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Drieteen Strandloper 

 
foto Jan Hendriks 
In 1969 verscheen de eerste aflevering van ons verenigingsblad. Op 
de voorkant was een Drieteenstrandloper getekend. Dat viel niet mee 
in die tijd, want de lijntjes moesten met behulp van een stalen pen op 
een stencil worden gekrast. Na drie jaargangen ging "de Strandloper" 
op A-4 formaat over en kwam er een tekening met drie 
Drieteenstrandlopers op het titelblad. Deze tekening hield het uit tot 
en met het eerste nummer van 1980. Hierna kreeg elke aflevering 
een andere tekening. Vooral Arnold Meijer en Dick Hoek wisten 
zich hierbij te onderscheiden! In september 1995 verscheen voor het 
eerst een foto op de voorkant, een Steenuil. De reacties waren 
positief waardoor elk nummer voortaan een vogelfoto op de voorkant 
kreeg. Maar in 1998 sloeg de nostalgie toe en werd de voorkant weer 
van een tekening voorzien. Dat duurde slechts één jaar en met ingang 
van 1999 zien we steeds een foto op de voorkant. 
Meestal zien we Drieteenstrandlopers in winterkleed, zoals op de 
foto van René van Rossum die is afgedrukt op de voorkant van het 
maartnummer van 2015. Op deze voorkant vliegen drie 
Drieteenstrandlopers in zomerkleed voorbij. Zoals veel steltlopers 
trekken ook Drieteentjes direct weg uit het broedgebied als het legsel 
is mislukt of als de jongen voor zichzelf kunnen zorgen. Ze zoeken 
dan voedselrijke gebieden op om daar te ruien. In ons land zijn dat 
het Waddengebied en de Westerschelde. Het zijn die vroege trekkers 
die we hier in juli en augustus in zomerkleed kunnen zien. 
 
Jelle van Dijk 
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Voorwoord 
 
Jaap Eisenga 
 
Met trots presenteer ik u het jubileumnummer van De 
Strandloper. Samengesteld ter ere van het 50 jarig bestaan 
van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk. Een uitgave die stilstaat en terugkijkt op wat 
er is bereikt in al die jaren. 
Trots ben ik op onze vereniging met zoveel trouwe leden; 
iemand die eenmaal lid is gaat niet zo gauw meer weg! 
Trots ben ik ook op de vele actieve leden. Er wordt voor 
en door elkaar heel veel georganiseerd. De kracht van 
onze vereniging zit hem volgens mij met name in de 
saamhorigheid. Iedereen kan zichzelf zijn. Of je nu leek 
bent of expert. Liefhebber bent van paddenstoelen of van 
vogels. Het maakt niet uit, iedereen wordt gerespecteerd 
om wie hij is, niet om wat hij weet! 
Dat saamhorigheidsgevoel heb ik voor het eerst ervaren 
op een weekend- excursie naar Veere. We hadden daar via 
Staatsbosbeheer een onderkomen kunnen huren. Ikzelf 
was daar met vrouw en drie kinderen. De oudste 8 jaar de 
jongste 2. Geweldig zeg, zult u denken. Dat was het ook, 
ware het niet dat het zowel buiten áls binnen -10 graden 
was. We trokken er op uit om vogels te spotten, vanuit al 
die mooie inlagen van onze Zeeuwse eilanden. De groep, 
‘s avonds met elkaar gebogen over de lijstjes van de 
gespotte vogels, borreltje erbij, zorgde voor warmte en 
sfeer. Ondanks de ontberingen was het een fantastisch 
weekend.  
Dat er een sterke drang is kennis te delen en van elkaar te 
leren, heeft geresulteerd in een veelheid aan werkgroepen. 
Deze werkgroepen storten zich nog steeds met regelmaat 
in de niche van hun interesse. De aanwezigheid van een 
vogelwerkgroep ligt voor de hand, maar dat onze 
vereniging ook een actieve werkgroep heeft voor mossen, 
is in den lande niet zo gebruikelijk! 
Elkaar opzoeken en gezelligheid lijken centraal te staan, 
en dat is ook zo. Toch onderscheidt onze vereniging zich 
niet alleen om die reden. Veel wapenfeiten, waarop verder 
in deze uitgave dieper wordt ingegaan, hebben de 
vereniging op de kaart gezet.  
Ik ben dan ook erg trots op wat onze vereniging heeft 
bereikt op beleidsgebied. De invloed van de vereniging op 
politieke besluiten die natuur bedreigen, is niet te 
onderschatten. Toch zijn we geen vereniging van 
dwarsliggers. Natuurlijk, als het moet, dan springen we 
voor de natuur in de bres. Belangrijker en ook waarmee je 
als vereniging respect verdient, is het meedenken over 
duurzame oplossingen. De vereniging wordt in de 
Gemeente Noordwijk en in regionaal overleg inmiddels 
vaak in een vroegtijdig stadium betrokken bij allerlei 
plannen, en kan zo, vóórdat besluitvorming plaatsvindt, 
haar ideeën constructief inzetten! 
Om invloed te krijgen op beleid is het niet voldoende 
alleen met goede alternatieve plannen te komen; af en toe 
is het belangrijk de resultaten van eigen onderzoek in te 
zetten. Onze vereniging mag zich gelukkig prijzen met 

een aantal mensen die (vaak al erg lang) bezig zijn met 
onderzoek. Met name op het gebied van vogels en planten 
kan aangetoond worden waarom een bepaald gebied 
bescherming verdient.  De invloed van onderzoek op 
besluitvorming is niet gering! 
Een andere pijler van onze vereniging is educatie. Al 50 
jaar worden excursies en lezingen georganiseerd. De 
lezingenavonden zijn divers in aanbod; de kwaliteit van 
sprekers en de uitstekende PR zorgen iedere maand weer 
voor een vol huis! Naast de dagexcursies werden in het 
verleden ook wel reizen en weekenden georganiseerd. Het 
Waddenweekend in september wordt nu, heden ten dage, 
nog steeds georganiseerd. Ik denk dat de meeste leden van 
onze vereniging wel eens mee zijn geweest!  
Mijn hart ligt bij de jeugdeducatie. Ik vind het prachtig 
hoe er steeds weer leden enthousiast zijn, om juist de 
jeugd in te wijden in de geheimen van de natuur. Een 
instituut als het herfstnatuurspel is niet meer weg te 
denken uit de belevingswereld van kinderen en hun 
ouders, die zelf als kind ook al deelnamen.  
Als het nodig is, kunnen deze activiteiten georganiseerd 
worden vanuit een eigen onderkomen. Dat we als 
vereniging de beschikking hebben over een eigen 
onderkomen onderstreept de verbondenheid van onze 
vereniging met het reilen en zeilen van de gemeente 
Noordwijk. De samenwerking met de bibliotheek maakte 
het haast vanzelfsprekend dat we nu naaste buren zijn. 
Op deze plaats wil ik de auteurs danken, die een bijdrage 
hebben geleverd aan dit prachtige jubileumnummer van 
De Strandloper.  
Na het stilstaan en terugkijken in deze speciale editie, is 
deze jubileumuitgave onderdeel van het startsein van een 
heus jubileumjaar! 
In ons onderkomen aan de Zilverschoon wordt het 
startsein gegeven voor een jaar vol jubileumactiviteiten. Ik 
hoop u allen te treffen op 9 april om het glas te heffen op 
juist de toekomst van onze vereniging. Een toekomst die 
er dankzij U veelbelovend uitziet! 
Tot slot wil ik de jubileumcommissie danken voor hun 
inzet om het gouden jubileum groots te vieren met elkaar! 
Ik wens u heel veel leesplezier! 

 
  

7 september 2007. Nachtvlindernacht aan de voet van de 
Coepelduynen. Vlnr: Annelies Marijnis, Jaap en Lotte 
Eisenga 
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Wat aan de oprichting van de “Vogelvereniging” voorafging 
 
Kees Verweij 
 
De vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk, zoals onze club nu officieel te boek staat, 
werd in 1966 opgericht. Dit wil overigens niet zeggen, dat 
voor die tijd niet naar vogels gekeken werd. Een aantal 
beginnende vogelaars was lid van de Vereniging 
Vogellust, waaronder ook ondergetekende. Deze 
vereniging, die thans nog steeds bestaat, legt zich 
voornamelijk toe op het kweken en tentoonstellen van 
vogels in volières, zoals parkieten, kanaries e.d. Deze 
soorten zouden zich niet eens in onze vrije natuur kunnen 
handhaven. In eerste instantie richtte onze belangstelling 
zich op het kweken van vogels in volières. Buiten deze 
belangstelling voor “kooivogels” kwam er ook steeds 
meer belangstelling voor in het wild levende vogels, een 
beetje gestimuleerd door de grote belangstelling voor de 
z.g. wildzang. Deze wildzang hoorde men over het 
algemeen het liefst in de volière, maar wat ons groepje 
betreft, hoorden we deze wildzang toch liever in de vrije 
natuur. Daartoe was destijds, zeker in Noordwijk, volop 
gelegenheid. Er waren verschillende soorten, die nu niet 
meer of nauwelijks in Noordwijk te zien zijn. Ik herinner 
mij het grote aantal hooischelften in het bollenland. 
Vooral in het voorjaar liet de Geelgors zich volop op deze 
schelften horen. In het bollenland was deze vogel welhaast 
een alledaagse verschijning en deze meeste bollenmensen 

kenden hem ook goed. Ze wezen ons vaak de nestjes en 
we genoten dan van de roep van deze Haverkneu, zoals de 
Geelgors in ons bollenland genoemd wordt. In het 
Vinkelaantje tussen de Beeklaan en de Berghstichting 
telde ik meer dan 10 zingende Geelgorzen. Uilen spraken 
evenzeer tot onze verbeelding. Destijds lagen er in de 
Coepelduinen tussen Katwijk en Noordwijk grote 
dennenpercelen. In deze dennenbossen waren de 
Ransuilen goed vertegenwoordigd. Zo telden we eens 13 
nesten en mogelijk waren het er nog meer. Met een 
vierkant fototoestelletje maakten we verschillende zwart-
wit opnamen, die ik soms nog met enige weemoed bekijk. 
De winter van 1963 was behoorlijk streng en goed voor 
vele bijzondere waarnemingen. Zo zagen we zelfs een 
IJsvogel op het strand zitten. In de slootjes achter de 
Coepelduinen liepen verschillende Waterrallen en Bokjes 
en allerlei steltlopers. In de duinen vlogen grote groepen 
Fraters, soms wel met meer dan 100 tegelijk. Ook 
Patrijzen waren niet zeldzaam in de duinen. Langs de 
paden kwamen regelmatig Kuifleeuweriken tegen, die 
zeker niet schuw waren. De groep “Wildzangliefhebbers” 
groeide en begon ook eigen activiteiten te ontwikkelen. 
De meest spraakmakende waren de excursies, die voor ons 
werden georganiseerd. We konden zelf nog niet rijden, 
laat staan dat we een auto tot onze beschikking hadden. 
Gelukkig was er een ervaren chauffeur in ons midden 
nl.de heer Baljeu van de Politie. Hij regelde dan een busje, 

15 oktober 1966. Vermoeide Noordwijkse vogelaars na één van de eerste vogelexcursies naar de Knardijk. Vlnr Dick Passchier (nog 
zónder baard en sandalen!), Johan Moerkerk, ?, Jan Hoek, Arie Cramer, Jan Glasbergen en Kees van der Luyt.   
Foto: Hans van der Linden 
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waarmee we naar verschillende vogelgebieden werden 
vervoerd. Zo herinner ik mij nog een bijzondere excursie 
naar het indrukwekkende vogelreservaat De Beer, waar nu 
de Maasvlakte ligt. Het was de laatste dag, dat we er nog 
in konden, nl. op oudejaar 1963. Veel zagen we niet, want 
het was behoorlijk mistig. Wel hoorden we grote groepen 
Kramsvogels rondvliegen. De week daarop zou men 

beginnen met de aanleg van de 
grote havens in dit gebied. Met 
recht een triest afscheid. Een 
andere bijzondere excursie was 
naar het Zwanewater vlak bij 
Callantsoog in Noord-Holland. 
Daar was destijds de eerste en 
enige broedkolonie van Lepelaars, 
een zeldzame verschijning dus. 
Onderweg kregen we nog 
uitgebreid uitleg van 
schoolmeester Braun over de 
stolpboerderijen, molens en 
andere bezienswaardigheden, die 
we passeerden. Via deze 
“wildzanggroep” raakten we o.a. 
ook in contact met Willem 
Baalbergen, die kennelijk al met 
de gedachte rondliep een 
zelfstandige vogelvereniging op te 
richten. Op een gegeven moment 
kregen we een uitnodiging naar 
het Buurthuis in de Hoofdstraat te 
komen. Daar werden inderdaad de 
plannen ontvouwd om een aparte 

vogelvereniging op te richten. Bij het gezelschap zat ook 
een vertegenwoordiger van de Haagse Vogelvereniging, 
die ons de eerstkomende tijd zou coachen. Verder werd 
bekend gemaakt, dat zich vanaf dit moment 
belangstellenden zich als lid zouden kunnen opgeven. En 
zo begon onze vogelvereniging. 
 

 

September 1979. Tentoonstelling in de Kapel aan de Hoofdstraat. Willem Baalbergen geeft uitleg 
aan Jan Verwey en Joop de Groot over de plannen voor een Heempark in Noordwijk. 

Foto: Dick Passchier 
 

Oktober 1974. Willem Baalbergen en Kees Verweij richten de tentoonstelling ‘Nog natuur in Noordwijk?’ in in de Kapel 
aan de Hoofdstraat. Op de achtergrond Ees Aartse.  Foto: Leen van Duijn 



De Strandloper 48e jaargang jubileumnummer 2, april 2016  7

Rondje Vijftig 
W.Andelaar 
 
Nee, dit is niet de start van een nieuwe serie groene rondjes. Het 
is niet meer dan een terugblik op vijftig jaar Natuur- en 
Vogelbescherming in Noordwijk. Waarom we indertijd gekozen 
hebben voor deze naam weet ik niet meer. Het is wat dubbel, net 
als haring- en vishandel. Wat ik wel weet; de vereniging was al 
snel een factor van betekenis in het dorp. De `vogeltjesclub`, 
zoals een wethouder ons wat denigrerend noemde, werd ook in 
de plaatselijke politiek een factor van betekenis.  
Het was de heer Deelder die een grote rol speelde bij de 
oprichting van de vereniging. Hij begon met het geven van 
vogelexcursies in de Noordduinen en werd de eerste 
penningmeester. Hij beschikte, ook vanwege zijn leeftijd, over 
een natuurlijk gezag. Ik kan me niet herinneren dat wij hem ooit 
bij zijn voornaam aanspraken. Arie Cramer was niet minder een 
steunpilaar in die beginjaren. Hij bekleedde lang de functie van 
secretaris. Als we het soms wat al te bont maakten, was zijn 
vaste uitspraak: `Mannen, dat gaat zo niet.` Zijn vaste 
vogelvriend Jan Glasbergen vergezelde hem in het veld. Bij Jan 
thuis stonden de kaartenbakken met alle waarnemingen van 
vogels en de resultaten van de inventarisaties in de duinen.  
Het was Jaap Vink, met zijn kameraad Hans van der Linden, die 

de broedvogelinventarisaties al snel naar een hoger plan trok. Hij riep op de verkregen broedvogelgegevens niet voor ons 
zelf te houden, maar samen te werken met het Rivon. Dit instituut was een soort voorloper van de latere SOVON. In politiek 
opzicht speelde Kees Verweij een belangrijke rol. Vanuit de vereniging zagen we kans hem op een verkiesbare plaats voor 
de gemeenteraad te krijgen. In de fractie van de PPR hield hij de belangen van natuurbescherming nauwlettend in het oog. 
Kees was jarenlang de nauwgezette secretaris van de vereniging. Kort na de oprichting kwam Jelle van Dijk in het dorp 
wonen. Het zal niemand verbazen dat in het eerste nummer van De Strandloper een lijvig artikel over kievitseieren van zijn 
hand verscheen. Met name de natuurbescherming in de Bollenstreek ging en gaat hem aan het hart.  
Bij het ophalen van herinneringen kan je niet om de ze heen: de` good old three`. Kees van der Luit, Johan Moerkerk en Jan 
Hoek. Om met de laatste te beginnen: In het allereerste blaadje van de Vogelwerkgroep Noordwijk wordt hij als beheerder 
van het vogelasiel genoemd. Hij kreeg daarvoor een hoekje grond van de Maatschappij Zeebad in bruikleen. Deze ruimte 
werd echter al snel te klein, zeker in de strenge winter van 1962-1963. Ik herinner me nog dat we een groot aantal 
Meerkoeten als levende ijsklompen uit de uitwatering in Katwijk visten. Deze hele menagerie werd op de bollenzolder van 
zijn broer Dirk ondergebracht. Johan Moerkerk was naast zijn werk als huisschilder, een deskundig preparateur. Hij 
verstond de kunst om vogels op een natuurlijke wijze op 
te zetten. Hij was het die in het begin de waarnemingen 
van vogels verzamelde. Kees van der Luit was een 
levensgenieter. Je kon hem geen groter plezier doen, dan 
hem uit te nodigen voor een bezoekje aan de 
waterleiding. Net als Moerkerk was het strand echter zijn 
favoriete plek.  
Trouwe leden van het allereerste uur waren de 
gebroeders Leen en Jan Bedijn, Kees van der Wiel en 
Ton Plug. Met Ton en Jan Hoek trok ik er op 
zondagmorgen vroeg op uit. Naar de al genoemde 
waterleidingduinen of de Zuidduinen van Katwijk. Op 
het gevaar af personen van het eerste uur te vergeten 
moet ik toch nog wat namen noemen. Zo werd op de 
zolder van Ees Aartse de Strandloper op de 
stencilmachine gemaakt en was Dick Hoek van het begin 
af een actieve vogelaar. Ook Dick Passchier mag niet 
vergeten worden. Hij wist jongeren voor 
natuurbescherming warm te maken. Als laatste werd de 
naam van Hein Verkade al snel verbonden met het 
onderzoek naar Gierzwaluwen. Mijn rol in de beginjaren 
van de vereniging was meer die van de man met de 
oliespuit. Hier en daar wat smeren als het dreigde vast te 
lopen. En natuurlijk wát trots zijn op een vereniging die uniek is in Noordwijk.  
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Stichting en sluiting van het Vogelasiel Noordwijk 
 
Kees Verweij 
 

 
14 november 1968. Verslag in het Leidsch Dagblad van de dia‐
avond voor al diegenen die hadden bijgedragen voor de bouw 
van het eerste vogelasiel aan het Dompad.  
Archief Hans van der Linden. 
 
Ten tijde van de oprichting van de Vogelvereniging in 
1966 was er niet alleen belangstelling voor het bekijken en 
bestuderen van vogels, maar ook voor het verzorgen van 

zieke en/of gewonde vogels. Al vóór deze datum was Jan 
Hoek bezig met de verzorging van allerlei vogels, die 
gewond of ziek bij hem werden binnengebracht. Achter 
zijn huis in de Schoolstraat had hij een soort opvangruimte 
gecreëerd, waar hij zo goed en zo kwaad als het ging met 
veel inzet de vogels verzorgde. Na een poosje groeide dit 
toch boven zijn hoofd en moest een andere oplossing 
worden gevonden. In de eerste helft van de jaren zeventig 
bouwde de vogelvereniging Noordwijk een nieuw 
vogelasiel op een stukje grond aan het Dompad, dat door 
de gemeente ter beschikking was gesteld. 
Overigens was het niet alleen Jan Hoek, die met zieke en 
gewonde vogels bezig was. Ik herinner me nog, dat vooral 
mijn broer Ton zich regelmatig over vogels ontfermde en 
dat “reddingsoperaties” gecoördineerd werden door een 
mevrouw – de naam herinner ik me niet meer – van de 
Dierenbescherming, die aan de Beethovenweg woonde. 
Als er gewonde of zieke vogels bij haar waren gebracht, 

Oktober 1977. De grote aanjager van het nieuwbouwproject van het 
vogelasiel Arno Bos helpt graag mee het oude in puin te slaan.       

