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Kleine Karekiet 
foto: Jan Hendriks 
 
Voor een Kleine Karekiet moet je naar een plek waar 
veel riet groeit, zoals de Groene Jonker bij Nieuwkoop, 
waar op 5 juli 2011 deze foto genomen werd. Dichter 
bij huis kun je ze aantreffen (vooral horen!) langs de 
Leidse Trekvaart tussen de Noordwijkerhoek en 
Station Lisse en ook langs het Oosterduinse Meer.  
Het nestje wordt aan een paar stevige rietstengels 
opgehangen; soms hangt het tussen forse moeras-
planten.  
De Kleine Karekiet keert in ons land terug van eind 
april tot eind mei. De karakteristieke zang is tot in 
augustus te horen, omdat ze tweemaal broeden.  
In ons werkgebied gaat het om zo'n 50 paren. 
Deze soort trekt in het najaar naar West-Afrika, waar 
ze de mangrovebossen langs de kust opzoeken. In 
Afrika is deze soort dus een bosvogel!  
Hierdoor wordt de stand van de Kleine Karekiet niet 
beïnvloed door droogteperioden in het Afrikaanse 
Sahelgebied, de plaats waar veel Europese zangvogels 
de winter doorbrengen. 
JvD 
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Activiteitenagenda 
 

Inloopochtenden 
Zaterdag 6 oktober  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 3 november 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 1 december  10.00 – 12.00 uur  
 
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. De binnenactiviteiten van de jeugdclub vinden 
plaats op de nieuwe locatie aan Zilverschoon, bij de 
Openbare Bibliotheek. 
 
Spinnen! 
Zaterdag 15 september 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur 
Plaats: verzamelen bij Nieuw-Leeuwenhorst, ingang 
Westeinde 
Ja, je leest het goed … Spinnen! Met een 
spinnenspecialist gaan wij ons verdiepen in de 
wonderlijke leefwereld van de spin. Wist je dat je met 
behulp van een stemvork, paraplu en plantenspuit veel 
te weten kan komen over deze dieren? Mocht je zelf een 
loeppotje hebben neem die dan mee. 
 
 

Paddenstoelen 
Zaterdag 29 september 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur 
Plaats: verzamelen bij Leeuwenhorstbos, ingang 
Westeinde 
Ook dit najaar gaan wij weer onder leiding van 
Lutgarde Roelandt naar het bos, waarbij het om de 
paddenstoelen gaat. Ga mee op zoek naar de mooiste, 
grootste, kleinste en vreemdste exemplaren. Heb je een 
spiegeltje of loep, neem dat dan mee.  
 
Herfstnatuurspel 
Woensdag 17 oktober 
Inschrijving: 13.00 – 14.30 uur 
Plaats: ingang Nieuw-Leeuwenhorst aan het Westeinde 
te Noordwijk 
De Educatieve Werkgroep heeft weer een spannende 
speurtocht met 25 opdrachten uitgezet in het bos. 
Bij elke opdracht is een letter te verdienen. Op het eind 
kun je een slagzin samenstellen, die te maken heeft met 
het thema van dit jaar, namelijk “Zintuigen”. Deelname 
aan dit spel is gratis en voor deze jeugdactiviteit hoef je 
je niet aan te melden.  
Aan het Westeinde is beperkt parkeerruimte. Verzoek: 
Kom op de fiets! 
 
Struinen in de duinen 
Zaterdag 24 november  
Tijd: 9.30 – 11.00 uur 
Verzamelpunt: ingang Coepelduinen aan de 
Boerhaaveweg 
In het duin is heel veel te zien en te ontdekken. Met 
onze gids Robert Sluijs gaan wij op zoek naar 

Herfstnatuurspel 2011   foto: ©Piet Broekhof 

mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl


De Strandloper september 2012 5 

dierensporen, planten en vogels. Zullen we net als 
vorige keer de vos zien? Ga mee en leer over de 
bijzonderheden van dit duingebied.  
 
Noordwijkse Natuurvrienden 12+ 
De activiteiten van de Noordwijkse Natuurvrienden 
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. 
 
Kijk voor de excursies van de Noordwijkse 
Natuurvrienden 12+ op de website www.strandloper.nl 
of op www.facebook.com/natuurverenigingnoordwijk. 
Je kunt ook bellen met Gab. 
 
Excursies 
Het algemene e-mail adres voor informatie over of 
aanmelden voor de excursies is  
excursiesvnvn@gmail.com  
 
Waddenweekend 
Vrijdag 21 september - zondag 23 september 
Het waddenweekend dit jaar gaat naar het bij velen 
geliefde Vlieland. We verblijven in 
groepsaccommodatie ’t Westend. Vlieland is een 
uitermate soortenrijk vogeleiland. Het heeft 
verschillende biotopen. De Waddenzee is in september 
het gebied waar veel vogels komen ‘bijtanken’; 
opvetten om hun reis naar het zuiden succesvol voort te 
zetten. In natuurgebied de Kroonspolders vinden we 
soorten die aan zoetwater zijn gebonden. Daarnaast 
worden deze polders gebruikt als rustplaats bij vloed. 
Het eiland wordt fietsend en te voet verkend. Er wordt 
gezamenlijk gegeten. De kosten bedragen € 100. 
Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com.  
 
Euro Birdwatch 2012 
Zaterdag 6 oktober 
Tijd: 8.00 - 11.00 uur 
Plaats:  Coepelduynen, ingang Vinkeveld bij Rinus z’n 
trap 

Sinds een aantal jaren nemen we als vereniging deel aan 
de Euro Birdwatch, in Nederland door Vogel-
bescherming Nederland geïnitieerd. Door heel Europa 
tellen vogelwerkgroepen op hetzelfde tijdstip de vogels 
die onderweg zijn van het koude noorden naar het 
warme zuiden. Wat zal het dit jaar brengen? Dat hangt 
ook af aan het weer op die dag. Zo trokken er twee jaar 
geleden veel Zanglijsters over bij een zuidoosten 
windje. Bij westenwind kan alles anders zijn. Je kunt 
vroeg aansluiten of later, en zo lang blijven als je wilt. 
Er zijn van 08.00 – 11.00 uur ervaren vogelaars 
aanwezig.  
 
Meeuwen rond de Katwijkse Uitwatering  
Zondag 11 november  
Tijd: 9.00 – 11.00 uur 
Plaats: verzamelen parkeerterrein Wantveld in Katwijk 
Voor veel mensen is een meeuw een meeuw. Zelfs 
ervaren vogelaars hebben moeite om de soorten en de 
verschillende leeftijdskleden op naam te brengen. Zonde 
natuurlijk, want niet iedere meeuw is zomaar een 
meeuw! Enkele kenners op meeuwengebied geven deze 
ochtend uitleg over de verschillen waar je op moet 
letten. De Uitwatering van Katwijk leent zich hier goed 
voor omdat hier veel meeuwen rusten en onderling goed 
vergeleken kunnen worden. 
 
Vogelexcursie Noordelijk Deltagebied 
Zaterdag 29 december 
Tijd: 8.00 - 17.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
Traditiegetrouw gaan we tussen kerst en de 
jaarwisseling weer een dag naar Goeree en Schouwen. 
Behalve zwanen, ganzen en eenden zullen we ook veel 
steltlopers en watervogels als Roodkeelduiker, 
Kuifduiker en Roodhalsfuut zien. Meer dan 50 soorten 
op zo'n dag is niet ongewoon! Aanmelden via 
excursiesvnvn@gmail.com of bij Jelle van Dijk via 071-
3610833. 
 

Winterwandeling in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen 

Zondag 27 januari 
Tijd: 9.00 – 12.30 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
Vanuit ingang Pannenland maken we 
een wandeling door  de Water-
leidingduinen. Deze hebben eigenlijk 
in ieder seizoen wel iets moois te 
bieden. Veel eenden zoeken in de 
winter juist hier het vaak nog open 
water op, Kramsvogels en Koper-
wieken doen zich te goed aan de 
laatste Duindoornbessen, wie weet 
zien we wel een Klapekster! 
Aanmelden via 
excursiesvnvn@gmail.com of bij 
Frank Peter Scheenstra (0252-
377733). 
 
 
  

Euro Birdwatch 2011  foto: ©Jan Hendriks 
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Lezingen 
Vanaf september werken we op de nieuwe locatie voor 
de vaste vrijdagavondlezingen met (gratis) 
toegangsbewijzen.  
Hoe dit gaat leest u elders in deze Strandloper. 
 
De Kaukasus: vogels op een kruispunt van continenten 
Vrijdag 28 september 
De Kaukasus ligt op het kruispunt tussen ZO-Europa en 
Azië. Het gebied tussen de Zwarte Zee en de Kaspische 
Zee is bergachtig en ruig maar daardoor ook nog 
authentiek. Landen als Georgië,  Armenië en 
Azerbeidjan kennen we uit de kranten, maar van de rijke 
cultuur en natuur weten we maar weinig.   
Jos van Oostveen organiseert natuurreizen naar de 
Kaukasus. Vanavond deelt hij zijn ervaringen met ons. 
In de multimedia lezing komt veel natuur aan bod, maar 
ook de intrigerende landschappen en cultuur. De 
hoofdrol is voor de vele bijzondere vogels die op dit 
kruispunt van continenten voorkomen. Van vogels die 
alleen hier zijn te vinden, zoals het Kaukasisch 
Korhoen, en vogels van het hooggebergte, zoals de 
Lammergier, tot de vele duizenden roofvogels die als 
passant door het gebied trekken. 
 
Extra lezing en boekpresentatie: met Martijn de Jonge 
langs whalewatch locaties in Europa 
Vrijdag 12 oktober 
Op vrijdag 12 oktober komt natuurfotograaf Martijn de 
Jonge naar het Jan Verwey Natuurcentrum in 
Noordwijk om zijn nieuwe boek Walvissen kijken in 
Europa te presenteren. ( zie ook pag. 14) 
Om walvissen te kijken hoef je niet naar een ander 
continent. De Jonge reisde langs zeven whalewatch 
locaties in Europa die voor iedereen goed bereikbaar 
zijn, van Noorwegen tot de Azoren en van Schotland tot 
de Italiaanse Noordkust. Zijn boek is een reisgids en 
complete veldgids ineen. Op 12 oktober verhaalt hij van 
zijn reizen en hij neemt prachtige foto’s mee van onder 
andere potvissen bij Italië, orka’s bij Spanje en dolfijnen 
in de Noordzee. Ook vogels vangt hij mooi in beeld.  
De lezing is een initiatief van Boekhandel van der Meer, 
Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk en de Vereniging 
voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
Toegangskaarten à € 5,- zijn verkrijgbaar bij 
Boekhandel Van der Meer, in de bibliotheek en aan de 
zaal. Locatie van de lezing is het vernieuwde Jan 
Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20 in Noordwijk. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open: 19.30 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.hetcultuurcafe.nl of 
www.strandloper.nl. 
 
Wild Namibia  
Vrijdag 26 oktober 
In september 2007 maakte de natuur- en 
landschapsfotograaf Bas Meelker een avontuurlijke reis 
door Namibië. Het werd een onvergetelijke 
kennismaking met een land vol contrasten en extremen. 
Gedurende deze lezing neemt Bas je mee op reis door 
dit fascinerende land. Van de uitgestrekte woestijnen als 
de Kalahari en Namib tot aan de ruige Atlantische kust 
en het indrukwekkende Etosha National Park. Aan de 
hand van verbazingwekkende fotografie maak je kennis 

met de betoverende natuur en landschappen van 
Namibië. Maar ook met de extremen, de risico's en de 
adrenaline die gepaard gaan met het maken van een 
fotoreportage in een van de meest onherbergzame 
gebieden op aarde. Maar heeft het land je eenmaal in 
zijn hart gesloten, dan laat het je niet meer los. Dus 
wees gewaarschuwd!   
 
Leidsevaart – historie en natuuroevers  
Vrijdag 30 november 
De Leidse Vaart was de snelweg van de 17e eeuw. In 
1657 is de Leidsevaart (of Haarlemmertrekvaart) 
aangelegd om een directe verbinding per trekschuit 
tussen Leiden en Haarlem te krijgen. Van de snelheid 
waarmee de aanleg voltooid werd kunnen we nu 
misschien nog wel wat leren!  
Henk Vink en Peter Vlasveld van de Historische Kring 
Voorhout vertellen daar vanavond over. Na de pauze 
gaan we naar de Leidse Vaart van nu.  De afgelopen 
jaren heeft de vaart op veel plaatsen een nieuw aanzien 
gekregen met de aanleg van natuuroevers. In plaats van 
strakke beschoeiingen liggen er nu rietkragen met 
bloeiende planten en veel dierenleven. Cor Nonhof is 
specialist op het gebied van aanleg van 
natuurvriendelijke oevers en geeft een verrassende kijk 
op wat er zich boven en onder water afspeelt. 
 
Extra lezing en boekpresentatie Rob van Hattem ‘Wie 
is dat toch met de telescoop?’ 
Vrijdag 14 december  
Op vrijdag 14 december komt Rob van Hattem naar 
Noordwijk voor een lezing over zijn boek ‘Wie is dat 
toch met die telescoop?’ Rob is naast gedreven vogelaar 
en schrijver ook boeiend spreker. Hij vertelt over zijn 
boek, over de vogelaars die hij hiervoor ontmoette en 
over de filosofie en psychologie van het vogels kijken. 
Ervaren vogelaars (en hun partners!) zullen zich 
ongetwijfeld herkennen in de typering van de vogelaar, 
terwijl er voor beginnende en (nog) niet-vogelaars een 
wereld open zal gaan. En voor wie het niet zo op saaie 
lezingen heeft: er mag en zal ook gelachen worden (al is 
het maar om jezelf!).  
De lezing is een initiatief van Boekhandel van der Meer, 
Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk en de VNVN. 
Toegangskaarten à € 5,- zijn verkrijgbaar bij  
Boekhandel Van der Meer, in de bibliotheek en aan de 
zaal. Bezoekers van de lezing kunnen ‘Wie is 

dat toch met die 
telescoop?’ 

aanschaffen tegen 
het gereduceerde 

tarief van  
€ 22,50.  
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Bestuursmededelingen september 2012
 
Natuurlijk waren we al verhuisd,  maar nu is het ook 
officieel. Op 14 juni vierden we de officiële opening 
voor genodigden, samen met de bibliotheek. Peter 
Spierenburg (namens onze vereniging) en Hans 
Portengen (namens de bibliotheek) hielpen wethouder 
Martijn Vroom om het lint door te knippen van de 
vernieuwde bibliotheek - inclusief Jan Verwey 
Natuurcentrum. De meerminnen zongen en de 
aanwezigen proostten op het nieuwe gebouw, de 
samenwerking en op nieuwe kansen.  
 
Open Dag 
Nog veel meer te doen was er op de Open Dag op 
zaterdag 16 juni. Bezoekers konden genieten van een 
divers programma, met leuke activiteiten voor jong en 
oud. Namens onze vereniging gaf Hein Verkade een 
lezing over Boerenzwaluwen. Daarnaast was er een 
doorlopend programma voor kinderen. Zij konden o.a. 
een insectenhotel maken van een blok hout, diersporen 
onderzoeken, meedoen aan een vogelgeluiden quiz en 
een natuurlijke barometer maken van een dennenappel. 
Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om 
een kijkje te nemen in het Natuurcentrum.  
   
Hulp van vrijwilligers 
Eind juni sloten we de verhuizing af met koffie en 
gebak voor alle vrijwilligers, om ze te bedanken voor al 
hun inspanningen. Velen hebben geholpen met sjouwen, 
klussen, inrichten, stoeltjes schroeven, schoonmaken, te 
veel om op te noemen. Langs deze weg willen we graag 
iedereen nogmaals hartelijk danken! Speciale dank gaat 
uit naar Jan Jacobs en Ineke van Dijk, die hierbij een 
trekkersrol vervulden.  
 

Bezoekers aan de Open Dag konden volop zelf aan de slag 
 
Bij een verhuizing blijkt maar weer dat de vereniging bestaat dankzij vrijwilligers. En gelukkig zijn er nog steeds 
mensen die een rol binnen de vereniging willen vervullen.  
 
Wij zijn blij met de nieuwe gezichten bij de Educatieve Werkgroep; Simone Muris, Claire Schaap, Margriet Verhagen, 
Tineke Verloop en Frank Peter Scheenstra. Dezelfde Frank Peter Scheenstra is ook lid geworden van  de 
Excursiecommissie.  
 
 

Opening van de Bibliotheek en het Jan Verwey 
Natuurcentrum 
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Op stap 
Naast de verhuizing liep een groot deel van de activiteiten gewoon door. Zo gingen de Noordwijkse Natuurvrienden 
12+ met Gab en John naar de Groene Jonker in Zevenhoven. Ze troffen prima weer en zagen onder andere Lepelaars, 
Tureluurs en Rietzangers. Maar de mooiste vogel was toch wel de Geoorde Fuut, waarvan er enkele rondzwommen.   
De Jeugdnatuurclub heeft met Wim Kuijper een aantal slootjes ‘leeg gevist’.  Ze vingen onder andere bootsmannetjes, 
stekelbaarsjes, een watersalamander en een pad.  
 

   
 

De 12+ Club bij de Groene Jonker en de Jeugdclub bij de slootjesexcursie 
 
De plantenexcursie van vorig jaar kreeg een vervolg met een bezoek aan het Kennemerstrand. Hier heeft zich een 
bijzondere vegetatie kunnen ontwikkelen. Er werden dan ook veel bijzondere planten gezien, waaronder Rietorchis, 
Teer guichelheil, Krielparnassia en Groenknol orchis. Voor herhaling vatbaar, dat bleek ook wel uit de belangstelling 
(21 deelnemers).  
Veel belangstelling ook was er voor de gierzwaluwexcursie met Hein Verkade. Naast gierzwaluwen in de lucht tijdens 
een wandeling door het dorp, konden de deelnemers ook live camerabeelden zien van gierzwaluwen op het nest. Hein 
heeft in enkele van zijn gierzwaluwnestkasten namelijk een camera ingebouwd. 
 

