotografeerd door George Hageman 
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Geïnundeerd bollenland en vogels 
 

Reinder Genuït  
 
Halverwege de jaren 80 van de vorige eeuw kwam het 
toepassen van chemische grondontsmetting in de 
bollenteelt onder invloed van de milieubeweging steeds 
meer onder druk te staan. Een teler uit Breezand in het 
noordelijk zandgebied wist van horen zeggen dat er in 
de jaren na de oorlog in de Wieringermeer enkele jaren 
redelijk ziektevrij geteeld kon worden en dat de reden 
hiervan gezocht moest worden in het feit dat de polder 
in 1944 onder water was gezet. Na enig experimenteren 
en onderzoek bleek de methode zeer effectief voor het 
bestrijden van een groot aantal ziekten en plagen in de 
bloembollenteelt. Vooral is het erg goed geschikt voor 
het bestrijden van nematoden (aaltjes); dit zijn 
wormpjes die parasitair op wortels en andere 
plantendelen kunnen leven en zeer schadelijk zijn voor 
de teelt van vele gewassen. Ook verschillende soorten 
schimmels en wortelonkruiden, zoals akkerdistel, 
worden door het onderwater zetten van land goed 
bestreden. 
Dit inunderen vind plaats nadat de gewassen in de 
zomer gerooid zijn, meestal blijft een perceel zes tot 
acht weken onder water staan. 
Indien het zeer schadelijke 
tulpenstengelaaltje 
(Ditylenchus dipsaci) bestreden 
moet worden dan moet een 
perceel zelfs wel tien weken 
onder water staan voor een 
afdoende bestrijding. 
Doordat deze periode 
samenvalt met de steltlopertrek 
uit het noorden van 
Scandinavië kwamen vogel-
liefhebbers er snel achter dat de 
onderwater gezette percelen een 
grote aantrekkingskracht 
hebben op steltlopers en andere 
waterminnende soorten. Wil 
een perceel veel vogels 
aantrekken dan moet er wel een 
paar randvoorwaarden zijn 
voldaan. Het perceel moet het 
liefst tijdens de periode van 
onderwater zetten een keer droogvallen, dit bevorderd 
het ontstaan van slik waar de vogels voedsel in kunnen 
vinden en de waterstand moet niet te hoog zijn. Door de 
bodemgesteldheid in de Bollenstreek zal het laatste hier 
lastig zijn. Om voldoende water op het land te houden is 
men hier genoodzaakt om te blijven pompen, iets wat in 
het noordelijk zandgebied minder hoeft. 
Dit jaar stonden er in de Bollenstreek meer percelen 
onder water dan we hier gewend zijn en dat leverde 
leuke soorten op (meer hierover in de 
waarnemingenrubriek).  
Ook in het Noordwijkse waarnemingsgebied stond een 
aantal stukken onder water. Mijn dagelijkse fietstocht 
van Oegstgeest naar de Langervelderslag was dan ook 

vaak qua tijd en afstand wat langer, omdat ik iedere 
morgen een aantal van de stukken afkeek op de 
aanwezigheid van vogels. Op woensdag 17 augustus 
fiets ik de Bronsgeesterweg op, waar al een aantal 
weken een stuk onder water staat, en eigenlijk direct 
valt me een klein rondtollend vogeltje op tussen de 
aanwezige Kokmeeuwen. Het zal een Grauwe 
Franjepoot (Phalaropus lobatus) zijn en om hier zeker 
van te zijn pak ik mijn kijker onder de snelbinders 
vandaan en het blijkt er inderdaad een te zijn. Via het 
Rare Bird Alert systeem van Dutchbirding geef ik mijn 
vondst door en ook bel ik een paar lokale vogelaars 
zodat ook zij op de hoogte zijn van de aanwezigheid van 
deze, zeker voor de Bollenstreek schaarse doortrekker. 
Slechts twee keer eerder is de soort gezien in de streek 
en dat was op 14 en 15 september 1991 langs de 
Tespellaan in Noordwijkerhout en op 23 en 24 augustus 
1999 langs de Heereweg in Lisse, waar zelfs twee 
vogels aanwezig waren.  
Op 18 augustus maakt de vogel  een uitstapje naar een 
perceel langs de ’s Gravendamseweg bij “het 
Soldaatje”. Bas van der Burg vindt de vogel daar ‘s 
middags en in de avond wordt hij weer aan de 

Bronsgeest gezien. De volgende morgen is de vogel 
verdwenen bij de Bronsgeest en ook bij Voorhout wordt 
hij niet meer gezien. 
Drie weken later op vrijdag 9 september belt Joost van 
der Sluis me dat hij een Grauwe Franjepoot heeft 
gevonden op een perceel aan het Westeinde in 
Noordwijkerhout. Deze vogel blijft 5 dagen en word 
door vele vogelaars bezocht en kon dankzij de 
gastvrijheid van de bloembollenteler ook zeer mooi 
gefotografeerd worden. En zo konden we dit jaar, sinds 
12 jaar, weer eens genieten van maar liefs twee Grauwe 
Franjepoten in de Bollenstreek.  

de Grauwe Franjepoot    foto: Reinder Genuït 
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Herfstnatuurspel 2011 
 

Tineke Verloop 
 
Woensdag 19 oktober 2011 werd weer het 
herfstnatuurspel gehouden in het Leeuwen-
horstbos. 
Als nieuwkomer bij de educatieve werkgroep werd 
mij gevraagd, hier een stukje over te schrijven. 
 
Het is alweer zo’n 20-22 jaar geleden, dat ik zelf, 
met mijn nu inmiddels volwassen  zoons, hier aan 
meedeed. In mijn herinnering was het altijd mooi 
weer en mijn kinderen vonden het altijd leuk om 
mee te doen. 
 
19 oktober begon ook als een mooie dag, maar 
naarmate de dag vorderde, kwamen er steeds meer 
donkere wolken aan de hemel. Ondanks deze 
dreigende wolken, waren er weer veel kinderen 
met ouders en/of begeleiders naar het bos 
gekomen. En net als zo’n 22 jaar geleden, waren 
ook deze kinderen enthousiast bezig. 
 
Bij de kraam kreeg ieder kind een vel mee, waar 
23 opdrachten op stonden. 
Zo moesten ze met een spiegel onder 
paddenstoelen kijken, of er plaatjes of buisjes 
onder zaten, de omvang van een beuk meten, in 

een doos met de handen voelen en dan maar raden, 
welke vruchten niet in het bos horen. Er was zelfs 
een opdracht waar ze met een band voor de ogen, 
even konden voelen hoe een mol door het leven 
gaat.  
Bij ieder juist antwoord, kregen ze een letter en uit 
deze 23 letters moesten ze een slagzin toveren. 
 
Jammer genoeg ging het halverwege de middag zo 
hard regenen, met een paar klappen onweer erbij, 
dat het wel heel erg moeilijk was het papier droog 
te houden en daar de antwoorden op te schrijven. 
 
De laatste opdracht was bij een tamme 
kastanjeboom, waar de tandjes om het blad geteld 
moesten worden. 
Maar er lagen natuurlijk ook nog kastanjes op de 
grond. Sommige kinderen waren wel heel 
verbaasd, te horen, dat ze die (nadat ze gepoft zijn) 
ook konden eten! 
 
Na veel gepuzzel moest er uit alle letters de zin: 
”detective spelen in het bos”, komen. 
Aan het eind van de puzzeltocht kreeg ieder kind, 
bij inlevering van het (dit keer heel erg natte) 
opdrachtvel, een kaartje mee met  alle antwoorden.       