Foto: Hein Verkade 
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werd soms mijn broer opgebeld met de vraag of we een 
paar vogels konden wegbrengen naar een dierenasiel 
achter het restaurant Bijhorst in Wassenaar. We kregen 
geld voor de bus en een paar dozen mee, waarin de vogels 
werden “verpakt”. Tijdens een van deze busreizen 
ontsnapte er eens een Zilvermeeuw, tot grote hilariteit van 
de overige passagiers. Dank zij een perfecte 
samenwerking tussen de andere passagiers wisten we de 
vogel weer snel te vangen en in de doos te stoppen.  
Na een aantal jaren werd, onder leiding van Arno Bos, het 
asiel vernieuwd, uiteraard bijgestaan door een aantal 
vakmensen als Arie Cramer, Jan Glasbergen, Wim 
Baalbergen en nog verschillende anderen. In enkele 
weken stond er een heus asiel met enkele baden, een 
kleine keuken met verzorgingsruimte en een 
materialenkast. In het begin kwam Jan Hoek nog 
regelmatig de vogels voeren en verzorgen, maar 
uiteindelijk werd dat hem te zwaar. Hij werd opgevolgd 
door een heel team van verzorgers, onder leiding van 
Willem van der Niet, die vele jaren en soms met straffe 
hand de scepter over het asiel zwaaide. In het begin was 
het vogelasiel in feite een van de vele activiteiten binnen 
de Vogelvereniging, maar na enige tijd bleek het zo 
langzamerhand een eigen instituut te worden, met een 
complete eigen boekhouding, voorraadadministratie, 
medicijnen, voer en overige materialen enz. Bovendien 
werden een waterleiding en een gasleiding aangelegd, die 

ook weer een eigen beheer vereisten. Het leek daarom 
raadzaam een eigen stichting in het leven te roepen om 
zodoende het financiële verkeer van de Vogelvereniging 
gescheiden te houden. Het bestuur bestond destijds uit de 
volgende personen: Willem Baalbergen, Hein Verkade, 
Arno Bos, Ees Aartse en Arie Cramer. De oprichting van 
de stichting vond plaats op 15 maart 1976. Zeker in de 
beginjaren was het steeds behoorlijk druk, hetgeen voor 
een belangrijk deel werd veroorzaakt door het lozen van 
olie in zee door tankers en andere schepen. Vele zeevogels 
kwamen daarmee in aanraking en spoelden, besmeurd en 
bevangen door de kou, in soms grote aantallen op het 
strand aan. Er was een uitgebreide schoonmaakploeg aan 
het werk, die regelmatig tientallen vogels per dag, 
voornamelijk Zeekoeten en Alken, moesten schoonmaken. 
Na het schoonmaken konden zij in het bassin weer een 
beetje op verhaal komen. Helaas redde zeker niet iedere 
vogel het, maar een redelijk percentage wist zich met 
behulp van bijvoederen goed te herstellen. Degenen, die 
zich na enkele weken goed hadden hersteld, werden bij 
voorkeur op de Pier van IJmuiden weer in zee losgelaten. 
Het was ook in deze periode van grote aantallen 
olieslachtoffers, dat gedacht werd aan een grondige 
verbouwing en uitbreiding van het asiel. Het was 
wederom Arno Bos, die dit project begeleidde en na 
enkele maanden tot een goed einde wist te brengen. Zo 
kwam er een groot bassin, waarin het water voortdurend 
in beweging was en via een filtersysteem steeds werd 
gezuiverd. Enkele hokken werden behoorlijk vergroot en 
ook de behandelruimte werd aanzienlijk uitgebreid en 

oktober 1977. De eerste steen van het nieuwe vogelasiel wordt 
gelegd door oud beheerder Jan Hoek.      Foto: Hein Verkade 
 

oktober 1977.  Nieuwbouw van het vogelasiel aan het Dompad. 
Vele handen maken licht werk. 

Vlnr Dick Hoek, Ees Aartse, Rob Alkemade en Jan Veefkind.    
Foto: Hein Verkade 
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gemoderniseerd. De opening van het vernieuwde asiel 
vond in het begin van de tachtiger jaren plaats en werd 
verricht door de toenmalige burgemeester Bonnike.  
 
Voor deze gelegenheid was de inmiddels afgebroken 
bollenschuur van Alkemade aan de Pickéstraat 
omgetoverd tot een waardige receptieruimte. Via het 
Dompad trok de stoet naar het nieuwe asiel, waar de 
openingshandeling plaatsvond.  
Tot aan 1987 bleef Willem van der Niet voorzitter van het 
bestuur en hoofdverzorger. Om gezondheidsredenen 
moest hij daarna aftreden, waarna hij werd opgevolgd 
door zijn schoonzoon Henk van Duijn. Na een aantal jaren 
droeg hij het voorzitterschap over aan Albert van Der 
Werf. 
De nabijheid van het politiebureau aan de Oude Zeeweg 
was een prettige bijkomstigheid, want daar konden bijna 
dag en nacht vogels gebracht worden, die uiteindelijk door 
de politie in het asiel werden geplaatst. Deze faciliteit 
verviel helaas toen het politiebureau verhuisde naar de 
Duinwetering. Sedert die tijd nam het aantal vogels, dat 
naar het asiel gebracht werd, aanzienlijk af. Er werden 
weliswaar enkele opvanghokken met voer geplaatst, maar 
er heerste toch enige aarzeling om de gevonden vogels in 

een leeg hok af te leveren. Bovendien was niet altijd 
duidelijk, waar zo’n gevonden vogel vandaan kwam. 
Niettemin werd het asiel later nog uitgebreid met een 
speciale opvang voor roofvogels, waarbij  nauw contact 
werd onderhouden met een asiel in de provincie Utrecht, 
waar een specialist aanwezig was om botbreuken te 
herstellen. 
Tegen het einde van de vorige eeuw werd echter duidelijk, 
dat men van hogerhand eigenlijk af wilde van het grote 
aantal asielen, dat inmiddels was ontstaan. De Vereniging 
voor Vogelbescherming Nederland zag het asielbeheer 
eigenlijk niet meer zitten en het kwam er op neer, dat men 
het “geklungel” met vogels maar “zo, zo” vond. Dit 
werkte uiteindelijk door naar het betreffende ministerie, 
dat op een gegeven moment ook de jaarlijkse vergunning 
niet meer verlengde. Slechts Oegstgeest mocht blijven 
bestaan en er werd overleg geopend met het Dierenasiel 
Oegstgeest om het een en ander over te dragen. De 
officiële sluiting van het asiel vond plaats op 1 september 
2002. Een triest einde van een vogelasiel, dat vele jaren 
als voorbeeld diende voor andere asielen in de wijde 
omtrek en waar velen een kijkje kwamen nemen. Talloze 
vogels werden hier hersteld en daarna weer in vrijheid 
gesteld. Ook kwam hiermee een einde aan verschillende 
belangrijke educatieve activiteiten voor de schooljeugd en 
andere belangstellenden. 
 

 

 
  

1979. Willem van der Niet geeft een gerevalideerde Wilde 
Zwaan zijn vrijheid terug in de Amsterdamse Waterleiding‐

duinen.    Foto: Hein Verkade 

22 april 1983 Willem van der Niet lost een “gerevalideerde” meeuw tijdens bezoek aan 
Noordwijk van Koningin Beatrix
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Onderzoek
Hein Verkade en Peter Spierenburg 
 
In 1966 startte de huidige vereniging onder de naam 
‘Vogelwerkgroep Noordwijk’. Dit werd enkele jaren later 
voor een korte tijd gewijzigd in ‘Vereniging voor 
Vogelbescherming Noordwijk’ om tenslotte te komen tot 
de huidige veelomvattende naam ‘Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk’. Na 45 jaar 
verscheen de naam ‘Vogelwerkgroep’ weer in ‘de 
Strandloper’, nu als één van de 17 afdelingen en 
werkgroepen die de vereniging inmiddels rijk is 
geworden. Met de educatieve werkgroep is het de grootste 
werkgroep binnen de huidige vereniging. 
Vogels zijn nog altijd de belangrijkste kurk 
waar de vereniging op draait. Vanaf het 
begin is onderzoek de rode draad in de 
activiteiten geweest. Daarnaast heeft alleen 
het onderzoek naar planten zich breed 
ontwikkeld. Het overige onderzoek naar 
bijv. paddenstoelen en korstmossen is door 
een kleine groep enthousiastelingen 
opgepakt.  
De basis voor deze bloemlezing over het 
natuuronderzoek in Noordwijk en 
omgeving vormen de publicaties in de 
Strandloper. 
 

Broedvogels algemeen 
In het eerste mededelingenblad uit 1966 
wordt meteen de toon gezet. De 
Vogelwerkgroep Noordwijk kondigt aan, 
dat zij in het duingebied ten noorden van 
het dorp de broedvogelbevolking in kaart 
gaat brengen. Tot op de dag van vandaag verschijnt ieder 
jaar een uitgebreid verslag van de resultaten in de 
Strandloper. Het accent blijft in de eerste jaren vooral op 
de Noordduinen liggen. De vaste groep tellers was alleen 
op zaterdagmorgen actief. Rond tienen verzamelden zij 
zich bij de keet in ‘het vrije vak’ om met een bak koffie 
alle nieuwtjes uit te wisselen. Mobieltjes bestonden nog 
niet. Rondom de keet broedden toen nog drie of vier 
paartjes Grauwe Klauwieren. 
Langzamerhand worden ook de landgoederen Nieuw-
Leeuwenhorst en Offem bij de inventarisaties betrokken. 
De duinen worden steeds verder verkend en eind jaren 
zeventig wordt de sprong richting de Amsterdamse 
Waterleidingduinen gemaakt. 
Tot begin jaren tachtig werd volgens een zelf ontwikkelde 
methode geteld, die deels afkomstig was van de Haagse 
vogelclub, waarvan Noordwijk korte tijd een 
onderafdeling was. Zo had iedere groep in Nederland zijn 
eigen inventarisatiemethode en criteria waardoor de 
resultaten moeilijk te vergelijken waren. De komst van 
SOVON bracht daar verandering in. Voortaan zou overal 
volgens dezelfde BMP-standaardmethode worden geteld. 
Met wat gemor werd de methode ook in Noordwijk 
ingevoerd. Grote trekker hiervan was Dick Hoek, die 
jarenlang de broedvogelverslagen voor de Strandloper 
verzorgde. In zijn verslag eind jaren tachtig schrijft hij dat 
de populatie van de Tapuit in de Noordwijkse duinen zo’n 

170-180 broedparen bedraagt. Reeds in 1998 uit Ees 
Aartse zijn bezorgdheid over de achteruitgang van de 
Tapuit onder de titel ‘Goede vrienden kwamen niet 
terug…..’. Slechts 25 jaar later komt het totaal aantal 
broedgevallen in heel Nederland nauwelijks boven de 
170-180 paartjes uit…….  
De broedvogelinventarisaties worden jaarlijks door enkele 
tientallen vogelaars uitgevoerd. Begin jaren negentig 
neemt Rien Sluijs het stokje van Dick Hoek over. In die 
tijd verdubbelt het aantal Grasmussen en halveert het 
aantal Graspiepers in de duinen. Vanaf de eerste jaren van 
deze eeuw stelt Jan Jacobs de broedverslagen van de 

AWD samen. Het zwaartepunt van de inventarisaties is 
langzamerhand naar het noorden verschoven. Incidenteel 
worden andere terreinen geteld zoals Offem, 
Leeuwenhorst, de polders en de dorpen. Recentelijk wordt 
het Overbosch door een groepje Voorhouters o.l.v. Ineke 
Laroo geïnventariseerd.  
Voor verschillende lokale en landelijke publicaties is het 
hele werkgebied van de vereniging meerdere keren door 
een grote groep vogelaars in kaart gebracht.  
Wanneer je over een lange periode de broedvogels telt in 
een vast gebied, dan kun je trends gaan onderscheiden. Je 
kunt bijvoorbeeld nagaan welk effect een landschappelijke 
verandering op de broedvogelsamenstelling heeft. Zo 
toont Leo Schaap aan dat het kappen van de Amerikaanse 
Vogelkers in de AWD een sterke terugval van het aantal 
struik-broedende vogels heeft veroorzaakt. 
In 1986 wordt een nieuwe dimensie aan de 
broedvogelbevolking van het dorp toegevoegd. Willem 
van der Niet ziet een paartje Scholeksters met een klein 
jong lopen op een plat dak aan de Egbert de Grootstraat. 
Sindsdien ontdekken steeds meer soorten de bebouwing 
als relatief veilige broedplaats. De komst van de Vos en de 
steeds maar uitbreidende bebouwing versnellen dit proces. 
Eind jaren negentig verbaast Jelle van Dijk zich over het 
feit dat in Katwijk overal meeuwen op daken broeden, 
maar dat dit in Noordwijk vooralsnog beperkt blijft tot de 
gebouwen van de Estec en de Willem van den Bergh. 

25 mei 2013. Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
 Vlnr Leo Schaap, Jaap Deelder en George Hageman.   Foto: Joost Bouwmeester 

 



De Strandloper 48e jaargang jubileumnummer 2, april 2016 12 

Tegenwoordig broeden de meeuwen 
ook op de platte daken in Noordwijk. 
In 2003 ontdekte Peter Spierenburg 
veel broedende vogels op de immens 
grote gebouwen van bloemenveiling 
Flora in Rijnsburg. Vervolgens zijn 
ieder jaar de kolonies op de daken van 
Flora en bedrijventerrein ‘t Heen in 
Katwijk in kaart gebracht. Ondanks 
lokale bestrijding neemt hun aantal 
jaarlijks toe, met de Kleine 
Mantelmeeuw als snelste stijger. Naast 
meeuwen broeden er Visdiefjes, 
Scholeksters, Kieviten en Kleine 
Plevieren.  
 
Broedvogelonderzoek naar één 

soort  
Naast het tellen van álle soorten in een 
gebied kun je je ook beperken tot één 
soort. Het voordeel is dat het meestal 
meer nauwkeurige informatie oplevert, 
bijvoorbeeld over het type broedplaats. 
De eerste soort die in 1967 onder de 
loep werd genomen was de 
Gierzwaluw! Na een oproep van 
Willem Baalbergen ging een groepje enthousiaste 
jeugdleden waaronder Willem van Duijn en Jaap Deelder 
op stap in de beide Noordwijken om rondvliegende én 
invliegende vogels te noteren. Exacte aantallen haalden 
het papier niet, maar het was duidelijk dat in de beide 
kernen veel Gierzwaluwen broedden.  
Begin jaren zeventig startte Jelle van Dijk een onderzoek 
naar het voorkomen van de Engelse Kwikstaart in de 
Bollenstreek. Het bleek van bovenregionale betekenis. De 
resultaten waren zo belangwekkend dat een uitgebreid 
verslag niet alleen ‘de Strandloper’ maar ook het landelijk 
verspreide blad ‘Limosa’ haalde. Tot op de dag van 
vandaag wordt regelmatig naar dit artikel verwezen. Jelle 
toonde aan dat de populatie destijds vele malen groter was 
dan werd vermoed, maar ook dat er in de bollenvelden 
rond Noordwijk en Noordwijkerhout meer Engelse, en 
richting Sassenheim en Lisse juist meer gewone Gele 
Kwikstaarten broedden. Tijdens zijn fietstochten noteerde 
hij 110 paartjes Engelse Kwikstaarten. In 2015 komt de 
gehele Nederlandse populatie nauwelijks boven de 10 paar 
uit!  
Na een stilte van bijna twintig jaar wordt in de jaren 
negentig de draad weer opgepakt, met de Blauwe Reiger 
en jawel, weer met de Gierzwaluw. Jelle van Dijk geeft 
rond 1990 een overzicht van de ontwikkeling van de 
verschillende reigerkolonies in de Bollenstreek. De 
kolonie in Offem wordt jaarlijks door Hein Verkade 
geteld. De ontwikkeling van deze kolonie verloopt 
merkwaardig. De aantallen lopen terug en de paren 
verplaatsen zich steeds meer vanuit de Beuken richting het 
spaarzame naaldhout. Door zich hier te verstoppen 
proberen zij aan vervolging te ontkomen. 
Na een start in 1992 wordt in 1993 de hele broedpopulatie 
van de Gierzwaluw in Noordwijk-Binnen in kaart 
gebracht. Net als bij de Engelse Kwikstaart bleek de 
populatie veel groter dan gedacht. Dit onderzoek is 
vervolgens iedere vijf jaar herhaald en daarmee het 

langstlopende onderzoek aan deze soort in Nederland 
geworden. De tellingen werden uitgevoerd door Annelies 
Marijnis, Ineke van Dijk, Jan Jacobs en Hein Verkade. 
Vele anderen, waaronder Anneke Swanen en Erwina 
Teunissen hielpen mee. In 2005 leverde de opgedane 
kennis een themanummer van de Strandloper op over de 
Gierzwaluw in Noordwijk. De tellers hadden de smaak te 
pakken want in 2010 en 2015 werd ook heel Noordwijk 
aan Zee op dezelfde wijze gekarteerd. Binnenkort worden 
de Noordwijkse resultaten landelijk onder de aandacht 
gebracht. 
 
Naast de Gierzwaluw kunnen ook de echte zwaluwen op 
warme belangstelling van de onderzoekers rekenen. Ab 
Steenvoorden telde in 1992 en in 1993 alle bewoonde 
huiszwaluwnesten in ons werkgebied. Het aantal nam in 
die jaren toe van 87 tot 111 nesten. Later kwam ook de 
Boerenzwaluw in beeld. Vanaf 2009 tellen Rien Sluijs en 
Hein Verkade alle bewoonde nesten in het noordelijk deel 
van de Zwetterpolder in Noordwijkerhout. Landelijk staat 
de soort onder druk, maar in de polder steeg het aantal 
nesten van 23 in 2009 tot 40 in 2015. 
Ruim tien jaar geleden stond de Huismus plotseling in de 
spotlights. Een plaatsing op de Rode Lijst en het 
doodschieten van de ‘domino mus’ deden veel stof 
opwaaien. Verschillende tellers richtten hun aandacht op 
deze soort, Hein Verkade in Noordwijk-Binnen, Jelle van 
Dijk in Noordwijk aan Zee en in Noordwijkerhout en 
Peter Spierenburg in Katwijk-Noord. 
Drie opeenvolgende tellingen in Noordwijk-Binnen 
leverde een verrassend positief beeld op voor de Huismus. 
Tussen 2004 en 2014 verdubbelde de populatie. Tot op 
heden is het gissen naar oorzaken hiervoor. Misschien 
verdwijnt de Huismus in de toekomst wel weer van de 
Rode Lijst. 

3 juli 2009. Het ringen van de jonge Gierzwaluwen trekt altijd veel belangstelling.  
Vlnr. Coby Passchier, Piet van Dijk en Rien Sluys.   Foto: Hein Verkade 
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De mysterieuze Houtsnip heeft sinds kort alle aandacht 
van de vogelwerkgroep. Iedereen weet dat de soort in de 

duinen van de Amsterdamse Waterleiding broedt. Zijn 
lange territoriale baltsvluchten maken het zeer lastig om 
zelfs maar tot een grove schatting van het aantal 
broedparen te komen. Naar Brabants voorbeeld zijn op 
twee avonden in juni 2015 maar liefst 20 Noordwijkse 
vogelaars in het duin gaan posten. Zij noteerden 
nauwkeurig waar en wanneer er baltsende Houtsnippen 
langsvlogen. Het uitwerken van de berg gegevens blijkt 
lastiger dan gedacht, maar er komt vast een spannend 
resultaat uit tevoorschijn. Gezien het enthousiasme van de 
deelnemers wordt deze gezamenlijke aanpak in de 
toekomst herhaald. 
 
Nestonderzoek 
In de jaren zeventig en tachtig was het zoeken naar nesten 
niet vanzelfsprekend. In het verleden was dat juist 
populair en werden veel nesten door jeugd en jagers 
uitgehaald. Toen dit uit de mode raakte, duurde het 
een behoorlijke tijd voordat het (onder)zoeken van 
nesten weer breed werd aanvaard. Eén groep 
vormde hier een uitzondering op: de vogels die in 
nestkasten broeden. Deze kastjes moeten tenslotte 
gecontroleerd en schoongemaakt worden voor een 
volgend broedsel.  
Ook in Noordwijk was dit onderzoek populair, 
vooral bij de jeugdclub onder leiding van Dick 
Passchier. Jarenlang trokken zij, gewapend met 
ladder en opschrijfboekje, door de bossen van 
Leeuwenhorst om alle nestkasten te controleren. 
Halverwege de jaren zeventig kwam de 
gemiddelde legselgrootte van de Koolmees op 8,0 
en van de Pimpelmees op 10,3 eitjes. Dit komt 
mooi overeen met de resp. 8,4 en 10,9 eitjes die in 
die tijd bij onderzoek in Frankrijk werden 
gevonden (bron: Birds of the Western Palearctic). 
Nog leuker was de vondst van maar liefst 6 
nestkastjes die door Ringmussen werden bewoond. 

Deze soort komt tegenwoordig nauwelijks meer voor als 
broedvogel in ons onderzoeksgebied!  

Enkele jaren geleden is een 
nestkastenproject gestart in de wijk 
Vinkeveld o.l.v. Jos Zonneveld. Hopelijk 
gaat dit in de toekomst nieuwe 
interessante gegevens opleveren. 
In 1977 broedden er maar liefst 3 paartjes 
Torenvalken in de toren van de Oude 
Jeroenskerk. Arie Cramer en Ees Aartse 
beklommen de toren zes keer om te zien 
hoe het de vogels verging. Zonder 
verstoring volgden zij de valkjes die in de 
nissen broedden. Alle drie waren 
succesvol met resp. 4, 4 en 3 uitgevlogen 
jongen. Kom daar nog maar eens om in 
deze tijd! Je bent tegenwoordig al blij als 
je überhaupt een Torenvalk rond 
Noordwijk ziet. Leuk is de vermelding dat 
het laatste broedpaar pas startte, toen de 
jongen van het paartje Kauwen dat in de 
nis broedde, was uitgevlogen.  

Na deze pioniers bleef het vele jaren stil 
rond het nestonderzoek. Rond het jaar 2000 
plaatsten Jan Jacobs en Hein Verkade 

nestkasten voor Gierzwaluwen aan hun huis en schuur. 
D.m.v. glazen wandjes en IR camera’s kon het hele 
broedproces worden gevolgd. Beiden publiceerden 
hierover in de Strandloper.  
Inmiddels was SOVON het zgn. nestkaartproject gestart. 
Hierin kunnen de resultaten op gestandaardiseerde wijze 
worden verzameld en vergeleken. Zo wordt de nestplaats 
omschreven en de datum van het eerste ei, de 
legselgrootte en het uitvliegpercentage vastgelegd. Ook de 
Noordwijkse Gierzwaluwen kwamen in het bestand 
terecht en werden gebruikt voor landelijk onderzoek naar 
de soort.  
Achteraf zijn de gegevens van de Torenvalken, die Arie 
en Ees 40 jaar geleden volgden, zo nauwkeurig dat zij met 
terugwerkende kracht alsnog in het nestkaartsysteem 
kunnen worden opgenomen. Dat is een mooi klusje voor 
de komende tijd. 