   
 

Veel belangstelling voor de excursie naar Kennemerstrand en de gierzwaluwexcursie in Noordwijk 
 
Voor het najaar staan ook weer de nodige excursies gepland. We doen in ieder geval weer mee aan de jaarlijkse 
Eurobirdwatch, dit jaar op zaterdag 6 oktober. Ook het lezingenprogramma is weer afwisselend. Onder andere staat er 
een lezing gepland over vogels in de Kaukasus, een ruige en vogelrijke regio.  
 
Bijzonder ook is de lezing over de Leidse Vaart. Omdat wij overgebleven kasten van de verhuizing geschonken hebben 
aan de Historische Kring Voorhout, hebben zij ons een lezing aangeboden. Een aanbod waar wij graag gebruik van 
maken! De lezing combineert cultuurhistorie met natuur. Voor de pauze vertelt de Historische Kring over de 
geschiedenis van de Leidse Vaart, na de pauze neemt  Cor Nonhof het stokje over. Hij gaat in op het planten- en 
dierenleven en het belang van natuurlijke oevers.  
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Nieuwe gang van zaken rond de vaste vrijdagavondlezingen 
De lezingen blijven we ook op de nieuwe locatie organiseren op de laatste vrijdag van de maand. Wel hebben we 
moeten kiezen voor een nieuwe aanpak rond de lezingen. We willen het op de nieuwe locatie in goede banen leiden. 
Dat is noodzakelijk, omdat we de lezingenzaal delen met de bibliotheek en vanwege strikte regels rond 
(brand)veiligheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een maximum aantal stoelen beschikbaar is per lezing. Vandaar dat 
we vanaf de eerstvolgende lezing in september gaan werken met toegangsbewijzen.  
We delen de (gratis) toegangsbewijzen uit aan de deur. Een toegangsbewijs geeft recht op een stoel en blijft net als 
voorheen gratis. Echter: wie het eerst komt, het eerst maalt. Is het aantal toegangsbewijzen op, dan gaat de deur dicht. 
Sowieso willen we de buitendeur afsluiten na aanvang van de lezing. Dit om te voorkomen dat onbevoegden ongemerkt 
in de garderobe komen, zonder dat we dat in de gaten hebben. 
Wie zeker wil zijn van een toegangsbewijs kan tot 24 uur van tevoren een stoel reserveren. De kosten daarvoor 
bedragen € 2 per stoel. Je kunt een gereserveerd toegangsbewijs tot tien minuten van tevoren ophalen.  
Een uitgebreidere toelichting op de nieuwe gang van zaken rond de lezingen tref je 
elders in deze Strandloper aan. We denken dat we zo een manier van werken hebben 
gevonden die voor iedereen helder en eerlijk is. Hoewel het in het begin ongetwijfeld 
ook even wennen is!   
 
Lezingen met boekhandel van der Meer en bibliotheek 
Naast de vaste lezingen op de vrijdagavond gaan we ook extra avonden organiseren. 
We doen dit in samenwerking met de bibliotheek en boekhandel van der Meer. In de 
afgelopen jaren hebben we regelmatig schrijvers van natuur- en reisboeken te gast 
gehad, zoals Hans Dorrestijn, Marc van Roosmalen en recenter dit jaar Redmond 
O’Hanlon. Op de nieuwe locatie willen we dit vanzelfsprekend voortzetten. Ook voor 
de extra lezingen werken we met toegangsbewijzen, maar hier vragen we wel een 
entreebedrag. Voor komende herfst hebben we al Martijn de Jonge weten te strikken 
om zijn nieuwe boek over walvissen in Europa te komen presenteren. We zijn nog met 
anderen bezig, dus houdt het programma op de website in de gaten. 
 
Teleurstellingen 
We hebben regelmatig overleg met de gemeente over de voortgang van de uitvoering 
van het natuurbeleidsplan. Zo blijven we op de hoogte van plannen en aanpak van de gemeente. Onze intentie is om 
door samenwerking en overleg meer natuur te realiseren in en rond Noordwijk. Want er zijn tenslotte veel bewoners en 
bezoekers die van die natuur genieten. Helaas ging het afgelopen kwartaaloverleg alleen maar over teleurstellingen. 
Want daar hebben we er de nodige van gehad in de afgelopen periode. We hebben geprobeerd mee te denken over de 
groenrenovatie in het Vinkeveld. Deze pakt slecht uit voor de vogelstand in de wijk. We hebben geprobeerd om in elk 
geval op een aantal plaatsen vogelvriendelijk groen terug te laten komen. Dat is niet gelukt. We bleken te laat in de 
voorbereiding betrokken te zijn om nog iets in het plan te kunnen verbeteren. Een teleurstelling ook voor onze leden in 
de wijk, die bereid waren het initiatief te nemen om het vogelvriendelijk groen te onderhouden. Helaas was dit niet de 
enige teleurstelling. Het verwijderen van beplanting in het Vinkeveld is tot diep in het broedseizoen doorgegaan, met 
alle risico’s van dien van het verstoren van vogelnesten. Nadat het even goed leek te gaan, zijn dit jaar weer vrijwel alle 
orchideeën langs de Northgodreef afgemaaid en is ook langs de Leidse Vaart weer weinig terecht gekomen van het 
sparen van riet waarin karekieten nesten bouwen. Zo lijken we op veel punten weer terug bij af.  
 

Northgodreef Noordwijk 
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Nieuwbouwplannen voor Sancta Maria (foto: Nieuws van hier) 
 
We hoorden ook pas laat van de plannen om op Sancta Maria een groot aantal bomen te kappen. De bewoners van de 
Langevelderlaan attendeerden ons er op dat de gemeente een vergunning had verleend voor het kappen van 223 bomen. 
Dit is ter voorbereiding van de nieuwbouwplannen op het terrein van dit voormalig psychiatrisch ziekenhuis. Vanwege 
de veranderende marktomstandigheden gaan die plannen aangepast worden, wat ook gevolgen heeft voor de inrichting. 
We moesten hier aan de noodrem trekken en formeel bezwaar maken tegen de kapvergunning. Die was slecht 
onderbouwd en we waren er op geen enkele manier in gekend. Vervolgens kwam het gesprek alsnog op gang. Jelle van 
Dijk en Jan Jacobs hebben met de projectleider en de ontwerper het gebied bezocht, waarna de nodige aanpassingen zijn 
gedaan aan het plan. Een deel van de bomen blijft gespaard. De afspraak is dat we als vereniging op de hoogte worden 
gehouden van de ontwikkelingen. Het inmiddels ingediende bezwaar kon vervolgens worden ingetrokken. 
 

 
 
Facebook 
 
Tot slot nog een luchtiger onderwerp. Sinds deze zomer kun je onze vereniging ook vinden op Facebook. 
Communicatie via social media als Facebook wordt steeds gangbaarder. Vooral kinderen en jongeren maken er 
veelvuldig gebruik van. Dit is natuurlijk een groep waar wij als vereniging ook graag mee in contact komen en blijven. 
Facebook is echter voor een veel bredere groep interessant en het platform heeft steeds meer gebruikers. Voordeel van 
Facebook is dat het snel en interactief is. Wij als vereniging kunnen berichten plaatsen, maar je kunt zelf ook een 
berichtje of foto plaatsen of direct reageren.  
 
Neem eens een kijkje op www.facebook.com/natuurverenigingnoordwijk. Je kunt ons helpen met onze communicatie 
door ons te ‘liken’ op Facebook. Klik dan op het opgestoken duimpje. Een link naar onze Facebookpagina vind je ook 
op onze website www.strandloper.nl. Meer over dit onderwerp lees je elders in deze Strandloper.  
 
Vriendelijke groet, 
Franciska Faber en Peter Spierenburg 
Namens het bestuur 
  

http://www.facebook.com/natuurverenigingnoordwijk
http://www.strandloper.nl/
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Toegangsbewijs bij vrijdagavondlezingen Jan 
Verwey Natuurcentrum 

 
Vanaf de eerste vrijdagavond lezing in september 2012 
gaan we in het Jan Verwey Natuurcentrum werken met 
toegangsbewijzen. Hieronder vind je alle informatie 
over de nieuwe gang van zaken.  
 
Nieuwe locatie, nieuwe regels 
In mei zijn we verhuisd naar onze nieuwe locatie aan 
Zilverschoon 20. We hebben daar de beschikking over 
een prachtige lezingenzaal, met een prima beamer. 
Alleen al daarom kijken we uit naar het nieuwe 
lezingenseizoen! Die lezingen vinden nog steeds plaats 
op de laatste vrijdag van de maand. Voor het nieuwe 
seizoen staan ook weer een aantal interessante lezingen 
gepland, lezingen waarbij het bezoekersaantal wel eens 
het aantal beschikbare stoelen kan overtreffen. Op onze 
oude locatie hadden we hier ook al mee te maken. Dat 
was niet altijd een probleem, maar soms ook wel. Een 
overvolle zaal is niet prettig en we hebben wel eens 
mensen teleurgesteld zien vertrekken, of moeten 
wegsturen. Je wilt niet van ver komen voor een mooie 
lezing om uiteindelijk geen plekje te vinden. 
 
Toegangsbewijs voor de vaste vrijdagavondlezing 
Op onze nieuwe locatie willen we vanaf het begin het 
bezoek aan de lezingen in goede banen gaan leiden. Dit 
in de eerste plaats voor een prettig verloop van de 
avond. Maar we hebben ook afspraken en regels om ons 
aan te houden. Er is bijvoorbeeld een maximum aantal 
stoelen beschikbaar per lezing. Daarnaast zijn over de 
opstelling en indeling strikte regels in verband met 
(brand)veiligheid. Vandaar dat we met ingang van 
september 2012 kiezen voor een nieuwe aanpak bij de 
vrijdagavondlezingen: we gaan werken met 
toegangsbewijzen.  
 

Hoe werkt het? 
Bij de deur krijgt iedereen bij binnenkomst een 
toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs blijft net als 
voorheen gratis en geeft recht op een stoel in de zaal. De 
stoelen zijn niet genummerd (je kiest zelf waar je gaat 
zitten), maar de toegangsbewijzen wel. Als het 
maximum aantal toegangsbewijzen aan de deur is 
uitgedeeld, kunnen we helaas geen belangstellenden 
meer toelaten. Aan het eind van de lezing worden alle 
toegangsbewijzen weer ingenomen zodat we ze voor de 
volgende lezing weer kunnen gebruiken. De 
toegangsbewijzen zijn dus alleen aan de deur op de 
lezingenavond verkrijgbaar. 
 
Deur op slot na aanvang lezing 
Is het maximum aantal toegangsbewijzen uitgegeven, 
dan gaat de deur dicht en op slot. Dat is ook nodig 
omdat we vanuit de lezingenzaal geen zicht hebben op 
de garderobe bij de ingang. Zo willen we voorkomen 
dat onbevoegden ongemerkt in de garderobe komen. We 
doen de deur daarom voortaan op slot na aanvang van 
de lezing om 20.00 uur. Let op: zorg dus dat je op tijd 
aanwezig bent! De zaal gaat open om 19.30 uur. 
 
Toegangsbewijzen reserveren 
Wie zeker wil zijn van een toegangsbewijs voor een 
lezing, kan het tot 24 uur van tevoren reserveren (tot de 
donderdag ervoor 20.00 uur). De kosten daarvoor 
bedragen € 2 per stoel. Je kunt het toegangsbewijs 
reserveren via lezingenvnvn@gmail.com. Je betaalt het 
bedrag contant en bij voorkeur met gepast geld aan de 
zaal. De gereserveerde toegangsbewijzen zijn tot tien 
minuten voor tijd op te halen bij de ingang van het Jan 
Verwey Natuurcentrum, dus tot 19.50 uur. Daarna 
worden de overgebleven toegangsbewijzen uitgedeeld 
aan eventuele bezoekers.  

mailto:lezingenvnvn@gmail.com


De Strandloper september 2012 12 

Met ingang van september 2012 
De nieuwe gang van zaken rond de vaste 
vrijdagavondlezingen gaat in per september 2012. Bij de 
lezing van 28 september over de Leidse Vaart staan we 
voor het eerst met toegangsbewijzen bij de deur van het 
JVNC. Reserveren is dan ook mogelijk.  
We denken dat we zo een manier van werken hebben 
gevonden die voor iedereen helder en eerlijk is. Na het 
eerste lezingenseizoen kijken we hoe de nieuwe manier 

van werken bevalt, zodat we deze zo nodig aan kunnen 
passen. 
 
Meer informatie 
Alle informatie over de nieuwe gang van zaken vind je 
ook op de website www.strandloper.nl  
 
Peter Spierenburg en Franciska Faber  
Namens het bestuur 
 

 
Samenvatting: de nieuwe gang van zaken in het kort 

- voor elke vaste vrijdagavond lezing heb je een toegangsbewijs nodig, verkrijgbaar aan de deur van het 
Jan Verwey Natuurcentrum 

- het toegangsbewijs is gratis, na afloop van de lezing lever je het weer in 
- wie het eerst komt, het eerst maalt en VOL = VOL 
- wie zeker wil zijn van een toegangsbewijs kan dit voor € 2 per persoon reserveren via 

lezingenvnvn@gmail.com. 
- gereserveerde kaarten kunnen tot 19.50 uur afgehaald worden in het JVNC, daarna worden ze 

uitgedeeld aan belangstellenden 
- zaal open 19.30, aanvang lezing 20.00 uur 
- TIP: Kom op tijd! 

 
  

Like us on Facebook 
 
Sinds deze zomer kun je onze vereniging ook vinden op 
Facebook. Aanleiding voor de start was een eenvoudige 
vraag van een nieuw jeugdlid, namelijk ‘hebben jullie 
ook een facebookpagina die we kunnen liken’?  
 
Waarom op Facebook? 
Communicatie via social media als Facebook wordt 
steeds gangbaarder. Vooral kinderen en jongeren maken 
er veelvuldig gebruik van. Dit is natuurlijk een groep 
waar wij als vereniging ook graag mee in contact komen 
en blijven. Facebook is echter voor een veel bredere 
groep interessant. Het platform heeft steeds meer 
gebruikers en ook de nodige leden van onze vereniging 
zijn actief op Facebook. Kortom, een interessant 
platform voor onze vereniging. 
 
Interactief 
Voordeel van Facebook is dat het snel en interactief is. 
Wij als vereniging kunnen berichten plaatsen op onze 
pagina (denk aan een aankondiging van een lezing of 
een verslag van een excursie), maar jij kunt zelf ook een 
berichtje plaatsen. Bijvoorbeeld een interessante 
waarneming of een mooie foto. Je kunt ook direct 
reageren op berichtjes of een vraag stellen. Waar vind je 
ons?Onze pagina is openbaar. Je kunt hem vinden via 
deze link:  
www.facebook.com/natuurverenigingnoordwijk of zoek 
op onze naam op Facebook: Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk. Heb je nog geen 
facebook account, dan dien je die eerst aan te maken. 
Dat kan via de aanmaakpagina van Facebook: 
www.facebook.com/signup 

Word fan van ons! 
Wil je de berichten van onze vereniging automatisch op 
je eigen nieuwsoverzicht ontvangen, wordt dan fan van 
ons door ons te ‘liken’. Klik 
daarvoor op het opgestoken 
duimpje bovenaan onze pagina. 
Hoe meer fans, des te groter het 
netwerk van onze vereniging op 
Facebook. 

Beheer 
Het beheer van de Facebook pagina wordt momenteel 
gedaan door Ruurd Eisenga, Anneke Swanen en 
Franciska Faber. Leuke berichtjes of foto’s voor 
Facebook kun je ook mailen. Je vindt onze e-mail 
adressen in de colofon van deze Strandloper.  

Website 
Onze Facebook pagina dient niet ter vervanging van 
onze website. Die vormt de basis van onze digitale 
communicatie. Onze facebookpagina is echter een 
mooie aanvulling hierop. Je wordt actief op de hoogte 
gehouden van nieuws en activiteiten en kunt eenvoudig 
en snel informatie delen. Op onze website vind je dan 
ook een linkje naar onze Facebook pagina en andersom.  
 
Graag tot ziens op 
Facebook! 
 
Franciska Faber 
 

http://www.strandloper.nl/
mailto:lezingenvnvn@gmail.com
http://www.facebook.com/natuurverenigingnoordwijk
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Oproep:    Organisator/coördinator oudere natuurliefhebbers gezocht. 
 
In 1995 startten Riet Alkemade en Toos Bom, op verzoek van het toenmalige K.B.O. bestuur, een clubje dat zich bezig 
zou houden met de natuur. Sindsdien gaan zij iedere laatste vrijdag van de maand "Samen er op uit" met een groepje 
enthousiaste natuurliefhebbers.   
Ze kijken dan naar alles wat groeit en bloeit, van minuscuul kleine bloemetjes tot grote bomen. Maar ook 
paddenstoelen, vogels en vlinders hebben hun belangstelling,   
Soms vragen ze ook wel kenners om mee te gaan of gaan ze eens varen,  een stadswandeling maken of een museum 
bezoeken enz.   
Toos is er inmiddels mee gestopt. Maar ook Riet zou graag het stokje eens overdragen aan iemand die tijd en zin heeft 
om eens in de maand met deze enthousiaste groep er opuit te trekken. 
Wie heeft er zin en lijkt het leuk om deze traditie voort te zetten?  
 
Vraag inlichtingen bij:    Riet Alkemade-Verkade tel: 071-3610064   
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 
Martijn de Jonge 2012. Walvissen kijken in Europa. 