 
 

Herfstnatuurspel  2011   foto: Piet Broekhof 
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Waarnemers van Trekstation Noordwijk aan Zee 
 
Jelle van Dijk 
 
De directe aanleiding voor het schrijven van dit stukje is 
de foto die Ruud Vlek mij begin september stuurde. Bij 
het leeghalen van een kast in het Zoölogisch Museum 
Amsterdam (ZMA) vanwege de fusie met het Nationale 
Centrum voor Biodiversiteit Naturalis in Leiden, 
ontdekte Kees Roselaar, conservator van het ZMA, een 
kistje met oude glasplaatnegatieven. Hij vermoedde dat 
hierbij interessante foto's konden zitten en schakelde 
Ruud Vlek in. Ruud is (onder andere) actief voor de 
Heimans en Thijsse Stichting. Deze stichting zet zich in 
voor het bewaren van het culturele erfgoed dat te maken 
heeft met de opkomst van de natuurbescherming in ons 
land. Zie hiervoor de interessante website 
www.heimansenthijssestichting.nl.  
Een van de foto's uit het kistje is hier afgebeeld. De foto 
is genomen op 27 oktober 1918 op het dak van Hotel 
Noordzee, het huidige Golden Tulip Noordwijk. 
Vermoedelijk is de foto genomen door de bekende 
vogelkenner en publicist Jan P. Strijbos. Bij de ouderen 
onder ons is Jan P. nog bekend door de geweldige 
lezingen die hij rond 1970 voor onze vereniging hield. 
Daarvoor werd vanwege de grote belangstelling de 
grote zaal van het gebouw De Rank (waar nu theater De 
Muze staat) afgehuurd. Met zijn heldere, karakteristieke 
stemgeluid kon hij zonder microfoon de gehele zaal 
'bespelen'. Jan P. Strijbos maakte ons op een van die 
lezingen ook deelgenoot van een bijzondere 
waarneming in Hotel Noordzee. Toen hij een keer met 
Jan Verwey op weg naar de waarnemerspost op het 
platte dak in een van de gangen een geheel ontklede 
dame uit de badkamer zag komen, merkte hij op: 
"vrouwtje in prachtkleed". 
Het dak van Hotel Noordzee was een van de telposten 
van het Trekstation Noordwijk aan Zee. De andere 
telpost bevond zich op het hoge duin achter Villa Nova, 
het woonhuis van de familie Verwey aan de Nieuwe 
Zeeweg. De oprichting van het trekstation in 1918 was 
een initiatief van Jan Verwey (geboren 1899) 
en zijn vriend Gerrit Brouwer (geboren 1898). 
Het was de bedoeling dat de vogeltrek dag en 
nacht gevolgd werd! Ook de nachttrek waarbij 
je het alleen met geluiden moet doen (lijsters, 
steltlopers, ganzen), was in het schema 
opgenomen. De waarnemers losten elkaar om 
de drie uren af. Voor beide telposten waren 
drie waarnemers of groepjes van waarnemers 
nodig (drie uur op de telpost, zes uur rust). 
Onderdak werd geboden in een tentenkampje 
bij Villa Nova en vermoedelijk konden de 
waarnemers in de keuken van de familie 
Verwey een warme hap krijgen. Wat dat 
betreft kreeg Jan Verwey alle ruimte in het 
ouderlijk huis! Behalve deze groep 
trekwaarnemers bood het huis af en toe ook 
onderdak aan vogels. Zo leefde een met olie 
besmeurde IJsduiker van 17 tot 21 december 
1921 in de badkuip van Villa Nova! 

Dat niet alleen leeftijdgenoten als Gerrit Brouwer en Jan 
P. Strijbos meewerkten, bewijst de hier afgebeelde foto. 
Daarop is de toen 32-jarige Wicher van der Sleen met 
zijn vrouw te zien. Wicher kijkt met een telescoop 
landinwaarts terwijl zijn vrouw met een kijker richting 
zee tuurt. Let ook op de primus (petroleumstel?) met het 
pannetje op de grond. Blijkbaar moest op het dak van 
het hotel zelf voor de voedselvoorziening worden 
gezorgd. In zijn boek In de ban van Vogels (1994) 
besteedt Karel H. Voous ook aandacht aan de hier 
afgebeelde Van der Sleen. Hij werd geboren op 4 
oktober 1886 te Haarlem en promoveerde in 1912 op 
een scheikundig onderwerp. Enige jaren was hij leraar 
aan het Stedelijk Gymnasium in Haarlem. Enige 
bekendheid kreeg hij door een vierweekse kampeertocht 
door het NW-deel van de Himalaya in 1926. Tijdens 
deze reis verzamelde hij veel vogels die na terugkeer 
belandden in het ZMA. Hierna hield hij zich met andere 
onderwerpen bezig. Zo werd hij een erkend onderzoeker 
van kinabast en publiceerde hij een handboek over oude 
kralen waar ook ter wereld. 
Het ambitieuze programma van het Trekstation 
Noordwijk aan Zee draaide in het eerste seizoen op 
volle toeren. Hierna kwam de klad er in. Voor het 
uitvoeren van het programma waren gewoon teveel 
mensen nodig. Met de resultaten van het eerste seizoen 
werd een geheel nummer van Ardea gevuld: Brouwer 
G.A. & J. Verwey 1919. Waarnemingen van het 
Trekstation Noordwijk aan Zee. Ardea 8: 1-92. Dit 
artikel is te lezen via de website van de Nederlandse 
Ornithologische Unie (www.nou.nu en click op Ardea, 
daarna verder met de zoekfunctie). 
De hier afgebeelde foto kwam te laat binnen om nog in 
ons nieuwe vogelboek te kunnen opnemen. Wel zijn 
uiteraard de gegevens die vanaf het dak van Hotel 
Noordzee werden verzameld in het boek verwerkt. Ook 
is een hoofdstuk opgenomen waarin over het vogels 
kijken (en schieten!) in vroeger tijd verslag wordt 
gedaan. 
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Broedvogels van het Duinpark in 2011 
 

Jelle van Dijk 
Duinpark is een woonwijk in Noordwijk aan Zee, 
grotendeels gebouwd in de jaren zeventig. In de 
jaren tachtig volgde de aanleg van het Willem 
Alexanderpark, dat ook wel Duinpark-Hoog wordt 
genoemd. Het hier beschreven onderzoekje 
beperkte zich tot het eigenlijke Duinpark met 
daarbij de zogenaamde Groene Long aan de 
westzijde.  
Deze woonwijk werd gebouwd op voormalige 
bollenvelden. Om gemakkelijk aan zand te komen 
om het terrein te egaliseren werd de duinvoet een 
stukje afgegraven. Met dit zand werden alle 
slootjes gedempt en het terrein bouwklaar 
gemaakt. Die slootjes vervulden echter een 
cruciale rol bij het afvoeren van het 'drangwater' 
vanuit het hoger gelegen gebied van Noordwijk 
aan Zee. Het gevolg was dat de huizen in Duinpark 
continu met wateroverlast hadden te maken. Pas na 
de aanleg van een goed drainagesysteem rond het 
jaar 2000 was het afgelopen met de wateroverlast. 
De wijk Duinpark is betrekkelijk ruim opgezet. De 
meeste huizen hebben aan de straatzijde een klein 
tuintje (meestal grotendeels betegeld), maar aan de 
achterzijde is meer ruimte voor een tuin die 
bovendien in veel gevallen aansluit op een 
gemeentelijke groenstrook.  
Een bijzonder groenelement is de parkachtige 
aanleg op en langs de helling die de overgang 
vormt naar het Willem-Alexanderpark. De 
achtertuinen van de aangrenzende huizen sluiten 

hier aan op ruime gazons 
omringd door dichte 
aanplant van struiken en 
bomen.  
De helling zelf is dicht-
begroeid met bomen en 
struiken en kent ook een 
dichte bodembegroeiing met 
soorten als Grote brandnetel, 
Witte dovenetel, Look 
zonder look, Tuinjudas-
penning en Klimop.  
Met een plattegrond in de 
hand werd vijfmaal een 
rondgang van ongeveer twee 
uren gemaakt, waarbij alle 
waarnemingen op de kaart 
werden ingetekend. Deze 
inventarisaties vonden plaats 
op 14 maart, 28 maart, 8 
april, 15 april en 4 mei. Van 
deze vijf tellingen werd de 

laatste uitgevoerd door Rien Sluijs. 
 