15 juni 2015 ’s avonds laat worden de resultaten van de eerste Houtsnippentelling in 
de AWD naast elkaar gelegd. Vlnr: Cor Matser, Jan Veefkind, Joost Bouwmeester, Gab 
de Croock en Annelies Marijnis. Daarachter Charlotte Matthijsse en Ineke van Dijk.  

Foto: Hein Verkade 

13 augustus 2011. Rien Sluys telt via de ‘zwaluwspiegel’ het aantal eitjes in 
een Boerenzwaluwnest in de stal van de Fam. Wassenaar in Oud‐

Leeuwenhorst.   Foto: Hein Verkade 
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Het nestkaartproject is ook leidend in het 
boerenzwaluwonderzoek in de Zwetterpolder. Vanaf 2010 
worden jaarlijks alle nesten op boerderij ‘de Halle’ in het 
broedseizoen gevolgd. Veel vogels blijken twee legsels 
groot te brengen en de allersterksten zelfs drie. Het 
nestresultaat blijkt zich gemakkelijk te kunnen meten met 
het landelijk gemiddelde en komt daar soms zelfs 
ruim bovenuit. In 2016 en 2017 gaat deze kolonie 
meedraaien in een groot landelijk onderzoek 
vanuit de Radbouduniversiteit in Nijmegen. Zij 
zoeken naar de mogelijke verbanden tussen het 
gebruik van pesticiden in de tuinbouw en het 
broedsucces van de Boerenzwaluw. Het resultaat 
wordt met spanning afgewacht……. 
Met het volgen van het eerste geslaagde 
broedgeval van de Oeverzwaluw in de 
Zwetterpolder, zijn alle zwaluwen onder de 
aandacht van de vogelonderzoekers gekomen. Het 
leverde niet alleen een nestkaart op voor deze 
soort, maar ook het nest zelf kon worden 
onderzocht, toen de hoop zand na het 
broedseizoen werd afgegraven. De nestpijp bleek 
maar liefst 76 cm. lang. 
Op hetzelfde perceel van de familie van Eeden 
startten Peter Spierenburg, Rien Sluijs en Hein 
Verkade in 2015 met een nestonderzoek naar het 
broedsucces van de Gele Kwikstaart en de 
Veldleeuwerik in het bollenland. Steeds wordt vanuit het 
land gewezen op de slechte omstandigheden voor vogels 
in het bollenland, maar er is weinig interesse om dit 
daadwerkelijk te onderzoeken. De akkervogels hebben het 
zwaar in Nederland, maar wij zien dat de terugloop in de 
Bollenstreek minder dramatisch is dan elders en willen 
daarom weten wat er aan de hand is. Het vinden van de 
nesten blijkt niet eenvoudig, maar uiteindelijk lukt dit 
aardig. De eerste zeven nestkaarten zijn inmiddels 
ingevuld en de resultaten stemmen hoopvol, maar het is 
nog veel te vroeg om conclusies te 
trekken. Wordt de komende jaren 
vervolgd. 
Trekvogels 
Ook buiten het broedseizoen worden er 
vogels geteld rond Noordwijk en 
Noordwijkerhout. Reeds in 1966 werd 
gestart met het tellen van de najaarstrek op 
drie posten in de Noordduinen van de 
zeereep tot het binnenduin. Uiteindelijk 
bleef alleen de middelste post ‘de 
Driehoek’ over waar de actieve vogelaars 
na het broedseizoen te vinden waren. 
Verhitte politieke discussies overstemden 
de trekgeluidjes meer dan eens. Dan was 
het Jan Glasbergen die de groep weer bij 
de les hield. Hij was één van de weinigen 
die door had, dat een goede kennis van de 
trekgeluiden onmisbaar is om een goed 
overzicht te krijgen van het hele palet aan 
trekvogels. Na zijn overlijden was het 
helaas snel gedaan met de eens zo 
populaire trektelpost. Op ‘de Puinhoop’ in 
Katwijk was er juist veel aandacht voor 
geluidjes en silhouetten. Menig 

Noordwijkse vogelaar heeft sindsdien zijn of haar weg 
naar Katwijk gevonden……  
Met de vogeltrek over zee liep het anders. In het begin van 
de jaren zeventig vestigde Jelle van Dijk de Noordwijkers 
op dit fenomeen. Het zeetrektellen werd snel populair. Na 
enkele jaren werd in huize van Dijk de landelijke ‘ Club 

van Zeetrekwaarnemers’ opgericht. Het leidde zelfs tot 
een themanummer over de zeetrek van het landelijke blad 
‘Limosa’, dat grotendeels werd volgeschreven door Kees 
Camphuysen en Jelle. Daarnaast verschenen er regelmatig 
verslagen van Jelle, maar ook van Leen van Duijn en Ab 
Steenvoorden in de Strandloper. In de loop der jaren is 
van verschillende strandposten gebruik gemaakt om de 
zeevogeltrek te observeren. De eerste jaren waren dat de 
oude houten politiepost en de naastgelegen ZVN-post 
voor Huis ter Duin, daarna voor een korte tijd de oranje 

23 juli 2011. Een volle zeetrekhut. Vlnr Jan Jacobs, Rien Sluys, Koene Vegter en Peter 
Spierenburg. Achter de telescoop geheel links zit Jelle van Dijk. 

Foto: Joost Bouwmeester 

Oktober 1986. Trektelpost ‘De Driehoek’ in de Noordduinen. Rechts oa Piet van der 
Luyt, Jan Glasbergen, Arie Cramer en Klaas Koning.    Foto: Joanne van Sambeek 
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NRB-post in de noord, om tenslotte definitief neer te 
strijken bij de Surfclub aan de Koningin Astridboulevard. 
Hier zijn inmiddels bijna drie eigen hutten versleten. Er is 
tot nu toe zo’n 11.000 uur over zee getuurd, waarvan Jelle 
het leeuwendeel voor zijn rekening nam. Alle tellingen 
worden, net als die van de Puinhoop, opgeslagen in de 
landelijke database van trektellen.nl. De berg aan 
gegevens die dit oplevert zegt op het eerste gezicht 
weinig. Toch zijn er met enige moeite mooie patronen uit 
te halen. In een recente Strandloper geeft Peter 
Spierenburg daar een prachtig 
voorbeeld van. In zijn altijd 
informatieve rubriek ‘Vogelnieuws’ 
laat hij zien dat er, ondanks grote 
jaarlijkse fluctuaties, een duidelijke, 
geleidelijke afname, in het aantal 
doortrekkende sterns tevoorschijn 
komt. 
 
Water- en wintervogels 
De belangstelling voor pleisterende 
vogels is wat later op gang gekomen 
dan die voor langstrekkende groepen. 
De eerste aanwijzing hiervoor stamt 
uit 1976, toen Rob de Mooij een 
oproep deed om de vogels op het 
strand te gaan tellen. Er was 
kennelijk geen belangstelling voor 
want het bleef daarna stil rond dit 
onderwerp. Maar in diezelfde 
Strandloper staat óók een verslag van 
Rob van de eerste winter- en 
watervogeltelling in de polder 
Hogeweg. Hij zag er 1200 
Goudplevieren, 50 Roeken en zelfs een Buizerd, toen nog 
een schaarse wintergast in onze omgeving. Een aantal 
jaren later pakten Ees Aartse en Rien Sluijs de tellingen in 
deze polder weer op. Hun gegevens speelden eind jaren 
tachtig een belangrijke rol bij de succesvolle bescherming 
van de weidse polder tegen de oprukkende Rijnsburgse 
kassen. Ondertussen gaf Jelle van Dijk een overzicht van 
de ongewoon grote groepen ganzen in de polders rond 
Noordwijk tijdens de strenge winter van 1979.  
Vanaf de jaren tachtig werd een nieuwe vorm van 
onkruid- en insectenbestrijding in de Bollenstreek 
geïntroduceerd, het inunderen van percelen na het rooien 
van de bollen. Deze ondiepe plas-drasachtige gebiedjes 
bleken een grote aantrekkingskracht te hebben op 
overtrekkende steltlopers. Soorten als Zwarte Ruiter, 
Bosruiter en Grauwe Franjepoot, die vrijwel nooit aan de 
grond verschenen in onze streek, konden nu prachtig 
worden waargenomen. Er verschenen overzichten van de 
tellingen in de Strandloper, die door Ab Steenvoorden 
werden verzameld. Zeldzaamheden als Lachstern en 
Gestreepte Strandloper zorgden voor een toestroom van 
vogelaars uit alle streken van het land. In het begin van 
deze eeuw leek de populariteit van deze milieuvriendelijke 
bestrijding wat te temperen, maar recentelijk staan juist 
weer meer bollenlandjes onder water, met in 2015 als 
hoogtepunt een Morinelplevier, die enkele weken tussen 
de Goudplevieren langs de Rijnsburgerweg verbleef. Het 
zou mooi zijn, in navolging van Ab, weer eens aandacht 

aan dit typische Bollenstreek-fenomeen te schenken in de 
Strandloper. 
In 2009 werden onder winterse omstandigheden grote 
concentraties Houtsnippen ontdekt achter het Bollenbad in 
het Middengebied en in landgoed Offem. In de 
daaropvolgende winters herhaalde dit spektakel zich met 
een recordaantal van 106 vogels in het Middengebied op 
12 januari 2010. Dit verschijnsel bleek zelfs van landelijke 
betekenis.  
Eind jaren negentig werden in de winter maandelijks 

watervogeltellingen georganiseerd door de provincie 
Zuid-Holland. Later zijn alle provinciale tellingen onder 
één dak gebracht bij SOVON. In Noordwijk zijn sinds die 
tijd in veel gebieden alle watervogels geteld, waaronder 
het gehele strand van de Uitwatering in Katwijk tot aan de 
provinciegrens, de AWD, de polders Hogeweg en 
Elsgeest, het Oosterduinsemeer en de vijver van Nieuw-
Leeuwenhorst. Deze laatste wordt sinds 1997 zelfs 
wekelijks geteld door Hein Verkade. Deze lange reeks 
levert een opmerkelijke ontwikkeling op voor de Wilde 
Eend. In de beginjaren bedroeg het aandeel Wilde Eenden 
65% van het totaal aantal waargenomen vogels. Het 
jaartotaal bleef sindsdien ongeveer gelijk, maar het 
percentage Wilde Eenden slonk tot slechts 7% in 2014.  
Tot nu toe is er alleen iets gepubliceerd over de vijver van 
Nieuw-Leeuwenhorst en over de vogels op het 
noorderstrand. Het is een uitdaging wat meer aandacht aan 
de watervogeltellingen te schenken in de komende 
periode. 
De vogels op zee bleven lang buiten de aandacht van de 
watervogeltellers. Daar kwam zo’n tien jaar geleden 
verandering in door het organiseren van een breed 
opgezette ‘zeetelling’. Tien tellers, verdeeld over 5 
groepjes, telden tegelijkertijd alle in zee zwemmende 
vogels vanuit de zeereep. Dit leverde verrassende 
aantallen op. Zo werden er op 22 januari 2006 bijna 
18.000 Futen geteld! Dat was in één klap ruim de helft 
van het totaal in Nederland getelde Futen. Helaas bleef het 
bij drie tellingen. Het probleem bleek de afhankelijkheid 

10 februari 2008. Tijdens de koffie in hotel de Edelman aan de Koningin Astridboulevard 
na afloop van de Zeetelling wordt de aandacht afgeleid door een langsvliegende Jan van 
Gent. Met de klok mee: Annelies Marijnis, Willem Baalbergen, Jan Jacobs, Hans van 

Stijn, Peter Spierenburg, Jelle van Dijk, Pel van Hattum en Mariska de Graaff. 
foto: Hein Verkade
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van het weer. Meerdere malen moest de telling worden 
uitgesteld omdat het te hard woei of er te hoge golven 
waren. Daardoor waren er op het juiste moment te weinig 
mensen beschikbaar. Gelukkig worden de zeevogels 
sindsdien wel meegenomen tijdens de reguliere 
watervogeltellingen.  
Tot slot nog een groep wintervogels die hierboven nog 
niet in beeld is geweest, de zangvogels. Een typische maar 
zeer onregelmatige wintergast die in het dorp neerstrijkt, 
is de Pestvogel. Deze prachtige soort die zich meestal 
mooi laat bekijken, is na de laatste grote invasie in 1996 
beschreven door Ab Steenvoorden. Hij legde nauwkeurig 
de aantallen, de favoriete plekken in het dorp en de 
verblijfsduur vast. 
Van meer recente datum is de populaire tuintelling die 
iedere winter door Vogelbescherming Nederland wordt 
georganiseerd. De deelname in Noordwijk behoort tot de 
hoogste in heel Nederland. Jelle van Dijk verzamelt de 
gegevens en publiceert er over in de Strandloper. De tuin 
van Jan Veefkind in het Breloftpark is het meest 
soortenrijk, maar de hoogste aantallen Huismussen zijn bij 
Jos Zonneveld in het Vinkeveld te vinden. 
 
Overig vogelonderzoek 
Er zijn enkele onderzoeken die onder geen enkel eerder 
genoemd kopje passen. 
Reeds in de jaren zestig doen Dick Hoek en Dick 
Passchier een poging de samenstelling van mezengroepen 
in de winter te achterhalen. Zij zochten uit welke soorten 
wél en welke juist níet samen optrekken. Er bleek een 
verschil tussen de groepen in de Noordduinen en in 
Nieuw-Leeuwenhorst te bestaan. In een tweede verslag 
bleken de Koolmees en de Boomkruiper het meest samen 
in groepen voor te komen. Interessant onderzoek dat best 
eens op herhaling kan in deze tijd. 
In de begintijd van de vereniging wordt nog meer 
opmerkelijk onderzoek gedaan. Hans van der Linden loopt 
iedere winter een traject van vier kilometer over het strand 
op zoek naar dode vogels. Om dubbeltellingen te 
voorkomen merkt hij 100 kadavers met een koperdraadje. 
Slechts één van die vogels werd later teruggevonden. 
Alken en Zeekoeten vond hij het meest, meestal met 
olievervuiling. 

Daarnaast pluist Wim van Duijn rond 1970 meer 
dan 500 ballen van Ransuilen uit en vindt daarin 
de resten van 923 prooidieren. In de zomer zijn dit 
vooral muizen en ook mestkevers. In de winter 
worden meer vogelresten dan muizen gevonden. 
Als bijvangst worden vijf ringetjes opgestuurd 
naar het Vogeltrekstation. Wim maakte een mooie 
showkast met vele botjes, welke hij sorteerde en 
van tekst voorzag. Deze kast wordt tegenwoordig 
nog steeds gebruikt door de jeugdclub. Het is een 
handig hulpmiddel om de botjes tijdens het nog 
immer populaire uilenballen pluizen op naam te 
brengen.  
Ruim 40 jaar later onderzoeken Jan Jacobs en 
Wim Kuijper braakballen van Blauwe Reigers die 
jaren daarvoor werden verzameld bij een 
slaapplaats op Sancta Maria. Favoriete prooien 
van de reigers bleken Veenmollen, Grote 
spinnende watertorren en Geelgerande 
waterkevers. 

Halverwege de jaren tachtig werden enkele duizenden 
jonge Zilvermeeuwen van kleurringen voorzien in alle 
grote Nederlandse kustkolonies. René Wanders ringde de 
vogels in de kolonie van Wassenaar, die toen nog meer 
dan 3000 paartjes telde. De Vos ruimde daarna de kolonie 
op en een klein deel van de vogels verhuisde richting de 
daken in Leiden. Jo Rampen en Hein Verkade lazen vele 
duizenden ringen af rond de Uitwatering van Katwijk en 
op het strand van Noordwijk. Toen duidelijk werd dat 
meeuwen ook in de winter heel trouw kunnen zijn aan een 
klein stukje strand werd er een artikel aan gewijd:  ’Iedere 
meeuw zijn eigen strandpaal…..’. 
Het kleurringen van vogels ging verder en ook andere 
soorten als de bekende Drieteenstrandloper werden 
hiermee opgetuigd. Dit bracht de Noordwijkers in contact 
met Jeroen Reneerkens, dé drieteenonderzoeker in 
Nederland. Noordwijk kreeg zelfs een plaats in zijn 
onderzoek naar de voedselbeschikbaarheid voor de vogels 
en de mate van verstoring door recreanten. Student Lars 
Gaedicke vond voor een paar maanden gastvrij onderdak 
bij Jan en Lutgarde in de Prins Bernhardstraat. 
De mooiste waarneming tot nu toe is een 
Drieteenstrandloper die als nestjong in augustus door 
Jeroen in Noordoost Groenland werd geringd en twee 
maanden later op het Noordwijkse strand dribbelde. 
Planten 
De eerste zeven jaar is alle aandacht uitsluitend op vogels 
gericht. In 1973, het jaar waarin de vereniging het eerste 
boek over de vogels uitgeeft, brengt Ees Aartse daar 
verandering in. Hij schrijft een uitgebreid artikel in de 
Strandloper over de plantengroei in de wegbermen langs 
de Duinweg en de Nieuwe Zeeweg. De plantenrijkdom 
blijkt enorm, met 185 soorten langs de Duinweg en 136 
langs de Nieuwe Zeeweg. Een jaar later is het opnieuw 
Ees, die de planten in de Noordduinen rond het kantoor 
van Staatsbosbeheer en de orchideeën in Noordwijk 
inventariseert. 
In 1977 wordt het plantenonderzoek breed opgepakt. Ees 
stort zich op de Keverorchis en vindt maar liefst 150-200 
planten op verschillende groeiplaatsen. Er verschijnt ook 
een verslag over de plantensuccessie op het terrein van het 
voormalige Golfbad. En last but not least blijkt de 
vereniging na tien jaar geen uitsluitend mannenbolwerk te 

10 februari 2008. Dick Passchier in actie tijdens de zeetelling in de zeereep bij 
Langevelderslag. Foto: Hein Verkade 
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zijn! Annie van den Oever en Coby van Dijk 
inventariseren terreintjes langs de van Panhuysstraat en in 
het Duinpark, waar de variatie in plantengroei alweer 
verrassend rijk is.  
In de volgende 15 jaren zijn het steeds Ees en Dick die 
regelmatig verslag doen van de plantenvondsten rond 
Noordwijk en de ontwikkelingen op het golfbadterrein. 
Het overzicht van de nieuwe plantenvondsten wordt in de 

jaren negentig overgenomen door Jelle van Dijk en 
Martien de Graaf. Na het overlijden van Martien in mei 
2015 zet Jelle deze traditie alleen voort. Ook de 
ontwikkelingen in het voormalige golfbad verschijnen tot 
halverwege de jaren tachtig in de Strandloper, waarna het 
stilletjes van het toneel verdwijnt. Het zou leuk zijn 
wanneer dit weer eens opgepakt zou worden. De 
verschillen met 30 jaar geleden zullen waarschijnlijk 
groot zijn.  
Ees Aartse gaat ingewikkelde determinaties niet uit de 
weg. Hij brengt het verschil tussen de Gewone 
Eikvaren en de Brede Eikvaren voor het voetlicht en 
komt tot de conclusie dat beide soorten rond 
Noordwijk voorkomen waaronder ook hybride 
vormen.  
Wim Kuijper is een groot kenner van pollen en zaden 
in Nederland. Daarnaast is hij een liefhebber van alles 
wat in het water groeit en bloeit. Hij besteedde 20 jaar 
geleden in 4 artikelen in de Strandloper ruim aandacht 
aan de waterplanten van de Bollenstreek.  
De typische kustvegetatie heeft de bijzondere 
aandacht van Jelle. In de jaren negentig gaat zijn 
belangstelling vooral uit naar de planten rond de 
Uitwatering in Katwijk. Na de kustversterking in 
Noordwijk is hij er als de kippen bij om de boeiende 
ontwikkeling van pioniervegetatie te volgen. Hij is vast 
van plan dit onderzoek de komende jaren voort te zetten. 
 
Vlinders, libellen, padden(stoelen), zoogdieren 

enz. 
Natuuronderzoek houdt niet op bij vogels en planten. 
Toch zijn andere aspecten tot nog toe niet echt uit de verf 
gekomen binnen onze vereniging. Dat wil niet direct 
zeggen dat hieraan geen aandacht wordt besteed binnen 
het werkgebied van de club. Het eerste onderwerp dat niet 

over vogels of planten gaat is een oproep. In 1979 vraagt 
Wim Kuijper medewerking en informatie over slakken en 
mossels in onze omgeving. Kennelijk leverde dit weinig 
op want daarna komt dit onderwerp niet meer terug. Toch 
heeft de waterfauna hem zeker niet losgelaten en heeft hij 
er via andere wegen over gepubliceerd.  
Ook het onderwerp zoogdieren is nauwelijks van de grond 
gekomen. Na een oproep en een historisch overzicht in de 

Strandloper in 1983 door Dick Hoek, bleef het 
vervolgens stil. Maar buiten de schijnwerpers worden 
bijvoorbeeld wel vleermuizen geïnventariseerd door 
o.a. Bart Noort. Het zou leuk zijn als we daar in de 
toekomst eens wat over kunnen lezen in de Strandloper. 
Ook vlinders en libellen kunnen rekenen op ruime 
belangstelling binnen de club. Het zijn vooral Casper 
Zuyderduyn en Jaap Eisenga die zich hierin verdiepen. 
Jelle van Dijk en Joop Kortselius brengen de mossen en 
korstmossen in kaart. 
De strandwacht Katwijk-Noordwijk heeft sinds 1977, 
met een korte onderbreking rond 1990, een 
indrukwekkende reeks gegevens opgeleverd over alles 
wat op het strand is aangespoeld. Trekkers van dit 
project zijn Wim Kuijper, Ellen van der Niet en Petra 
Sonius. 
Soms komt onderzoek uit onverwachte hoek, zoals een 
beschermingsactiviteit. Na jarenlang padden redden en 
tellen langs de Vogelaardreef en de Kapelleboslaan zet, 
Jan Jacobs in 2001 het aantal overgezette padden af 

tegen de weergegevens. Wat blijkt: padden gaan in het 
voorjaar massaal op stap wanneer het 8 graden of warmer 
is en dan het liefst in combinatie met regenval. 
 