KNNV Uitgeverij, Zeist. 190 p. Prijs €23 
 
Walvissen worden dikwijls geassocieerd met de 
poolzeeën. Dat er ook in de Europese wateren walvissen 
en dolfijnen zwemmen is bij velen niet bekend. Zo kan 
bij Noordwijk iedereen met wat geduld een Bruinvis te 
zien krijgen. Vooral in het vroege voorjaar loont het de 
moeite om bij aflandige wind de vlakke zee af te 
speuren naar een kleine rugvin. Er zijn in Europa 
natuurlijk veel betere plekken om naar walvissen en 
dolfijnen te kijken dan in onze ondiepe, troebele 
kustwateren. 
Voor hen die speciaal op reis willen gaan om walvissen 
te zien, maar zeker ook voor de grote groep mensen die 
tijdens een vakantie een dagje "whale watching" willen 
inlassen, heeft Martijn de Jonge een bijzonder aardig 
boek samengesteld. Natuurlijk zijn er meer plaatsen te 
noemen waar je naar walvissen kunt kijken (Groot-
Brittannië en Ierland komen bijvoorbeeld niet aan bod), 
maar de gekozen locaties hebben wat speciaals. In dit 
boek komen namelijk uitsluitend de (top)locaties aan 
bod waar de schrijver zelf is geweest. Dat zijn niet 
alleen bekende plaatsen als IJsland, de Lofoten en de 
Azoren, maar ook de Ligurische Zee tussen Genua en 
Corsica. We kennen Martijn in Noordwijk door de vele 
lezingen die hij in de loop der jaren hier heeft gehouden. 
Zijn aansprekende, vlotte stijl van spreken klinkt ook 
duidelijk door in dit boek. Het kenmerkende "hoppa", 
vaak tijdens een lezing te horen, ontbreekt echter in dit 
boek. 

Het boek sprak mij bijzonder aan vanwege de aanpak 
waarbij elke locatie beschreven wordt aan de hand van 
eigen ervaringen. Ook als een (soms nogal 
duurbetaalde) trip vrijwel geen beest heeft opgeleverd 
zoals op IJsland, wordt dat gewoon vermeld. Bij elke 
locatie staan veel praktische tips over reis, autohuur, 
logiesmogelijkheden en boottochten. Elke 
locatiebeschrijving besluit met een rijtje nuttige 
websites en een lijstje van de soorten die op die locatie 
gezien kunnen worden.  
Behalve zeven locaties in Europa komen ook drie 
bestemmingen buiten Europa aan bod. Het spreekt haast 
vanzelf dat het fotowerk in dit boek van bijzondere 
klasse is. Dat geldt niet alleen voor de foto's van 
walvissen en vogels, maar ook voor die van locaties en 
situaties tijdens walvistochten. Het boek besluit met een 
hoofdstuk over het herkennen van de diverse soorten 
walvissen die op de beschreven locaties gezien kunnen 
worden. Tenslotte komen onderzoek, jacht en 
bedreigingen aan bod. Voor iedereen met belangstelling 
voor walvissen en in het bijzonder voor walvistoeristen 
een bijzonder bruikbaar boek! 
 
 
Dick de Vos & Luc de Meersman 2012. Vogelzang van 
Nederland. KNNV Uitgeverij, Zeist. 176 p. + CD. Prijs 
€28. 

 
Dit boek, dat onze bibliotheek cadeau kreeg van Wil 
Heemskerk, is een herziening en uitbreiding van het 
boek Wat zingt daar? dat in het voorjaar van 2006 werd 
uitgebracht. Zie daarvoor de bespreking in Strandloper 
37 (5) en de reactie van Dick de Vos daarop in 
Strandloper 38 (1). Dat dit boek vier drukken haalde, 
bewijst dat er veel belangstelling is voor het op naam 
brengen van zingende vogels en ook dat dit boek in die 
behoefte voorzag. Deze aangevulde herdruk zal dan ook 
zeker wel weer nieuwe afnemers vinden.  
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De verrassend grote belangstelling voor Wat zingt daar? 
heeft uitgeverij Tirion Natuur er toe verleid om voor de 
prijs van €34,95 in het najaar een vertaling van de 
Zweedse gids Vogelzang (door Jan Pedersen en Lars 
Svensson) op de markt te brengen. Het Zweedse boek, 
waarvan ook al een Engelse vertaling verscheen, is 
uitvoeriger en luxer uitgegeven en behandelt 150 
vogelsoorten. 
Ik durf te voorspellen dat beide titels geen of zeer 
weinig herdrukken zullen beleven. Niet vanwege de 
kwaliteit van die boeken, maar vanwege de moderne 
ontwikkelingen. Na de apps voor smartphones en tablets 
waarmee moeiteloos popmuziek op naam gebracht kan 
worden, zat het er dik in dat ook slimme vogelaars met 
deze techniek aan het werk zouden gaan. Wat is immers 
eenvoudiger om je smartphone richting geluid te keren 
en binnen enkele seconden op je schermpje af te lezen 
welke vogelsoort daar in de bosjes zit te zingen? 
Op het internet is te lezen dat in de USA al een systeem 
operationeel is: WeBird (Wisconsin Electronic Bird 
Identification Resource Database), opgezet door Mark 
Berres. De in de USA actieve vogelaar die dit systeem 
op zijn smartphone of tablet heeft gezet, kan hiermee 
elke zangvogel die hij hoort probleemloos op naam 
brengen. Er wordt nu hard gewerkt aan een app die aan 
elk piepje van een overvliegende trekvogel de juiste 
naam toevoegt. Men hoopt voor de najaarstrek van 2012 
hiermee klaar te zijn. Dit zijn revolutionaire 
ontwikkelingen! Binnen enkele jaren zullen ook in ons 
land de meeste waarnemers met deze toepassingen het 
veld ingaan. Een cursus zangvogelkherkenning is 
hiermee tot een historisch verschijnsel geworden. 
Hetzelfde zal vermoedelijk gelden voor boeken en CD's  
over het herkennen van vogelzang. Op de trektelposten 
overal in het land zal deze wijze van 
geluidenherkenning snel ingang vinden. Het herkennen 
van een overvliegende Dwerggors of Waterpieper blijft 
dan niet langer voorbehouden aan de kleine groep van 
ervaren waarnemers met specialistische kennis (en een 
scherp gehoor!). 
 
L.B. Holthuis 1995. 1820-1958 
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie. 
Uitgave Nationaal Natuurhistorisch 
Museum (het huidige Naturalis Biodiversity 
Center). 172 p. 

 
Dankzij Jan Krikken, tot voor kort adjunct-
directeur van Naturalis, kwamen we in het 
bezit van een bijzonder boekje, geschreven 
door een heel bijzondere conservator. Lipke 
Holthuis (1921-2008) was de grootste 
kenner van de kreeftachtigen ter wereld en 
produceerde ruim 600 artikelen over deze 
diergroep. Zelf ontdekte en beschreef hij 
honderden nieuwe soorten en als eerbetoon 
aan de "keizer van de Crustacaea" gaven 
collega-onderzoekers tientallen nieuwe 
soorten een wetenschappelijke naam die 

eindigde op "holthuisi". Tot op hoge leeftijd bleef hij 
doorwerken, eerst in zijn werkkamer aan de Raamsteeg 
waar hij elke werkdag om 05.00u begon, later in het 
nieuwe gebouw van Naturalis waar hij 'pas' om 07.30u 
mocht beginnen vanwege de ingestelde bewaking.  Zie 
verder de vele artikelen op het internet, geschreven na 
zijn overlijden in 2008. 
Het boek van Holthuis behandelt de geschiedenis van 
het museum vanaf de oprichting in 1820 tot aan 1958, 
het jaar dat Prof. Boschma terugtrad als directeur. De 
geschiedenis van het museum wordt voor een belangrijk 
deel opgehangen aan de biografieën van belangrijke 
medewerkers. Daarbij zijn uiteraard de eerste twee 
directeuren, de ornithologen C.J. Temminck en H. 
Schlegel, maar ook de in Noordwijk opgegroeide Frits 
(F.A.) Verster van Wulverhorst die op zijn 94-ste (onder 
protest) eervol ontslagen werd na 60 jaar trouwe dienst 
als administrateur. Er werd bij zijn afscheid opgemerkt 
dat zijn handschrift nog even strak en leesbaar was als 
bij zijn aantreden!  Ook de eerste huisvesting in het Hof 
van Zessen tussen Rapenburg en Papengracht, nu deel 
uitmakend van het Rijksmuseum van Oudheden, en de 
verhuizing naar het monumentale pand aan de 
Raamsteeg komen aan bod. Interessant om te weten is 
ook de poging om al in de jaren dertig het museum aan 
de Raamsteeg uit te breiden met een 
tentoonstellingsruimte. Ruimte werd gevonden in het 
naastgelegen gymnasium en een legaat zorgde voor 
financiële armslag, maar de Tweede Wereldoorlog stak 
er een stokje voor. Hierna is het er aan de Raamsteeg 
niet meer van gekomen en pas met de bouw van 
Naturalis in 1998 konden de schatten aan een breed 
publiek worden getoond. 
Onder de vele personen die in dit boek passeren zijn de 
bij vogelaars bekende namen van E.D. van Oort, een 
van de oprichters van de Nederlandse Ornithologische 
Vereniging en ook G.C.A. Junge, de conservator 
waarmee Johan Moerkerk zulke goede banden 
onderhield. 
In het stuk over het museum in oorlogstijd duikt ook de 

naam van Jan Verwey op. Het 
gebouw van het Zoölogisch 
Station in Den Helder waar 
Verwey directeur was, werd 
eind 1940 door de Duitsers 
gevorderd, waarna Verwey een 
kantoor aan de Raamsteeg 
mocht inrichten. Tot zijn staf 
behoorde toen ook Nico 
Tinbergen, de later beroemd 
geworden etholoog die de 
Nobelprijs zou winnen. Zo zijn 
er nog veel meer interessante 
zaken uit dit boek op te diepen. 
Een bijzonder boek over één 
van de belangrijkste 
natuurhistorische musea ter 
wereld. 
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Witgatjes 
Hein Verkade  
 
Sommige vogelsoorten kunnen rekenen op een warme 
belangstelling van onderzoekers. De Kanoet is zo’n 
soort. Behangen met kleurringen en geolocators geeft 
hij steeds meer van zijn geheimen prijs. In windtunnels 
op het NIOZ gaan de wetenschappers na hoe hij met 
zijn energiehuishouding omgaat. Het is best bijzonder 
dat de Kanoet zoveel aandacht krijgt terwijl de soort 
niet eens in Nederland broedt. Het is vooral een 
doortrekker en deels een wintergast.  
Dit staat in schril contrast met de interesse voor het 
Witgatje. Ook deze steltloper wordt alleen op de trek en 
in mindere mate als wintergast waargenomen. Er is 

echter één groot verschil, de Kanoet verblijft in zeer 
grote groepen in de Waddenzee en is daarmee het 
boegbeeld geworden voor de kwaliteit van ons 
grootste natuurlijke ecosysteem. Het Witgatje trekt 
juist het liefst alleen en onopvallend door ons land. 
Tja, dan lukt het niet zo gemakkelijk om een 
boegbeeldfunctie te verkrijgen. 
Eigenlijk is het Witgatje de afgelopen twintig jaar 
maar één keer uit de anonimiteit getreden. Dat 
gebeurde toen enkele gewichtige personen de 
Nederlandse namen van enkele vogelsoorten hebben 
aangepast. Zo moest het Witgatje ineens Witgat gaan 
heten, waarom is nog steeds een raadsel. Ook het 
Goudhaantje moest er aan geloven en gaat voortaan 
als Goudhaan door het leven. Deze laatste wijziging 
is haast nog ongelukkiger. Vraag een willekeurige 
Nederlander wat hij zich voorstelt bij het horen van 
de naam Goudhaan. Waarschijnlijk zal het merendeel 
denken aan een gebraden Barnevelder en dat terwijl het 
gaat om een elegant vogeltje van nog geen 10 gram. 
Nee voor mij blijft het gewoon Goudhaantje en 
Witgatje. Schrijvers van vogelboeken worstelen  jaren 
later nog met deze naamswijziging. De auteurs van ons 
prachtige nieuwe vogelboek ‘Tussen tulpen en de Zee’ 
noemen hem in de aanhef bij de soortbespreking netjes 

Witgat, maar gaan in de tekst in de meervoudsvorm 
over op Witgatjes, terwijl je dan eigenlijk over 
Witgatten moet spreken. Toegegeven het klinkt voor 
geen meter. Toch gelijk een paar bladzijden terug 
gebladerd naar de Kanoet. Gelukkig, daar gaat het over 
Kanoeten en niet over Kanoetjes. 
Maar wat is deze onopvallende steltloper nu eigenlijk 
voor een soort vogel? Mijn eerste kennismaking met het 
Witgatje was op het strand van Terschelling ergens 
halverwege de jaren zeventig. Tijdens het nuttigen van 
een boterham riep Arie Cramer ’hé kijk daar lopen vier 
Witgatjes’. Niet gehinderd door enig kennis pakte ik 
mijn oude Oost-Duitse kijker en zag daar vier Witgatjes 
lopen………Willem en Ger Baalbergen en nog twee 

anderen waarvan ik de namen niet meer weet. Zij 
hadden op zulk mooi weer niet meer gerekend en 
wilden toch graag even gaan zwemmen…… 
Arie Cramer zei verder niets meer maar de grijns 
op zijn gezicht zei genoeg, we waren er in 
gelopen. Witgatjes zie je nooit op het strand. 
De beste plekken om Witgatjes waar te nemen 
zijn tegenwoordig de geïnundeerde bollenlandjes 
in juli en augustus. Dit is precies in de piek van 
de trektijd. Ze maken graag gebruik van het grote 
insectenaanbod aan de rand van het water tegen 
de kleine zanddijkjes. Met een beetje geluk zie je 
er zelfs een paar, maar deze trekken zich 
ogenschijnlijk niets van elkaar aan. Nee, het 
Witgatje voldoet niet aan het beeld wat wij van 
de meeste steltlopers hebben. Na de broedtijd 
verzamelen de meeste soorten zich in grote 

groepen, denk maar eens aan Kieviten, Goudplevieren, 
Drieteenstrandlopers en vooral Kanoeten. Wanneer 
iemand roept dat ie twintig Witgatjes ziet dan is er 

meestal iets mis. Het ligt vast aan de kwaliteit van het 
optiek of  het determinatievermogen van de waarnemer. 
Sterker nog, het is een van de weinige steltlopersoorten 
waarvan nog nooit op enige plek op aarde meer dan 1% 
van de populatie bij elkaar is waargenomen. Juist die 
norm wordt vaak gebruikt om unieke gebieden veilig te 
stellen. Daar komt nog bij dat de soort in het geheel niet 
bedreigd is en de wereldpopulatie al tientallen jaren 

Witgatje foeragerend en opvliegend uit het slootje langs de 
Northgodreef     foto’s: ©Jan Hendriks 

 



De Strandloper september 2012 17 

stabiel blijft. Hij is dus ook moeilijk inzetbaar voor 
natuurbeschermingsdoeleinden. 
Nadat de bollenlandjes zijn opgedroogd verdwijnen de 
Witgatjes voor de meeste vogelaars weer voor een jaar 
uit beeld. Het merendeel vertrekt richting Midden-
Afrika en een kleine minderheid blijft hier. Dus kunnen 
diegenen die behoorlijk wat meters maken toch nog een 
enkele vogel tegenkomen.  Dat kan op de meest 
onverwachte plekken en vanuit het meest onooglijke 
greppeltje gebeuren. Meestal verraden zij zich door hun 
kenmerkende alarmroep. Het is een helder en uitbundig 
tsjuhwiet tsjuhwietwiet. Een klein donker steltlopertje 
met een opvallend witte stuit kiest het luchtruim.   
Rien Sluijs en ik hebben het vele malen meegemaakt in 
een slootje achter Oud-Leeuwenhorst. Tijdens onze 
broedvogelinventarisatie van het gebied stuitten we in 
februari 2009 op een Witgatje in een sloot met 
uitgebreide baggerranden. Steeds als we er 
langskwamen vloog hij uit datzelfde slootje op. Eind 
maart verscheen een tweede vogel die steeds in de buurt 
van de ander verbleef. Na 3 april werden zij niet meer 
waargenomen. Zij waren vertrokken naar hun 
broedgebied ten noorden en oosten van ons land. Het 
broedbiotoop ziet er wel heel anders uit dan wat je bij 
een steltloper verwacht. Geen weidse toendra’s of 
kruidige graslanden, maar donkere vochtige 
naaldbossen met bemoste bodems. Het liefst in de 
nabijheid van water. 
Zij baltsen net als een Boompieper vanuit de 
boomtoppen en broeden bij voorkeur in oude nesten van 

lijsters en duiven. Na het uitbroeden van de eieren zorgt 
pa voor het kroost terwijl ma alweer vertrekt richting 
het zuiden. Hierdoor kunnen de eerst trekkers alweer in 
juni worden waargenomen in Nederland. 
In augustus 2009 vinden de doortrekkers een 
aantrekkelijke foerageerplek aan de Bronsgeesterweg 
waar een bollenlandje onder water is gezet. Regelmatig 
lopen er enkele Witgatjes langs de rand van het perceel. 
Eind september verschijnt de eerste vogel in het 
vertrouwde baggerslootje achter Oud-Leeuwenhorst. De 
kans is groot dat dit dezelfde vogel van de winter ervoor 
betreft. Witgatjes zijn vaak trouw aan een eenmaal 
gekozen wintergebied. Dat bleek een jaar later toen er 
op 21 september weer 2 vogels present waren in 
hetzelfde slootje. Dat zij ook aardig tegen de vorst 
kunnen bleek op 11 december toen het Witgatje niet op 
de bagger maar op het ijs liep. Op 9 januari 
daaropvolgend lag het slootje nog half bedekt met ijs 
maar er liepen nu zelfs 3 Witgatjes te foerageren. Een 
dergelijk ’groot’ aantal vogels wordt buiten de 
geïnundeerde bollenpercelen in augustus vrijwel nooit 
bij elkaar waargenomen. 
De afgelopen winter bleek het slootje uitgebaggerd, weg 
Witgatjes………………Nee! Zij bleken twee slootjes 
verder in het bollenland te zitten! En nu maar wachten 
tot het oude slootje weer dichtslibt, dan keren ze vast 
weer terug………..  
 