Resultaten  
(getal geeft aantal territoria) 
Zilvermeeuw 1 Tjiftjaf 2 
Houtduif 7 Koolmees 11 
Turkse Tortel 38 Pimpelmees 4 
Gierzwaluw 3 Spreeuw 14 
Winterkoning 2 Kauw 23 
Heggenmus 7 Zwarte Kraai 1 
Roodborst 1 Ekster 4 
Nachtegaal 1 Gaai 2 
Merel 13 Huismus 19 
Zanglijster 2 Ringmus 1 
Zwartkop 2 Groenling 1 
 
Bij het bekijken van dit lijstje valt direct op dat 
Duinpark een uitstekend gebied vormt voor Turkse 
Tortels en Kauwen. Hoogstwaarschijnlijk 
profiteren deze soorten van het voer dat het gehele 
jaar door wordt uitgestrooid op de hoek van de 
Willem van Beelenstraat en de W.H. van 
Konijnenburgstraat. Behalve veel voedsel moet er 
ook voldoende nestgelegenheid zijn. Veel Kauwen 
vinden nog steeds schoorstenen die niet goed 
afgesloten zijn. Paartjes die er niet in slagen een 
schoorsteen te bezetten, gaan regelmatig over op 
het broeden in dakgoten, waarbij altijd het einde 
van de goot gekozen wordt. De broedende vogel 
kan daar nog een beetje onder de grote randpan 
wegduiken. Eenmaal werd een nest in de dichte 
klimopbegroeiing van een populier vastgesteld. 

Groene Long van Duinpark, april 2011      foto: Jelle van Dijk 
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Turkse Tortels zijn weinig kieskeurig wat de 
nestplaats betreft. Een hoge, dichte conifeer kan 
altijd rekenen op belangstelling van Turkse 
Tortels. Maar ook in loofbomen, zelfs als ze nog 
niet in het blad zitten, zijn dikwijls nestjes te 
vinden. Vanuit onze woonkamer aan de L. 
Hellenberghof kunnen wij de laatste 
jaren het wel en wee van een paartje 
tortels volgen. Enkele malen lag het 
nestje in een loofboom op slechts 
enkele meters van het kauwennest in 
de dakgoot. Niet eenmaal werd 
gezien dat de Kauwen probeerden 
het nestje leeg te halen. Anders was 
dat met de Eksters die op ruim 10 
meter een nest hadden. We kregen 
sterk de indruk dat de Eksters 
weinig belangstelling voor de eieren 
hadden. Maar zodra er jongen 
waren, kwamen ze dichterbij. Dit 
resulteerde steevast in het roven van 
de jonge torteltjes. Pas na het 
uitvliegen van de eigen jongen 
waren de Eksters minder frequent 

bij hun nest te vinden en kregen de 
tortels eindelijk de kans ook jongen 
groot te brengen. Dat het gevaar niet bij 
roofzuchtige Eksters ophoudt, bleek een keer 
tijdens een heftige stortbui. De jonge tortelduif op 
het nest zat nog niet goed in de veren, maar was 
ondertussen al wel te groot om door een 
oudervogel te worden afgedekt voor de regen. Het 
gevolg was dat de jonge tortel drijfnat werd en 
spoedig hierna stierf. De oudervogels bleven er 
nog een tijdje naast zitten, blijkbaar niet begrijpend 
hoe dit kon gebeuren. 
Behalve Kauwen maken ook Huismus, Spreeuw, 
Gierzwaluw en Zilvermeeuw van huizen gebruik 
om er op of in te broeden. De Huismussen zitten 
vooral langs de L. Hellenberghof, wat wellicht ook 
verband houdt met het voeren op de eerder 
genoemde locatie. De tweede concentratie is te 
vinden in en rond de Schapedel. Onderzoek in 
Noordwijk-Binnen en Noordwijkerhout heeft 
duidelijk gemaakt dat Huismussen zich vaak 
vestigen op plaatsen langs de randen van 
woonwijken, vooral als deze grenzen aan 
bollenland of tuinderijen. Dat kan ook van invloed 
zijn op de plaats van de mussenconcentraties in 
Duinpark. Het enige paartje Ringmussen maakte 
gebruik van een nestkast aan de W. van 
Beelenstraat. 
De Gierzwaluw heeft zich ongeveer vijftien jaar 
geleden al in Duinpark gevestigd (W.H. van 
Konijnenburgstraat). In de zomer en het najaar van 

2011, na het vertrek van de Gierzwaluwen, zijn 
hier alle daken volledig vernieuwd. Vermoedelijk 
zullen de Gierzwaluwen in 2012 daken van 
koopwoningen zoeken waarvan de daken sinds de 
bouw niet zijn vernieuwd en waar dus altijd wel 
een scheve of afgebroken pan te vinden is. 

In 2011 heeft voor het eerst ook een paar 
Zilvermeeuwen in Duinpark gebroed. Al enkele 
jaren waren jaarrond enkele meeuwen op daken in 
de wijk te zien en de verwachting was dat er in 
2011 wel ergens op een dakkapel gebroed zou 
worden. Dat was echter niet het geval. Het enige 
gevonden nest bevond zich boven op een 
schoorsteen aan de Hendrik Vinkhof, precies 
tussen de zes pijpen. Er kropen drie jongen uit het 
ei, waarvan er één vliegvlug werd. Toen dit ene 
jong uitvloog en zich van dakkapel naar dakkapel 
verplaatste, werden de ouders agressief naar 
iedereen die zich op straat vertoonde. Dit leidde tot 
opmerkingen in de trant van "er zitten nu wel erg 
veel meeuwen in de wijk!" 
Dat de Groene Long iets toevoegt aan het 
vogelbestand van de wijk blijkt wel uit de soorten 
die alleen hier te vinden waren: Roodborst, 
Nachtegaal, Tjiftjaf en Zwartkop. Ook broeden 
hier Winterkoning, Heggenmus, Zanglijster, Merel 
en Houtduif. De vogeldichtheid is hier veel hoger 
dan in de smallere groenstroken elders. Het 
wachten is op een broedgeval van de Grote Bonte 
Specht. In een groot deel van het jaar vliegen 
spechten vanuit de duinen naar de Groene Long 
om er voedsel te zoeken. De bekende roffel is in 
het voorjaar echter nog niet gehoord. Wellicht dat 
er eerst wat dood hout in de oudere populieren 
moet komen. 