Lutgarde Roelandt vormde de spil in het paddenstoelen-
onderzoek. Samen met een vast groepje werd maandelijks 
een terrein minutieus onderzocht op de aanwezigheid van 
alle zwammen. Tot twee keer toe werden indrukwekkende 
lijsten met soms sprookjesachtige namen in de Strandloper 
afgedrukt. Als leek denk je dan al gauw aan rood met 
witte stippen, maar in werkelijkheid blijken de meeste 
soorten niet groter dan een speldenknop.  
  

Lutgarde Roelandt op stap met de jeugdclub. 

januari 2015 actiefoto van Jelle van Dijk  plantenonderzoek  
foto: George Hageman 
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Boeken 
Vijftig jaar onderzoek levert een schat aan gegevens op. 
Op gezette tijden heb je als vereniging de behoefte alles 
boven tafel te krijgen en te ordenen. De kiem voor de 
uitgave van een boek is hiermee gelegd.  
Logischerwijs waren de vogels het eerste onderwerp. 
Reeds in 1973 zag het eerst boek onder de naam ‘De 
vogels van Noordwijk’ het daglicht. Wim Baalbergen 
stuurde het geheel aan. Er werd besloten het boek aan alle 
leden toe te sturen met het verzoek drie gulden over te 
maken of het gewoon terug te sturen. Het was een andere 
tijd….. 

Vijf jaar later verscheen ‘De flora van Noordwijk’. De 
teksten kwam voor rekening van Dick Hoek, Ees Aartse, 
Kees Verweij en Jelle van Dijk. Deze uitgave was net als 
die over de vogels in zwart-wit met veel handgetekende 
plaatjes en grafieken.  
In 1989 gingen de vogels in de herhaling met de ‘Vogels 
van Noordwijk en omstreken’. Onder leiding van Jelle van 
Dijk en Dick Hoek werd de toegenomen kennis in een 
groter gebied beschreven. 
Net als in de vorige ronde was vijf jaar later de flora weer 
aan de beurt, samengesteld door een zestal schrijvers. 
Bijzonder was de vijfde uitgave, de ’Natuurgids voor de 

Duin- en Bollenstreek’, waarin de natuur over 
haar volle breedte aan bod komt. Dit boek 
dekt de naam van onze vereniging het meest 
en veel onderbelichte onderwerpen komen er 
aan bod. Vooral de inbreng van Wim Kuijper 
en Joop Kortselius was hiervoor van groot 
belang. 
Het onderzoek aan vogels werd breed 
voortgezet. De kroon op het werk verscheen 
in 2011; ‘Tussen tulpen en de zee’. Op 
professionele wijze schrijven Jelle van Dijk, 
Peter Spierenburg en Hans van Stijn een lijvig 
boekwerk over het vogelonderzoek in de 
westelijke Bollenstreek. Het werd in de 
Nederlandse vogelwereld met grote 
waardering ontvangen. 
Blijft het hier bij? Vast niet, want er wordt 
nog steeds druk geteld en onderzocht. Op naar 
de volgende 50 jaar! 
 
 

 
 
 
 

 

13 juni 2008. Jelle van Dijk Ridder in de orde van Oranje Nassau in het Jan Verwey Natuurcentrum aan de 
Duinweg voor zijn inzet voor de vereniging en daarbuiten.  

Hij wordt geflankeerd door burgemeester Harry Groen en Coby van Dijk. 
Foto: Hein Verkade 
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Educatie 
Dick Passchier 
Wanneer in 1966 de vereniging wordt opgericht zijn het 
de hobbyisten die gezamenlijk hun liefhebberij willen 
uitoefenen, naar vogels kijken dus. Eerst nog onder de 
paraplu van de Haagse vogelwacht, waarvan ook de naam 
werd gekopieerd, lijken de eerste stappen te leiden naar 
bescherming van vogels in de duinen. Om te beschermen 
moet je weten wat er zich in het duin ophoudt. Elke 
zaterdag werd er geteld en na afloop de resultaten met 
elkaar doorgenomen. Regelmatig schoven aspirant 
vogelaars aan om kennis op te doen of uit te breiden en 
ontstond tegelijkertijd de eerste vorm van educatie. Toch 
krijgt “bescherming” meer nadruk wanneer een drietal 
leden zich opgeeft voor de cursus “Controleur Vogelwet”. 
Het daarop volgende examen wordt met glans gehaald en 
de vereniging was drie onbezoldigde rijksveldwachters 
rijker. Meer dan dit diploma heeft deze studie echter niet 
opgeleverd. Op een paar wildzangvogels in volières na, 
hield Noordwijk en omgeving zich keurig aan de 
gehanteerde Vogelwet 1936 en werd met de opgedane 
kennis niets gedaan. Toch groeide de behoefte de 
gemeenschap in contact te brengen met de natuur en 
organiseerden we de eerste excursies. Om nachtegalen te 
beluisteren werd een tijdstip in de schemering gekozen 
want A: dan zingen ze beter en B: de rest houdt zich stil. 
Samen met de rondleidingen op het landgoed Offem 
resulteerde dit vaak in zo’n grote opkomst dat deelnemers 
in groepen werden verdeeld en er dus met meerdere 
leiders werd gewerkt. Wanneer we nu op deze periode 
terugkijken, moeten we vaststellen dat daarmee de 
educatie zijn intrede deed. Echter het terrein waarover de 

kennis werd overgedragen was nogal eng, namelijk 
vrijwel uitsluitend over vogels. Een enkeling waagde zich 
wel eens op een zijpad, zoals planten, bomen, insecten, 
paddenstoelen en strandvondsten, maar in het algemeen 
werd dit niet breed gedragen. Om hierin te voorzien werd 
contact gezocht met het I.V.N., wat staat voor Instituut 
voor Natuurbeschermingseducatie. Een hele mond vol 
maar het dekt volledig de lading. De afdeling Leiden had 
al ruime ervaring met het opleiden van natuurgidsen en 
met hen werden afspraken gemaakt. Zij zouden docenten 
leveren en een plan uitzetten waarin de cursus gegoten 
moest worden. Om belangstellenden ook van buiten de 
vereniging te trekken, werd veel werk aan publiciteit 
besteed en kon de organisatie bij de eerste presentatie 
rekenen op een volledig gevuld biologielokaal van de 
Willibrordmavo. Als docenten waren de heren Jan la Hay 
en Rob Kramer aanwezig om met cursisten de stappen 
door te nemen die moesten leiden naar volwaardige 
natuurgidsen. Echter de introductie van eerstgenoemde 
Jan la Hay ligt velen nog vers in het geheugen. La Hay 
had meerdere malen met het bijltje gehakt en drukte de 
aanwezigen zeer stevig op het hart dat de komende tijd 
niet uitsluitend zou worden besteed aan het verkrijgen 
en/of vergroten van de eigen kennis maar dat deze wel 
degelijk moest worden gedeeld met de gemeenschap. De 
eerste schifting was een feit want een aantal aspirant 
cursisten haakte af. In de daarop volgende periode werd in 
hoog tempo de leerstof over een breed terrein 
gepresenteerd en de avond afgesloten met een flinke dosis 
huiswerk. Tevens diende een cursist zich voor de 
volgende lesavond voor te bereiden op een presentatie 

Mei 1982. Serieus werk tijdens het IVN examenweekend in Oostvoorne. Vlnr: Tim Boyenk, Annie van den Oever, Willem Meijers, 
René Reehuis en Benno Heethuis.   Foto: Jelle van Dijk 
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over een zelf gekozen onderwerp. Dit werd door velen 
ervaren als een sprong in het diepe en de kritiek van de 
docenten was soms niet mals maar wel altijd opbouwend. 
Naast de lesavonden werd ook buiten veel aandacht 
besteed aan de interpretatie en presentatie van wat tijdens 
een wandeling aan natuur-onderwerpen voor handen was. 
De cursus werd afgesloten met een pittig theoretisch en 
praktisch examen. Tijdens het theoretisch examen werd 
afkijken op grote schaal toegepast. Het praktische deel 
werd afgelegd over een zelf gekozen parcours waar aan de 
docenten een goed onderbouwde presentatie moest 
worden geleverd. Ter afsluiting werd het Buurthuis 
afgehuurd om, in aanwezigheid van familie en vrienden, 
uit handen van de wethouder het natuurgidsdiploma in 
ontvangst te nemen. Van de ene op de andere dag was de 
vereniging een flink aantal gecertificeerde natuurgidsen 
rijker maar er nu ook iets mee doen? 
De Noordwijkse afdeling van het I.V.N. werd opgericht 
maar de banden met de Natuurvereniging niet verbroken. 
De in de toekomst georganiseerde activiteiten zouden 
steeds in samenwerking plaats vinden en zo kon het 
gebeuren dat dezelfde gidsen voor beide verenigingen hun 
diensten verrichtten, met dien verstande dat excursies op 
vogelgebied vanzelf door de “oude” club werden 
uitgevoerd. Vooralsnog moesten alle plannen buitenshuis 
plaats vinden maar met het strand, de duinen, bos en 
poldergebied in directe omgeving was dat geen enkel 
probleem. Voor de noodzakelijke publiciteit werden de 
plaatselijke bladen voorzien van informatie. Wanneer een 
strandexcursie werd gepland moest een datum en tijdstip 
worden gekozen die voorzag dat deze met eb zou 
plaatsvinden. Deze excursies stonden vooral in de 
belangstelling van gezinnen. Wat niet ter plaatse door de 
zee was afgezet werd uit eigen meegebrachte voorraad 
neergelegd om de diversiteit te waarborgen.  
Op een van de maandelijkse bijeenkomsten werd het idee 
geboren om een 
activiteit voor de 
jeugd in de 
herfstvakantie te 
organiseren. Als 
favoriete locatie 
kwam het Nieuw 
Leeuwenhorst uit de 
bus. Het Zuid-
Hollands Landschap 
aarzelde nog wat om 
hier toestemming 
voor te verlenen 
maar ging overstag 
omdat de nadruk op 
de natuur zou staan. 
Een voorstudie 
tijdens een 
wandeling door het 
bos leverde de 
ingrediënten hoe het 
spel vorm te geven. 
Langs een met pijlen 
uitgezette route 
moesten opdrachten 
worden uitgevoerd 
en antwoorden 

verzameld op een opdrachtenkaart. Raamposters en 
aankondiging in de plaatselijke bladen moesten zorgen 
voor de nodige bekendheid. De natuurverenigingen 
zouden leuke prijsjes beschikbaar stellen en voor het 
Z.H.L. zouden toegangsbewijzen à 1 gulden voor 
volwassenen worden verstrekt. En dan maar hopen op 
succes. Om 13.00 uur stonden tien I.V.N. leden, 
aangevuld met een aantal enthousiaste jeugdleden, te 
wachten op wat zou komen. Toen om half drie verdere 
deelname werd afgesloten stond de teller op 256 
deelnemende kinderen vergezeld van minstens 200 
moeders, vaders, opa’s en oma’s. Het herfstnatuurspel was 
een feit. Het evenement werd steeds in een ander jasje 
gestoken door routes te veranderen en keuzes te maken uit 
mogelijkheden die het bos zelf bood, afgewisseld met zelf 
gemaakte opdrachten. Voor de poepvraag waren vooraf 
konijnen-, reeën- en vossenkeutels verzameld, aangevuld 
met paarden-en mensenpoep. Het laatste gemaakt van 
ontbijtkoek. Als diploma fungeerden natuurpuzzelkaarten. 
In het begin nog voorzien van door Annie v.d. Oever met 
goudverf beschilderde schelpen, beukennootjes en 
esdoornzaden. Zij en na haar Hans Borkent stonden ook 
garant voor de benodigde tekeningen die deel uit maakten 
van de rebus waarmee een ferme natuurkreet  was te 
verzamelen. Ook de raamposters waren van haar hand. 
Rien Sluijs en Ineke van Dijk droegen al die jaren hun 
grote steen bij door de opdrachtenkaart vorm te geven. Op 
de speeldag zelf arriveerden vele jaren achtereen Paul 
Paumen en Jaap Eisenga klokslag 09.00 uur aan de 
Egmonderstraat om na de koffie af te reizen naar ‘s 
Heeren Loo. Ter plaatse een aanhanger aangekoppeld en 
deze gevuld met een kraam, 2 kruiwagens, paaltjes, pijlen, 
gereedschap, opdrachten, twee fietsen, warme 
chocolademelk, gevulde koeken en lunch voor onder de 
middag. Vandaar naar het Nieuw Leeuwenhorst om 
allereerst de kraam op te zetten. Maarten Laming heeft 

17 oktober 2012. Herfstnatuurspel in Nieuw‐Leeuwenhorst. Robert Sluys en Paulette van Gijlswijk bij één 
van de vele opdrachten.   Foto: Piet Broekhof 
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inmiddels de keetwagen van het Z.H.L. geplaatst. De 
kruiwagens afgeladen met paaltjes, pijlen, gereedschap, 
warme choco………enz. Wanneer alle opdrachten 
geplaatst zijn is het bijna 13.00 uur en blijft er nauwelijks 
tijd over voor de lunch. Alle medewerkers van dienst 
wandelen naar de plaats waar zij de kinderen bij hun 
opdracht begeleiden en het duo Jaap en Dick gaan per 
fiets patrouilleren. Dat laatste blijkt nogal eens nodig 
wanneer baldadige jongens de routepijlen omdraaien. Het 
is heel simpel de daders op te sporen want voorbij de 
onverlaten blijkt alles nog intact. Wanneer om half drie de 
laatste puzzelaars hun opdrachtenkaart in ontvangst 
hebben genomen en vertrokken, worden de kruiwagens 
weer van stal gehaald en begint het opruimen. Uit het 
zicht van de laatste deelnemertjes, gaan de paaltjes en 
pijlen terug in de kruiwagen en worden de eerste 
ervaringen met de begeleiders uitgewisseld. Als laatste is 
de kraam aan de beurt om afgebroken te worden. Wanneer 
alles weer op zijn plaats staat tot volgend jaar is het 
inmiddels half zes en tijd voor een biertje of glas wijn.  
De educatieve werkgroep gaat met de tijd mee door vier 
verschillende spellen met bijbehorende thema’s in 
achtereenvolgende jaren te gebruiken. Met elk van deze 

vier spellen werd ruime ervaring opgedaan en waar nodig 
veranderd. Toen Ineke van Dijk en Nel Nooijen de 
organisatie overnamen werd de kraam vervangen door de 
partytent en tegenwoordig de paaltjes door rood-wit lint. 
Voor het uitzetten van de route staat nu Annet de Willigen 
garant met steun van Z.H.L. vrijwilliger Johan van Tol. 
Ook de publiciteit moest noodzakelijk worden aangepast. 
Door de enorme belangstelling dreigde het spel aan eigen 
succes ten onder te gaan. Zoals in 2001 toen meer dan 350 
deelnemende kinderen zorgden voor lange wachtrijen bij 
de opdrachten. Met als gevolg ontevreden begeleidende 
ouders en grootouders en te weinig tijd om ieder kind de 
aandacht te schenken die het nodig heeft. Voor het maken 
van prachtige opnamen van de kinderen tijdens het spel 
zorgt al jaren Piet Broekhof. Tegenwoordig krijgen de 
scholen in Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorhout de 
aankondiging op tijd om deze in de schoolkrant te 
plaatsen, aangevuld met raamposters. Deze formule 
functioneert naar behoren en zorgde ervoor dat in 2015 
onder ongunstige weersomstandigheden toch meer dan 
150 kinderen hebben meegedaan. 
 
 

 

17 oktober 2012. Herfstnatuurspel in Nieuw Leeuwenhorst. Ook bij slecht weer is er grote belangstelling voor dit jaarlijkse evenement.  
Rechts Nel Nooyen, Ineke van Dijk en Ankie van Koppen.  Foto: Piet Broekhof 
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Excursies, samen op stap de natuur in 
 
Jelle van Dijk 
 
De eerste excursies  
Het heeft er eigenlijk altijd al bij gehoord, samen de 
natuur intrekken. Sterker nog, al jaren voordat de 
vereniging werd opgericht, ging een aantal vrienden 
samen op pad om goede vogelgebieden te bezoeken. 
Begin jaren zestig kwamen ze zo op het beroemde 
vogeleiland De Beer, voordat de havens van Europoort en 
Maasvlakte daar werden aangelegd. Het transport vond 
meestal plaats in een bestelbusje van de firma Baalbergen 
waarin wat losse stoelen waren geplaatst. Het verhaal gaat 
dat een keer bij de pont van Maassluis de achterdeur 
openklapte en dat Johan Moerkerk met stoel en al naar 
buiten viel, maar wonder boven wonder 'op z'n pootjes' 
terecht kwam.  
Bij een excursie naar Schouwen halverwege de jaren 
zestig belandden de vogelaars in café "het Veerhuis" in 
Zierikzee. Daar moest gewacht worden op de pont, want 
dammen waren er nog niet. Onder het genot van een 
borreltje besloten Jan Hoek, Kees van der Luyt, Johan 
Moerkerk, Arie Cramer, Jan Glasbergen, Jaap Vink en 
Willem Baalbergen dat er een eigen Noordwijkse 
vogelclub moest komen. Thuisgekomen liet men er geen 
gras over groeien en begin 1966 was de oprichting een 
feit. 
De eerste officiële verenigingsexcursie vond plaats op 14 
mei 1966. Het was een vogelzangexcursie in de 
Noordduinen onder leiding van de heer Deelder, 
boswachter en de eerste penningmeester van onze 
vereniging. Nog diezelfde maand volgde een excursie naar 
de meeuwenkolonie in de duinen bij Wassenaar. 
 
Flevoland 
Rond 1970 stond een excursie naar Flevoland vrijwel 
jaarlijks op het 
programma. Zuidelijk 
Flevoland was nog maar 
net drooggevallen en voor 
een klein deel in cultuur 
gebracht. Langs de 
befaamde Knardijk 
(Harderwijk - Lelystad) 
lagen toen nog 
uitgestrekte moerassen. 
Voor het vervoer moest 
van te voren worden 
betaald, want door gebrek 
aan auto's werd er meestal 
een VW-busje gehuurd. 
Vinden we nu 8.00u een 
normaal tijdstip om te 
vertrekken, toen was het 
jaren achtereen: 06.00u 
vertrek bij De Punt (begin 
Hoofdstraat) en 06.10u 
vertrek vanaf het 
Lindenplein. Dat de 
vogelbevolking van 

Flevoland er begin jaren zeventig anders uitzag dan nu, 
blijkt wel uit het verslag van Arie Cramer, de eerste 
secretaris van de vereniging. Hij noteerde op 10 april 
1971: veel Kemphanen, 8 Blauwe Kiekendieven, 7 Bruine 
Kiekendieven en ook "meer zeldzame klanten als 
Krakeenden en Grauwe Ganzen"! Tegenwoordig zijn 
Kemphanen en Blauwe Kiekendieven geheel als 
broedvogel verdwenen en gaat het bij Krakeenden om 
honderdtallen terwijl het aantal Grauwe Ganzen vele 
duizenden bedraagt. 
Ook na de vele veranderingen in Flevoland, zoals de 
aanleg van bossen en de ontwikkeling van de 
Oostvaardersplassen, is dit gebied een populaire 
bestemming voor vogelexcursies gebleven. Een rondje 
Flevoland is altijd goed voor duizenden eenden en ganzen 
in allerlei soorten en maten. Verder trekken roofvogels 
hier de aandacht met soorten als Zeearend en 
Ruigpootbuizerd. 
 
Nachtegalen 
Naast excursies voor leden zoals tochten naar Flevoland, 
Friesland en Zeeland, organiseerde het bestuur ook 
excursies dicht bij huis voor een groter publiek. Een 
klassieker werd al spoedig de nachtegalenwandeling in de 
Noordduinen. Gestart in 1970 stond deze populaire 
excursie tot april 2006 jaarlijks op het programma. Je kunt 
je het heden ten dage nauwelijks meer voorstellen, maar 
de Noordduinen waren rond 1970 opvallend kaal. Rond 
1966 had Staatsbosbeheer driekwart van het dennenbos 
gekapt waardoor een open, boomloos gebied overbleef. 
Hier kwamen Geelgorzen en Kieviten broeden, terwijl 
langs de nog bestaande bosrand Boompiepers en 
Gekraagde Roodstaarten talrijk waren. Nachtegalen waren 
toen schaars door gebrek aan dichte struwelen. Begin 
jaren zeventig was het aantal Nachtegalen nog zo klein dat 

13 augustus 1968  Excursie naar de Veluwe. Vermoedelijk wordt er een Notenkraker waargenomen.
Vlnr: Willem Baalbergen, Jan Glasbergen,?,?, J. Deelder,?,?, Jaap Vink, Dick Passchier, Dick Hoek, Johan 

Moerkerk, Arie Cramer, Leen van Duijn, Kees Verweij en Kees van der Luijt.           
  Foto: Hans van der Linden. 
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we vreesden bij de wandeling geen enkele Nachtegaal te 
zullen horen. Om de talrijke deelnemers, vaak 30 of meer, 
niet teleur te stellen, stuurden we Dick Passchier met een 
bandrecorder vooruit om op enkele plaatsen vanuit een 
dichte bosschage de nachtegalenzang te laten horen. 
Aanvankelijk begon de wandeling om 22.00u of zelfs 
23.00u. Toen de duinen meer begroeid raakten, mede door 
diverse boomplantdagen waarbij honderden 
basisschoolleerlingen boompjes mochten planten, nam 
ook het aantal Nachtegalen flink toe. Dit had een positieve 
uitwerking op de nachtegalenzang. Door de toegenomen 
concurrentie gingen de Nachtegalen vroeger en fanatieker 
zingen en kon de excursie al om 20.00u vertrekken. 
 