 

 
 

Geïnundeerd bollenperceel langs de Bronsgeesterweg      foto: ©Jan Hendriks 
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Het eerste vogelboekje van Jan Verwey 
 
Jelle van Dijk 
Bij het verhuizen van de Jan Verwey Bibliotheek van 
Duinweg 13A naar Zilverschoon 20, vond ik achterin de 
bruine kast tussen een paar grote boeken ook een klein 
boekje dat met wat plakband aan elkaar hing. Het bleek 
het Vogelboekje van Jac. P. Thijsse te zijn, uitgegeven 
in 1912. Wilde je vogels op naam brengen in die tijd, 
dan moest je het daar mee doen. Alleen als je veel geld 
had, kon je een groot werk met kleurplaten aanschaffen, 
zoals de beroemde boekenserie van de Duitse 
ornitholoog J.F. Naumann (Naturgeschichte der Vögel 
Mitteleuropas).  
Jan Verwey had dit boekje als 15-jarige al in zijn bezit, 
gelet op de vermelde datum voorin het boekje. Voor we 
op zijn aantekeningen ingaan, moet eerst iets gezegd 
worden over de drie met pen beschreven blaadjes, die 
voorin zijn Vogelboekje zijn geplakt. 
Gelet op de inhoud is het eerste velletje niet het eerst 
ingeplakt. Dat zal ongetwijfeld het derde velletje zijn 
geweest, dat een standpuntbepaling, een soort verklaring 
weergeeft. Hier doen drie jeugdige nestenzoekers elkaar 
een plechtige gelofte! De tekst luidt: 
Tot bescherming der vogels. 
1. Elk nest dat we vinden, zeldzaam of niet, zullen we 
elkaar wijzen wanneer een ander dit verlangt. 
2. We zullen 't niemand anders wijzen, zonder 
toestemming der anderen 
3. We zullen geen nesten uithalen wanneer we al een ei 
van de soort waaraan 't nest behoort, hebben; ook niet 
om te ruilen. 
4. Wanneer de anderen weigeren toestemming te geven 
't nest te bezoeken zullen we 't niet doen. 
Dit beloven we, we kunnen elkaar vertrouwen, 
ondergetekend.: Jan Verwey, P. de Groot, J. Veerman. 

 

Dan volgt er nog een regel die weer is doorgestreept, 
maar waaruit blijkt dat deze knapen de regels heel 
serieus namen: 
Bij schending der belofte, kost 't ons 2½ cent boete, 
waarvoor we, wanneer we genoeg hebben, een 
"vogelboekje" koopen (voor Jo en Piet). 
Dan volgt de ondertekening: Jan Verwey 3 manschap 
tot bescherming van vogels 11.6.1914. 
 

 
Het tweede ingeplakte velletje. 
 
Het tweede ingeplakte velletje vermeldt aanvullende 
regels voor het reglement: 
 
1. Geen nest mag uitgehaald worden, uitgezonderd tot 1 
mei kievit. Verlaten nesten en onbevruchte eieren na 
volkomen vaststelling. Jo Veerman mag van elk nest van 
de soort, waarvan hij 't ei nog niet heeft en dat hij zelf 
vindt, één ei meenemen. 
2. Van elk nest dat gevonden wordt, zullen we elkaar de 
vindplaats mededelen, uiterlijk binnen 48 uur. Een 
uitzondering is het natuurlijk bij ziekte of afwezigheid 
van één van de drie. 
3. Aan anderen mogen alleen nesten getoond worden 
met toestemming der beide anderen. 
 
Die derde bepaling wordt concreet gemaakt op het 
laatste blaadje dat is ingeplakt. Hier staat:  
Hierbij staan wij Jan Verwey toe onderstaande 
personen, onderstaande nesten te laten zien. Die "wij" 
zijn de eerder genoemde J. Veerman en P. de Groot, die 
onderaan dit blaadje hun handtekening hebben 
geplaatst. De personen, aan wie de nesten getoond Verklaring van Jan Verwey, Jo Veerman en Piet de 

Groot over het zoeken van nesten. 
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mogen worden zijn juffrouw Wijnhoff en Martha Dop. 
De nesten die Jan Verwey aan deze dames mag laten 
zien, zijn van de volgende soorten: kneu, klauwier, 
koekoek, lijster en tapuit. 
 
Deze ingeplakte blaadjes in het eerste vogelboek van 
Jan Verwey lichten een tipje van de sluier op rond het 
enorme aantal nestvondsten, waarover Jan Verwey 
spreekt in zijn eerste broedvogeloverzicht uit 1915 (De 
Levende Natuur 20: 390-393, 407-411). In dat artikel 
(De vogels van Noordwijk in 1915) is een lijst 
opgenomen van maar liefst 360 nestvondsten. Daarbij 
de vermelding, dat de nesten van Houtduiven en Tortels 
(Zomertortels!), vanwege hun talrijkheid, niet geteld 
werden. 
Dat Jan Verwey, als scholier aan de Hogere 
Burgerschool in Leiden, hoogstwaarschijnlijk niet zelf 
al die nesten gevonden zal hebben, was eigenlijk wel 
duidelijk. In zijn artikel in De Levende Natuur spreekt 
hij namelijk over twee vrienden bij het nesten zoeken. 
Dat zullen ongetwijfeld Jo Veerman en Piet de Groot 
zijn geweest. Maar wellicht kregen ze ook hulp van 
anderen en bestond er een beloningsysteem van een paar 
centen per nest; zoals Jan Verwey dat enige jaren later 
voor het vinden van stookolieslachtoffers invoerde. 
Dat er veel naar nesten werd gezocht in die tijd staat wel 
vast. Zo klaagt Jan herhaaldelijk over het uithalen van 
nesten door de dorpsjeugd. In bovengenoemd artikel 
schrijft hij dat in 1915 zelfs 39% van de hem bekende 
legsels verloren gaat door het uithalen door anderen. In 
juli 1915 ontmoet Jan een leeftijdsgenoot, die in dat 
voorjaar al 77 eieren van Waterhoentjes heeft 
verzameld. Op een zondagmorgen ontmoet hij vier 
'schooiertjes', die net drie zwaar bebroede legsels van 
Patrijzen hebben leeggehaald om de eieren aan de 
varkens te voeren. In het dorp ziet hij een keer dat 
jongens elkaar bekogelen met eendeneieren en dat 
kinderen knikkeren met de eitjes van Tapuiten en Witte 
Kwikstaarten.  Dat het gooien met eieren 40 jaar later 
nog wel eens voorkwam, bewijst een gebeurtenis uit 
mijn jeugd in juni1957. Op een maandagmorgen werd 
in één van de lokalen van de Chr. ULO in Ermelo een 
enorme ravage aangetroffen. Door het hoge, 

openstaande klapraam waren de vorige avond ruim 20 
eieren van Meerkoeten gegooid.  
We kunnen gerust aannemen, dat Jan iedereen die 
nesten uithaalde daarop aansprak. Hij schreef daarover 
ook een paar stukjes in de Zeekant en hield eens een 
lezing over nesten en eieren voor de dorpsjeugd in Hotel 
Noordzee (toegang gratis).  
 
Uit de vele kanttekeningen in het Vogelboekje blijkt, 
dat Jan Verwey het boekje grondig heeft doorgenomen. 
Dat is allereerst te zien aan de correctie van alle schrijf- 
en zetfouten in de tekst. Het zijn er vele tientallen. Zo 
streept hij steeds een "k" weg in het woord 
"leeuwerikken". Bij de andere opmerkingen gaat het 
vaak om de door Thijsse gebruikte namen. Soms voegt 
hij een volksnaam toe, zoals Akkermannetje bij de 
Witte Kwikstaart. Vaker vervangt hij de Latijnse naam 
door een modernere versie. Opvallend is ook, dat hij in 
de determinatietabel ontdekt dat er een getal niet juist is 
en dat daardoor alle getallen die volgen met één 
verhoogd moeten worden.  
Veel opmerkingen hebben betrekking op de broedduur. 
Vaak vindt een correctie plaats, gebaseerd op eigen 
veldwerk en soms wordt de broedduur toegevoegd als 
deze in de tekst van Thijsse ontbreekt. Zo noemt hij bij 
de Wielewaal 15 dagen. Blijkbaar had hij dus ervaring 
met broedende Wielewalen in onze omgeving! Bij de 
Duinpieper krabbelt hij bij: "4 of 5 eieren." Was dit 
wijsheid van anderen of had Jan Verwey zelf wel eens 
een nestje van de Duinpieper gevonden?  Niet erg 
waarschijnlijk, want in zijn overzichten van gevonden 
nesten ontbreekt de Duinpieper. 
Het boekje van Thijsse bevatte maar van een klein 
aantal soorten een tekening en dan vaak nog alleen de 
kop. Bij de Wulp schrijft Jan Verwey er bij: "snavel veel 
te kort." Bij de Gierzwaluw levert hij commentaar op de 
periode van wegtrek. Dat is volgens hem niet eind 
september, maar midden augustus.  
Soms zat Jan Verwey er ook wel eens naast. Thijsse 
schrijft, dat af en toe wordt beweerd dat het 
koekoeksvrouwtje later nog naar haar jong omziet, maar 
dat hem daar nooit iets van is gebleken. Jan Verwey 
krabbelt er bij: "Ik heb duidelijk gezien van wel." In de 

Opmerking over de snavellengte van de Wulp 
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moderne handboeken wordt evenwel ook gezegd, dat 
het koekoeksvrouwtje niet bij de door haar gekozen 
nesten terugkeert. 
Jan Verwey hield in het Vogelboekje ook bij hoeveel 
soorten hij had gezien. Met een plusteken kruiste hij de 
soorten aan, die hij wel eens had waargenomen. We 
vinden ook de aantekening: 1 juni 1916 127 vogels. 
Voor iemand van 17 jaar, die eigenlijk nooit buiten 
Noordwijk kwam, is 127 soorten toch wel een 
behoorlijk aantal. Zo zag hij soorten, die toen nog in 
onze duinen broedden, zoals Grauwe Kiekendief en 
Griel. Dat Jan Verwey vooral in de duinen rondstruinde 
en veel minder in de polders kwam, blijkt uit het 
ontbreken van Slobeend en Kemphaan, soorten die toen 
in de Noordzijderpolder broedden. Wel kwam hij 
regelmatig op het strand gelet op waarnemingen van 
Steenloper, Strandplevier (toen broedvogel) en 
Zilverplevier (toen Goudkievit geheten). Stormvogeltje 
en Vaal Stormvogeltje zal hij vermoedelijk als 
stormslachtoffers hebben opgeraapt. 
Dat Jan Verwey zijn soortenlijst goed bijhield, blijkt uit 
de aantekeningen helemaal achterin het boekje.  
Daar staat: 144 vogels op 16 Sept '17. Even verderop:  
158 vogels op 7 April 1918 en daaronder 170 vogels op 
13 September 1918, 's avonds. Blijkbaar heeft hij die 
avond een soort aan zijn lijst toegevoegd. Het blijkt de 

Noordse Pijlstormvogel te zijn. Hierna schrijft hij zijn 
nieuwste aanwinsten t/m 177 bij, steeds met alleen de 
(toentertijd gebruikelijke) wetenschappelijke naam: 
171 is Lanius senator (Roodkopklauwier) 
172 is Oidemia fusca (Grote Zee-eend) 
173 is Uria troile (Zeekoet) 
174 is Sula bassana (Jan van gent) 
175 is . . . . . . . . . . . . .(onleesbaar) 
176 is Colymbus septentrionalis (Roodkeelduiker) 
177 is Tringa maritima (Paarse Strandloper) 
Opvallend is, dat Jan Verwey in het laatste jaar van de 
Eerste Wereldoorlog (1914-1918) heel wat 
zeevogelsoorten aan zijn lijst kon toevoegen. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met een nieuw verschijnsel dat 
hij als eerste in ons land beschreef: er spoelden met olie 
besmeurde vogels aan.  
Men dacht eerst, dat die olie afkomstig was van 
getorpedeerde schepen, maar al spoedig na 1918 bleek 
dit verschijnsel steeds terug te keren. Het waren de 
moderne, met olie gestookte schepen, die voor deze 
vervuiling van de zee zorgden. Jan Verwey moedigde 
de dorpsjeugd aan de besmeurde vogels bij Villa Nova 
af te leveren door voor elke vogel een paar centen te 
geven. Uit de stroom vogels die dit opleverde, pikte Jan 
op 24 december 1919 de eerste Kortbekzeekoet van ons 
land! Deze soort is niet in zijn Vogelboekje 
aangestreept, een teken dat Jan Verwey toen zijn 
Vogelboekje niet meer gebruikte en gestopt was met 
nieuwe soorten in dit boekje aan te strepen en bij te 
schrijven.  
Blijkbaar had hij toen de beschikking over een beter 
boek om vogels op naam te brengen. 
 
Naschrift 
 
Uit de ingeplakte briefjes blijkt dat Jan Verwey in zijn 
jonge jaren bevriend was met Jo Veerman en Piet de 
Groot. Navraag bij Willem Baalbergen leverde alleen 
informatie over laatstgenoemde op. Piet de Groot werd 
handelsreiziger in bollen, vermoedelijk voor de firma 
Konijnenburg & Mark, en kwam hierdoor ook in 
Amerika en Zweden. Later was hij ambtenaar in het 
Noordwijkse gemeentehuis op de afdeling Algemene 
Zaken. Het was bekend dat hij kort van stof was. Toen 
na de februaristorm van 1 februari 1953 iemand bij hem 
aan het loket kwam en om woonruimte vroeg omdat zijn 
huis onder water was gelopen, reageerde De Groot met: 
"Ga weg man, ik heb nu geen tijd!" Hierop werd de 
bezoeker zo kwaad dat hij De Groot door het loket naar 
buiten trok waardoor deze ambtenaar klem kwam te 
zitten in zijn eigen loket. De politie kwam er aan te pas 
om hem uit zijn benarde positie te bevrijden. 
Dat Piet de Groot ook later nog wel naar vogels keek, 
blijkt uit het feit dat hij soms geraadpleegd werd als 
deskundige. Toen Willem Baalbergen en Jan Hoek in 
hun jonge jaren een Bladkoning in de Noordduinen 
dachten te zien, haalden ze Piet de Groot er bij om de 
waarneming te bevestigen. Helaas bleek het vogeltje 
gevlogen. 
 

 
 

Opmerking over de trekperiode van de Gierzwaluw 
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De vogels van Noordwijk en van Katwijk 
C.A.T. Wijcker 
 
De heer W. Andelaar brengt in de Strandloper nummer 
2 van de 44e jaargang het onvolprezen ‘De vogels van 
Noordwijk’ uit 1973 onder de aandacht van de lezers. 
En terecht. Wie is er niet altijd nog een beetje verliefd 
op dat meesterwerkje uit een tijd die ons bij wijlen 
langer geleden toeschijnt dan de Middeleeuwen? 
Andelaar refereert in zijn mijmeringen over dit boek 
tijdens zijn Rondje Groen door de Noordwijkse dreven 
aan een bijzonder lovende beschouwing over het al even 
onvolprezen ‘Tussen tulpen en de zee’ uit 2011. 
Inderdaad in Limosa, een van de periodieken van de 
Nederlandse Ornithologische Unie. Om het verschil in 
uiterlijk tussen deze boeken zo treffend mogelijk neer te 
zetten veroorloofde recensent Gijsbert van der Bent zich 
in zijn bespreking enige opmerkingen over het boek uit 
1973 die wellicht wat bruusk over kunnen komen. 
 
Ik denk dat de heer Van der Bent, net als ik woonachtig 
in Noordwijks buurgemeente Katwijk, enigszins te 
kennen, en ook zijn boekenkast. Van der Bent heeft naar 
ik meen te weten minstens twee exemplaren van De 
vogels van Noordwijk uit 1973 in zijn bezit: een geheel 
stukgelezen exemplaar en een geheel gaaf exemplaar, 
dat gekoesterd wordt als een van de kostbaarheden uit 
zijn boekenverzameling. Heeft Van der Bent niet in een 
artikel in naar ik meen De Duinstag over dit boek 
opgemerkt ‘De eerste streekavifauna die ik kocht en van 
begin tot eind spelde. Zo’n boek als dat van Noordwijk 
wilden wij in Katwijk ook wel maken’? Andelaar kan ik 
verder meegeven dat Van der Bent minstens de helft 
van Andelaars Top 10 van ‘oude, leuke, knullige 
vogelboekjes van eertijds’ ook in de 
boekenkast heeft staan, en stuk heeft 
gelezen.  
 
Nog onlangs verzuchtte Van der Bent 
tegen mij tijdens een rondje groen 
door onze woonplaats dat de markt 
wordt overspoeld door glossy 
uitgaven, en dat zelfs de altijd zo 
bescheiden uitgegeven periodiek van 
de Noordwijkse vereniging, de 
Strandloper, niet ontkomen is aan de 
drang naar uiterlijk vertoon en 
‘glossy’. Tevergeefs had hij in het 
blad gezocht naar de advertenties die 
decennia hebben gerefereerd aan de 
door hem zo gewaardeerde naïeve 
kunst maar die inmiddels zonder enige 
waarschuwing zijn vervangen door 
uitingen van gladstrijkerij en 
praalzucht; twee van de plagen van het 
huidige tijdsgewricht. 
 

Klaarblijkelijk verschillen de smaken van de heren 
Andelaar en Van der Bent niet in die mate als Andelaar 
in zijn Rondje Groen heeft willen suggereren. Echter, 
Andelaar veroorlooft zich aan het slot van zijn Rondje 
Groen een opmerking over De Vogels van Katwijk uit 
1996 die ik toch als bruusk zou willen karakteriseren. 
De Vogels van Katwijk zou niet veel meer zijn dan ‘een 
veredelde soortenlijst’. Met die in zekere zin 
denigrerend bedoelde frase zou ook Van der Bent het 
nochtans zeker niet eens zijn! 
 