Zilvermeeuw met jongen, juni 2011, H.Vinkhof         foto: Jelle van Dijk 
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Lepeltjesdief  
 
De laatste jaren zie ik geregeld Eksters in 
mijn achtertuin. Soms doen ze wat pogingen 
om een nest te bouwen, maar daar komt niet 
veel van terecht. Het blijft bij wat verspreide 
takken in een hoge Amerikaanse vogelkers. 
Ik ben vast niet de enige die Eksters in het 
dorp ziet. Nu het beest vrijwel als broedvogel 
uit het duin is verdwenen heeft het de 
bebouwing opgezocht. Ongetwijfeld heeft dit 
met de komst van de Havik in de duinen te 
maken. Die heeft de Ekster hoog op de 
menulijst staan. Mensen die veel in duin 
komen kunnen daar mooie verhalen over 
vertellen. Eksters broeden graag in alleenstaande 
meidoorns en zitten dan vaak boven in de boom op 
wacht. Ze zijn dan een gemakkelijke prooi voor de 
Havik. Deze komt daarbij laag over de grond 
aanvliegen en neemt vlak voor de boom op en 
grijpt de Ekster. Het is dus niet zo verwonderlijk 
dat Eksters de havikloze bebouwing van het dorp 
opzoeken. 
De nestor van onze vereniging, Dick de Jonge, 
stelde laatst de vraag: Is het waar dat Eksters 
blinkende voorwerpen stelen? Dat onze zilveren 
lepeltjes en trouwringen voor hen niet veilig zijn? 
Het is wel een algemeen 
aanvaard verhaal, maar hij had 
het nog eens nagekeken in het 
standaardwerk van Bauer en 
Glutz. Daarin staat dat bij 
controle van 500 nesten geen 
enkel blinkend voorwerp was 
aangetroffen. Dus misschien 
moeten we het volksverhaal 
van de stelende Ekster wel naar 
het rijk der fabelen verwijzen.   
Over volksverhalen gesproken: 
er is een heel aardig boekje 
door Han Alta geschreven, met 
de titel;” De vogel in het 
volksgeloof”. Het is ooit door 
de Nederlandse Jeugdbond 

voor Natuurstudie uitgegeven en was toen voor 45 
cent bij de administrateur te verkrijgen. Uiteraard 
staat er ook een hoofdstukje in over de Ekster, 
maar daarin geen woord over diefachtige 
gedragingen. Wel blijkt uit het boekje dat de vogel 
altijd in een slechte reuk stond. In verschillende 
opzichten zou hij bijvoorbeeld wat met de duivel te 
maken hebben, een zwetser zijn en werden ze in 

verband gebracht 
met hongersnood en 
komend slecht 
weer.  
Die slechte naam 
hebben de Eksters 
nog steeds. Met 
kraaien, kauwen en 
gaaien worden ze 
krengen van vogels 
genoemd. Beesten 
die de eieren en 
jongen uit de nesten 
van onze geliefde 
zangvogeltjes halen. 
Maar ook hierbij is 
het de vraag of dit 
wel waar is. Als je 
het wat meer in de 

lijn van Darwin bekijkt is het misschien wel goed 
dat de Merel, die zijn nest op de verkeerde plek 
bouwt, zijn nakroost kwijt raakt. Hoe zielig wij het 
voor dat merelpaartje ook vinden. We moeten 
daarom maar niet de boer uit het boekje van Alta 
navolgen. Die spijkerde een dode Ekster in zijn stal 
om zijn paarden tegen de duivel te beschermen. 
Probeer liever dat mooie boekje over de vogel in 
het volksgeloof te pakken te krijgen. Alleen zal dat 
voor 45 cent wel niet meer lukken. 
 
W. Andelaar     
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Graslandpolders bij Hillegom bedreigd! 
 
Jelle van Dijk 
 
Ten noorden van Hillegom ligt nog steeds een 
open graslandgebied dat op de topografische kaart 
wordt aangeduid met Vosse- en Weerlanerpolder 
(het deel grenzend aan Hillegom-Noord) en met 
Oosteinderpolder (grenzend aan Bennebroek). 
De Vosse- en Weerlanerpolder is een laaggelegen 
veenweidegebied, gekenmerkt door een 
verkaveling met veel smalle sloten. In dit gebied 
broeden veel Grutto's, Tureluurs, Scholeksters en 
Kieviten. Bij de watervogels valt het aantal 
Slobeenden op. In het gebied zwerft ook een groep 
boerenganzen rond, waarbij Nijlganzen en Grote 
Canadese Ganzen zich hebben aangesloten. De 
Oosteinderpolder is minder in trek bij weidevogels, 
maar vormt een waardevol, open graslandgebied 
tussen Ringvaart en de bollenvelden verder 
westwaarts gelegen. 
Het gebied ten zuiden van de Oosteindervaart (de 
Vosse- en Weerlanerpolder) zal  minder 
aantrekkelijk voor weidevogels worden door de 
voorgenomen aanleg van fiets-, wandel- en 
ruiterpaarden. De versnippering zal leiden tot meer 
verstoring, ook al zal het wandelpad tijdens het 
broedseizoen gesloten worden. Veel onrust zal 
vermoedelijk veroorzaakt worden door de jaarrond 
activiteiten vanuit de (nog te bouwen) manege. 
Naast deze bedreiging door de genoemde 
recreatieprojecten, komt de bedreiging door slecht 
beheer. De bedoelde overdracht aan het Zuid-

Hollands Landschap heeft niet plaatsgevonden en 
door gebrekkig onderhoud treedt verruiging op, die 
zichtbaar wordt in een toenemende begroeiing met 
Pitrus. De broedvogelstand is hierdoor achteruit 
gegaan ten opzichte van enkele jaren terug. 
 
De Oosteinderpolder wordt ernstig bedreigd door 
de voorgenomen aanleg van een autoweg die de 
N205 (in de Haarlemmermeer) met de N206 (in de 
Bollenstreek) moet gaan verbinden. De weg heeft 
de naam Noordelijke Ontsluiting Greenport 
gekregen. Deze weg gaat via een aquaduct onder 
de Ringvaart door en loopt dan als vierbaansweg 
tot aan de provinciale weg N208 (Weeresteinerlaan 
tussen Hillegom en Bennebroek). Hierna gaat deze 
weg als tweebaansautoweg verder westwaarts door 
het bos van Vogelenzang, onder de spoorlijn door, 
over de Leidse Trekvaart heen en dan door de 
bollenvelden van Vogelenzang naar de bestaande 
N206 bij de Tiltenberg (De Zilk). Het is duidelijk 
dat deze weg niet alleen een enorme impact zal 
hebben op het polderlandschap ten noorden van 
Hillegom, maar ook op het bos van Vogelenzang 
en het bijzondere binnenduinrandlandschap ten 
noorden van De Zilk. 
Gelukkig is een half jaar terug in Hillegom een 
vereniging opgericht, die zich inzet voor het 
behoud van de polders bij Hillegom. De naam laat 
niets te raden over: Vereniging Behoud de 
Polders. Deze jonge vereniging zoekt steun bij 
allen die hart hebben voor het landschap van de 

Duin- en Bollenstreek.  
Hoe meer leden, hoe sterker je 
immers staat tegenover de 
plannenmakers.  
Iedereen die ook tegen de 
genoemde plannen is, wordt 
opgeroepen dit initiatief te 
steunen door zich als lid aan te 
melden. Dit kan heel 
eenvoudig per e-mail aan 

ton.vd.reep@hotmail.com 
Geef per e-mail door: naam, 
adres, postcode en woonplaats 
en maak minimaal 10 euro 
(minimumcontributie 2011) 
over op rekening 1597.41.971 
t.n.v. Vereniging Behoud de 
Polders, onder vermelding 
van: lidmaatschap 2012. 
Hierna wordt u per e-
nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden. 