Tweede Pinksterdag 
Een vast punt in het programma was de wandeling op 
Tweede Pinksterdag op het landgoed Nieuw-
Leeuwenhorst, door velen nog steeds 'het Zuid-Hollands 
Landschap' genoemd. In de periode 1969-1986 werd deze 
excursie jaarlijks gehouden. Ondanks de vrij vroege start 
(07.00u) trokken deze wandelingen doorgaans zo'n 20-40 
deelnemers. Na 1986 kwam de klad er in omdat steeds 
meer leden met de pinksterdagen zelf op stap gingen, 
waardoor een gebrek aan excursieleiders ontstond. 
In de jaren 1987-1998 werd nog vijfmaal een 
pinksterwandeling georganiseerd, onder andere naar de 
Coepelduynen, de duinen bij de Duindamseslag en naar de 
AW-duinen bij De Zilk. Die laatste excursie bij De Zilk in 
1998 was meteen een gedenkwaardige. Toen Kees 
Verwey en ik, wij waren de excursieleiders deze dag, bij 
de parkeerplaats aankwamen, zagen we daar ruim honderd 
mensen bij elkaar staan. Onze eerste gedachte was dat 

deze mensen er stonden om aan een prestatieloop te 
beginnen. Het bleken echter allemaal deelnemers aan onze 
excursie te zijn! Toen het moment van vertrek (09.00u) 
was aangebroken was de groep zelfs uitgedijd tot 140 
mensen. Van de voorgenomen instructieve wandeling 
kwam natuurlijk niet veel terecht. Na een rondje 

Haasveld, zweefvliegveld en Sasbergen waren we na twee 
uur weer terug in De Zilk. Het betekende meteen het einde 
van de excursies op Tweede Pinksterdag. 
 
Landgoed Offem 
De populairste excursie is sinds jaar en dag de wandeling 
over landgoed Offem. In de periode 1970-2000 kozen we 
maar liefst 26 maal deze bestemming. In deze eeuw 
werden daar nog zeven wandelingen aan toegevoegd. Niet 
zo vreemd dat deze excursie van begin af aan zo populair 
was: dichtbij, een avondwandeling en niet onbelangrijk: 
op verboden terrein! In de jaren zeventig kondigden we 
deze excursie ook aan in de plaatselijke blaadjes. Dat 
leverde soms wel 100 deelnemers op. Dat vond de 
toenmalige gravin toch echt te veel van het goede en ze 
bepaalde dat aan de wandeling door haar 'tuin' voortaan 
alleen leden van onze vereniging mochten deelnemen. Dat 
is zo gebleven ook nadat haar zoon zich op Offem 
vestigde. Toestemming voor de Offem-excursie werd 
altijd verleend, ook toen ons bestuur tot aan de Raad van 
State bezwaar aantekende tegen het plan om op Offem 
villa's en een groot landhuis te bouwen.  
 
Winterexcursies 
Vanaf de eerste jaren heeft er vaak een excursie tussen 
Kerst en Nieuwjaar op het programma gestaan. Die 
excursie stond al snel bekend als de Ganzenexcursie, want 
het was toen voor velen van ons de enige dag in het jaar 
dat je flinke troepen ganzen kon zien. Aanvankelijk reden 
we nogal eens naar ZW-Friesland, maar de laatste 20 jaar 
is het noordelijke Deltagebied meestal onze bestemming. 
Een bijzondere plaats in deze reeks nemen de tweedaagse 

excursies met een 
overnachting in Ruinen in. 
De familie Baalbergen had 
bij Ruinen een boerderijtje 
gekocht waar met wat passen 
en meten zo'n 15 mensen een 
slaapplaats konden vinden. 
Op de eerste dag was 
Flevoland ons doel en op de 
tweede dag trokken we 
verder Friesland in waarbij 
meestal ook het 
Lauwersmeer werd bezocht. 
In huize Baalbergen was het 
natuurlijk tot in de kleine 
uurtjes een gezellige boel. 
Soms bracht de volgende dag 
verrassingen zoals een niet 
startende auto, een vers 
sneeuwdek of spekgladde 
wegen. 
In de periode 1977-1989 
werd zevenmaal een 
dergelijke tweedaagse naar 
Ruinen gehouden. 

Een unieke gebeurtenis was het driedaagse winterkamp, 
eind december 1979 in een kampeerhuis bij Veere. Maar 
liefst 45 leden waren hierbij van de partij. Van de 
waargenomen vogels zullen de deelnemers zich niet veel 
herinneren, maar de overvloedige voedselvoorziening zal 
iedereen bijblijven. De kwartiermakers Dick Passchier en 

2006 Zeeland vlnr Leo Schaap,Nelleke Sluys,Rien Sluys,Hein Verkade,Jelle van Dijk,Annelies Marijnis 
Foto: George Hageman 
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Arno Bos hadden een flinke hoeveelheid snert en een 
enorme hoeveelheid brood ingeslagen. Dat betekende 
twee dagen snert en bij vertrek iedereen een brood mee 
voor thuis!  
 
Cap Gris Nez 
In 1976 stelde Arno Bos voor eens een weekend naar Cap 
Gris Nez te gaan. Deze kaap, gelegen tussen Calais en 
Boulogne in NW-Frankrijk, staat bekend als een goed 
punt voor het observeren van vogeltrek. In die tijd 
betekende dat een lange rit via Lille en door het centrum 
van Calais. Daar bleek de Simca van Leen van Duyn bijna 
droog te staan. Dankzij onze kennis van het Frans ("Où est 
la station d'essence la plus proche?") lukte het toch om 
tegen middernacht de camping in Audreselles te bereiken. 
Het was prachtig weer tijdens dat septemberweekend 
zodat we vooral veel zangvogels zagen passeren. Het jaar 
daarop gingen we weer en nu troffen we het! Het gehele 

weekend stond er een harde WNW-wind, nadat het in de 
voorafgaande dagen flink gestormd had. Een ongekende 
stroom Grauwe Pijlstormvogels (1500 ex. in twee dagen) 
passeerde de kaap, vergezeld van Jan van Genten, 
Drieteenmeeuwen, Noordse Pijlstormvogels, 
Vorkstaartmeeuwen, Alken en Zeekoeten. Het duurde 
ruim 30 jaar voordat een groep Franse trektellers, uitgerust 
met telescopen, vergelijkbare aantallen kon noteren. 
Na dit fameuze weekend werden nog enkele trips naar 
Cap Gris Nez georganiseerd, waarna in de periode 1980-
2000 vooral in familieverband de kaap werd bezocht. In 
de jaren 2000-2010 vonden opnieuw een paar 
georganiseerde weekenden plaats, waarbij we steeds 
kampeerden op Camping du Musée bij Audighen. 
 
Verre reizen 
In de jaren tachtig vonden enkele buitenlandse reizen 
plaats. Hierbij bestond de organisatie uit het opstellen van 
een deelnemerslijst, het maken van een auto-indeling, het 

verdelen van de mensen over de beschikbare tenten, het 
installeren van een kookploeg (meestal bestaande uit Ger 
Baalbergen en Corrie Meijers) en het benoemen van een 
penningmeester. Deze laatste functionaris bepaalde aan 
het begin van het kamp een bijdrage, waarna in de loop 
van de week één of meer aanvullingen werden gevraagd. 
Het eerste kamp vond plaats op Camping La Brise in de 
Camargue. Onze kwartiermakers, Siem en Annie van den 
Oever, hadden aanvankelijk de camping van Albaron 
uitgekozen, maar dit bleek een verschrikkelijke 
'muggencamping' te zijn. Voor vrijwel iedereen was dit de 
eerste kennismaking met de mediterrane vogel- en 
plantenwereld. Natuurlijk zagen we honderden 
Flamingo's, maar ook soorten als Aasgier, Scharrelaar, 
Griel, Bijeneter en Steltkluut maakten een onuitwisbare 
indruk. 
Na deze geslaagde reis volgden voorjaarsreizen naar de 
Beierse Alpen, Öland (tweemaal), Mecklenburg, Spaanse 

Pyreneeën en Les Dombes 
bij Lyon. Het gaat in dit 
verband te ver om over al 
die reizen iets te vertellen. 
We beperken ons tot de 
bijzondere reis in 1984 naar 
het Müritzgebied in de 
voormalige Deutsche 
Demokratische Republik. 
Om het land binnen te 
komen moest bij de 
ambassade een 
groepsvisum voor 15 
personen worden geregeld. 
Om er zeker van te zijn dat 
die westerlingen genoeg 
geld zouden uitgeven, werd 
het visum gekoppeld aan de 
verplichting om 28 mark 
per dag per persoon uit te 
geven. Dit bedrag moest 
vooruit worden betaald. Zo 
kwam ik met een 
groepsvisum en 2940 mark 
lichter terug uit Den Haag.  
Aangekomen bij de 

grenspost voorbij Hamburg kon de douane mijn voucher 
niet omwisselen in contanten. Op een brommer vertrok 
hierna een grenswacht naar de bank in een nabijgelegen 
dorp om daar de benodigde Oostmarken te verzamelen. 
Na drie uur wachten mochten we verder naar de camping 
van Plau, één van de drie campings waaruit we mochten 
kiezen. Het werd een memorabele vakantie met prachtige 
waarnemingen (Kraanvogel, Zeearend, Visarend, 
Scharrelaar) en bijzondere gebeurtenissen. Zo raakten 
twee deelnemers hun paspoort kwijt op een terrasje in 
Schwerin. Gelukkig werd alles dagen later terugbezorgd. 
Ook de gesprekken met Oost-Duitsers over 
'Verbrüderung', onder het genot van goedkope drank, zijn 
blijvend in het geheugen gegrift. Na terugkeer schreef ik 
een kort reisverslag en stuurde dat naar het blad "Der 
Falke". De redactie maakte hierna 50 mark over, de enige 
keer dat het schrijven van een stukje mij geldelijk gewin 
opleverde. 

2001. Koffiestop Antwerpen op weg naar Cap Gris Nez. Vlnr: Piet van Dijk, Annelies Marijnis, Ineke van 
Dijk, Hein Verkade, Robert Sluys Rien Sluys en Coby van Dijk. 

Foto: Jelle van Dijk 
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De reis naar de Pyreneeën in 1987 trok 26 deelnemers en 
maakte duidelijk dat de opzet met een centrale keuken en 
een penningmeester niet geschikt was voor een gezelschap 
van deze omvang. In de jaren negentig werd daarom wel 
gereisd, maar steeds in kleinere verbanden. Zo gingen 
groepen van 4-8 personen naar Neusiedlersee, Cevennes, 
Ebrodelta, Extremadura, Lac du Der en Varangerfjord. 
Na 2000 werd de draad van de grotere groepsreizen weer 
opgepakt, maar nu als kampeerreizen waarbij iedereen 
voor z'n eigen slaapplaats en voedselvoorziening zorgde. 
Met deze opzet gingen we naar Camargue, La Brenne, 

Cap Gris Nez, Falsterbo, Rügen en het Müritzgebied. 
Ook de kampeerweekenden bij het Lauwersmeer en het 
Zuidlaardermeer werden volgens deze simpele opzet 
georganiseerd. 
Als laatste kunnen de kraanvogelweekenden aan de 
Dümmersee in 2006 en 2009 worden genoemd. In beide 
jaren werd begin november een vakantiehuis afgehuurd 
waar 24 deelnemers een slaapplaats kregen. Iedereen 
zorgde voor eigen ontbijt en 's avonds werd bij de 
plaatselijke horeca gedineerd. Hierna zijn diverse leden 
op eigen gelegenheid naar dit interessante gebied 
getrokken. 
 
Excursiecommissie 
Voor 2007 organiseerde het bestuur jaarlijks enkele 
excursies. Die taak werd in 2008 overgedragen aan de 
excursiecommissie. Deze groep heeft er sindsdien voor 
gezorgd dat er iedere maand een excursie op het 
programma staat. Klassiekers als Offem en 
Leeuwenhorst zijn gebleven, maar andere bestemmingen 

werden aan het programma toegevoegd zoals Landje van 
Geijsel, Randmeren, IJsseldelta, Kennemerstrand en Hoek 
van Holland. Slechts enkele keren ging een excursie 
vanwege de weersomstandigheden niet door. Dat betrof 
dan meestal een winterexcursie naar Friesland of Zeeland 
vanwege sneeuw en gladheid of een wandeling over de 
Zuidpier van IJmuiden vanwege harde wind. Heeft u 
wensen of ideeën wat excursiedoelen betreft, laat het 
weten! 
 

 

2003 Excursie Müritz (met de klok mee): Coby van Dijk,Leo Schaap,Wim 
Baalbergen,Anneke Swanen,Jan Jacobs,Aad Bijl,Ton Swanen,Jaap 

Deelder, Ruurd  Eisenga,Johan Passchier,Koene Vegter  

30 december 2015. Zeelandexcursie op de Brouwersdam. Er is net een IJseend ontdekt. Vlnr. George Hageman, Lotte Eisenga, Jaap Eisenga, Dineke Kistemaker, 
Kees Verweij, Jelle van Dijk, Wim Dieleman en Joost Bouwmeester.      Foto: Wil Heemskerk 
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Vijftig jaar inzet voor de leefomgeving 
 
Jelle van Dijk 
 
Hoe het begon 
Onze vereniging startte in 1966 als een club die zich 
uitsluitend bezig hield met vogelonderzoek en het 
organiseren van excursies. Dat veranderde in 1970 toen de 
gemeente met het plan kwam om in de Noordduinen bij 
strandopgang 22 een groot parkeerterrein aan te leggen. Dat 
was midden in het duingebied dat jaarlijks op broedvogels 
werd geïnventariseerd! Er volgden gesprekken met het 
college en de raad. Ook werd geprotesteerd bij de 
provincie. Toen dat allemaal niet hielp, ging het bestuur tot 
actie over. Via een gekochte pagina in de Zeekant kon 
iedereen lezen hoe de natuur in de Noordduinen 
verkwanseld werd als deze plannen zouden doorgaan. 
Hierna volgde in maart 1971 een handtekeningenactie. De 
respons was zodanig dat de gemeenteraad hierna besloot 
het plan te schrappen. 
De toenmalige voorzitter, Willem Baalbergen, vroeg zich 
in het stuk "Wat nu?" (Strandloper 1973, nummer 2) af hoe 
de vereniging verder zou moeten gaan. Was het nodig een 
aparte vereniging voor natuur- en milieubescherming op te 
richten of kon de bestaande vereniging beter verder gaan 
met een bredere opzet? Omdat de actie tegen het 
duinparkeerterrein veel nieuwe leden had opgeleverd, werd 
het de tweede optie. Een jaar later kreeg onze club nieuwe 
statuten waarin de lange naam, zoals we die nu nog steeds 
gebruiken, was vastgelegd. Dat natuurbescherming hoog in 
het vaandel stond, bleek spoedig hierna bij acties tegen 
andere gemeentelijke plannen. Enkele opvallende zaken 
worden hierna besproken. 
 
Landgoed Offem 
Eind 1971 werd het nieuwe bestemmingsplan voor het 
buitengebied ter inzage gelegd. Voor het landgoed Offem 
hield dit in dat het gebied kon worden opgedeeld in zes 
kleinere landgoederen, dit op verzoek van de toenmalige 
eigenaar. De bezwaren van onze vereniging vonden bij de 
gemeenteraad geen gehoor. Hierna richtte ons bestuur zich 
met succes tot de provinciale overheid. Het college van GS 
sprak uit dat de voorgestelde verkaveling "het landgoed 
Offem zou degraderen tot de entourage van een villawijk" 
en weigerde het streekplan hiervoor te wijzigen.  
In 1983 ontstond via een artikel-19 procedure de 
mogelijkheid om op de plaats van het in WO II afgebroken 
landhuis een nieuw gebouw neer te zetten, aangeduid met 
"Centraal Landhuis". Onze vereniging protesteerde 
tevergeefs bij de gemeenteraad hier tegen. Wij vonden dit 
een ongewenste ontwikkeling en vreesden bovendien dat 
dit nieuwe gebouw een kantoorbestemming zou krijgen. 
Dit protest werd doorgezet tot aan de Raad van State die 
ons protest behandelde in oktober 1988. Pas eind 1990 
sprak dit college een definitief oordeel uit. Het centrale 
landhuis werd uit de plannen geschrapt, maar in de hoeken 
van het landgoed zouden villa's gebouwd mogen worden. 
Na nieuw overleg tussen eigenaar, gemeente en ons bestuur 
werd uiteindelijk besloten tot de bouw van 16 villa's op het 
bollenveld in de ZW-hoek. Dit wijkje staat nu bekend als 
het Hofvennepark. 

 
Noordrand Noordwijk 
Voor het duingebied langs de Northgodreef, direct ten 
noorden van Groot Hoogwaak, zijn in de loop der jaren al 
heel wat plannen gemaakt. Dat dit gebied, bij velen bekend 
als 'de trimbaan' nog steeds als duingebied bestaat, is voor 
een belangrijk deel te danken aan onze vereniging. 
Direct na de aanleg van de Northgodreef vestigde manege 
Meeuwenoord zich in de bocht bij Groot Hoogwaak. In 
1974 stelde het college voor om ten oosten van die manege 
een groot motel in de duinen te bouwen. Na felle protesten 
van onze vereniging werd het plan ingetrokken. Tien jaar 
later kwam de gemeente met het plan om 20 ha duingebied 
te bestemmen voor de aanleg van een ruimtepark. Chriet 
Titulaer, bekend van ruimtevaartprogramma's op TV, 
ondersteunde de plannen en stelde voor om hier een raket 
van meer dan 20 m hoog te plaatsen. Het Cosmo Center 
moest wel opvallen! Bezwaren van onze vereniging bij raad 
en college haalden niets uit, maar kregen wel gehoor bij de 
provincie Zuid-Holland. Ons argument dat een 
ruimtevaartcentrum op het terrein van ESTEC thuishoort 
en niet in een natuurgebied, werd door de provincie 
onderschreven.  

maart 2003. Jan Jacobs en Piet van Dijk maken het ooievaarsnest 
achter Offem gebruiksklaar. Foto: Hein Verkade 
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Gelukkig dachten velen er zo over en in 1990 opende 
koningin Beatrix de Space Expo op het terrein van ESTEC. 
Eind jaren tachtig besprak de raad een plan om op de 
trimbaan een nieuwe golfbaan aan te leggen. Nadat ook dit 
plan door de provincie was tegengehouden, ontwierpen 
Stichting Duinbehoud en onze vereniging een 
inrichtingsplan waarbij naar een goede balans tussen 
recreatie en natuur werd gezocht. Dit plan vond brede steun 
waarna besprekingen begonnen om het gebied voorgoed te 
beschermen. In 1990 vermeldde de Staatscourant dat het 
gebied "Noordrand Noordwijk" de status van 
natuurmonument had gekregen. In 1992 volgde de 
voorlopige aanwijzing tot Natura 2000 gebied, deel 
uitmakende van het Natura 2000  gebied  Kennemerland-
Zuid. In 2013 werd deze aanwijzing definitief. Binnenkort 
verschijnt het beheerplan waarin omschreven wordt wat 
wel en wat niet in dit gebied is toegestaan. 