De vogels van Katwijk heeft misschien enige 
tekortkomingen (de apart nageleverde aanvullingen en 
correcties besloegen drie pagina’s…), maar het strak 
vormgegeven boekwerkje kent schitterende momenten 
en zeker ook avifaunistische notities van waarde. Die 
zou Andelaar misschien nog eens tot zich moeten 
nemen. Vergeet daarbij ook de zwart-wit maar 
kristalhelder weergegeven foto’s niet. Het boek van de 
Vogelwerkgroep Katwijk had zeker ook niet de intentie 
veel meer te zijn dan een aangekleed overzicht van wat 
er door de jaren heen in Katwijk en omstreken was 
gezien. Bij nadere beschouwing lijken het Noordwijkse 
boek van 1973 en het Katwijkse boek van 1996 best op 
elkaar; misschien wel meer dan Andelaar zal willen 
toegeven. 
  
Andelaar vraagt zich af: waar blijft eigenlijk een goed 
boek over de vogels van onze zuiderburen? Met de heer 
Van der Bent beschouw ik De Vogels van Katwijk uit 
1996 zeker nog als zodanig. Maar een nieuw boek over 
de vogels van Katwijk, in het stramien en formaat van 
Tussen tulpen en de zee, zie ik er niet meer van komen. 

Het momentum daarvoor is 
voorbij. Ook Tussen tulpen 
en de zee zal de laatste in de 
reeks van avifauna’s van de 
Duin- en Bollenstreek zijn, en 
in die zin een waardige 
afsluiting van de Gouden 
Eeuw van het Vogelboek, die 
heel snel heeft plaatsgemaakt 
voor de Gouden Eeuw van de 
Digitaliteit. 
 
Maar zou er ooit nog eens 
een glossy toom met 
degelijke inhoud verschijnen 
over de vogels van Katwijk, 
dan weet ik zeker dat 
Andelaar met weemoed terug 
zal denken aan dat oude, 
leuke en, vooruit maar dan, 
‘knullige’ De Vogels van 
Katwijk van eertijds. 
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Vogels kijken in Bulgarije 
 
Jelle van Dijk 
Vrijwel alle organisaties die vogelreizen aanbieden, 
hebben tegenwoordig Bulgarije op het programma 
staan. Het reisaanbod beslaat meestal drie perioden. In 
de winter (februari-maart) gaat het om de duizenden 
Roodhalsganzen in het noordelijke kustgebied. In het 
voorjaar (april-mei) staan de kust van de Zwarte Zee en 
het Rodopengebergte op het programma. In het najaar 
(eind augustus-september) gaat het om de trek van 
ooievaars, pelikanen en roofvogels. Wij wilden 
Bulgarije ook wel eens bezoeken en kozen voor het 
voorjaar (2012). 
Omdat Coby en ik nog steeds graag met de tent er op uit 
trekken, gingen we met de eigen auto die kant op. Het is 
weliswaar een flink stuk rijden, maar onderweg kun je 
stoppen zo vaak je wilt en je passeert gebieden waar 
natuurlijk ook best wat is te zien.   
 
Heenreis 
We vertrokken op 27 april en zoals eerder die kant op 
was onze eerste stop de camping Rangau ten noorden 
van Neurenberg. Vanaf de camping loop je zo een 
visvijvergebied in waarin het leuk vogelen is: 
Krooneend, Slobeend, Geoorde Fuut, Grote Karekiet, 
IJsvogel, Zwarte Specht, Grote Zilverreiger en 
Zeearend. In de nestkastjes broeden Bonte 
Vliegenvangers. 
De volgende dag reden we door naar de Neusiedlersee 
bij de grens van Oostenrijk met Hongarije. We voelden 
de temperatuur stijgen en bij aankomst was het ruim 25 
graden. Deze warmte zou ruim twee weken aanhouden! 
De bekende 'sieselcamping' Zicksee in St. Andräe was 
voor meer dan de helft bezet in verband met het lange 1-
mei-weekend. Meteen bij aankomst viel al op dat het 
water in de Zicksee erg laag stond. De volgende dag 
bleek dat alle ondiepe zoutmeertjes (de Lacken) geheel 
uitgedroogd waren. 
Bij de Neusiedlersee kun je met gemak een week 
rondtoeren zonder je te vervelen, maar wij beperkten 
ons tot één dag. We bezochten mooie plekken als het 
trappenreservaat bij Waasen, het Ilmitzer Bosje en de 
moerassen bij Fertöd, net over de Hongaarse grens. 
Naast veel eenden en steltlopers waren de hoogtepunten 
van de dag toch wel de Keizerarend die 16 Grote 
Trappen deed opvliegen en de Sakervalk die tweemaal 
langs het Ilmitzer Bosje vloog. 
De volgende dag reden we Hongarije door en vonden 
een camping  bij Szeged, dichtbij de Roemeense grens 
gelegen. Een Nederlands echtpaar drijft hier een 
camping in een nogal afgelegen gebied. Vanuit onze 
tent hoorden we de Nachtzwaluwen op de nabij gelegen 
puzta.  
Tijdens onze doorsteek van Roemenië bezochten we de 
fraaie stad Sibiu en een aantal vestingkerken in 
Transsylvanië. Ook Boekarest werd met een bezoek 
vereerd. De stadscamping bleek in een mooi eikenbos te 
liggen waar Grijskopspecht, Gekraagde Roodstaart en 
Boomklever zich goed lieten bekijken. 

Op 5 mei reden we via de Donaubrug bij Ruse Bulgarije 
binnen. Voor het gebruik van de wegen moet een vignet 
worden aangeschaft. Met dat geld kunnen nog heel wat 
wegen worden opgeknapt. De kwaliteit van het wegdek 
is nogal verrassend. Stille landwegen zijn soms prima 
geasfalteerd, terwijl sommige doorgaande wegen een 
ernstige aanslag op je schokdempers doen.  
 
Meer van Srebarna 
Onze eerste bestemming was het pelikanenmeer bij 
Srebarna, gelegen aan de Donau. Op weg daarheen 
stopten voor de lunch langs de Donau bij Tutrakan. Hier 
zagen we een enorme zwerm sterns boven het water 
bestaande uit 600 Zwarte Sterns, 20 Witwangsterns en 
10 Witvleugelsterns. In Srebarna konden we geen 
camping vinden, maar wel het Pelican Guesthouse. We 
mochten hier maar één nachtje slapen omdat de 
volgende morgen een Engelse vogelwerkgroep zou 
komen. Vanaf een heuveltje bij het dorp had je fraai 
uitzicht op het meer en op aanwijzing van de 
guesthousebaas kwamen we ook op een mooie plek 
dichtbij de waterkant. Het meer is beroemd door de 
grote kolonie Kroeskoppelikanen, een van de 
belangrijkste van Europa.  
Dit jaar waren er 90 paren en vorig jaar zelfs 120. 
Behalve de Kroeskop zagen we ook veel Roze 
Pelikanen, Dwergaalscholvers, Aalscholvers, Kwakken, 
Purperreigers, Blauwe Reigers, Ralreigers, Kleine 
Zilverreigers,  Grote Zilverreigers, Zwarte Ibissen en 
Lepelaars. Verder eenmaal een Woudaapje en enkele 
Geoorde Futen, Futen en Dodaarsen. Bij de eenden 
waren Krooneend en Witoogeend de talrijkste soorten. 
Hoog boven het meer cirkelde een Zeearend. Bij het 
guesthouse riep een Dwergooruil en 's morgens werden 
we gewekt door de roffel van een Syrische Bonte 
Specht. Kortom een geweldige plek! 
 

 
Syrische Bonte Specht. Tuin in Albanasi. 
 
Noordelijk kustgebied 
De volgende dag reden we verder naar de kust van de 
Zwarte Zee ten zuiden van de Roemeense grens. Langs 
de rustige wegen kregen we een eerste indruk van het 
rijke vogelleven op het Bulgaarse platteland. We waren 
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verrast door de vele Grauwe Gorzen, Veldleeuweriken, 
Kuifleeuweriken, Balkan Gele Kwikstaarten, 
Zomertortels en Grauwe Klauwieren. Een lunchstop bij 
een riviertje en wat ruig, stenig land was goed voor 
Roodkopklauwier, Roodstuitzwaluw, Hop, Bijeneter, 
Tapuit en Duinpieper. Bij het dorp Shabla zochten we 
naar de camping. Het grote complex uit de 
communistische tijd leek geheel verlaten. De volgende 
dag bleek dat er toch nog een hoekje was ingericht voor 
passanten met een tent. Wij hadden in het dorp 
inmiddels een nieuw guesthouse gevonden waar we 
voor een prikje (18 euro) een mooie kamer konden 
huren.  
Het noordelijke kustgebied kent twee trekpleisters. 
Vlakbij de Roemeense grens ligt het meer van 
Durankalak, bekend om de vele Veldrietzangers die hier 
broeden. Het kostte ons weinig moeite om in één km 
rietzoom acht zingende mannetjes te vinden. In de 
winter trekt dit gebied veel Roodhalsganzen aan. Je kunt 
dan overnachten in het Redbreasted Goose Center. We 
spraken een Engelsman die hier in februari onderzoek 
had gedaan. Ook spraken we een Nederlandse vogelaar 
die meewerkte aan het vogeltrekonderzoek. In verband 
met de aanleg van windmolenparken wil men in kaart 
brengen waar de meeste vogels passeren (zie ook de 
Sovon-website!).  
 

 
Bonte Tapuit in veld met Gele Affodil. Schiereiland Kaliakra. 
 
Het andere topgebied is het schiereiland Kaliakra met 
omgeving. Hier liggen grote stukken schaars begroeid 
gebied met leuke soorten als Kortteenleeuwerik, 
Kalanderleeuwerik, Duinpieper, Bonte Tapuit, 
Izabeltapuit, Kleine Klapekster, Roodpootvalk, 
Arendbuizerd, Hop, Bijeneter en Scharrelaar. De punt 
van Kaliakra is bij vogelaars bekend vanwege de 
kolonie Kuifaalscholvers van de ondersoort desmarestii, 
waarvan de jonge vogels te herkennen zijn aan de witte 
buik. Ook vlogen hier Alpengierzwaluwen, Bonte 
Tapuiten en Zwartkopgorzen rond.  
Natuurlijk keken we ook af en toe over zee. De 
vuurtoren van Shabla is hiervoor een goede locatie. Hier 
zagen we honderden Yelkouan Pijlstormvogels 
(grootste groep 428 ex.) en in elk uur wel enkele 
Parelduikers. Opvallend waren de Kleine Jagers, 
Geoorde Futen en Roodhalsfuten. In de vroege ochtend 
passeerde tweemaal een groepje Kanoeten. Bijzonder 
vonden wij ook de tientallen Gewone Dolfijnen die 

zowel bij Durankalak als bij Shabla tot dichtbij de 
havenpieren kwamen. 
 
Omgeving Bourgas 
Van Shabla reden we langs de kustweg in zuidelijke 
richting. Een stop bij een oud vliegveld ten westen van 
Balcik, gelegen in steppe-achtig terrein, leverde leuke 
soorten op: Dwergarend, Slangenarend, Roodpootvalk, 
Boomleeuwerik en Duinpieper. Pogingen om campings 
te vinden in Albena en Kranevo mislukten. Het hier 
gelegen Baltatawoud, een moerasbos met soorten als 
Middelste Bonte Specht en Balkanvliegenvanger was 
helaas ontoegankelijk. Alleen vanaf de drukke 
doorgaande weg kon je een indruk van dit bos krijgen. 
Iets zuidelijker bleek gelukkig wel een goede camping 
te liggen: de Laguna camping iets ten noorden van 
Golden Sands. Op weg naar Bourgas stopten we de 
volgende dag bij Kamchia. Ook hier ligt een groot 
moerasbos waar spechten en vliegenvangers te zien 
moeten zijn. Maar ook hier was geen enkele 
mogelijkheid het gebied zelf in te gaan. Gelukkig zagen 
we bij een nestkastje in een hoteltuin heel goed de 
Balkanvliegenvangers in- en uitvliegen. 
Ten noorden van Bourgas vonden we bij het plaatsje 
Aheloj een camping die nog wel in gebruik was. Wel 
waren we de enige gasten. Voor water en toilet kregen 
we de sleutel van een huisje, want een toiletgebouw was 
er niet meer. In de namiddag vlogen 13 Wespendieven 
en een Visarend over. Op de camping broeden Hop en 
Kleine Klapekster. 
  

 
Aalscholver met zes Dwergaalscholvers. Poda-reservaat bij Bourgas  
 
Rond Bourgas liggen uitgestrekte meren en zoutpannen. 
Het valt niet mee om goed zicht te krijgen op wat hier 
allemaal aanwezig is. Alleen aan de zuidkant bij het 
Poda-reservaat zijn goede voorzieningen voor 
vogeltoeristen aanwezig.  
Verder moet je het zelf maar een beetje uitvinden waar 
je kunt stoppen en kijken. Desalniettemin leverde deze 
omgeving een leuke soortenlijst op met 
Kroeskoppelikaan, Roze Pelikaan, Lachstern, Grote 
Stern, Dwergstern, Dunbekmeeuw, Zwartkopmeeuw, 
Dwergaalscholver, Kluut, Steltkluut, Krombek-
strandloper, Kleine Strandloper, Zwarte Ibis, 
Purperreiger, Ralreiger, Slangenarend en 
Schreeuwarend.  
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Krombekstrandlopers in zoutpan bij Bourgas.  
 
Sakar Heuvels 
Omdat we ten zuiden van Bourgas geen camping 
konden vinden, besloten we door te rijden naar de 
camping van Biser, dichtbij het drielandenpunt van 
Bulgarije, Griekenland en Turkije. Deze door Engelsen 
gedreven camping wordt herhaaldelijk in reisverslagen 
genoemd. Tussen Burgas en Biser liggen de Sakar 
Heuvels, een licht glooiend gebied met uitgestrekte 
akkers, graslanden en droge steppen (schapenland). 
Diepe dalen met bosjes en beken zorgen voor een mooie 
afwisseling. Twee dagen rondzwerven in dit gebied 
maakte duidelijk dat dit een prima vogelgebied is. 
Meest opvallend waren de vele roofvogels. Groepjes 
trekkende Wespendieven waren enkele keren te zien en 
de Schreeuwarend was bijna zo gewoon als bij ons de 
Buizerd. Naast een enkele Arendbuizerd was de 
Dwergarend niet zeldzaam. Ook de Balkansperwer liet 
zich fraai bekijken. Langs de beekjes liepen Zwarte 
Ooievaars en in de dorpen wemelde het van de 
Ooievaars en Spaanse Mussen. De bosjes en 
akkerranden waren goed voor Wielewaal, Cirlgors, 
Ortolaan, Zwartkopgors, Vale Spotvogel, 
Roodkopklauwier, Grauwe Klauwier, Kleine Klapekster 
en Zomertortel. Op droge velden liepen Duinpiepers, 
Boomleeuweriken, Tapuiten en Izabeltapuiten. 
 
Oostelijke Rodopen 
Dit gebergte, dichtbij Griekenland en Turkije gelegen, is 
beroemd vanwege de rijke roofvogelstand. Vanuit Biser 
reden we eerst naar het gierencentrum bij Madzarovo. 
Op de website van dit centrum stond dat je hier ook je 
tent kan opzetten. Dat bleek een misvatting en het 
personeel van het centrum begreep niet hoe zoiets op 

hun website kon staan! Ondertussen begon het te 
regenen. Vanuit de auto bekeken we de rotsen waar we 
Vale Gier, Steenarend, Rotszwaluw en Rode Rotslijster 
zagen. Na een uur in de regen besloten we terug te 
kregen naar Biser. Vanwege de erbarmelijke toestand 
van de weg naar Madzarova besloten we de volgende 
dag niet weer naar Madzarova te rijden maar naar het 
stuwmeer van Studen kladenec te gaan. Deze weg was 
duidelijk beter en bij aankomst troffen we prima weer. 
Op verschillende plaatsen klapten we de stoelen uit om 
een uurtje de omgeving af te zoeken op roofvogels en 
ander gespuis. Ons geduld werd beloond met Vale Gier, 
Aasgier, Monniksgier, Dwergarend, Slangenarend, 
Buizerd, Zwarte Wouw, Wespendief, Zwarte Ooievaar, 
Blonde Tapuit, Cirlgors en Braamsluiper. Helaas 
leverde een zoektocht naar Blauwe Rotslijsters en 
Rotsklevers niets op. 
 

 
Vale Gier boven de Oostelijke Rodopen.  
 
Westelijke Rodopen 
Dit gebergte is veel hoger (tot bijna 3000m) en is ook in 
West-Europa bekend vanwege de goedkope 
wintersportmogelijkheden. Ons bezoek aan dit gebied 
viel samen met een regenperiode waardoor we afzagen 
van een echte bergwandeling. Dat was toch al niet 
aantrekkelijk geworden vanwege de verse sneeuw 
boven 1800m en het uitvallen van de enige cabinelift in 
Borovets. Wegen die je tot aan de boomgrens brengen 
zijn er niet. Hierdoor bleven soorten als Alpenkauw, 
Alpenheggenmus, Strandleeuwerik en Waterpieper 
buiten beeld. Wel zagen we langs de snelstromende 
riviertjes Grote Gele Kwikstaarten en Waterspreeuwen. 
In de beroemde kloof van Trigrad vonden we vrij snel 
een prachtige Rotskruiper.  
 

 
Grijskopspecht. Camping Edelweiss in Melnik. 



De Strandloper september 2012 25 

Bij het dorpje Melnik (vlakbij de Griekse grens) 
kwamen we op Camping Edelweiss terecht, een vrijwel 
onbereikbaar oord met bijzonder aardige mensen. In 
deze hoek hoopten we de Maskerklauwier en de 
Rouwmees te vinden, maar beide soorten wilden niet 
meewerken.  Wel zagen we in deze omgeving 
Roodpootvalk, Scharrelaar, Grijze Gors, 
Alpengierzwaluw, Cirlgors, Appelvink, Blonde Tapuit, 
Grijskopspecht en Kruisbek. 
Natuurlijk bezochten we na het klooster van Backovo 
ook het beroemde klooster van Rila. Men zegt dat elke 
Bulgaar, gelovig of niet, hier minstens eenmaal in zijn 
leven komt. In de wintersportplaats Borovets huurden 
we voor 15 euro een prima kamer. In de sparrenbossen 
rond de hotels zagen we Beflijsters, Notenkrakers, 
Goudvinken en Goudhaantjes. 
 