 
Weerlanerpolder      Foto: Paul Breitbarth, Provinciale Staten ZH 
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Opvallende waarnemingen juli-september 2011 
 
Peter Spierenburg 
 
Bollenland onder water 
Op het moment van verschijnen van deze 
Strandloper is ook het nieuwe vogelboek uit: 
Tussen tulpen en de zee. Als je het nog niet 
gekocht hebt – doen! En doe er ook één cadeau 
(voor de aantrekkelijke ledenprijs) aan die 
vrienden en familieleden die je wel eens vragen 
wat je nou zo leuk vindt aan vogels. Tussen tulpen 
de tee bundelt veel van wat we op dit moment 
weten van de vogels rond Noordwijk.  
Dus ook een boek om er af en toe eens bij te 
pakken om wat na te zoeken. Zie ik nu het normale 
patroon of is er iets bijzonders aan de hand. Want 
één ding is zeker, de vogelwereld blijft continue in 
beweging, en we blijven elke keer weer verrast 
worden.  
Ook in deze rubriek zal het vogelboek regelmatig 
de revue passeren. Zo melden we in Tussen tulpen 
en de zee dat het onder water zetten van bollenland 
in onze streek helaas nooit zo’n hoge vlucht heeft 
genomen.  

We worden op onze wenken bediend, want dit jaar 
hadden we weer eens een aantal mooie percelen 
met de nodige bijzondere passanten. Het best 
bezocht was het perceel in de Bronsgeest. 
 Dit was niet alleen groot, maar lag ook in het open 
landschap, dus had veel potentie. Vooral de 
variatie aan steltlopers viel op, met o.a. Zwarte 
Ruiters, Bontbekplevieren en Kemphanen.  
Ook bij het Oosterduinse Meer lag een perceel 
onder water. Ook dit trok veel steltlopers aan. 
Maar vaak was de waterstand  hoog en was het 
perceel alleen aantrekkelijk voor rustende groepen 
Kieviten en meeuwen. Hier zat regelmatig een 
Geelpootmeeuw of jonge Zwartkopmeeuw tussen. 
Een minder bekend landje was dat in de 
Zilkerpolder. Dit had een lage waterstand en was 
steeds nogal slikkig. Hier waren dan ook 
regelmatig Krombekstrandlopers en Kleine 
Strandlopers te zien.  
De laatste plek was een klein perceel in de 
Noordwijkerhoutse Geest. Vrijwel ingesloten door 
bebouwing en kassen leek dit weinig potentie te 
hebben, maar toch dook hier een bijzondere soort 
op, waarover Reinder Genuït elders in deze 
Strandloper meer schrijft. 

 
Maximum aantallen 

 

 Bronsgeest Noordwijkerhoutse Geest Oosterduinse Sloten Zilkerpolder 
onder water 1 jul – 7 sep 8 aug - 27 sep 20 jul – 23 sep 21 aug – 11 sep 
Bergeend 6 6 7  Lepelaar 2 2 2 5 
Bontbekplevier 10  4  Zilverplevier  1 1  Kievit 578 96 482 20 
Kanoet   1  Kleine Strandloper 1 2 1 3 
Krombekstrandloper  3 6 4 
Bonte Strandloper 1 2 9 2 
Kemphaan 11 2 7 1 
Watersnip 1 3 1  Zwarte Ruiter 3 8 6 1 
Groenpootruiter 8 2 9 2 
Witgat 4 2 10  Bosruiter 2  2  Oeverloper 13 6 17 2 
Steenloper   1  Grauwe Franjepoot 1 1   Zwartkopmeeuw 1  1  Geelpootmeeuw   1  Grote Stern   1  Visdief 32  172  
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Boomvalken 
 
In de Zwetterpolder trok een familie boomvalken 
veel bekijks. Bij een bedrijf langs de Leeweg zaten 
van 10 t/m 24 september drie net uitgevlogen jonge 
vogels. Vanaf de nok van een kas deden ze de 
eerste pogingen om te jagen. Waarschijnlijk waren 
dit vogels die in Oud-Leeuwenhorst uit het ei zijn 
gekomen. Maar ook op Offem zat een nest. 
Boomvalken zijn buiten de broedtijd vooral 
insectenjagers die libellen en andere grote insecten 
uit de lucht pakken. Maar als ze jongen op het nest 
hebben jagen ze op vogels. Op 26 augustus was 
Gab de Croock getuige van een spectaculaire 
jachtpartij. Een Boomvalk, wellicht één van de 

oudervogels van Offem, verscheen plotseling 
boven het ondergelopen bollenlandje aan de 
Leeweg. De aanwezige steltlopers, 3 Zwarte 
Ruiters en 6 Oeverlopers, gingen in paniek de lucht 
in. De Boomvalk wist na een achtervolging en drie 
pogingen de Oeverloper uiteindelijk te grijpen. Het 
einde van een Oeverloper en een maal voor  de 
opgroeiende Boomvalken. De Boomvalken van 
Offem vlogen de volgende dag uit, getuige een 
juveniel dat verscheen op de lichtmasten van het 
SJC sportterein. 
 
(Hieronder de fotoserie van Gab de Croock )

 
 

 



De Strandloper december 2011 27 

Noordse Pijlen 
Het orkaanseizoen in Noord-Amerika heeft altijd 
de aandacht van de zeetrektellers in Nederland. De 
restanten van een orkaan die de Atlantische 
Oceaan oversteken kunnen hier voor ruig weer 
zorgen en bovendien zeevogels vanaf de oceaan de 
Noordzee in voeren. Als zo’n storm bovenlangs 
Schotland de Noordzee in draait staat dat garant 
voor Vaal Stormvogeltjes en Grauwe 
Pijlstormvogels. De herfststormen waren vroeg dit 
jaar en kwamen bovendien uit onverwachte hoek. 
Het restant van de orkaan Katia trok langs de 
zuidkant van Engeland. Deze zuidwesterstorm 

dreef juist vogels uit 
het Kanaal en de 
zuidelijke Noordzee 
onze kant op.  
Op 7 en 8 september 
draaide de wind van 
zuidwest naar west 6-
7 en kwamen grote 
aantallen zeevogels in 
het zicht van de 
zeetrektellers.  
Geen vaaltjes, relatief 
weinig grauwe pijlen, 
maar recordaantallen 
Noordse Pijlstorm-
vogels. De hele dag 
door kwamen deze 
langs, vaak dichtbij 
het strand en goed te 
zien.  
Voor de zeetrekhut 

vlogen ze gewoon tussen de kitesurfers door. In 
Tussen tulpen en de zee staat een dagrecord van 7 
noordse pijlen vermeld. Met 22 vogels op 7 
september en 18 vogels op de 8e werd dit ruim 
verbeterd. Ook elders langs de kust waren het 
historische dagen, met als klapper 240 noordse 
pijlen langs Westkapelle. Of de Noordse 
Pijlstormvogels helemaal uit het Kanaal kwamen is 
niet te zeggen. Wel kwamen er in deze trekgolf 
ook een aantal zeldzame Vale Pijlstormvogels 
mee. Het Kanaal is voor deze soort steeds 
belangrijker aan het worden in de nazomer. 