Polder Hoogeweg 
Polder Hoogeweg, gelegen tussen Noordwijk, Voorhout en 
Rijnsburg, is nog steeds een belangrijk vogelgebied. In het 
voorjaar broeden hier Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster 
en Slobeend. In de winter zijn hier Smienten, Krakeenden, 
Kieviten en Goudplevieren aanwezig. Dankzij de 
wintervogeltellingen van Ees Aartse, gestart in 1983, en de 
broedvogelinventarisaties vanaf 1985, was eind jaren 

tachtig goed bekend hoe belangrijk deze polder voor vogels 
is. 
Die gegevens kwamen goed van pas toen de Rijnsburgse 
werkgroep Trappenberg-Kloosterschuur een rapport 
produceerde waarin de wens naar voren kwam om 17 ha 
nieuw glastuinbouwgebied te realiseren in Polder 
Hoogeweg. Na de eerste protesten hiertegen werd dit terug 
gebracht tot 4,5 ha, te realiseren in het graslandgebied van 
de ZO-hoek. De gemeentebesturen van Rijnsburg en 
Noordwijk werden het spoedig eens, vooral toen de aanleg 
van een bedrijventerrein als smeermiddel werd ingezet. 
Ook de provincie keurde de plannen aanvankelijk goed. 
Protesten van onze vereniging bij genoemde gemeenten 
haalden niets uit. Een Rijnsburgse wethouder durfde zelfs 
beweren dat al onze inventarisaties op fantasie berustten! 
Enige hoop op een goede afloop ontstond bij een gesprek 
met mevrouw Stolker - Nanninga, gedeputeerde van Zuid-
Holland. Zij stelde voor om met een delegatie van de 
Provinciale Staten het gebied te bezoeken.  
Wij ontvingen het gezelschap in restaurant De Cleyburch 
met koffie en appeltaart. Hierna gingen we met een aantal 
auto's naar Kloosterschuur.  
Daar was de weg gebarricadeerd door de Jaguar van Cor 
van Duyn, een bekende Rijnsburgse kweker. Hij bezwoer 
de provinciale delegatie niet te luisteren naar dat stelletje 
Noordwijkse malloten. Hij bereikte echter het tegendeel. 
Mevrouw Stolker ging zich inzetten voor het behoud van 
de polder en onderstreepte dat door op 8 april 1989 een 
vogelinformatiebord aan de rand van Polder Hoogeweg te 
onthullen. Op 26 april van dat jaar stemden de Provinciale 
Staten in met het voorstel van Stolker om geen 
glastuinbouw in Polder Hoogeweg toe te staan. Toen hierna 
in het gemeentelijke ontwerp-bestemmingsplan toch nog 
4,5 ha glastuinbouw in Polder Hoogeweg mogelijk werd 
gemaakt en er zelfs nog over de oorspronkelijke uitbreiding 
met 17 ha werd gesproken, riep ons bestuur alle leden op 
hiertegen bezwaar aan te tekenen. Hieraan gaven 385 leden 
gehoor! Spoedig hierna trok het college het plan in. 
De planologische bescherming van de polder leek goed 
geregeld toen dit gebied onderdeel werd van de 
Ecologische Hoofdstructuur (tegenwoordig Natuur 
Netwerk Nederland geheten). Het bood agrariërs de 
mogelijkheid om tegen een flinke subsidie hun land als 
natuurgebied te beheren. Helaas maakten maar weinig 
eigenaren van deze regeling gebruik. 
Een nieuwe aanslag op dit weidevogelgebied kwam voort 
uit het provinciale fietspadenplan. In 2003 bepaalde de 
provincie dat er twee fietspaden dwars door de polder 
moesten komen.  
Op een hoorzitting in Voorhout hierover zei de 
projectleider dat aan de wettelijke eis om de natuurwaarden 
te onderzoeken, ruimschoots voldaan was. Het rapport was 
alleen tegen betaling beschikbaar. Na betaling van 15 euro 
kreeg ik het rapport thuisgestuurd. In het rapport werd, met 
bronvermelding, ruim gebruik gemaakt van onze 
vogeltellingen in dit gebied! De conclusie van de opsteller 
was duidelijk: de fietspaden zullen zeer schadelijk zijn voor 
de vogelstand. Na gesprekken met het provinciebestuur 
verdween hierna het fietspadenplan van tafel.  
 
  

8 april 1989. Gedeputeerde mevr. Stolker onthult het 
weidevogelinformatiebord in de polder Hoogeweg. Naast haar 

Menko Wiersema en voorzitter Hein Verkade.  
Foto: Jelle van Dijk 
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Samenwerking met de gemeente 
De hiervoor beschreven acties geven wellicht de indruk dat 
onze vereniging continu overhoop lag met de gemeente 
Noordwijk. Dat is gelukkig geenszins het geval geweest. 

Op allerlei gebied werd ook de samenwerking gezocht. Een 
mooi voorbeeld hiervan was de herinrichting van het oude 
zwembad in de zeereep bij villa Hoogwaak. In de Tweede 
Wereldoorlog legden de Duitsers hier een zwembad aan 
waar de Noordwijkse jeugd nog tot 1970 zwemles kreeg. 
Hier zou een vochtige duinvallei kunnen ontstaan, werd 
gedacht. De betonnen bak werd niet afgebroken en zou met 
zand worden gevuld. Hierna zou zich hier een fraaie 
duinvallei ontwikkelen. Het liep wat anders omdat het 
zwembad vooral gevuld werd met bagger uit de sloten en 
andere voedselrijke grond. Slechts een dunne afdeklaag 
bestond uit zand. Onder leiding van Dick Hoek werd de 
vallei elk jaar op planten geïnventariseerd en werden 
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Na 
enkele jaren stopten we met dit 
onderhoud omdat de oprukkende 
begroeiing van Duindoorns de regie 
overnam. 
Van goede samenwerking getuigde ook 
de aanpak van de Paddenbescherming op 
de wegen in het Langeveld. Meer dan 30 
jaar (1975-2008) zorgde de gemeente 
voor het materiaal (draaihekken, 
knipperlichten, borden) en wij voor de 
vrijwilligers.  
Een mooi voorbeeld van samenwerking 
met de gemeente zou rond 1977 ook de 
aanleg van een Heemtuin bij het 
Dompad zijn geweest. Enkele leden 
waaronder Dick Hoek, Leen van Duyn 
en Annie van den Oever presenteerden in 
1977 een mooi plan. Op het laatste 
moment schrok de gemeente toch terug 
vanwege de jaarlijkse kosten. 

Als we het hebben over samenwerking met de gemeente 
moet natuurlijk ook het Jan Verwey Natuurcentrum worden 
genoemd. Al sinds 1984 maakt de gemeente het mogelijk 
dat wij onze educatieve en verenigingsactiviteiten in een 

eigen onderkomen kunnen realiseren. Bij het maken van 
bouwplannen voor de nieuwbouwwijk Morgenster zag 
men het Jan Verwey Natuurcentrum aanvankelijk over 
het hoofd, maar na inspreken op een raadsvergadering 
werd direct een motie aangenomen waarin het college 
werd opgedragen vervangende ruimte voor onze 
vereniging te zoeken. Hierdoor konden we in 2006 naar 
de Witte MAVO aan de Duinweg verhuizen. 
 
Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek (MODB) 
Vrijwel alle verenigingen op het gebied van natuur, 
milieu en leefbaarheid werken sinds 1992 samen in het 
MODB. Deze stichting is ook het aanspreekpunt voor 
zaken die zich op regionaal niveau afspelen. Zo heeft het 
MODB nauw samengewerkt met gemeenten en andere 
instanties om tot het Pact van Teylingen (1996) en de 
Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (2010) te 
komen. 
Het MODB heeft zich ook regelmatig ingezet voor 
behoud van natuur en landschap in naburige gemeenten. 

In de gemeente Noordwijkerhout ging het daarbij 
bijvoorbeeld om de recreatiedruk rond het Oosterduinse 
Meer en het behoud van graslanden op Oud-Leeuwenhorst. 
In de gemeente Teylingen kwam het MODB op voor het 
behoud van de Roodemolenpolder als weidevogelgebied. 
Minder succes had het MODB toen het ging om de 
uitbreiding van glastuinbouw in het zuidelijke deel van de 
Elsgeesterpolder. Een deel van deze polder is hiervoor toch 
aangewezen, al ziet het er momenteel naar uit dat er zich 
voorlopig geen nieuwe glastuinbouwbedrijven zullen 
vestigen. 

 
 
 
 

1975. Het eerste paddenraster wordt geplaatst langs de Vogelaardreef 
in het Langeveld met oa Jan Veefkind, Henk van Duijn en Willem van 

Duijn.   Foto: Dick Passchier 

Jaren negentig  Rob Jansson controleert de hekken. De verkeersborden werden regelmatig 
gestolen. Kennelijk zijn bijzondere verkeersborden een collectors item. Foto: Jan Jacobs 
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Waddenexcursies 1971 – 2015 
 

George Hageman 
Al 45 jaar gaan leden van onze vereniging jaarlijks op 
excursie naar de Waddeneilanden. In het jubileumnummer 
van de Strandloper ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan, schreef Dick Passchier in 2006: “Een vogeljaar 
zonder een bezoek aan een van de eilanden is niet 
volledig. Het is dan ook niet vreemd dat dit vaste 
onderdeel van het jaarprogramma een lange geschiedenis 
heeft. De behoefte om gezamenlijk naar vogelgebieden te 
trekken is oud en misschien wel een van de drijfveren 
geweest tot oprichting van de vereniging.”  
Toen ikzelf in 1993 voor het eerst meeging, was ik 
enthousiast geworden door het (sterke) verhaal dat men 
het jaar daarvoor op Vlieland o.a. een Zeearend had 
gezien. Die eerste excursie ging naar Terschelling. 
Samen met vrienden Jaap Deelder en Pieter de Jong 
leerden we in een weekend het verschil tussen een 
Bonte Strandloper en een Krombekstrandloper. We 
sliepen met 40 mensen in de Wierschuur, in 
stapelbedden, het toilet buiten, direct aan het wad. Op 
zaterdagavond genoten we van de gezamenlijk bereide 
maaltijd met macaroni en vlaflip toe, daarna de 
waddenquiz en als afsluiting met een groepje mensen 
naar het optreden van Hessel, de Bruce Springsteen van 
Terschelling.  
Een van de kenmerken van de waddenexcursie is zeker 
het sociale karakter. Er is, naast het waarnemen van 
vogels, planten, paddenstoelen en insecten, ruime 
gelegenheid om nader kennis te maken met andere 
deelnemers. Ervaren leden zijn gaarne bereid om hun 
kennis te delen met beginnende natuurliefhebbers. Dick 
Passchier: “De zaterdagavond werd aanvankelijk 
doorgebracht met ezelen, dobbelen, klaverjassen en 
veel gesprekken, totdat de wereldbekende waddenquiz 
zijn intrede deed”.  

In de loop van 45 jaar is de organisatie 
van de waddenexcursie in 
verschillende handen geweest. Wat de 
leiding betreft kunnen we de volgende 
periodes onderscheiden: Dick 
Passchier (1971-1982), Hein Verkade 
(1983-1985), Rien Sluijs (1986-2000), 
George Hageman, Pieter de Jong & 
Koene Vegter (2001-2010) en de 
huidige organisator Ruurd Eisenga 
(2011-heden). 
Dick Passchier: “In mijn herinnering 
heeft eind jaren zestig een groepje 
leden met o.a. Wim Baalbergen en 
Jaap Vink de aanzet gegeven tot een 
bezoek aan Texel.  
De eerste kennismaking met een 
Waddeneiland was overweldigend en 
deze ene dag deed zich aanvoelen als 
een compleet weekend. Auto’s waren 
toen nog lang geen algemeen bezit en 
dan meestal nog klein, waardoor het 
aantal deelnemers beperkt was. Een 

auto huren bracht in die tijd het nieuwe, onbekende 
vogelgebied een stuk dichterbij en ook de Ford Transit 
van Baalbergen werd regelmatig met behulp van 
rotanstoelen en heel veel touw voor passagiersvervoer 
geschikt gemaakt.” 

 
Dick Passchier: “We zijn in de eerste 20 jaar regelmatig 
met een bus van Brouwer gegaan. Was de bus vol, dan 
moest je met eigen vervoer naar Harlingen of een andere 
havenplaats. Soms was het spannend of de boot gehaald 
zou worden, bv door het nemen van een verkeerde afslag 
of door verdwalen. De toenmalige voorzitter Wim 
Baalbergen zorgde voor vertraging door bij de Afsluitdijk 

September 1975. Terschelling. Vlnr: Henriëtte de Groot, Menko Wiersema, Henk van 
Duijn, Hein Verkade, Joost Bouwmeester en Jan Heemskerk. Een beetje verscholen Anita 

Philipsen en Her Putman.    Foto: Dick van den Oever 

September 1987. Terschelling. Vlnr Ferry Bleumink, Sandra Vink, Rob 
Jansson, Ab Steenvoorden, John de Ridder, Gab de Croock, Benno 
Heethuis, Ruud Rovers en Frank Takken.   Foto: Hein Verkade 
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plotseling af te remmen voor een groep Flamingo’s. Met 
kunst en vliegwerk kwamen we toch meestal op tijd bij de 
afvaartsteiger”. Toch herinner ik me een 
excursie waarbij de boot werd gemist. Ton en 
Anneke Swanen konden gelukkig nog een boot 
later nemen vanuit Harlingen.  

 
Naslag in de oude Strandlopers leert dat vanaf 
1972 de dagexcursie werd omgezet naar een 
heel weekend. Ees Aartse schreef in dat jaar een 
verslag over de excursie naar Vlieland. De 26 
gasten verbleven in het Posthuys, nabij de 
Kroon’s Polders. Dat de keuze op dit eiland viel 
kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Voordien 
bracht Johan Moerkerk ieder najaar enkele 
weken in het Posthuys door en zijn verhalen 
maakten iedereen nieuwsgierig. Het jaar daarop 
(1973) ging de excursie naar Terschelling en 
men verbleef in een “sportieve accommodatie”, 
genaamd de Wierschuur.  
In de loop van 45 jaar is Vlieland het favoriete 
eiland gebleken, gevolgd door Terschelling. Vlieland 
werd 17x bezocht, Terschelling 11x, 
Schiermonnikoog 8x, Texel 5x en 
Ameland 4x. 

 
De excursies naar de Wadden vinden altijd 
plaats in de periode eind augustus - eind 
september. Dit is de maand waarin zich op 
de eilanden duizenden trekvogels 
verzamelen. Enige uitzondering was de 
voorjaarsexcursie in mei 1979 naar 
Schiermonnikoog. Over deze excursie 
vertelt Dick Passchier: “De 
kampeerboerderij in het dorp bleek zeer 
primitief te zijn. Ons 'tehuis' was de stal. 
De koeien waren kort daarvoor de wei 
ingestuurd. Aan weerszijden van het 
middenpad, in de groep, was stro gelegd. 
De mannen gingen links en de vrouwen 
gingen rechts slapen”. Van deze 
bijzondere excursie verscheen in de 
Strandloper een verslag in dichtvorm 

(fam. Cramer). Daarin is o.a. te lezen dat het 
beslist geen Hilton Hotel was en dat alle luxe 
van thuis snel vergeten was. 
 
Zo primitief als toen in die stal is het 
tegenwoordig op Schier niet meer. De 
Kooiplaats van Talsma op Schiermonnikoog is 
enkele jaren geleden volledig gerenoveerd en is 
nu de meest luxe kampeerboerderij.  
Op Vlieland werd voorheen geslapen in het 
Posthuys. Dat is nu een restaurant, een vaste 
stop voor cranberrygebak, met een paar luxe 
kamers, niet geschikt voor een grote groep. Al 
weer vele jaren is Twest Endt het onderkomen, 
ideaal gelegen aan de Waddendijk, aan het eind 
van de Dorpsstraat. 
Op Terschelling is de Wierschuur sinds 1973 

onze uitvalsbasis. Prachtig gelegen, 
buitendijks, direct aan het wad. Alleen in 2005 
bleek de Wierschuur dubbel geboekt, 

waardoor we moesten uitwijken naar de Jonge Jan in 
Formerum. 

De laatste tien jaar is er 
een cyclus, waarbij in de 
even jaren Vlieland wordt 
bezocht, en in de oneven 
jaren afwisselend 
Terschelling en 
Schiermonnikoog. 
Vlieland blijkt bij 
vogelaars favoriet 
vanwege de goede 
bereikbaarheid van de 
vogelgebieden, in het 
bijzonder de Kroon’s 
Polders. Citaat Koene 
Vegter: “Mannetje-bruin, 
ik dacht vrouwtje-blauw, 
zie iets van een witte stuit, 
nee toch niet, blijft 
mannetje-bruin.  

Jaren zeventig Terschelling vlnr Leo Schaap, Jan Glasbergen, Kees vd Wiel, Jan Hoek, 
Bart Punt, Arie Cramer  foto: Dick Passchier 

1980 Vlieland: Johan Moerkerk 
foto: Dick Passchier 

 

1993 Terschelling: vlnr Annet de Willigen, Marian Verkade, Hein Verkade, Wim 
Meyers, Frank van Duivenvoorde, Jaap Deelder  Foto: George Hageman 
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1991 Vlieland vlnr van boven naar beneden oa: Debbie vd Putten‐de Jager, Annet de Willigen, Jacco Vink, John de Ridder, Hein vd 
Putten, Jacco de Willigen, Nanine Kleijn, Erwin Vink en  Richard Zonneveld    Foto: uit archief van Annet de Willigen 
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Voor de leek een mysterie, maar voor de  kenner is het 
duidelijk: hier zijn twee vogelaars bezig om uit hun 
kijkerbeelden een type kiekendief te distilleren. Plaats van 
handeling de Kroon’s polders op Vlieland. 
Lievelingseiland van talloze waddengangers, waaronder 
de leden van de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk”. 

 
Het slapen in verschillende slaapzalen leidde ertoe dat 
organisator Rien Sluys vooraf een indeling maakte in een 
zaal voor “gepaarde”en “ongepaarde” mannetjes en 

vrouwtjes. Daarover schrijft Koene Vegter in 1998: 
“Onder de ca 35 deelnemers was een afname van 
ongepaarde mannetjes te constateren, maar een toename 
van paren, zodat dit voor de toekomst van deze excursies 
zeker hoop biedt. Een rianter slaapruimte leidde echter 
niet bij iedereen tot meer slaapgenot, vanwege een relatief 
hoog snurkgehalte onder de natuurvrienden”.  

 
De kosten van de excursie zijn van 30-50 gulden in de 
zeventiger jaren langzaam gestegen naar 65-85 gulden 
(tachtiger jaren), naar 100 gulden (negentiger jaren) en na 

September 1994. Veerdam Schiermonnikoog met veel deelnemers aan het waddenweekend. Vlnr Bovenaan: Kees Verweij en Frank van 
Duivenvoorde. Eerste rij: Marrie Koopman, Rien Sluys, Anneke Swanen, Annet Lindhout, Jaco de Willigen, Ton Swanen, Ees Aartse, Henk 
van der Lubbe, Debbie de Jager en Hein van der Putten. Tweede/derde rij: Dhr. Heijmans, Wim Kuijper, Paul Paumen, ?, ?, Peter van den 
Berg, Mieke Bernard, Willem Baalbergen, Mevr. Heijmans, Willem Meijers, John Brouwer, Joke van den Berg, Richard Zonneveld, Coby 
Passchier, Loes Aartse en Kitty van der Meer. Onderste rij: Marjolein Eriks, Jos Alkemade, Nel Nooyen, Hans Löhr, Corrie Meijers, Ger 
Baalbergen, Dory Paumen, Els Löhr, Christian van der Klauw, Agitthe Alkemade, Lia Ike en Dineke Kistemaker. Foto: Hein Verkade 

2000 Terschelling vlnr oa Wim Kuijper, Jan Jacobs, Koene Vegter, Pieter de Jong, Frank van Duivenvoorde, Jelle van Dijk, Dineke Kistemaker, 
Joost Bouwmeester, John Stigters, Hans Berkhout, Nel Nooijen, Dennis vd Niet, Anne Hueber, Annet de Willigen, Anneke Swanen 

Foto: George Hageman 
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de komst van de euro uitgekomen op ca. 100 euro per 
weekend. Voor dit bedrag heeft men het vervoer (auto + 
boot), een fiets, het verblijf en de basale levensmiddelen.  

 
Jelle van Dijk: “In de zeventiger jaren gingen regelmatig 
hele gezinnen met opgroeiende kinderen mee. Dat was 
met name het geval als op Vlieland het gehele Posthuys 
werd gereserveerd. Een gezin kon dan beschikken over 
een eigen kamertje. Ook was in de eerste 20 jaar van de 
waddenexcursies regelmatig een flinke delegatie van de 
Jeugdclub van Dick Passchier aanwezig. Behalve tot 
kussengevechten leidde dit ook tot de invoering van de 
roemruchte waddenquiz”.   
 
Hein Verkade: “Eind zeventiger jaren was de 
waddenexcursie zo populair dat we twee bussen nodig 
hadden voor het vervoer. Vooral jongelui keken uit naar 
een gezellig weekend weg, met soms zo weinig oog voor 
de natuur, dat het serieus determineren van een plantje 
belachelijk werd gevonden. Daaruit is het idee van de 
waddenquiz ontstaan: op een speelse manier een educatief 
element aan het weekend toevoegen”. 
Tegenwoordig ligt de gemiddelde leeftijd van de 
deelnemers boven de 50 jaar en wordt er alleen op 
Terschelling nog “gestapt” als Hessel met een bezoek 
wordt vereerd. Verheugend is dat bij de laatste excursie 
Annet de Willigen, die ooit meeging met de Jeugdclub, nu 
samen met haar dochter meeging naar Terschelling.  
Naast het sociale aspect werd er natuurlijk ook serieus 
gevogeld. In een topjaar zoals 1995 (Vlieland) werden 115 
soorten waargenomen. Aan het eind van een dag worden 
alle waarnemingen verzameld en op een 
gemeenschappelijke lijst genoteerd. De laatste jaren wordt 
met vereende krachten het aantal van 100 soorten gehaald. 
De aantallen hangen sterk af van het weer en de al of niet 
gunstige situatie voor vogeltrek. Ook het aantal geoefende 
vogelaars is bepalend voor de score. 
Historisch is het verhaal van de Roodpootvalk. Op 
Terschelling werd ditmaal in de Redschuur gelogeerd. De 
hele groep was te voet of per fiets er op uit getrokken, in 
de hoop o.a. de op het eiland gesignaleerde Roodpootvalk 
te zien. Jan Hoek, slecht ter been, bleef achter en genoot, 
zittend voor de Redschuur van het zonnetje. Toen de 
groep aan het eind van de dag enigszins teleurgesteld 
terugkwam, wees Jan Hoek naar het dak van de 
Redschuur waar de Roodpootvalk al enige tijd zat te 
rusten. 