Balkangebergte 
Dit smalle, van west naar oost lopende gebergte deelt de 
Bulgaarse laagvlakte in twee delen. Dat in de Bulgaarse 
bergen Bruine Beren, Lynxen en Wolven leven, komt 
voor een belangrijk deel door de ontoegankelijkheid van 
het gebied. Dat geldt voor de Rodopen, maar ook voor 
het kleinere Balkangebergte. Er zijn een paar paswegen 
die tot 1400 m voeren, maar goede wandelpaden 
ontbreken. De enige goed begaanbare weg die we 
vonden voerde naar een groot windmolenpark en een 
monument voor de 'bevrijding' door de Russen in 1944. 
In dit nogal vervallen monument nestelden 
Rotszwaluwen, Zwarte Roodstaarten en een paar Vale 
Gierzwaluwen. Ook zagen we hier een Slangenarend en 
een Dwergarend. Bij Kazanluk bekeken we 
verscheidene oude Thracische koningsgraven. 
 
Rusenski Lom 
Ten zuiden van Ruse strekt zich een kalkgebied uit 
waarin riviertjes diepe kloven hebben uitgesleten. In de 
Middeleeuwen bevonden zich hier diverse kloosters, in 
de rotswanden uitgehouwen (nu UNESCO-
werelderfgoed). Het is een landschappelijk fraai gebied 
met een rijke avifauna. Een dagje rondtoeren en vooral 
het zitten op plekken met goed uitzicht op rotswanden 
leverde op: Arendbuizerd, Schreeuwarend,  Buizerd, 
Torenvalk, Zwarte Ooievaar, Alpengierzwaluw, Hop, 
Bijeneter, Draaihals en Raaf. 
 
Terugreis 
Op 24 mei verlieten we 
Bulgarije weer op de 
plek waar we 
binnengekomen waren: 
de Donaubrug bij Ruse. 
Het Bulgaarse deel van 
de brug is goed 
geasfalteerd en het 
ijzerwerk is 
geschilderd; het 
Roemeense deel is 
verveloos en vol kuilen 
in het wegdek. Voor de 
reis door Roemenië 
trokken we ditmaal 

twee dagen uit (tijdrovend over drukke, smalle wegen) 
en Hongarije passeerden we in één dag (een makkie 
vanwege de nieuwe snelwegen). Het daarop volgende 
pinksterweekend verbleven we weer bij de 
Neusiedlersee. Op 29 mei waren we terug in Noordwijk. 
 
Nog wat indrukken 
Bulgarije is niet echt een kampeerland. Bulgaren 
kamperen niet. De oude kampeerplaatsen uit de 
communistische periode, toen de (kampeer)vakanties 
centraal geregeld werden, zijn vrijwel alle verlaten. 
Opvallend dat met name Engelsen nieuwe campings 
begonnen zijn (in Roemenië juist Nederlanders). Langs 
de kust en in de wintersportplaatsen is voor weinig geld 
een goede kamer te huur. Ook voor boodschappen en 
benzine betaal je veel minder dan in ons land. Hetzelfde 
geldt voor een bezoek aan een restaurant. Reizen met 
een caravan is riskant omdat op onverwachte trajecten 
de weg zeer slecht kan zijn. De meeste richtingsborden 
vermelden de plaatsnamen alleen in het cyrillische 
schrift. Zorg dus voor een kaart waar die namen ook op 
staan! Langs wegen waar veel vrachtauto's passeren 
staan overal schaars geklede dames hun diensten aan te 
bieden. 
De plaatselijke bevolking was buitengewoon 
vriendelijk. Herhaaldelijk begon men in het Bulgaars 
tegen ons te praten toch wel beseffend dat we er niets 
van verstonden. Niet eenmaal hebben we ons ergens 
onveilig gevoeld. Dat was trouwens ook zo in Roemenië 
en in de hoofdstad Boekarest. 
Het Bulgaarse boerenland is opvallend vogelrijk, wat 
vermoedelijk in verband staat met de opvallende 
armoede. Veel huizen en schuren zijn vervallen en op 
veel plaatsen ligt troep langs de weg. Paarden- en 
ezelkarren behoren in de dorpjes nog tot het gewone 
straatbeeld. Moderne landbouwbedrijven met nieuwe 
tractoren zijn te zien naast velden waar 20 vrouwen in 
linie met de hak een veld bewerken. Op elk uur van de 
dag zie je groepen mannen van alle leeftijden op het 
dorpsplein zitten, een teken van grote werkeloosheid. 
Daarentegen zie je ook BMW's en Mercedessen rijden 
ten teken dat een kleine groep niet te klagen heeft. 
Bulgarije is een goed vogelland vanwege de rijke 
schakering van landschappen waarin veel interessante 
soorten te zien zijn. Tijdens onze trip zagen we in totaal 
221 vogelsoorten waarbij 78 in Duitsland, 105 in 
Oostenrijk, 52 in Roemenië en 186 in Bulgarije

Landschap van Rusenski Lom 
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KLEUR 
 
Twee verenigingen in Noordwijk gaan mij na aan het 
hart. Beide geven een kwartaalblad uit, die ik als eerste 
tussen de glossy bladen uit de brievenbus viste. Maar 
helaas, De Strandloper is inmiddels van het mooie 
strakke zwart-wit op kleur overgegaan. Zelfs het 
jubileumnummer van De Blauwdotter, het blad van de 
historische vereniging, heeft kleur bekend. Het wachten 
is nu nog op een plastic hoesje om de bladen. Dat kan ik 
ze bij het stapeltje voegen dat ik wekelijks van de 
hoesjes ontdoe; het hoesje links in de plasticbak en het 
tijdschrift rechts in de papiercontainer.  
    Nu we het toch over kleur hebben, ik kreeg laatst een 
boekje in handen over een kleurrijk figuur: Simon de 
Waard. Ik moet zeggen, dat ik nooit van de man had 
gehoord. Het moet een Rotterdamse vogelaar zijn 
geweest, die als cineast en fotograaf veel lezingen 
verzorgde. Naar mijn weten is hij nooit om die reden in 
Noordwijk geweest. Verschillende mensen gaven hier 
ooit lezingen, tot Jules de Korte toe, maar geen De 
Waard. Wel Jan P. Strijbos, natuurlijk. De films die hij 
in de zomer maakte, vertoonde hij steeds als eerste in 
De Rank. 
    De naam van Simon de Waard is vooral verbonden 
aan het vogeleiland De Beer. Dit bijzondere 
natuurgebied was lang een begrip bij vogelaars, tot het 
werd opgeofferd voor de haven van Rotterdam. Hij 

maakte twee films over het gebied, die hij overal in 
Nederland draaide. Hij bleef dit doen, tot de televisie 
kwam. De natuurfilms kon men toen vanuit de luie stoel 
bekijken.  
    Over De Beer zijn niet alleen films gemaakt, er is ook 
over geschreven. De auteur van het boekje over De 
Waard schreef ook een boek over dit bijzondere 
natuurgebied. Daaruit blijkt, dat het niet alleen 
verwoede vogelaars waren, die er op bezoek gingen. 
Ook hele schoolklassen melden zich bij opzichter 
Korfmaker en werden door hem rondgeleid. Het 
mooiste boek over wat eens de trots van natuurminnend 
Nederland was, is Het Vogeleiland.  
 

 
 
Een tiental auteurs verhaalt daarin over hun 
belevenissen op het eiland. De bekendste van hen is 
ongetwijfeld de Nobelprijswinnaar Nico Tinbergen.  
Om De Beer vanuit Noordwijk te bereiken, waren er 
twee mogelijkheden. Over Maassluis en met de pont 
naar Rozenburg, of naar Hoek van Holland en met het 
bootje van Ary Prins rechtstreek naar De Beer. Met een 
groepje uit Noordwijk bezochten we De Beer een week 
voor het werd ontmanteld. Het was een wat trieste tocht. 
Niet alleen werd op de dag het gebied `leeggeschoten` 
door een groep jagers, ook de tocht er naar toe verliep 
niet vlekkeloos. Wachtend op de pont bij Maasluis, 
waren de medereizigers uitgestapt. Alleen Johan 
Moerkerk zat nog op een klapstoel in de bestelbus, 
waarvan de achterklep open stond. Bij het oprijden naar 
de pont tuimelde Johan met stoel en al achterover uit de 
auto. Daar lag hij, naar later bleek ongedeerd, op de 
kade. “Toch wel een aparte manier om naar vogels te 
kijken”, was zijn enige commentaar. 
 
W.Andelaar     
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Vogelbelevenissen in Engeland en Schotland 
 
Kees Verweij en Dineke Kistemaker 
 
Al lange tijd koesterden we de wens eens een keer de 
vogelrotsen aan de kust van Engeland en Schotland te 
gaan bekijken.  
Een paar jaar geleden hadden we al 
een voorproefje op het eiland Runde, 
halverwege de Noorse westkust, maar 
volgens verschillende 
“Engelandvaarders” zouden de 
Engelse en de Schotse kust dit 
spektakel ruim moeten overtreffen. 
Alle verhalen over rotondes, links 
rijden, smalle wegen, muurtjes en 
heggen ten spijt, hebben we dit jaar 
toch maar de stoute schoenen 
aangetrokken en zijn we op 13 mei jl. 
via Europoort naar de Engelse 
havenplaats Hull vertrokken. Na een 
rustige overtocht kwamen we ’s 
morgens 8.00 uur plaatselijke tijd aan. 
We hadden dus genoeg tijd om naar 
onze eerste stop in Bridlington te 
gaan, zo’n 40 km. boven Hull aan de 
kust. 
Na het installeren van onze caravan op 
de camping, konden we ’s middags al de eerste 
vogelrotsen bezoeken, nl. de Bempton Cliffs. Hier 
liggen de hoogste krijtrotsen van Engeland, die soms 
meer dan 140 meter hoog uit zee oprijzen. Na ongeveer 
20 minuten rijden vanaf de camping, kom je aan bij een 
bezoekerscentrum, waar je alle gewenste informatie 

kunt krijgen. Van daar uit loopt er een pad vlak langs de 
rand van de kliffen. Dit pad is goed met draad afgezet 
en dat is ook maar goed ook, want de rand is door het 
hoge gras en struiken soms moeilijk te zien. Ga je even 
te ver, dan stort je meer dan 100 meter naar beneden. 

Vanaf dit pad heb je goed zicht op de verschillende 
inhammen en je kunt bijna alle zeevogels tot zeer nabij 
goed bekijken. Je hoeft hier niet met een bootje de zee 
op, wat ons voor een eerste oriëntatie wel goed van pas 
kwam. We konden alles rustig en goed bekijken.  
 

Jan van Genten op  Bempton Cliffs 
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Vooral de Jan van Genten zaten bijna tot op de rand en 
je kon ze op soms minder dan 5 meter goed bestuderen. 
Je zag ze nesten bouwen, paren, elkaar “knuffelen” met 
hun snavels enz. Het zijn heel gezellige vogels, die 
voortdurend met van alles en nog wat in de weer zijn. 
Ze vlogen  af en aan met allerlei materiaal, soms op een 
afstand van minder dan 3 meter. Een  prachtig 
schouwspel!     
Even lager zaten de 
Zeekoeten,  Alken en 
Drieteenmeeuwen en 
hier en daar nog een 
paar Noordse 
Stormvogels. Vooral de 
Alken en de Zeekoeten 
zaten op een uiterst 
smal randje met hun 
borst strak tegen de 
rotswand aangedrukt. 
En dan  te bedenken, 
dat ze zo wekenlang in 
deze houding moeten 
zitten met bijna ieder 
één ei tussen de poten. 
Het zwaartepunt van 
deze eieren ligt 
helemaal onderaan, 
zodat het ei veel beter 
op zijn plaats blijft en moeilijk naar beneden kan rollen.  
Helemaal beneden zwommen heel veel van deze vogels 
in zee en geregeld zag je vogels met voer in de bek 
terugkomen voor degene, die op de eieren zat. Een 
vogelsoort, die ik hier eigenlijk niet verwachtte, was de 
Rotsduif. Er broeden hier vele honderden en je zou ze 
gemakkelijk met postduiven kunnen verwarren. Men 
zegt dat onze postduif een rechtstreekse afstammeling is 
van deze Rotsduif. Ze lijken inderdaad ook heel veel op 
elkaar.  
 
Ons tweede doel waren de Farne Islands, een kleine 
eilandengroep ter hoogte van het badplaatsje Seahouses, 
zo’n 40 km. onder de Schotse grens. We vonden een 
heel rustieke camping in Buddle Bay,  langs een 
riviertje, waar vlak bij onze caravan een Waterspreeuw 
zat.  Van daar uit bespraken voor de eerste de beste 
gelegenheid een boot, die ons naar deze eilanden zou 
brengen. Dit lukte zowaar voor de eerste zondagmiddag 
en het was prachtig weer. Het was behoorlijk druk op de 
boot, want er ging een hele klas schoolkinderen mee, 
maar we konden toch alles goed bekijken. Op één van 
deze eilanden, nl. Staple Island, zouden we aan land 
gezet worden en we mochten daar  meer dan een uur 
langs de paden vrij rondlopen. Direct bij het aan land 
gaan, werden we belaagd door tientallen Noordse 
Sterns, die regelmatig op ons hoofd pikten. We hadden 
gelukkig een petje meegenomen, zodat de klap wat 
minder hard aankwam. Soms zaten deze sterns vlak 
langs het pad te broeden en je kon hun bruin 
gespikkelde eitjes heel goed zien liggen. Vlak in de 
buurt lag ook een vrij grote kolonie Grote Sterns, die 
evenzeer hun aanwezigheid met veel gekrijs kenbaar 
maakten.  
 

Even verderop zagen we overal kleine holletjes, waar 
geregeld de koddige kopjes van de Papegaaiduikers 
bovenuit kwamen. In tegenstelling tot bijna alle andere 
zeevogels, broeden deze Papegaaiduikers in holen. Even 
verderop konden we er wel tientallen boven op de 
rotsen zien zitten. 
 

 
Aan de andere kant van het eiland liepen we vlak langs 
de nesten van  Kuifaalscholvers en we zagen, dat deze 
vogels al grote jongen hadden. Ook al stond je er nog 
geen halve meter  vandaan, ze gingen gewoon hun eigen 
gang en waren druk bezig met het voeren van hun 
jongen. Kwam één van de ouders aanvliegen, dan dook 
één van de jongen direct met zijn snavel in de bek van 
deze ouder en dat gebeurde zowaar op nog geen 50 cm 
afstand! Een prachtig gezicht. 
Bij het verlaten van dit eiland voeren we tussen allerlei 
kleine eilandjes en rotsen door, waar heel veel Grijze 
zeehonden lagen te zonnen of langs onze boot 
zwommen. Ook voeren we soms tussen grote groepen 
vogels, die daar aan het foerageren waren. Tot slot 
deden we een grote ronde langs verschillende anderen 
eilanden, die ieder weer met honderden en soms 
duizenden vogels  bezet waren. Je voer er soms zo dicht 
langs, dat je ze bijna kon aanraken.  
Van uit Buddle Bay bezochten we ook nog het 
merkwaardige schiereiland Holy Island, dat weliswaar 
met een weg met het vasteland verbonden is, maar bij 
vloed verdwijnt deze weg geheel onder water. Het is dus 
zaak goed in de gaten te houden, wanneer het eb of 
vloed is. Er stonden in het dorpje op dit eiland foto’s 
van mensen, die het niet zo nauw namen en na door het 
opkomende water te zijn verrast, hun toevlucht op het 
dak van hun auto moesten nemen. Het dorpje zelf is 
eigenlijk een soort Marken, compleet met een 
middeleeuws kerkje, ruïnes en een kasteel op een 
heuvel. Romantischer kon het niet. Wat vogels betreft, 
was het niet uitzonderlijk. Er waren wat waadvogels als 
Oeverlopers, Groenpootruiters, Zwarte ruiters en 
Tureluurs. Bijzonder was het grote aantal Grijze 
zeehonden, die op de kwelders lagen te rusten. 
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We staken ook nog even de Schotse grens over en ter 
hoogte van St. Abbs maakten we langs de kust een 
mooie wandeling, met ook hier en daar een mooi 
uitzicht op enkele broedplaatsen van zeevogels. Vooral 
Kuifaalscholvers waren hier mooi te zien, zij het niet zo 
spectaculair als op Staple Island. Op zich was dit een 
heel mooie en afwisselende wandeling en er stond van 
alles in bloei zoals de Gaspeldoorn, Stengelloze 
sleutelbloemen, Koekoeksbloemen enz. Je kon hier ook 
prachtig over een groot deel van de kust uitkijken, die 
hier zowel uit hoge kliffen, als baaien en lage 
zandstranden bestaat. Ook in de plaatsjes langs de kust 
waan je je echt nog in de tijd van Dickens. 