 
 
 

  

Deze prachtige Boomvalk is gefotografeerd langs de Leeweg in Noordwijk  door  René van Rossum 

Noordse Pijlstormvogels. Bron: wikipedia 
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Veldwaarnemingen juli-september 2011 
 
soort datum aantal locatie waarnemers 
Bergeend 03 jul 221   zeetrekpost overvliegend NO PS JD  
Topper 30 jul 11   zeetrekpost overvliegend NO JD PS 
Patrijs 19 jul 5   Elsgeesterpolder adult met kuikens MG 

 21 aug 9   Oosterduinse Sloten adult met kuikens BB 
Kwartel 04 jul 1   Noordzijderpolder   MW RD 
Roodkeelduiker 18 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD HV 
Parelduiker 11 sep 1   zeetrekpost overvliegend NO PS 

 17 sep 4   zeetrekpost overvliegend noordwest PS JD  
Noordse Stormvogel 15 jul 2   zeetrekpost overvliegend PS JD  
Grauwe Pijlstormvogel 07 sep 3   zeetrekpost overvliegend ZW HV JD 

 08 sep 20   zeetrekpost overvliegend ZW JD 

 14 sep 5   zeetrekpost overvliegend ZW JD HV 
Noordse Pijlstormvogel 07 sep 22   zeetrekpost overvliegend ZW JD HV 

 08 sep 18   zeetrekpost overvliegend ZW JD HV 

 13 sep 5   zeetrekpost overvliegend ZW JD 

 14 sep 8   zeetrekpost overvliegend ZW JD HV 
Vale Pijlstormvogel 31 jul 1   Noordduinen - strand overvliegend N SW 

 07 sep 2   zeetrekpost overvliegend ZW JD HS 

 08 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD 

 18 sep 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD PS 
Aalscholver 28 sep 800   De Puinhoop overvliegend ZW BB RR 
Kleine Zilverreiger 25 jul 1   Noordzijderpolder   MW 

 30 jul 1   Noordzijderpolder   MW 
Grote Zilverreiger 31 jul 1   Elsgeesterpolder   MG 

 24 sep 2   Noordzijderpolder overvliegend Z JF 

 28 sep 14   Coepeduynen - strand overvliegend Z RR BB 
Purperreiger 29 jul 1   AWD Pindabergje   RD 
Zwarte Ooievaar 21 jul 1 juv AWD De Vellen   SR 
Ooievaar 11 jul 1   Offem   BB 

 12 jul 1   Achterweg foeragerend NA 
Lepelaar 30 jul 36   Hoogeveense Polder   JD 
Wespendief 05 aug 1   Hoogeveense Polder overvliegend ZW BB 

 16 aug 2 juv AWD Haasveld   PH 

 19 aug 1   Oud-Leeuwenhorst   RD 
Slangenarend 02 sep 1   Rijnsoever overvliegend Z ArM 
Visarend 13 aug 1   zeetrekpost overvliegend ZW JD 

 10 sep 1   Langevelderslag overvliegend Z NA 

 17 sep 2   zeetrekpost overvliegend ZW PS JD  
Roodpootvalk 08 sep 1 ad man Noordduinen - De Blink overvliegend ZW FV 
Smelleken 13 sep 1   Coepelduynen  jagend BB 

 25 sep 2   De Puinhoop overvliegend Z RR LP e.a. 
Boomvalk 27 aug 2   Boechorst min. 1 juv JF 

 10- 24 sep 3 juv Zwetterpolder   JD JS e.a. 
Slechtvalk 23 jul 1 onv Coepelduynen - strand overvliegend PS 

 11 aug 1 juv zeetrekpost overvliegend ZW JD 

 02 sep 1   Coepeduynen - strand overvliegend ZO RR 

 24 sep 1   Sint Bavo overvliegend Z MW 
Bontbekplevier 12 jul 2   AWD Van Limburg Stirumvallei   RD 

 04 sep 2   Bronsgeest   JF e.a. 
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soort datum aantal locatie waarnemers 
Bontbekplevier 05 sep 10   Bronsgeest   FK RR GC 

 11 sep 111   zeetrekpost overvliegend ZW PS 

 26 sep 14   AWD strand   HV 
Morinelplevier 03 sep 1   Binnenwatering overvliegend Z RR 
Zilverplevier 13 sep 1   Oosterduinse Sloten foeragerend RR 
Kanoet 03 aug 1   Oosterduinse Sloten   JD 
Drieteenstrandloper 11 aug 1   Buitenwatering   RR LP 

 11 sep 30   AWD strand   HN 
Kleine Strandloper 24 sep 2   Noordwijkerhoutsche Geest   JD JF 
Krombekstrandloper 13 sep 6   Oosterduinse Sloten foeragerend RR PH 
Bonte Strandloper 13 sep 9   Oosterduinse Sloten   PH JD 
Kemphaan 05 sep 11   Bronsgeest foeragerend RR 
Zwarte Ruiter 25 aug 4 juv Noordwijkerhoutsche Geest   JD RR 

 26 aug 3   Noordwijkerhoutsche Geest   KV JH BB 

 26 aug 3   Bronsgeest   GC 
Groenpootruiter 13 sep 9   Oosterduinse Sloten foeragerend RR PH 
Witgat 09 aug 10   Oosterduinse Sloten   BB 
Bosruiter 21 aug 2   Oosterduinse Sloten   FK BB 

 26 aug 1   Bronsgeest   BB 
Oeverloper 22 aug 17   Oosterduinse Sloten   BB 
Steenloper 10 aug 1   Oosterduinse Sloten   JD 
Grauwe Franjepoot 16-18 aug 1 onv Bronsgeest   AE 

 9 14 sep 1 juv Noordwijkerhoutsche Geest   RG e.a. 
Middelste Jager 07 sep 2 onv zeetrekpost overvliegend ZW JD HS 
Kleine Jager 15 jul 1   zeetrekpost overvliegend NO JD 

 07 sep 4   zeetrekpost overvliegend ZW JD HV 

 25 sep 8 1e kj zeetrekpost overvliegend ZW JD KV 
Grote Jager 04 sep 1   zeetrekpost overvliegend NO PS 

 07 sep 5   zeetrekpost overvliegend ZW JD HS 

 14 sep 4   zeetrekpost overvliegend ZW JD HV 
Zwartkopmeeuw 07 jul 1 1e kj zeetrekpost overvliegend NO JD 

 29 jul 3 juv zeetrekpost overvliegend NO JD 

 25 sep 4   zeetrekpost 3 1kj, 1 2kj JD 
Dwergmeeuw 15 jul 1 adult zeetrekpost overvliegend ZW JD PS 

 27 aug 1 juv zeetrekpost overvliegend ZW PS 
Vorkstaartmeeuw 10 sep 1 onv AWD strand overvliegend ZW DB 
Kokmeeuw 25 aug 742   Bronsgeest   JD 
Geelpootmeeuw 12 aug 1 1e kj Oosterduinse Sloten   BB 
Pontische Meeuw 03 sep 1 1e kj Noordduinen - strand   MW 
Grote Mantelmeeuw 26 sep 97   strand paal 81 en 71   HV 
Ross' Meeuw 31 jul 1 ad wint zeetrekpost overvliegend NO JD PS 
Drieteenmeeuw 30 jul 1 juv zeetrekpost overvliegend ZW JD PS 
Grote Stern 13 sep 1   Oosterduinse Sloten   PH 
Noordse Stern 04 jul 2 adult zeetrekpost overvliegend NO JD 
Zeekoet 16 aug 1   Buitenwatering   PL 
Ransuil 01 sep 1   Noordduinen - Malotedel roepend RJ 
Velduil 27 sep 2   Coepelduynen    WL 
Gierzwaluw 21 aug 3   Vinkeveld overvliegend Z NA 
IJsvogel 01 aug 1   Nieuw-Leeuwenhorst   HV 

 17 aug 1   Offem - Varkensboslaan   HV 
Draaihals 25 sep 1   AWD Van Limburg Stirumvallei   PH 
Zwarte Specht 29 jul 1   Oud-Leeuwenhorst   AH 
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soort datum aantal locatie waarnemers 
Kleine Bonte Specht 20 aug 1 ad man Noordduinen    CZ 

 09 sep 1 ad man De Puinhoop   RO 

 28 sep 1   Langeveld foeragerend JW 

 30 sep 1 ad man De Puinhoop overvliegend ZW PS 
Boomleeuwerik 28 sep 38   De Puinhoop overvliegend Z RR BB 
Grote Pieper 25 sep 1   De Puinhoop overvliegend ZW PS LP RR 