 
Anekdotisch is de waarneming van een Havikarend op 
Vlieland. Jelle van Dijk vertelt: “Op 17 september 1995 
werd een eerstejaars Havikarend op de Vliehors ontdekt 
door een paar vogelaars van de Dutch Birding 
Association, die dat weekend ook op Vlieland verbleven. 
Ze waren zo aardig dat ook aan mij te vertellen, waarna 
een groep Noordwijkers, onder wie Frank van 
Duivenvoorde, Wim Meyers en Hein Verkade, zich naar 
de Vliehors spoedde. Na kilometers lopen werd de arend 
op een laag duintje teruggevonden. Toen we op 
zondagmiddag in de haven van Vlieland de boot zagen 
aankomen, bleek deze afgeladen met vogelaars, die nog 
voor het donker de Havikarend aan hun 'lifelist' wilden 
toevoegen. Het was de eerste keer dat de Havikarend in 
ons land kon worden waargenomen!” 

 
In 1998 beschrijft Koene Vegter op zijn bekende, 
humoristische wijze de zoektocht naar een Morinelplevier 
op Vlieland. “Op zaterdagmiddag was deze 
Morinelplevier door een kleine club gelukkigen gespot, 
enkele dammen rechts van paal 20. Een vervolgdelegatie 
onder leiding van Jelle van Dijk kon het toetje na de als 
vanouds overheerlijke macaronimaaltijd maar nauwelijks 
afwachten, alvorens in de avondzon strandwaarts te 
sprinten. Helaas tevergeefs; diverse strekdammen werden 
afgespeurd, maar de Morinel liet zich niet meer zien. Wel 
talrijke Steenlopers, een enkele Kanoet en twee Paarse 
Strandlopers: voor mij mooi genoeg. Alleen volhouder 
Ton Swanen had, met een telescoop gewapend in het hoge 
duin gezeten, het geluk het beestje na ieders vertrek 
alsnog in het vizier te krijgen”. 
 
 In 2011 verhaalt Koene Vegter over de euforie rondom 
een Hop op Terschelling: “In de vroege zondagochtend 
steelt Jaap Faber de show door achteloos te melden in een 
graslandje achter de Wierschuur een heuse Hop gezien te 
hebben. Dat willen wij ook wel eens meemaken en in 
processie gaat het naar het landje waar wel twee fraaie 
Friese zwarte paarden ons komen begroeten, maar waar de 
voorspelde Hop zich niet laat zien. 
 Net als iedereen teleurgesteld weer terug wil keren, tovert 
Jaap de zeldzaamheid op een nabijgelegen veldje opnieuw 
te voorschijn en kunnen we de Hop in al zijn 

8 september 1984. Planten determineren op Schiermonnikoog. 
Vlnr. Jan‐Piet Heemskerk, Riet Alkemade, Toos Bom en Rob 

Alkemade Foto: Hein Verkade 
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kleurenpracht, eerst 
van veraf, maar via 
de telescoop ook tot 
in detail 
bewonderen.  
Voor velen is het de 
eerste Hop, in elk 
geval in Nederland.” 
Het aantal 
deelnemers 
varieerde door de 
jaren heen van 30-
75. De laatste 
vijftien jaar melden 
zich elk jaar weer 
25-30 mensen aan 
voor de 
waddenexcursie.  
Er gaan af en toe 
stemmen op om te 
kiezen voor een 
andere (luxere) 
accommodatie, 
omdat met het 
stijgen van de 
leeftijd het slapen in 
een stapelbed 
bezwaarlijk kan worden.  
De charme van de waddenexcursie is mijns inziens ook 
dat je een weekend in een eenvoudig onderkomen 
verblijft, vlakbij het wad, voor een betaalbare prijs. Het 
doet me altijd denken aan een schoolreisje. Ik kijk er elk 
jaar weer naar uit.  

2009 Schiermonnikoog: vlnr Ruurd Eisenga, Jaap Deelder, Claire Schaap, Jaap Faber, Annet de Willigen, Jenny 
Deelder, Pieter de Jong, Koene Vegter 

Foto: George Hageman 

 
De Hop !!! Waddenweekend Terschelling  2015  Foto: George Hageman 
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Jeugdnatuurclub 

Annet de Willigen 
 
Begin jaren zeventig is de Jeugdnatuurclub “per ongeluk 
geboren”, volgens Dick Passchier. Op een dag vroeg ene 
Jantje Onderwater of hij mee mocht vogelen in de 
Noordduinen, toen het inventarisatiegebied van Dick. En 
van het een kwam het ander. Jantje nam vriendjes mee en 
Dick kwam erachter, dat het omgaan met kinderen om hen 
kennis bij te brengen van alles wat groeit en bloeit, hem 
van nature gegeven was. 
Omdat er nogal wat kinderen van de Willibrordmavo 
afkomstig waren, mocht Dick van het biologieklaslokaal  
van Benno Heethuis gebruik maken. De eerste thuisbasis 
van de jeugdclub. Omdat het door de kinderen te veel 
geassocieerd werd met school is men later verhuisd naar 
een zaaltje in het dorpshuis De Kuip. En daar ben ik in 
1980 begonnen op 13 jarige leeftijd. Elke vrijdagavond 
hadden wij dikke pret en Dick leerde 
ons van alles over de natuur.  
Op vrijdagavond ‘theorie’ en op 
zaterdagochtend ‘praktijk’. Margreet 
Koop was toen altijd van de partij 
om Dick te helpen. 
Vier jaar later werd het Jan Verwey 
Natuurcentrum een feit! Eindelijk 
een echte thuisbasis voor alle 
werkgroepen, vergaderingen, 
scholenbezoek aan het diorama en 
de jeugdnatuurclub. De club werd 
groter en groter en erg gezellig! Het 
sociale plaatje is heel belangrijk; als 
dat klopt dan heb je een hele goede 
basis om veel te kunnen 
ondernemen. Braakballen uitpluizen, 
nestkasten schoonmaken in het 
Leeuwenhorstbos, wilgen knotten, 
op de fiets naar het bos Huys te 
Warmond ( toen het reigersbos 

genoemd ), meerdere bezoeken aan de toren van 
de Grote kerk ( toen nog niet gerestaureerd en 
dus erg spannend op de donkere wenteltrap ), 
duin in en strand op. En dan aan het einde van 
het seizoen de meest populaire activiteit: roeien 
op de Nieuwkoopse plassen! Ondanks al het 
gejoel, gelach en gespetter hebben we hier toch 
nog de geluiden van de rietvogels leren kennen. 
 De jeugdclub was in die jaren zo’n hechte 
groep geworden dat wij elkaar ook zagen buiten 
het Jan Verwey Natuurcentrum om. En daarom 
was het voor ons als groep ook erg gezellig om 
mee te gaan met de waddenweekenden. 
Al dit plezier heeft ons een enorme leuke tijd 
bezorgd en heeft er toe geleid dat velen van dit 
groepje nog steeds lid zijn van de vereniging. 
Een aantal is zelfs tot in het bestuur 
doorgedrongen. Peter Spierenburg, Ruurd 
Eisenga en sinds kort ikzelf. Maar ook al in de 
jaren ervoor kwamen Hein Verkade en Ab 
Steenvoorden bij Dick zijn Jeugdclub vandaan. 
In de tijd van het Jan Verwey Natuurcentrum 

werd Dick geholpen door Marian Bos en Jenny Vink. 
Later kwam Richard Zonneveld daarbij. Richard is degene 
geweest die het werk van Dick een paar jaar heeft 
voortgezet. De opkomst nam toen wel wat af en een jaar 
of drie is er zelfs helemaal geen Jeugdnatuurclub meer 
geweest. In 1999 heeft Nel Nooijen de club weer op de 
agenda gezet, maar wel het concept wat veranderd. Wat 
ja, je moet wel heel erg gedreven zijn om élke 
vrijdagavond én zaterdagochtend met een stelletje 
ongeregeld op pad te gaan! Nee Nel ging het op haar 
manier doen, elke maand een activiteit of excursie voor de 
jeugd van 6 tot 12 jaar. Het deed er niet toe of je lid was 
of niet, een ieder mocht mee voor f 0,50 per keer. Er 
ontstond een meer wisselende club kinderen, de een zag je 
bij elke acitiviteit en de ander soms maar een enkele keer.  
 
 

ca. 1976. De jeugdclub olv Dick Passchier aan het uilenballen pluizen in het 
klaslokaal van Benno Heethuis in de Willibrord Mavo. 

Fotoarchief Dick Passchier 

Ca. 1984  Roeien op de Nieuwkoopse Plassen, altijd een populaire excursie van de jeugdclub. 
Foto: Dick Passchier 
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Bij Nel konden de deelnemers zich aanmelden door op de 
woensdag- of donderdagavond voorafgaand aan de 
excursie tussen 19 en 20 uur op te bellen. Zij bedacht ook 
het concept van gidsen. Zo kwam o.a. Robert Sluijs bij 
elke duinexcursie, Wim Kuijper bij de slootjesexcursie, 
Lutgarde Roelandt als paddenstoelenspecialist en Rob 
Jansson bij het braakballen uitpluizen. Tien jaar lang heeft 
zij op deze manier de Jeugdnatuurclub geleid.  
Inmiddels waren ook mijn kinderen vaste bezoekers en 
hierdoor maakte ik kennis met Nel. Zij vroeg mij in het 
voorjaar van 2007 of ik de slootjesexcursie een keer wilde 
begeleiden ivm haar vakantie. En het jaar daarna nog een 
keer. Daarop kwam de vraag of ik het helemaal 
van haar over wilde nemen en dat deed ik maar 
al te graag ... 
Grotendeels is het concept hetzelfde gebleven. 
Er zijn wat nieuwe activiteiten bij gekomen, 
o.a. bezoek aan een boerderij en de 
sterrenwacht Foucault in de Zilk, een 
schelpenworkshop, een spinnenexcursie en het 
‘zichtbaar’ maken van jagende vleermuizen 
met batdetectors.  
Het aanmelden gaat niet meer via de telefoon, 
maar uiteraard via email. Nog steeds is er elke 
maand een jeugdactiviteit; in de winter in het 
Jan Verwey Natuurcentrum en in de andere 
maanden naar buiten. Gelukkig blijven andere 
leden zich beschikbaar stellen als gids; ieder 
heeft zo z’n eigen specialiteit. Maar ook zijn er 
kundige mensen van buiten de vereniging waar 
we een beroep op mogen doen.  
De gemiddelde leeftijd van de kinderen, die 
naar de Jeugdclub komen, wordt wel jonger. 
Het is moeilijk om ( beginnende) pubers te 
interesseren voor de natuur. Sport en 

computergames zijn onze grote 
concurrenten. In het voorjaar van 
2011 hebben Gab de Croock en John 
de Ridder, zelf ook twee oud 
jeugdclubleden, het initiatief genomen 
om een nieuwe groep op te richten 
voor jongeren van 12 t/m16 jaar. De 
naam werd Noordwijkse 
Natuurvrienden. Maar wat er ook 
georganiseerd werd en hoe vaak het 
ook in de plaatselijke krantjes werd 
vermeld, het kwam niet voldoende 
van de grond. Na anderhalf jaar het 
een kans gegeven te hebben, is er toch 
besloten om er mee te stoppen. Heel 
jammer, want voor een vereniging is 
het heel belangrijk om jongeren 
binnen te halen en te behouden.  
 
Ook in de toekomst blijft de 
vereniging, en vooral de educatieve 
werkgroep, zich inzetten om de 
natuur onder de aandacht van 
kinderen te brengen en te houden. 
Regelmatig bezoeken schoolklassen 

het Jan Verwey Natuurcentrum voor o.a. het uitpluizen 
van braakballen en het landschapspel. De buitenexcursies 
vinden plaats op het strand, in het duin en bos. Voor de 
Jeugdnatuurclub, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, wordt 
elke maand een excursie georganiseerd en deze wordt 
goed bezocht. En een paar maal per jaar is er een 
inloopmiddag voor de jeugd in het natuurcentrum. Het 
“wereldberoemde” Herfstnatuurspel in het 
Leeuwenhorstbos blijft uiteraard ook op de jaarlijkse 
agenda staan. Hoe kan het ook anders met elke keer een 
paar honderd bezoekers.   
Natuur en natuurbeleving is belangrijk, leerzaam en leuk!  

 

Ca. 1977. Vogelkers kappen in de Noordduinen. De opbrengst is voor het nieuwe vogelasiel. Let 
op alle zagen en bijlen. Van een ARBO had nog nooit iemand gehoord. Op de middelste rij oa Rob 

de Mooij, Paul Marijnus jr. en Arie Ruigrok.        Foto: Dick Passchier 

Nov. 2011  De Jeugdnatuurclub in de Noordduinen met Robert Sluijs
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Juni 2010 De jaarlijks 
terugkerende excursie naar de 

slootjes aan de Varkensboslaan in 
Offem o.l.v. Nel Nooyen en Wim 

Kuijper 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

September 2012 Jarenlang was Lutgarde Roelandt 
de gids van de paddenstoelenexcursie in het 

Leeuwenhorstbos 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Januari 2012 Wintervogelvoer maken in het Jan 
Verwey Natuurcentrum in de oude Mavo aan de 

Duinweg 

 

  

September 2010 Op zoek naar 
zeediertjes op het Noordwijkse strand 
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Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Willem Baalbergen 
Het is voor een vereniging belangrijk om een eigen stek te 
hebben. Ook voor onze vereniging gold dat een aantal 
jaren na de oprichting al. Na enkele jaren werden er al 
lezingen en cursussen georganiseerd. Tot tweemaal toe 
moest er ruimte zijn voor de IVN-gidsencursus, die 
anderhalf jaar duurde. Dit alles werd gedaan in gehuurde 
zaaltjes (Buurthuis, De Kuip, De Rank) 
of in lokalen van de Willibrord Mavo 
dankzij de bemiddeling van Benno 
Heethuis.  
De vraag naar een eigen ruimte werd 
nog urgenter door de schenking van 
twee flinke boekenverzamelingen. In 
1974 schonk de heer Vermaas zijn 
boekenbezit, in 1983 gevolgd door de 
vogelboeken van Jan Verwey. Met hem 
had ik contact gelegd bij het schrijven 
van ons eerste vogelboekje 'De vogels 
van Noordwijk' (1973). Jan Verwey, 
zoon van de bekende dichter Albert 
Verwey, bracht zijn jeugd in Noordwijk 
door. Hij was zeer in vogels 
geïnteresseerd en schreef daarover in 
landelijke bladen. Na zijn pensionering 
als directeur van het NIOZ op Texel, 
woonde hij nog jaren in Schoorl. Daar 
benaderden we hem met vragen over 
zijn waarnemingen in zijn studententijd. 
Hij werkte graag mee aan ons boekje en 
kwam ook enkele malen naar 
Noordwijk. 
Na zijn dood in 1981 kwamen we in 
contact met zijn dochters. In zijn 
testament had hij bepaald dat zijn 
boeken naar Noordwijk moesten gaan. Daarbij was de 
voorwaarde gesteld dat de boeken voor de Noordwijkse 
gemeenschap beschikbaar moesten zijn. Goede raad was 
duur. Onderbrengen bij de Openbare Bibliotheek lukte 
niet. Uiteindelijk kwamen de boeken tijdelijk in een kelder 
aan de Schoolstraat terecht. Burgemeester Bonnike en de 
dochters van Verwey waren bij de opening aanwezig. 
Bonnike zei daarbij dat hij nog nooit een opening in zo'n 
armoedig keldertje had meegemaakt. Hij was het ook die 
ons attent maakte op de oude bibliotheek aan de 
Weteringkade. De Openbare Bibliotheek trok in een 
nieuw gebouw waardoor het oude onderkomen leeg kwam 
te staan. 
Vanzelfsprekend waren er meer kapers op de kust, maar 
het lukte om in 1984 de beschikking over het gebouw te 
krijgen. We hoefden geen huur te betalen (het 
symbolische bedrag bedroeg één gulden), maar alle 
kosten, ook voor het onderhoud, waren voor onze 
rekening. Met een groepje leden gingen we aan de slag. Er 
kwam een expositie- en lezingenruimte en ook een zaaltje 
voor het geven van cursussen. Een keuken en een berging 
vervolmaakten het geheel. Met vereende krachten werd 
hierna de expositieruimte ingericht. De landschappen rond 
Noordwijk werden hier uitgebeeld zoals dat eertijds ook 

gebeurd was bij de natuurtentoonstellingen in de Kapel. 
De opgezette Oehoe, ons ook geschonken door de 
naamgever van ons natuurcentrum, kreeg een ereplaats. 
Op 16 juni 1984 was het zover. Toen opende Piet 
Steltman, bekend van radio en TV, onder grote 
belangstelling het Jan Verwey Natuurcentrum.  
In 1998 ging de expositieruimte op de schop. Centraal 

kwam een groots diorama te 
staan, ontworpen en gerealiseerd 
door Rob Jansson en Ab 
Steenvoorden. In dit diorama 
werden de landschappen in hun 
natuurlijke volgorde, van strand 
tot aan de polders, uitgebeeld. De 
nieuwe inrichting bleek een 
voltreffer die het scholenbezoek 
flink stimuleerde. 
Zoals gezegd was het onderhoud 
voor onze rekening en dat hebben 
we geweten. Het was een 
afgeschreven, houten gebouw aan 
de buitenkant bekleed met 
steenstrippen. Door storm en 
vandalisme raakten die strippen 
wel eens los uit de bevestiging. 
Alleen Jan Glasbergen beheerste 
het kunstje om die strippen weer 
op de juiste plaats te krijgen. Ook 
bleek na twee jaar het dak te 
lekken. De actie onder eigen 
leden, genaamd 'Houd het JNC 
droog!', bracht meer op dan de 
vereiste f 11.500. Voor het 
verdere onderhoud, met name het 
schilderwerk, werd een groepje 

gevormd onder leiding van de gepensioneerde 
huisschilders Arie Barnhoorn en Ben Hoek. En zoals dat 
vaak gaat, die klusdagen waren maar wat gezellig. Er 
werd natuurlijk uitgebreid koffie gedronken waarbij Leen 
Bedijn opmerkelijke Noordwijkers imiteerde. Later was 
het vooral Jan Jacobs die met kunst en vliegwerk het 
geheel overeind hield. 
Na het jaar 2000 ontwikkelde de gemeente plannen voor 
een nieuwe woonwijk, Morgenster geheten. Hierin was 
voor het Jan Verwey Natuurcentrum geen plaats meer. Na 
een wat stroeve aanloop in het overleg over een nieuwe 
ruimte, bood de gemeente ons vervangende ruimte aan in 
de Witte Mavo aan de Duinweg. Onder leiding van Jan 
Jacobs werden de ons toegewezen ruimten in 2006 
geschikt gemaakt. Zonder onderbreking konden we de 
gebruikelijke activiteiten zoals jeugdclub en 
vrijdagavondlezing voortzetten. Ook het verschijnsel 
'inloopochtend' deed zijn intrede. Financieel werden we er 
niet slechter van. Er moest weliswaar een flink bedrag aan 
huur worden betaald, maar daar stond tegenover dat de 
gemeente ons subsidieerde met een iets hoger bedrag als  
blijk van waardering voor onze educatieve activiteiten. 
Deze unieke situatie is gehandhaafd tot op de huidige dag 
. 

Juni 1984 Annie en Siem van den Oever hangen de 
vlag van de drie verenigingen klaar voor de 
openingshandeling van het Jan Verweij 
Natuurcentrum aan de Weteringkade.   

Foto: Hein Verkade 
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Driemaal is scheepsrecht; ook de school moest worden 
verlaten vanwege woningbouw op die plaats. Al voor de 
verhuizing naar de Duinweg had de gemeente ons 

toegezegd om bij de verbouwing van de Openbare 
Bibliotheek rekening te houden met nieuwe ruimten voor 
het Jan Verwey Natuurcentrum. In het gemeentelijke 
Natuurbeleidsplan (2006) werd dit schriftelijk vastgelegd. 
In de zomer van 2012 verhuisde het Jan Verwey 
Natuurcentrum naar het adres Zilverschoon 20. Hier 
hebben we de beschikking over een eigen 
bibliotheekruimte, waar de boeken van Vermaas en 
Verwey een plaats kregen naast de vele boeken die de 
laatste jaren speciaal zijn aangeschaft. Het 'hart' van het 
centrum is het ruime instructielokaal met fraaie diorama's 
en een eigen keukentje. Voor de lezingen maken we 
samen met de Bibliotheek Bollenstreek gebruik van een 
zaaltje met 90 zitplaatsen. Na de verhuizing mogen de 
maandelijkse inloopochtenden, georganiseerd door Ingrid 
van der Meulen, zich in een grote belangstelling 
verheugen. 
In het kort nog iets over de naamgever van het 
natuurcentrum, Jan Verwey. In zijn jonge jaren 
verzamelde hij ongelooflijk veel gegevens over de 
Noordwijkse vogels, ook over vogeltrek. Geen wonder, 
dat hij koos voor de studie biologie. Als assistent op het 

Zoölogisch Laboratorium in Leiden kwam hij in contact 
met de latere Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen. Hieruit 
groeide een levenslange vriendschap. Beiden waren geen 

kamergeleerden, maar wilden in het veld de natuur 
bestuderen. Hierbij had gedrag van vogels hun grote 
belangstelling. Verwey 
ontwikkelde zich echter 
verder tot marien bioloog, 
nadat hij in 1927 benoemd 
werd aan het Instituut tot 
Onderzoek der Zee in 
Batavia. Na terugkeer in 
Nederland leidde hij het 
NIOZ, eerst in Den Helder 
en later op Texel. 
Verwey stond bekend als 
een man die uiterst precies 
was. Studenten die bij hem 
een onderwerp deden, 
hadden het niet gemakkelijk. 
Zijn secretaresse vertelde 

eens, dat hij met het 
onderzoekschip stipt om half 
zeven vertrok. Er werd geen 
minuut gewacht op laatkomers. 
Zijn contacten met onze 
vereniging na zijn pensionering 
stelde hij erg op prijs. Zo 
opende hij samen met Jan P. Strijbos in 1974 de expositie 
in de Kapel aan de Hoofdstraat. Ook ontstond er met hem 
een uitgebreide briefwisseling over het al eerder 
genoemde vogelboekje. 
Zo beschikt de vereniging, nee beschikt Noordwijk, over 
een natuurcentrum dat min of meer uniek genoemd kan 
worden. Immers wie kent een andere natuurclub die op 
vrijdagavond een zaaltje vol krijgt? Zo vol zelfs, dat je 
soms moet reserveren! In zijn geweldige boek 'In de ban 
van vogels' ( 1995) schrijft prof. K. H. Voous dat door ons 
natuurcentrum de naam Jan Verwey in Noordwijk 
inmiddels bekender is geworden dan de naam van zijn 
vader Albert Verwey. 
 