Na een paar dagen gingen we verder naar het noorden 
en staken opnieuw de Schotse grens over. Ons volgende 
doel was de camping Morton Hall, vlak bij Edinburgh, 
de hoofdstand van Schotland. Van daaruit zouden we 
kijken of we onder gunstige weersomstandigheden naar 
het beroemde vogeleiland Bass Rock zouden kunnen 
varen. De weergoden waren ons hier  iedere dag gunstig 
gezind en we gingen het al vrij vlug proberen. We 
kozen een dag uit met volop zon en weinig wind en 
vanuit onze camping Morton Hall was het ongeveer 40 
km rijden naar North Berwick, waar de boten naar Bass 
Rock vertrekken. Daar troffen we een groot 
bezoekerscentrum aan, waar we ons voor een tocht naar 
Bass Rock konden opgeven. Het bleek echter geen 
gewone boot te zijn , maar een zgn. Zodiac, een 
speedboot, die met een snelheid van ruim 80 km per uur 
over het water raast. Er waren net nog twee plaatsen vrij 
en we konden ons al dadelijk inschepen. We kregen een 
geel zeilpak aan om ons tegen het opspattende water te 
beschermen. Het voordeel van zo’n snelle Zodiac  is, 
dat we niet alleen Bass Rock konden bezoeken, maar 
ook andere eilanden, waaronder Craigleith, waar o.a.. 
vele Papegaaiduikers broeden. Bij dit eiland hielden we 
een tijdje stil, zodat we de vogels goed konden bekijken 
en de nodige opnamen konden maken. Het hoofddoel 

was echter Bass Rock, waar meer dan 150.000 Jan van 
Genten broeden, de grootste broedkolonie van deze 
vogel ter wereld. Bij de nadering van deze steil uit zee 
oprijzende  rots, roken we de Jan Van Genten, die in 
grote getale hier dagelijks ook hun behoeften moeten 
doen. De bovenkant van dit eiland is dan ook bezaaid 
met witte poep. Verder zaten er op iedere vierkante 
meter wel 2 à 3 broedparen en verder vlogen er 
tienduizenden Jan van Genten is de lucht met hun 
oorverdovend gekrijs. We gingen hier niet aan land, 
maar bleven vlak aan de voet van het eiland liggen of 
we voeren er langzaam omheen. Aan land gaan, heeft 
hier niet zo veel zin, omdat er slechts een kort steil pad 

voert naar een 
vuurtoren en een 
kleine voormalige 
gevangenis. 
Het volgende doel 
was het Cairngorms 
National Park, 
ongeveer 50 km. 
bezuiden Inverness. 
Daar broeden enkele 
Visarenden, waarvan 
er één via een 
webcam in een 

bezoekerscentrum 
gevolgd kan worden. 
We hoorden daar, dat 
net de week ervoor de 
laatste excursie naar 
de baltsende 
Auerhoenen was 
geweest. Dat was 
toch wel jammer. 
Vlak in de buurt ligt 
ook het enige gebied, 
waar in Engeland de 

Kuifmees of, zoals zij zeggen, de Crested Tit voorkomt. 
Toen wij daar rondliepen, werd verschillende malen aan 
ons gevraagd: “Did you see the Crested Tit”? Op een 
gegeven moment kregen wij hem ook te zien, maar we 
raakten er niet zo opgewonden van als die Engelsen en 
Schotten. We vertelden, dat in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen de trefkans van de Kuifmees vele 
malen groter is dan hier. Een aanrader voor de Engelsen 
dus! Daartegenover waren zij trots op de Schotse 
kruisbek, die we helaas niet gezien hebben. 
De Cairngorm zelf, waarnaar dit gebied is vernoemd, 
zou nog een paar interessante soorten herbergen. 
Onderaan de voet van deze berg loopt een kabelbaan 
naar boven, want er wordt in dit gebied ook behoorlijk 
wat geskied. We hoorden echter, dat wanneer je van 
deze kabelbaan gebruik maakt, je boven het restaurant 
niet mag verlaten. Alleen wanneer je lopend naar boven 
gaat, mag je verder lopen en het natuurgebied ingaan. 
Zo probeert men daar een overmatige belangstelling 
voor het natuurreservaat wat in te dammen. Dus dan 
maar zo’n 1000 meter naar boven lopen. Het pad was 
moeilijk en heel steil, maar onze moeite werd beloond. 
Onderweg zagen we de eerste Alpensneeuwhoenders al 
rondvliegen.  
 

Kuifaalscholvers 
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Even verderop zat een Morinelplevier , ook geen 
alledaagse verschijning. We konden hem heel dicht 
benaderen. En boven op de top zat zowaar een paartje 
Sneeuwgors op ons te wachten. 
Vanuit onze verblijfplaats Aviemore zijn we o.a. 
richting Inverness gereden, waar we eerst een bezoek 
brachten aan het Loch Ness. Maar toen we na een uur 
nog geen monster zagen, reden we een stukje boven 
Inverness, waar we aan de westkust getuige waren van 
een groep Tuimelaars, die daar tijdens de opkomende 
vloed op de Zalmen jaagden. Geregeld kwamen ze even 
boven water. De Tuimelaar is één van de grootste 
dolfijnsoorten.  
Een laatste bijzondere vogelverrassing was het Schots 
Sneeuwhoen. Ongetwijfeld zal deze vogel bij velen 
bekend zijn, want wie wel eens een glaasje whisky 
drinkt, heeft grote kans de whisky te drinken van het 
beroemde merk “The Famous Grouse”. Het Schots 
sneeuwhoen staat ook duidelijk op iedere fles afgebeeld. 

Even ten zuiden van Loch Ness ligt een stuk hoogland, 
waar we grote kans op deze beroemde vogel zouden 
maken. Onderweg passeerden we een meer, waar enkele 
Kuifduikers in broedkleed verbleven en we hoopten ook 
nog de Steenarend te zien, maar dat lukte helaas niet. 
We klommen langzaam omhoog over een weg, die 
steeds smaller werd. Bovendien was het boven nog 
aardig mistig, maar dat hoort een beetje bij zo’n 
expeditie. Op een gegeven moment hoorden we een 
vreemd kukelend geluid en we dachten direct, dat ze het 
wel konden zijn. En inderdaad, daar vloog de eerste 
langs ons. Er zaten er meer in de buurt en kennelijk 
zaten ze elkaar uit te dagen. Plotseling stak er een zijn 
kop boven het gras uit en ging vlak voor ons op een 
klein heuveltje zitten, precies op de manier, zoals zij op 
het etiket van de whiskyfles staat afgebeeld. “Proost” 
zeiden we tegen elkaar. Dit was voor ons meteen een 
goede reden, een bezoek te brengen aan de oudste 
whiskydistilleerderij in Schotland, “The Famous 
Grouse” in Crieff. 
Op de terugweg konden we het niet nalaten, even een 
bezoek te brengen aan Bempton Cliffs, waar we op de 
heenreis al geweest waren. We hadden tijdens ons eerste 
bezoek gehoord, dat de meeste zeevogels nu al jongen 
konden hebben en dat klopte inderdaad. We zagen 
bijvoorbeeld jonge Jan van Genten , die al voor een 
groot deel van onder de veren van hun ouders naar 
buiten kwamen. Dit gold ook voor de 
Drieteenmeeuwen, Alken en Zeekoeten. 
Dit zijn zo een paar grepen uit onze vakantie in 
Engeland en Schotland. We hebben toch wel heel 
bijzondere dingen gezien. 
 

 

      
        

Morinelplevier 
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Waarnemingen april, mei, juni 2012 
 
Waarnemingen zijn overgenomen van 
www.waarneming.nl.  Hier is een volledig overzicht is 
te vinden van de vogels die deze maanden in ons 
waarnemingsgebied zijn waargenomen. 
 
Bijzondere broedvogels 
De broedvogeltellers van de vereniging waren ook dit 
jaar weer actief in de AWD. Naast heel veel Fitissen, 
Heggenmussen en Grasmussen, kwamen ze 
ook bijzonderheden tegen.  Het aantal 
Gekraagde Roodstaarten neemt nog 
steeds toe. Eén van de toppers was de 
Kleine Bonte Specht, met één of zelfs 
twee paartjes in Hoekgatterduin (LS). Ook 
bij Sasbergen was in april een paartje 
aanwezig (JV, PH). Tapuiten waren als 
broedvogels helemaal afwezig. Er waren 
geen territoriale vogels en zelfs geen late 
doortrekkers. Op 24 mei zat de laatste 
Tapuit in Noordduinen (RG). Er was wel 
nog een late waarneming van een Paapje 
op 10 juni AWD De Zilk (JA), maar 
zonder aanwijzing voor een territorium. In 
het Langeveld heeft waarschijnlijk een 
paartje Appelvinken gebroed. Op 18 april 
was het paartje aan het baltsen (GC) en in 
april en mei zijn er regelmatig vogels 
gezien. Op de St Bavo bleef het bij losse 
waarnemingen (MW). Het wachten is nog steeds op een 
zeker broedgeval in ons werkgebied. Na veel 
waarnemingen van overvliegende vogels in maart en 
april waren er tot na de datumgrens waarnemingen van 
Kleine Barmsijzen, o.a. op 28 juni bij de golfbaan in de 
Noordduinen (CZ). Dit is in jaren niet voorgekomen, 
maar helaas waren er geen echte aanwijzingen voor een 
territorium. Op drie plekken werden jonge Bosuilen 
gezien (AS). Voor het eerst broedde deze uil op Willem 
v.d. Bergh (KV). Daar broedde ook een Ransuil, een 
zeldzaamheid in onze regio tegenwoordig (JP). De 
Engelse Kwikstaart handhaaft zich nog steeds in het 
bollenland, met dit jaar in totaal 5 territoria in het 
Langeveld (RG), de Zwetterpolder (HV) en het 
Vinkeveld (AS, PS). De Blauwborst had opnieuw een 
territorium in het bollenland van de Hogeveense Polder, 
bij een vaart waar eilandjes met natuurvriendelijke 
oevers zijn aangelegd (PS). Op dezelfde plek dook 
begin juni een vrouwtje Zomertaling met jongen op 
(PM). De Visdieven en Kokmeeuwen vestigden net als 
vorig jaar een kleine kolonie in de Hogeveense polder. 
Door vroegtijdige werkzaamheden op het perceel dat ze 
hadden uitgekozen waren ze niet succesvol (PS). De 
nieuwe kolonie Visdieven die zich heeft gevestigd op 
een dak op bedrijventerrein Klei-Oost kon dit jaar voor 
het eerst goed geteld worden. Er broedden 20 paren (PS, 
HV), vergezeld van een broedende Stormmeeuw. De 
meeuwenkolonies in ’t Heen vielen in aantal iets terug 
ten opzichte van vorig jaar, met 255 paar Kleine 
Mantelmeeuwen en 48 paar Zilvermeeuwen. De 
Stormmeeuw had een goed jaar met 6 aanwezige paren. 

Op Willem v.d. Bergh is het aantal Kleine 
Mantelmeeuwen duidelijk toegenomen de laatste jaren. 
Op twee plekken waren vanaf de weg broedende vogels 
of vogels met jongen te zien, met minimaal 8 aanwezige 
paren (PS). Na de sloop van gebouwen op het terrein is 
een deel van de meeuwen uitgeweken naar een nieuwe 
locatie. Op het dak van een grote schuur in het 
Vinkeveld broeden nu enkele paren Zilver- en Kleine 

Mantelmeeuwen (PS). Als laatste was er het bericht dat 
er een paartje Grauwe Klauwier in de duinen heeft 
gebroed. Op 19 juni was een paartje een juveniel aan het 
voeren in de zeereep van Nora. Helaas raakte dit te laat 
bekend om geverifiëerd te kunnen worden. Op 21 mei 
zat er een mannetje Grauwe Klauwier in de 
Haasvelderduinen in de AWD. Dit is net binnen de 
datumgrenzen. In elk geval een soort om komende jaren 
goed op te letten (JS). 
 
Zomertortels (op) retour 
In het prachtige boek ‘Living on the edge’ kun je lezen 
over hoe het onze zomergasten vergaat in hun 
wintergebieden in West-Afrika. Zomertortels zijn 
afrikagangers en ze overwinteren daar vooral in 
gebieden waar rijst wordt geteeld en waar ze veilig 
kunnen rusten in doornige acacia’s. Voor de 
Zomertortel is er vooral slecht nieuws. Opeenvolgende 
droogtes in de wintergebieden hebben hun tol geëist. In 
droge jaren zijn er veel minder wilde graszaden en rijst 
voor ze te vinden. De jachtdruk op dit duifje is daarbij 
enorm. In Frankrijk is de jacht inmiddels verboden, 
maar rond de Middellandse Zee moeten ze nog steeds 
een spervuur van hagel passeren. Daar is nog een 
nieuwe bedreiging bij gekomen. Jachtexpedities van 
vooral Franse jagers die in de wintergebieden de 
slaapplaatsen van de Zomertortel opzoeken. Daar 
komen soms duizenden vogels samen. Zo’n 
jachtgezelschap kan daar onvoorstelbare schade 
aanrichten. Het is dan bijna verbazingwekkend dat er 
nog steeds Zomertortels in het voorjaar ons land 
bereiken.  

Appelvink 18 april 2012 Langeveld    ©Gab de Croock 

http://www.waarneming.nl/
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De Zomertortel neemt al jaren sterk af in Nederland. 
Ondanks alle ellende in de overwinteringsgebieden ligt 
de hoofdoorzaak toch waarschijnlijk in het broedgebied, 
bij onszelf. In het moderne boerenland zijn nog maar 
weinig onkruidzaden te vinden. De vogels vertrekken 
noodgedwongen vroeg uit de broedgebieden waardoor 
tweede legsels erbij inschieten. 
Ook rond Noordwijk neemt de Zomertortel sterk af. Er 
is nog maar een fractie over van de aantallen van de 
inventarisatieronde van de jaren tachtig. Vrijwel alle 
resterende territoria zitten in bosjes en beplantingen 
rond de bollenvelden van het Langeveld en Hogeveense 
Polder. Hier zijn ze nog jaarlijks te zien. Illustratief voor  
hoe zeldzaam dit duifje is geworden is dat vogelaars  
speciaal een bezoekje brengen aan dit gebied om deze 

soort op de jaarlijst te krijgen. Dat levert wel weer extra 
waarnemingen op, waarmee een redelijk beeld ontstaat 
van hoeveel er nog zijn. Dit jaar zijn in totaal 8 territoria 
te onderscheiden op basis van de ingevoerde 
waarnemingen. Omdat er niet systematisch is gezocht 
zal dit niet volledig zijn. Vergelijken we dit met de 
verspreiding in ´Tussen Tulpen en de Zee´ (2004-2008) 
dan is duidelijk dat de afname doorgaat.  
Van de 7 territoria in de AWD is niets meer over. 
Annelies Marijnis had in 2010 voor het laatst een 
koerende Zomertortel in het Boeveld. Elders zijn alle 
vroegere plekken nog wel bezet: St Bavo (1), 
Hogeveense Polder (2), Sollasi en Oosterduinse Meer 
(3) en het Langeveld (2). Maar de aantallen lijken ook 
hier terug te lopen, met bijvoorbeeld een afname bij 
Sollasi/Oosterduinsemeer van 5 naar 3 territoria. Aan de 
andere kant lijkt het beeld ten opzichte van 2010 en 
2011 niet verslechterd (2010: 7 territoria op basis van 
losse waarnemingen, 2011: 3 territoria). Het goede 
nieuws is uiteindelijk dat de Zomertortel nog steeds in 
ons waarnemingsgebied broedt en dat dit al behoorlijk 
uniek begint te worden. Het bollenland heeft blijkbaar 
wel wat te bieden voor deze soort. Er liggen altijd wel 
ergens onkruidrijke veldjes braak. Ook heeft de 
Zomertortel baat bij het in stand houden van 
kruidenrijke randen van bollenpercelen, waar de 
Agrarische Natuurvereniging Geestgrond zich hard voor 
maakt. Het is de moeite waard om de komende jaren 
goed op deze soort te letten. Door losse waarnemingen 
door te geven kunnen we een vinger aan de pols 
houden: houden we een bolwerkje van de Zomertortel in 

de Bollenstreek?  
 
Zomergasten laat 
We beleefden een bijzonder koud en somber 
voorjaar. Dit was te zien in de aankomst van de 
zomergasten (zie de tabel met aankomstdata van 
2011 en 2012). In Noordwijk zijn we rond 1988 
begonnen met het goed registreren van de 
vroegste aankomstdata. Kijken we naar de 
gemiddelde  aankomstdata over de periode 1988-
2012 dan weten we wanneer we de verschillende 
soorten ongeveer kunnen verwachten. Met groen 
is aangegeven welke soorten vroeger dan de 
gemiddelde aankomstdatum arriveerden dit 
voorjaar. Het eerste dat opvalt is dat we 
nauwelijks overwinteraars hadden. Van soorten 
als Tjiftjaf en Roodborsttapuit blijven in zachte 
’s winters wel eens individuen overwinteren, 
zodat er geen ‘vroegste’ aankomstdatum is. Met 
de winterkou in 2011 en 2012 waren ook deze 
soorten helemaal verdwenen en hadden we 
‘ouderwetse’ voorjaarswaarnemingen van net 
gearriveerde vogels. Bij de vogels die je vanaf de 
tweede helft van maart kunt verwachten zien we 
een hele serie vroege aankomsten. In de warme 
periode eind maart arriveerden soorten als 
Visdief, Boerenzwaluw en Tapuit een paar 
dagen eerder dan gemiddeld. Ondanks dat het in 
het april al vrij snel somber en koud werd 
arriveerden ook de eerste Nachtegalen en 
Gekraagde Roodstaarten nog relatief vroeg. 
Beide soorten zongen al op 5 april in de AWD 

Zomergast    vroegste 
aankomst ooit 

gem. vroegste 
aankomst 

1988-2012 

aankomst 
2011 

aankomst 
2012 

Grutto 02 jan 2010 22 feb 9 mrt  3 mrt  
Tjiftjaf overwinterend 08 mrt 12 mrt  10 mrt  
Lepelaar 31 jan 1998 09 mrt 28 feb  1 mrt  
Zwartkop overwinterend 16 mrt 30 mrt  23 mrt  
Roodborsttapuit overwinterend 17 mrt 10 mrt  4 mrt  
Witte Kwikstaart overwinterend 19 mrt 1 mrt  overw. 
Zwarte Roodstaart overwinterend 22 mrt 13 apr  20 mrt  
Zomertaling 04 mrt 1973 23 mrt 21 mrt  15 mrt  
Grote Stern 10 feb 2001 25 mrt 22 mrt  24 mrt  
Tapuit 8 mrt 1988 25 mrt 26 mrt  21 mrt  
Kleine Plevier 04 mrt 2009 26 mrt 17 mrt  27 mrt  
Fitis 11 mrt 2001 27 mrt 30 mrt  28 mrt  
Boerenzwaluw 19 mrt 1996 31 mrt 21 mrt  26 mrt  
Visdief 11 mrt 2005 02 apr 30 mrt  25 mrt  
Boompieper 14 mrt 2008 03 apr 2 apr  8 apr  
Gele Kwikstaart 17 mrt 1977 03 apr 6 apr  28 mrt  
Blauwborst 1 apr 2011 07 apr 1 apr  28 mei  
Gekraagde Roodstaart 23 mrt 1996 08 apr 2 apr  5 apr  
Oeverzwaluw 2 apr 2011 10 apr 2 apr  19 apr  
Nachtegaal 31 mrt 2004 10 apr 7 apr  5 apr  
Sprinkhaanzanger 02 apr 1993 12 apr 8 apr  20 apr  
Koekoek 04 apr 1999 16 apr 11 apr  14 apr  
Huiszwaluw 02 apr 1999 17 apr 6 apr  20 apr  
Braamsluiper 27 mrt 1975 17 apr 9 apr  12 apr  
Grasmus 10 apr 2005 17 apr 10 apr  12 apr  
Gierzwaluw 13 apr 1991 19 apr 22 apr  24 apr  
Boomvalk 22 mrt 1983 21 apr 10 apr  22 apr  
Paapje 14 mrt 1991 23 apr 22 apr  29 apr  
Zomertortel 20 mrt 2005 24 apr 24 apr  3 mei  
Tuinfluiter 15 apr 1958 25 apr 21 apr  3 mei  
Kleine Karekiet 15 apr 1979 03 mei 24 apr  30 apr  
Wielewaal 26 apr 1969 13 mei 8 mei  13 mei  
Spotvogel 28 apr 1977 15 mei 3 mei  20 mei  
Bosrietzanger 01 mei 1996 16 mei 19 mei 17 mei 

gearceerd: vroege aankomsten 
    

Zomertortel - Noordzijderpolder - 17-06-2008  ©Jan Hendriks 
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(KV). Blijkbaar had de warme zuidelijke stroming in 
maart deze vogels al dicht in de buurt gebracht. Na nog 
een twee vroege aankomsten van Grasmus (AS) en 
Braamsluiper (PH) op 12 april in de AWD werd het 
stil. Het gros van de soorten dat in april en mei arriveert 
was uitgesproken laat, soms zelfs meer dan een week na 
de gemiddelde datum. De eerste Gierzwaluwen 
verschenen een paar dagen later dan normaal. Op 24 
april vloog de eerste over de Driehoek in de 

Noordduinen (CZ). Op 27 april verschenen ze ook voor 
het eerst boven het dorp en zagen de deelnemers van de 
Offem excursie 10 vogels rondvliegen (HV). Het 
kortstondige mooie weer van 30 april bracht wel een 
vroege Kleine Karekiet (KV). Vergelijken we deze late 
aankomsten met die in april 2011 dan zien we een groot 
verschil. Met een uitzonderlijk warme aprilmaand 
waren vrijwel alle aprilgasten toen vroeg, met zelfs 
records voor Oeverzwaluw en Blauwborst. 