 28 sep 1   Luchter Zeeduinen overvliegend ZW JW 
Duinpieper 10 sep 1   De Puinhoop overvliegend ZW  
 11 sep 1   Langevelderslag overvliegend Z HN 

 28 sep 1   De Puinhoop overvliegend Z RR BB 
Boompieper 26 sep 36   De Puinhoop overvliegend Z RR 
Roodkeelpieper 25 sep 1   De Puinhoop overvliegend LP PS 

 29 sep 1   De Puinhoop overvliegend Z RR 
Oeverpieper 26 sep 1   De Puinhoop overvliegend Z RR 
Engelse Kwikstaart 04 sep 1   Bronsgeest   PS 
Grote Gele Kwikstaart 27 aug 1   Middengebied   CZ 

 25 sep 25   De Puinhoop overvliegend Z RR NA e.a. 
Nachtegaal 22 aug 2   Coepelduynen    WL 
Gekraagde Roodstaart 28 sep 1   Zwarte Pad    WL 
Paapje 23 sep 2   AWD Starrenbroek   AM 

 25 sep 4   Elsgeesterpolder   HS 
Koperwiek 30 sep 2   De Puinhoop overvliegend ZW PS RR 
Sprinkhaanzanger 11 jul 3 juv Coepelduynen  net uitgevlogen JD 
Kleine Karekiet 28 jul 2   ESTEC zingend SH 

 01 aug 1   Noordduinen - Aardbeidel zingend PL 
Braamsluiper 02 sep 1   De Puinhoop   CZ GB 
Grasmus 18 sep 1   Sint Bavo   MW 
Tuinfluiter 18 sep 1   Willem v.d. Bergh   PS 
Bladkoning 28 sep 1   De Puinhoop   RR BB 

 28 sep 1   Middengebied   CZ 

 29 sep 2   Rijnsoever   MD 
Fitis 23 sep 1   Middengebied   CZ 
Vuurgoudhaan 28 aug 1   Middengebied   CZ 
Grauwe Vliegenvanger 15 jul 1   AWD De Zilk   RD 
Bonte Vliegenvanger 31 aug 1 ad man Grashoek   ID 

 24 sep 2   Coepelduynen    CZ 

 
 
Zoogdieren 
 
Boommarter 22 jul 1  Noordwijkerhout N206 verkeersslachtoffer AE BN MW 

 17 aug 1  AWD De Zilk BBe 
Bunzing 13 jul 1  Noordwijkerhout verkeersslachtoffer BN 
Hermelijn 19 jul 2  Elsgeesterpolder MG 
Dwergspitsmuis 22 jul 1  Langevelderslag vondst MC 
Huisspitsmuis 13 jul 1  Vinkeveld vondst NA 
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Vlinders en libellen 
 
Heivlinder 26 jul 75  AWD - Van Limburg Stirumvallei PH 

 19 aug 1  Coepelduynen  AP 
Koevinkje 03 jul 1  Coepelduynen  CZ 
 05 jul 40  Langeveld WB 
Gele luzernevlinder 20 aug 1  AWD Oosterkanaal PH 
Bruine Winterjuffer 19 aug 1  Willem v.d. Bergh AP 

 

Waarnemers 
AE Arjan van Egmond HV Hein Verkade PH Pel van Hattum 
AH Arjen Hotting ID Ineke van Dijk PL Peter Lindenburg 
AM Annelies Marijnis JaD Jaap Dijkhuizen PS Peter Spierenburg 
ArM Arnold Meijer JD Jelle van Dijk RD Rineke Dedding en Axel Duivenvoorden 
AP Arjan Portengen JF Jaap Faber RG Reinder Genuït 
BB Bas vd Burg JH Jan Hendriks RJ Rob Jansson 
BBe B. Berkhey JS Joost van der Sluijs RO Rob Olivier 
BN Bart Noort JW John van der Woude RR René van Rossum 
CZ Casper Zuyderduyn LP Luuk Punt SH Sarah Humphrey 
DB Daniel Beuker MC Marnix de Croock SR Stef Ruigrok 
EH Ed van Hecke MD Menno van Duijn SW Steven Wytema 
FV Felix Verschoor MG Mariska de Graaff WB Wouter Bosgra 
GB Gijsbert van der Bent ML Marien Langbroek WL Wim Langbroek 
GC Gab de Croock MW Maarten Wielstra PH Pel van Hattum 
HN Hans de Nobel NA Noël Aarts PL Peter Lindenburg 
HS Hans van Stijn     
 

 
Wilde Zwanen  foto: Jan Hendriks  
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Lijst van werkgroepen en commissie 
 
Jeugdnatuurclub 
De jeugdnatuurclub organiseert excursies en activiteiten 
in het Jan Verwey Natuurcentrum speciaal gericht op de 
jeugd van 6 tot 12 jaar.  
Contactpersoon: Annet de Willigen Tel: 0252-221760 e-
mail: jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl 
  
Natuurvrienden 12+  
Ouder dan 12 en Natuurliefhebber? 
Bel dan met Gab de Croock (071-4013314) of mail naar 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com.  
  
Excursies 
Er worden regelmatig excursies georganiseerd. De 
bestemming kan de omgeving van Noordwijk zijn, maar 
ook natuurgebieden elders in Nederland of zelfs het 
buitenland.  Contactpersoon: Ruurd Eisenga 
Telefoon: 071-3618141 e-mail: r.eisenga@gmail.com 
  
Vogelwerkgroep 
De vogelwerkgroep doet onderzoek naar de vogelstand 
rond Noordwijk. Er worden broedvogel-inventarisaties, 
watervogel- en zeetrektellingen uitgevoerd. 
Contactpersoon: Jelle van Dijk  
Telefoon: 071-3610833  e-mail: dijkboom@planet.nl 
  
Paddestoelenwerkgroep 
De paddestoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal 
soorten paddestoelen dat in Noordwijk en omgeving 
voorkomt. Contactpersoon: Lutgarde Roelandt 
Telefoon: 071-3610396 
  
Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(Samen met KNNV-afd. Leiden)  
De mossenwerkgroep houdt zich bezig met de mossen 
en korstmossen die rond Noordwijk te vinden zijn. 
Contactpersoon: Jeannette Teunissen.  
Telefoon 0172-437018 
  
Kerkuilen Werkgroep 
Met het plaatsen van nestkasten hoopt de werkgroep de 
vestiging van Kerkuilen in de regio een steuntje in de 
rug te geven. Contactpersoon: Mariska de Graaff 
Telefoon: 0252-211826; mobiel: 06- 14905960 
e-mail: mdegraaff.vanrootselaar@gmail.com 
  
Waarnemingenarchief 
De vereniging verzamelt waarnemingen van vogels, 
zoogdieren, vlinders en andere diersoorten. 
Waarnemingen kunnen onder meer via de website 
doorgegeven worden. Contactpersoon: Peter 
Spierenburg Tel: 071-4035136 e-mail: 
pjspierenburg@planet.nl 
  
Coördinatie bezoek Jan Verwey Natuurcentrum 
Het Jan Verwey Natuurcentrum biedt ruimte om 
scholen te ontvangen, lezingen te houden en educatie 
activiteiten te organiseren. Ook is er een maandelijkse 
inloopochtend. Contactpersoon: Ineke van Dijk  
Tel: 071-3616954 e-mail: vandijkineke@hotmail.com 

 
 