Jan Verwey

Locatie aan de Duinweg   foto: Kees Erkelens

December  2015 Het nieuwe Natuurcentrum;  Inloopochtend Reuzenalk  Foto: George Hageman 
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Fotocollage in en rond de 3 locaties van het Jan Verwey Natuurcentrum. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Augustus 1986. Feestavond ter gelegenheid van het 20‐
jarig bestaan van de vereniging in het oude Jan Verwey 
Natuurcentrum aan de Weteringkade. Paul Paumen en 

Toos Bom op de knietjes tijdens een opdracht.       
 Foto: Sjaan van Kekeren 

Oktober 1995. Ledenavond in het oude Jan Verwey Natuurcentrum aan de Weteringkade. 
De lezing werd die avond verzorgd door Wil Heemskerk. Voorzitter Jelle van Dijk spreekt de 
zaal toe met oa John Stigters, Dineke Kistemaker, Els en Hans Löhr, Martien de Graaf en 

Willem van Duijn.  Foto: Hein Verkade 

30 maart 2012. Jan Verwey 
Natuurcentrum aan de 
Duinweg. Volle bak bij de 
lezing van Martijn de 

Jonge.   Foto: Hein Verkade

 

30 maart 2012.  Ledenavond in 
het Jan Verwey Natuurcentrum 

aan de Duinweg. Links 
penningmeester Koene Vegter. 
Voorzitter Peter Spierenburg 

spreekt de zaal toe. 
Foto: Hein Verkade 
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22 september 2006. Pauze tijdens de 
vrijdagavondlezing in het oude Jan 
Verwey Natuurcentrum aan de 

Weteringkade. Willem van Duyn en Els 
Schlatmann in gesprek. Het gaat vast 

over orchideeën en vlinders. 
Foto: Hein Verkade 

Inloopochtend juli 2009 aan de Duinweg 
vlnr: o.a. Jaap en Lotte Eisenga, Hein 

Verkade, Annelies Marijnis, Jan Hendriks 
en Piet van Dijk 

22 september 2006. 
Koffiepauze tijdens de 

vrijdagavondlezing in het 
oude Jan Verwey 

Natuurcentrum aan de 
Weteringkade. Vlnr Koene 
Vegter, Ibolyka Meijer, Nel 
Nooyen en Ineke van Dijk.    

Foto: Hein Verkade 
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14 november 2011. Anneke Swanen helpt mee om de 
voorraad van het nieuwe boek ‘Tussen tulpen en de zee’ 

naar de tijdelijke opslag te verhuizen.    
 Foto: Hein Verkade 

 

30 maart 2012. Cilia van Geldre helpt bij het opruimen van 
de stoelen in het Jan Verwey Natuurcentrum aan de 

Duinweg Foto: Hein Verkade 

 

November 2015 Inloop ochtend in het nieuwe Centrum  
vlnr o.a. Jelle van Dijk, Ingrid van der Meulen, George Hageman, Jan de Ridder, Jan Hendriks, Dick Passchier en Jaap Eisenga    Foto: Kees Erkelens 
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Educatie in het Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Nel Nooijen 
 
In 1984 kregen we de oude bibliotheek 
tot onze beschikking. Veel leden gingen 
aan de slag om een permanente 
tentoonstelling “Natuur in en om 
Noordwijk” te verwezenlijken. Ook de 
jeugd werd niet vergeten. De 
belangrijkste doelstelling van het IVN 
afdeling Noordwijk was immers 
schoolkinderen liefde voor de natuur bij 
te brengen. Naast de balie kwam een 
knutselhoek. Veel kinderen tekenden, 
kleurden, maakten werkstukjes met 
schelpen, veranderden dennenappels in 
dieren en plozen braakballen uit tijdens 
de reguliere openingstijden. 
De IVNgroep informeerde de scholen dat 
ze ook buiten de bezoektijden welkom 
waren. Daar werd gretig gebruik van 
gemaakt. Er was dan ook een ijzersterk 
programma voor jong en oud ontwikkeld. 
De groep werd in tweeën gesplitst. De 
een begon met de speurtocht op hun niveau die de 
kinderen alle hoeken van de expositie lieten zien. 
Natuurlijk ging er wel eens wat mis. Soms was een uil of 
een wezel opeens verdwenen. De boosdoeners waren 
leden die dat dier voor hun eigen project elders 
gebruikten. De opdracht was daardoor niet uitvoerbaar. 
De andere groep ging naar de bibliotheek. De kleintjes 
gingen aan de slag met schelpengruis, aangevoerd door 
vogelaars na hun bezoek aan Cap Gris Nez. De oudere 
jeugd ploos de braakballen uit. Het was en is altijd een 
grappige ervaring om kinderen, die het eerst vies vinden, 
te zien veranderen in fanatieke peuteraars, die van geen 
ophouden weten. 

Helaas stokte de aanvoer van ballen wel eens. Er werd een 
alternatief verzonnen in de vorm van een circuit met 
allerlei doe-opdrachten. Een paddenspel, ’n variant op het 
aloude ganzenbord, de schelpenzoekkaart, een sporenspel, 
een veren- en houtblokjesopdracht, etc. Na elke 5 minuten 
werd er doorgeschoven. Voor de kleintjes was er een 
diavoorstelling “Het konijn in de duinen”. Deze nieuwe 
aanpak viel ook in de smaak. 
Enkele wisseltentoonstellingen in de grote zaal waren ook 
geschikt voor de jeugd. Daar werd dan een apart 
opdrachtenformulier voor bedacht. Er waren zelfs twee 
tentoonstellingen specifiek voor de jeugd. In 1988 
Duimelijntje, waar alle eersteklassertjes ( nu groep 3 ) 

naar toe kwamen. Geen wonder, want 
Duimeliesje speelde een grote rol in 
de leesmethode “Veilig leren lezen” 
van die tijd. Dat jaar werd het 
recordaantal bezoek van 1546 
kinderen gehaald. Ook de door de 
IVN-ers samengestelde expositie 
“Speuren naar sporen” was een 
trekpleister. 
Het ontvangen van de scholen in het 
centrum en het begeleiden van de 
buitenexcursies vergden heel wat 
man/vrouwuren. Vrij heftig was het in 
september 1996. Het Andreas college, 
afdeling Pieter Groen kwam met 264 
brugpiepers twee weken achter elkaar. 
Toos Bom, de coördinator van het 
groepenbezoek, kreeg de indeling van 
vrijwilligers met moeite rond. De 
groep actieve IVN-ers werd steeds 
kleiner. Door de plaatsgebonden 
activiteiten was binding en 
samenwerking met de regionale en 

18 januari 2003. De jeugd leert nestkastjes maken olv Nel Nooyen in het oude Jan Verwey 
Natuurcentrum aan de Weteringkade.   Foto: Jelle van Dijk 

Ca. 2000 Scholenbezoek in het oude Jan Verwey Natuurcentrum aan de Weteringkade met 
Dick Passchier 
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landelijke IVN nihil. Op de Algemene Ledenvergadering 
van 24 april werd de opheffing van de IVN afdeling 
Noordwijk een feit en werd de educatieve werkgroep van 
de VNVN geboren. 
In 1998 werd het centrum drastisch gewijzigd door Rob 
Jansson en Ab Steenvoorden. Alle losse landschapjes 
werden gesloopt. In het midden verrees een diorama, 
waarin zee, strand, duin, bos, polder en een slootje op een 
natuurlijke wijze in elkaar overliepen. We gingen werken 
met nieuwe, losse opdrachtkaarten en ook deze formule 
sloeg aan. 
Als vervanging voor het uitpluizen van braakballen, 
gebruikten we het vogelgeluidenspel. Daarbij leren de 
kinderen, waarom vogels zingen en zetten ze de eerste 
schreden op weg naar het herkennen van vogelgezang. Het 

“hoempen” van de roerdomp zorgde altijd voor hilariteit 
en de imitaties van de spreeuw wekten be- en 
verwondering. 
Helaas moest ons centrum in 2006 plat om plaats te 
maken voor een appartementencomplex. We kregen een 

nieuwe plaats in combinatie met de bibliotheek, maar 
werden voor enkele jaren ondergebracht in de oude 
Christelijke Mavo aan de Duinweg. Een verhuizing is 
altijd de gelegenheid om in de loop van de jaren 
vergaarde spullen goed uit te mesten maar hoe moest dat 
nu met het scholenbezoek zonder ons diorama? Ineke van 
Dijk kreeg een lumineus idee. Een landschapsspel was de 
oplossing. In huize van Dijk werd gezaagd, getimmerd en 
geverfd. Er werd zelfs een haantje gesmeed om te 
pronken op de kerktoren. Op de markt gekochte lappen 
werden de biotopen. Bij het spel plaatsen de kinderen een 
kerk, boerderij, de huizen, bomen en struiken in een 
passend landschap. Daarna vinden tientallen vogels hun 
juiste plek. En passant leren ze dat de stand van de ogen 
en poten en de vorm van de snavel van essentieel belang 
zijn voor hun leefwijze. 
In 2012 kreeg het Jan Verwey Natuurcentrum zijn nieuwe 
plek aan de Zilverschoon. De inrichting van de 
educatieve ruimte zorgde weer voor de nodige 
hoofdbrekens. Op vakantie in Gerolstein werd in een 
educatief centrum een landschapskast gezien met 
schuivende panelen. Hierop werd voortgeborduurd. Het 

ontwerp van de kasten, met ruimte voor een groot 
elektrospel, bedacht door Ineke en haar technische zoon 
Peter, ging naar de gebroeders Dekker. Daar werd knap 
werk verricht. Nu staat als je binnenkomt als blikvanger 
de wandvullende kast met het strand, de polder, het bos en 
het duin. Piet Broekhof zorgde voor de prachtige foto’s en 
Rob Jansson haalde zijn hart op bij de inrichting. 
Ook op de nieuwe locatie blijft het uitpluizen van ballen 
favoriet. Met behulp van tandenborstels en satéprikkers 
gaan de kinderen de proppen zorgvuldig te lijf. Een zo 
compleet 
mogelijk 
schedeltje van 
een muis te 
vinden blijft een 
leuke ervaring. 
Aan de hand 
van de 
zoekkaarten lukt 
het meestal de 
herkomst van de 
botjes vast te 
stellen. Wat niet 
te definiëren is, 
wordt voor een 
nauwkeurig 
onderzoek 
onder de 
binoculair 
gelegd. 
Werken met 
kinderen is heel 
dankbaar werk. 

Gelukkig meldt 
zich regelmatig 
een nieuwe 
vrijwilliger aan. 
Educatie heeft nog steeds toekomst. 

Zee en Strand 1984 van Rob Jansson en Sjaan en Eli van Kekeren in het oude 
centrum aan de Weteringkade 

Opening van het grote Diorama  in 1998

Expositiekast in het nieuwe centrum 
Foto: Wim Sonius
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Steek wat op, volg een cursus! 
 
Jelle van Dijk 
Onze vereniging werd opgericht door een aantal 
enthousiaste vogelaars, die er individueel of samen op uit 
trokken. De grote publieksactie tegen de aanleg van een 
groot parkeerterrein in de Noordduinen zorgde voor een 
flinke aanwas van nieuwe leden. Dat waren geen actieve 
vogelaars, maar wel mensen met belangstelling voor 
natuur en leefomgeving. Om die nieuwe leden een beetje 
wegwijs te maken in de vogelwereld organiseerde de 
vereniging in het najaar van 1973 een cursus 
Vogelherkenning. Er kwamen 60 leden op af die f 2,50 
cursusgeld betaalden om de huur van het Buurthuis te 
kunnen voldoen. 
In het najaar van 1976 werd in de toenmalige Willibrord 
Mavo de IVN-gidsencursus gestart. Voorafgaand aan de 
eigenlijke cursus konden belangstellenden eerst twee 
avonden 'proefdraaien'. Van de 60 mensen, die kwamen, 
gingen er 35 de eigenlijke cursus van anderhalf jaar 
volgen. Deze cursus werd verzorgd door kaderleden van 
de eigen club, daarin bijgestaan door ervaren IVN-
docenten als Jan la Haye en Rob Kramer uit Den Haag. 
Na het behalen van het gidsendiploma besloten de meeste 
cursisten een eigen Noordwijkse IVN-afdeling op te 
richten, die nauw ging samenwerken met de 
'vogeltjesclub'. Tot de initiatiefnemers behoorden Lenie 
Schouten, Peter Bakker en Mart Gielen, boswachter van 
Staatsbosbeheer.  
Het organiseren van korte cursussen ging ondertussen 
gewoon door. Zo kon in 1976 ingeschreven worden op 
een avond "Planten determineren" onder leiding van Ees 
Aartse, Kees Verweij en Jelle van Dijk.  

Nog in hetzelfde jaar organiseerde Dick Passchier een 
avond om de zangvogels van de duinen beter te leren 
herkennen. 
Spoedig hierna volgden cursussen, bestaande uit enkele 
theorie-avonden, gevolgd door excursies om het geleerde 
in praktijk te brengen. Zo kende 1978 de Groencursus en 
1980 de Najaarscursus, beide gehouden in het Buurthuis 
en beide met bijna 50 deelnemers! 
Na de opening van het Jan Verwey Natuurcentrum in 
1984 werd er vrijwel ieder jaar een cursus georganiseerd. 
We beschikten nu over een eigen instructieruimte! Er 
volgden cursussen op het gebied van vogels, planten, 
paddenstoelen en landschap. Deze cursussen leverden heel 
wat nieuwe leden op. 
In de periode 1990-2008 organiseerde onze vereniging 
nog maar enkele keren een cursus (o.a. weidevogels, 
vogeltrek, planten determineren). Zelf een cursus op poten 
zetten hoefde eigenlijk ook niet meer zo door de 
activiteiten van de plaatselijke IVN-afdeling en de 
aankondiging van het volledige programma van IVN-
Leiden in de Strandloper met ingang van 2001. 
 
Sinds 2009 verzorgt Dineke Kistemaker, daarbij 
geassisteerd door enkele trouwe secondanten, ieder jaar 
een zangvogelcursus bestaande uit drie instructie-avonden 
en drie excursies. De laatste drie jaren organiseert zij 
daarnaast een Najaarscursus (vogeltrek en wintervogels). 
Al deze cursussen mogen zich verheugen in een ruime 
belangstelling, zowel onder leden als niet-leden. 
Wat de natuureducatie betreft kunnen naast de cursussen 
ook de twee grote natuurtentoonstellingen worden 
genoemd die in de jaren zeventig in de Kapel aan de 

Hoofdstraat gehouden 
werden. Met grote inzet 
van velen en een flinke 
dosis creativiteit werd 
de Kapel omgetoverd 
tot een interessante 
natuurtentoonstelling. 
De eerste (4-13 oktober 
1974) werd geopend 
door Jan Verwey en Jan 
P. Strijbos en trok ruim 
3500 bezoekers. De 
tweede, in 
samenwerking met de 
plaatselijke IVN-
afdeling, vond plaats in 
1979 (15-23 september) 
en trok ook duizenden 
bezoekers. 
 De ervaringen die bij 
deze tentoonstellingen 
werden opgedaan, 
kwamen mooi van pas 
bij de inrichting van het 
Jan Verwey 
Natuurcentrum enkele 
jaren later. 

16 oktober 2014. Cursusavond ‘Vogels in de winter’ in het Jan Verweycentrum olv Dineke Kistemaker. De catering 
wordt door Gerry van der Plas verzorgd.  Foto: Wil Heemskerk 



De Strandloper 48e jaargang jubileumnummer 2, april 2016 46 

  Programma jubileumactiviteiten 
 
9 april 2016 
 

Opening jubileumjaar  
Feestelijke opening van het jubileumjaar en kunsttentoonstelling ‘Kijk op Natuur’ door de  
Burgemeester van Noordwijk dhr. J. Rijpstra in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Première van de promotiefilm over de vereniging.  
Actie voor meer groen: lever een tuintegel in en krijg er een mooie tuinplant voor terug.  
Voor de kinderen is er een prijsvraag en de mogelijkheid om een insectenhotel te maken.  
Er worden diverse oude foto’s en films vertoond. 
 
Tijd: 14.30 – 18.00 uur. 
 

9 april – 8 mei  
 

Kunsttentoonstelling in het Jan Verwey Centrum 
Bezoek de Kunsttentoonstelling ‘Kijk op Natuur’ in het Jan Verwey Natuurcentrum. Ruim 20 leden 
tonen schilderwerken, houtsnijwerk, en beeldhouwwerken over de natuur in onze omgeving.  
Geopend op:  
- vrijdag 14:00 tot 20:00 uur 
- zaterdag 14:00 tot 17:00 uur  
- zondag 14:00 tot 17:00 uur 
 

22 april 
 

Lezing over ‘Natuurlijk Evenwicht’ 
TV-persoonlijkheid en natuurverteller Arjan Postma vertelt over ‘Natuurlijk Evenwicht’ in het Jan 
Verwey Natuurcentrum. De lezing is alleen voor leden. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19:30 uur. 
 

12 mei – 17 juni Kunsttentoonstelling in Gemeentehuis Noordwijkerhout 
Kunsttentoonstelling ‘Kijk op Natuur’ in het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Geopend op 
werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur. Op woensdag tot 19:00 uur. 
 

21 mei 
 

Kampeernacht Jeugdnatuurclub 
De Jeugdnatuurclub gaat een nachtje kamperen in Nieuw-Leeuwenhorst. Ga je mee op stap? 
  

4 juni 
 

Themadag ‘Offem’ voor jong en oud 
Van 10:00 tot 14:00 uur organiseren we verschillende activiteiten op en rond Landgoed Offem. 
lootjesexcursie langs de Varkenboslaan achter Offem. Onder leiding van Wim Kuijper en Annet de 
Willigen wordt het leven in de sloten zichtbaar en op naam gebracht. Vanaf de Varkenboslaan wordt om 
11.00 uur en 12.00 uur o.l.v. Hein Verkade door het landgoed Offem gewandeld. 
 

2 september 
 

Nachtprogramma Nieuw-Leeuwenhorst 
Op 2 september kunt u zelf de wondere wereld ervaren van de nachtvlinders, vleermuizen, uilen, sterren 
en planeten. Speciaal vanwege het jubileum organiseren we een nachtprogramma op landgoed Nieuw-
Leeuwenhorst. Tijd: 19:30 tot 23:00 uur. (reservedatum bij slecht weer 3 september) 
Met medewerking van o.a. Sterrenwacht Foucault, Casper Zuyderduyn, Bart Noort en Hein Verkade 
 

september Scholenwedstrijd 
Alle groepen 5 en 6 van de basisscholen in Noordwijk en Noordwijkerhout mogen een werkstuk over de 
natuur maken. Deze worden in het Jan Verwey Natuurcentrum tentoongesteld. De winnende school krijgt 
een VIP natuureducatie-programma aangeboden.  
 

19 oktober  Herfstnatuurspel in Nieuw-Leeuwenhorst 
Deze feestelijke editie van het jaarlijkse Herfstnatuurspel staat in het teken van het jubileum. Starten 
tussen 13.00-14.30 uur.  
 

28 oktober Lezing 'de Drieteenstrandloper' 
Lezingavond in het teken van het logo van de vereniging: de Drieteenstrandloper. Locatie is het Jan 
Verwey Natuurcentrum. Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Deze lezing is alleen voor leden. 
 

4 november Afsluiting van het jubileumjaar 
We sluiten het jubileumjaar op feestelijke wijze af in het Jan Verwey Natuurcentrum. Met onder andere 
optredens van De Meerminnen en Crescendo. En met een quiz ‘De grootste kenner van de vereniging’. 
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De Strandloper en www.strandloper.nl 

 
 

  

Maart 1969 Het eerste nummer van de Strandloper Maart 2012 Het eerste nummer van de Strandloper in kleur.

De nieuwe website 
www.strandloper.nl 
sinds januari 2015 

 Sinds 1999 verzorgt Kees 
Erkelens de opmaak van ‘de 
Strandloper’ en beheert vanaf 
het begin de website van de 
vereniging.  

 
Franciska Faber beheert de 
Facebook pagina van de site.

 
Achterkant: de Strandloper 
zoals in 1972 met de drie 
Strandloper van Jelle van Dijk
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