  
 

Huiszwaluwen 3 jul 2012 Lentevreugd  
©René van Rossum 
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Maandoverzichten 

 
In het voorjaar rusten er wel eens flinke groepen 
Goudplevieren op bollenland. Ze vallen daar 
nauwelijks op. Na een tip van Piet Muller telde Jelle van 
Dijk 870 Goudplevieren in de Hogeveense Polder  (PM, 
JD). De overwinterende Slechtvalk in Polder 

Hoogeweg was het laatst op 6 april aanwezig  (NA). Die 
dag vond Gab de Croock ook een late Klapekster in het 
Hoekgatterduin in de AWD. 
 
 Na een winter met veel burgemeesters doken er in april 
nog twee op: een tweedejaars Kleine Burgemeester op 
2 april op het strand van de Coepelduynen (ArM) en op 
26 en 29 april en op 5 mei een tweedejaars Grote 
Burgemeester bij de Binnenwatering 
(ArM e.a.). De eerste Beflijster van het 
seizoen zat op 4 april bij de Driehoek in 
de Noordduinen (IM). Voor de 
waarnemer was dit ook de eerste 
waarneming van deze soort. De piek 
van de doortrek was in het midden van 
de maand, met op 12 april een groep 
van maar liefst 18 vogels in de Van 
Limburg Stirumvallei in de AWD (PH). 
Ook op 14 april (WR) en 18 april (CZ) 
trokken er veel Beflijsters naar noord 
door het duin, met meldingen van meer 
dan 10 vogels. Rond die tijd kwam ook 
de doortrek van Tapuiten goed op 
gang, met op 14 april ruim 10 vogels in 
de Coepelduynen (RR e.a.). Daar 
verbleef die dag en de dag erna ook een 
Strandleeuwerik in zomerkleed (RR 

e.a.). Ook door de polders trokken in de 
tweede helft van de maand mooie 
groepjes Tapuiten met 4 op 21 april in de 
Elgeesterpolder (JF) en 5 op 24 april in Polder 
Hoogeweg (JD). De zeetrek was mager in april. Met 

zuidwestenwind aan het eind van de maand passeerde 
de grote golf steltlopers buiten het zicht van de 
waarnemers. Op een aantal dagen vloog een 
Parelduiker langs (JD). Leuk waren de drie 
Kuifduikers die op 12 april in zee voor de zeetrekhut 
zwommen (JD).  Op 13 april vloog een Kuifduiker en 
een Roodhalsfuut langs en op 14 april nog weer een 
Roodhalsfuut (JD). Op 16 april passeerde een Kleine 
Jager (JD), een schaarse gast in het voorjaar. De 
Drieteenmeeuw is bijna net schaars in april, met maar 
ca. 40 waarnemingen sinds het begin van de tellingen in 
1973. Op 25 april vloog een tweedejaars vogel langs 
(JD).Ook boven de land was weinig trek te zien. Op 14 
april trok een Visarend over de AWD (WR) en op 24 
april een Zwarte Wouw over het Langeveld (RG). Het 
leek er op dat de schade op 30 april, de eerste dag met 
mooi weer, in één keer ingehaald moest worden. Het 
was een dag met goede roofvogeltrek, met Visarenden 
over ’t Heen (BB) en de AWD (OT), 3-4 Zwarte 
Wouwen (NA, OT, AS), een Rode Wouw (RJ), een 
Blauwe Kiekendief (NA) en twee Ooievaars (JF). Ook 
zwaluwen kwamen massaal langs. Tussen de tientallen 
Huis- en Boerenzwaluwen die op 29 en 30 april langs de 
Puinhoop vlogen dook op 30 april ineens een groepje 
van drie Roodstuitzwaluwen op (PL). Dit is pas de 5e 
waarneming voor het werkgebied. Dat ook zangvogels 
doortrokken was te merken aan de Rietzanger die op 30 
april zong bij de Puinhoop (PL). Op 29 april verbleef 
een paartje Zomertalingen in de waterpartij van het 
Zwarte Pad Katwijk, een bijzondere locatie voor deze 

soort. Op 30 april zat een paartje Patrijzen in de AWD 
Paardenkerkhof (JF). 
 

april 
April bracht weinig mooi voorjaarsweer. De hele maand passeerden lagedrukgebieden en bleef het bewolkt en koud. 
De wind bleef vooral in de westhoek. Pas in het laatste weekend werd het zachter en draaide de wind naar het 
oosten. Op 30 april kwam de temperatuur voor het eerst boven de 20oC.  

Klapekster 6 april 2012 Hoekgatterduin in de AWD     ©Gab de Croock 

Tapuit 14 april Coepelduynen  ©René van Rossum 
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De vestiging van de Boommarter in onze regio zet 
door. Helaas is de aanwezigheid van de soort vaak pas 
te zien als ze slachtoffer worden van het verkeer. Op 23 
april lagen er twee op de N206, bij Offem en 

bedrijventerrein Klei-Oost (NA, BN). Gelukkig konden 
er in de AWD ook levende marters met de camera’s 
betrapt worden, waaronder ook jongen (GA, BN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nachtopnamen van 
Boommarters in de AWD 31 mei 
2012 ©Gerben Achterkamp en 
Bart Noort 

Strandleeuwerik in 
zomerkleed  
de Coepelduynen  14 april 
2012 
© René van Rossum 

 
Grasmus 29 april 2012 De 
Puinhoop Katwijk aan Zee  
©Johnny van der Zwaag 
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In de eerste week van mei vlogen nog een aantal 
bijzondere roofvogels over: een Visarend op 2 mei over 
Sollasi (RJ), een Zwarte Wouw op 3 mei over de AWD 
(SV), een Wespendief op 6 mei over de Coepelduynen 
(ML) en een Rode Wouw op 7 mei over de Hogeveense 
Polder (CW). Opvallend waren twee waarnemingen van 
jagende Smellekens in bollenland, in de Hogeveense 
Polder op 7 mei (CW) en in de Noordzijderpolder op 10 
mei (MW). In de Elsgeesterpolder verbleef op 14 mei 
een Velduil (MK). In de Hogeveense Polder riep op 16 
mei een vroege Kwartel (CW).  
 
De laatste Beflijster van het seizoen zat op 5 mei in de 
Westhoek in de AWD (JZ). De strandtelling tussen het 
dorp en de provinciegrens van 7 mei leverde een record 
aantal van 56 
Drieteenstrandlopers op 
voor mei (HV). Er zaten 
ook opvallend veel Grote 
Mantelmeeuwen voor de 
tijd van het jaar, met een 
totaal van 39 (HV). Op 
10 mei vloog tijdens een 
nachtvlinderavond een 
Morinelplevier over de 
St Bavo (MW). Hier 
kreeg de waarneming van 

een Bonte Vliegenvanger op 29 april een vervolg met 
een zingend mannetje op 6 mei (MW). Dit valt binnen 
de datumgrenzen voor een territorium, maar was 
wellicht toch een late doortrekker. Hetzelfde geldt voor 
de waarnemingen van Wielewalen. Op 13 mei trok een 
vrouwtje over de zeereep van de Noordduinen. Op 23 
mei was een vogel aanwezig op Sollasi (RJ) en op 28 
mei zong een mannetje in de AWD Sasbergen (BW).  
Bijzondere doortrekkers waren de drie Lachsterns die 
op 24 mei over Sollasi vlogen (RJ) en de Draaihals die 
hier 28 mei opdook (RJ). Naast Kleine Barmsijzen 
bleven er tot in de zomer Sijzen overvliegen,  o.a. één 
op 23 mei over de Noordduinen (BD). Die dag vlogen 
ook twee groepjes Kruisbekken over (BD). 
 

Vlinders waren met het 
sombere voorjaarsweer lastig 
te vinden. Op 20 mei vloog er 
een Oranjetipje bij de Zilk 
(BL) en op 21 mei één in de 
Zwetterpolder (JSl). Dit is 
relatief laat voor deze 
voorjaarsvlinder. Door het 
koude weer verschenen ze in 
heel Nederland twee weken 
later dan normaal.

. 
  

mei 
In de eerste helft van mei hield het sombere en koele weer van dit voorjaar aan, met een vooral noordelijke tot 
westelijke stroming. Vanaf het midden van de maand werd het eindelijk mooi lenteweer. In deze periode hadden we 
een aantal dagen met noordoosten en oosten wind. Op 22 mei hadden we de eerste zomerse dag van het jaar met 
een temperatuur boven de 25oC. Het pinksterweekend was zonovergoten.  
 

Zomertaling 29 april 2012 Zwarte Pad  Katwijk aan Zee ©Johnny van der Zwaag 

 

Oranjetipje  
Bron: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjetipje 
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De zeetrek van juni brengt meestal geen grote aantallen, 
maar vaak verschijnen wel soorten die je niet in dit 
seizoen zou verwachten. Op 2 juni vlogen 2 Kluten 
langs (JD, PS). Op 20 juni zagen de tellers een nieuwe 
soort voor de zeetrekhut: twee Casarca’s vlogen langs 
naar noord. Dit past in het beeld van de aankomst rond 
deze tijd van overzomeraars die naar o.a. het Eemmeer 
en ZW Friesland komen om te ruien. Waar deze vogels 
vandaan komen is nog niet duidelijk, maar mogelijk 
gaat het om vogels uit het broedgebied in ZO-Europa. 
De dagen met harde wind eind juni brachten zeevogels 

voor de zeetrekhut. Op 23 juni scheerde een Noordse 
Stormvogel langs en op 25 juni een Kleine Jager en 40 
Jan-van genten (HV). Dezelfde dag bracht 4 Middelste 
Zaagbekken (HV) en op 27 juni vloog er een Topper 
langs (JD). Elders waren de broedvogels druk in de 
weer met hun broedsels. Een zwervende Boomklever 
bezocht rond 25 juni het St Bavo terrein (MW). In de 
Hogeveense Polder riep 10 juni een Kwartel (PS). In de 
nacht van 27 juni vlogen twee roepende Kwartels over 
de St Bavo (MW). Een Bruine Kiekendief was op 27 
juni aan het jagen boven Polder Hoogeweg (JF). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarnemers 

ArM Arnold Meijer JA Jesse Anès ML Maarten Langbroek 
AS Ab Steenvoorden JD Jelle van Dijk MW Maarten Wielstra 
BB Bas v.d. Burg JF Jaap Faber PH Pel van Hattum 
BD Bart Dijkstra JP Johan Passchier PL Peter Lindenburg 
BL Bertus de Lange JS John Stigters PM Piet Muller 
BN Bart Noort JSl Joost van der Sluijs PS Peter Spierenburg 
BW Bendiks Westerink JV Joep Verbeek RG Reinder Genuït 
CW Cees Witkamp JZ Jos Zonneveld RJ Rob Jansson 
CZ Casper Zuyderduyn KV Koene Vegter RR René van Rossum 
GA Gerben Achterkamp LS  Leo Schaap SV Sander van Vliet 
GC Gab de Croock MG Mariska de Graaff WR Willem Renema 
HV Hein Verkade MK Martine de Ket 

 
WW Wim van Waveren Hogervorst 

IM Inge Maijer     
  

 
 

juni 
Juni was opnieuw koel en wisselvallig. Op 3 en 4 juni kwam de temperatuur zelfs niet boven de 10 oC uit, extreem 
laag voor een zomermaand. De enige zomerse dag was 28 juni. De wind zat op de meeste dagen van de maand in het 
zuidwesten. 
 
 
 

Geringde Nachtegaal  8 juni 2012  Vogelaarsdreef, langs het fietspad bij het zweefvliegveld . 
 ©Gab de Croock 
 



 

DOE HET ZELF MARKT 

Voor service en maatwerk! 
Keyserswey 46 

(Industrieterrein s’Gravendijck) 
2201 CX Noordwijk 

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

Prins Bernhardstraat 90
2202 LR  Noordwijk

Tel.      071 - 3613558
Telefax 071 - 3620392

E-mail joopfaase@wanadoo.nl

b.v.
TELEVISIE- EN RADIO SPECIAALZAAK

KOELKASTEN EN WASAUTOMATEN

 

Joop Faase BV
Prins Bernhardstraat 90
2202 LR  NOORDWIJK

T 071 - 361 35 58
F 071 / 362 03 92

E joopfaase@wanadoo.nl



KOM VOGELEN IN DE KAUKASUS 
 

Geheel verzorgde vogel- 
en natuurreizen in een 

ruige en vogelrijke regio 
o.l.v. Nederlandse gids. 

 
Vogelreis Georgië 30 

april t/m 12 mei 2013  voor € 1.650,-   
(all-in, incl. tickets) o.a. kans op 27 soorten roofvogels  

 

 Vogel- en Bloemenreis Armenië 20 t/m 31 
mei 2013  voor € 1.850,- (all-in, incl. tickets)  

o.a. kans op 210 soorten vogels  

volledige aanbod en data: 
www.kaukasusplus.nl 
info@kaukasusplus.nl 
t. 0031(6)234 60236 
 
 

 
Kaukasus Plus Reizen 

Reizen met een Plus in de Kaukasus! 

 

Good morning beautiful

Word beschermer van het Zuid-Hollands Landschap 

Tussen vele gebouwen en 
wegen laat onze provincie 
zich van haar beste kant 
zien. U ook? 
Sta stil bij uw natuur en help 
ons om de unieke natuur-

gebieden in Zuid-Holland te 
behouden en uit te breiden. 
Word nu beschermer van het 
Zuid-Hollands Landschap. 
Van ons krijgt u elk kwartaal 
een gratis tijdschrift.

www.zuidhollandslandschap.nl
010-2722222

(

Voor meer informatie:

www.strandloper.nl
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...zowel particulier als zakelijk

MultiCopy Katwijk/Noordwijk
De Scheysloot 3, 2201 GN Noordwijk

T 071 408 10 03

E katwijk@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/katwijk

MultiCopy Teylingen
Wattstraat 64, 2171 TR Sassenheim

T 0252 21 50 99

E teylingen@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/teylingen



Wij zouden onze 
boeken online bestellen 

via de webshop...

Henr ië t te  Ro land Hols tA lber t  Verwey

De beste  boekverkoper  van Neder land 2011
Vuur torenple in 10 -  Noordwi jk aan Zee -  T  071 361 30 73

www.boekhandelvandermeer.nl

Boekhandel van der Meer

www.
www.boekhandelvandermeer.nl

HET KLEINE REISCOLLECTIEF
kleinschalig  verantwoord  vertrouwd

info@hkrc.nl       www.hkrc.nl       085-7853820

Het Kleine Reiscollectief is een initiatief van

Wij organiseren natuurbelevingstochten, kant en klaar of op maat,

voor vogelaars en liefhebbers van fietsen, wandelen en kanovaren.

Wij zijn er voor kleine groepjes, families en individuele reizigers.

Ook organiseren we studiereizen/excursies en groepsreizen.

Ter plekke maken we veelvuldig gebruik van kleinschalige

accommodaties, vaak gewoon bij mensen thuis. We reizen zoveel

mogelijk per trein of minibus naar onze bestemmingen.

Polen, Vogelreis Karpaten; Uilen en Spechten april

Polen, Vogelreis Oderdelta en Slonsk; Zeearenden april

Roemenië, Vogelreis Donaudelta april

Hongarije, Vogelreis Bükk-Tisza-Hortobágy mei

Polen, Vogelreis Biebrza & Bialowieza    mei

Polen, Kanonatuurreis Czarna Hancza & Biebrza mei

    Enkele Groepsreizen 2013
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