Beheercommissie Jan Verwey Natuurcentrum 
Voor het onderhoud van Jan Verwey Natuurcentrum 
wordt regelmatig beroep gedaan op klussers. 
Contactpersoon: Jan Jacobs  Telefoon: 071-3610396  
e-mail: Jan-Jacobs@zonnet.nl 
   
Jan Verwey bibliotheek 
De vereniging heeft een verzameling boeken op het 
gebied van vogels en natuur. Aan de basis van de 
verzameling staan de boeken die Jan Verwey aan de 
vereniging heeft nagelaten.  
Contactpersoon: Marian Zijderveld 
Telefoon: 071-3612726 
  
Educatie Werkgroep 
De Educatie Werkgroep coördineert de educatieve 
activiteiten van de vereniging zoals het scholenbezoek, 
de jeugdexcursies, het Herfstnatuurspel en de 
informatievoorziening in het Jan Verwey 
Natuurcentrum. Contactpersoon: Ineke van Dijk 
Tel: 071-3616954 e-mail: vandijkineke@hotmail.com 
  
Lezingen 
Van september t/m november en van januari t/m maart 
wordt er elke laatste vrijdagavond van de maand in het 
Jan Verwey Natuurcentrum een lezing gehouden over 
uiteenlopende natuuronderwerpen. Contactpersoon: 
Peter Spierenburg Telefoon: 071-4035136 
e-mail: pjspierenburg@planet.nl 
  
Natuurbeschermingszaken 
De vereniging volgt de ontwikkelingen die invloed 
kunnen hebben op de natuur en het landschap in 
Noordwijk en omgeving. Contactpersoon: Peter 
Spierenburg Telefoon: 071-4035136  
e-mail: pjspierenburg@planet.nl 
  
Natuurwerkgroep 
Onderhoud van natuurgebieden op projectbasis. 
Per project worden vrijwilligers gevraagd om de handen 
uit de mouwen te steken in een gebied in Noordwijk. 
Contactpersoon: Ineke van Dijk Tel. 071-3616954  
Email: vandijkineke@hotmail.com 
  
Redactie De Strandloper en de Website 
Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt vier maal 
per jaar. De website www.strandloper.nl geeft een 
actueel overzicht van wat er gebeurt in de vereniging.   
Contactpersoon: Kees Erkelens  
Tel: 071-3614143 e-mail: keeserkelens@hotmail.com 
   
Ledenadministratie 
De vereniging telt rond de 580 leden.  
Contactpersoon: Koene Vegter  
Golfweg 39 2202-JH Noordwijk 
Tel:  071-3615044 e-mail: koenevegter@planet.nl
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 

 
 

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

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

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

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

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

 
Algemene informatie is ook te vinden op www.nalaten.nl 
 
 
Koene Vegter, penningmeester 
Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk 
071-3615044 
koenevegter@planet.nl 
 
Noordwijk, december 2011 
 
 
 
 

mailto:info@noordwijknotarissen.nl
http://www.nalaten.nl/
mailto:koenevegter@planet.nl
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DOE HET ZELF MARKT 

Voor service en maatwerk! 
Keyserswey 46 

(Industrieterrein s‛Gravendijck) 
2201 CX Noordwijk 

 
Tel: (071) 3613728 
Fax: (071) 3646232 

 



Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
 
Bestuur 
 
P.J. Spierenburg (Peter), voorzitter, Hercules 88, 2221 MD Katwijk  pjspierenburg@planet.nl 
F. Faber (Franciska), Secretaris,  Emmastraat 20, 2211 CN Noordwijkerhout  0252-370342, 
franciska.faber@kpnmail.nl  
K. Vegter (Koene), penningmeester, Golfweg 39 , 2202 JH Noordwijk   koenevegter@planet.nl  
R. Eisenga (Ruurd), Julianastraat 3, 2202 KA Noordwijk  r.eisenga@gmail.com 
P.J. Nooijen (Nel), Joh. Molegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk  nel.nooyen@hetnet.nl 
A. Swanen (Anneke),Waterkers 69, 2231 DN Rijnsburg  a.swanen@ziggo.nl 
 
Contributie € 10,- (minimaal) per jaar. 
Gironummer: 2573795 t. n .v. Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro meegestuurd. 
 
Ledenadministratie 
 
Adreswijzigingen en aanmelden nieuwe leden: K. Vegter, Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk 
koenevegter@planet.nl 
 
De Strandloper 
 
De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
Oplage : 650 exemplaren. 
De redactie bestaat uit: H. de Bruijn, C. Erkelens, W.J. Kuijper en C.M.J. Verweij. 
Inleveren kopij: Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk.    
of via E-mail: keeserkelens@hotmail.com 
Bezorging: Jan Jacobs, Prins Bernardstraat 7, 2202 LD Noordwijk, Telefoon: 071-3610396 
jan-jacobs@zonnet.nl 
Homepage vereniging: http://www.strandloper.nl  
 
Het laatst verschenen nummer van de Strandloper is ook (in kleur) te downloaden vanaf onze website. 
 
Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Het Jan Verwey Natuurcentrum is gevestigd in een deel van de vroegere Chr. Mavo, Duinweg 13a 
Noordwijk. Parkeren bij het Bollenbad! Onze uitgebreide natuurbibliotheek, die regelmatig wordt aangevuld 
met nieuwe uitgaven, heeft hier ook een plaats gekregen. Informatie over de natuur in en rond Noordwijk 
wordt gegeven met behulp van informatiepanelen en informatieve stands.  
Voor groepsbezoek (schoolklassen en dergelijke) is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: 
Ineke van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk, Tel. 071-3616954,  Email: vandijkineke@hotmail.com 
Het Natuurcentrum is verder geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van de maand 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de bijgesloten agenda. 
 
 
De Strandloper wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier. 
Druk: Multicopy, Katwijk 
 
 
Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 44e jaargang nummer 1: 20  februari  2012
 
Niets uit dit tijdschrift, met uitzondering van korte citaten, mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van 
het bestuur van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
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Oplage : 650 exemplaren. 
De redactie bestaat uit: H. de Bruijn, C. Erkelens, W.J. Kuijper en C.M.J. Verweij. 
Inleveren kopij: Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk.    
of via E-mail: keeserkelens@hotmail.com 
Bezorging: Jan Jacobs, Prins Bernardstraat 7, 2202 LD Noordwijk, Telefoon: 071-3610396 
jan-jacobs@zonnet.nl 
Homepage vereniging: http://www.strandloper.nl  
 
Het laatst verschenen nummer van de Strandloper is ook (in kleur) te downloaden vanaf onze website. 
 
Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Het Jan Verwey Natuurcentrum is gevestigd in een deel van de vroegere Chr. Mavo, Duinweg 13a 
Noordwijk. Parkeren bij het Bollenbad! Onze uitgebreide natuurbibliotheek, die regelmatig wordt aangevuld 
met nieuwe uitgaven, heeft hier ook een plaats gekregen. Informatie over de natuur in en rond Noordwijk 
wordt gegeven met behulp van informatiepanelen en informatieve stands.  
Voor groepsbezoek (schoolklassen en dergelijke) is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: 
Ineke van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk, Tel. 071-3616954,  Email: vandijkineke@hotmail.com 
Het Natuurcentrum is verder geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van de maand 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de bijgesloten agenda. 
 
 
De Strandloper wordt gedrukt op FSC gecertificeerd papier. 
Druk: Multicopy, Katwijk 
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Niets uit dit tijdschrift, met uitzondering van korte citaten, mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van 
het bestuur van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
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verhuisd naar Lisse
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Kapelstraat 3  •  2161 HD Lisse
t: 0252-415349

w: www.fotohennyhoogeveen.eu 
e: sales@fotohennyhoogeveen.nl
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Apple Centre, iMacs, iPads, MacBooks,  
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