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De Strandloper 
 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk.  

Oplage: 650 exemplaren. 

De redactie bestaat uit: H. de Bruijn, C. Erkelens, W.J. Kuijper en C.M.J. Verweij. 

Inleveren kopij: Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk 

of via E-mail: keeserkelens@hotmail.com of redactie@strandloper.nl 

Bezorging: Jan Jacobs, Componistenlaan 31, 2215 SN Voorhout, Telefoon: 0624400707 

jan-jacobs@ziggo.nl  

Homepage vereniging: http://www.strandloper.nl  

 

Het laatstverschenen nummer van de Strandloper en oude nummers zijn ook te downloaden vanaf onze website. 
 

Jan Verwey Natuurcentrum 
 

Het Jan Verwey Natuurcentrum is gevestigd in de bibliotheek van Noordwijk, Zilverschoon 20, 2201 SX 

Noordwijk. Onze uitgebreide natuurbibliotheek, die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe uitgaven, heeft hier 

ook een plaats gekregen. Informatie over de natuur in en rond Noordwijk wordt gegeven met behulp van 

informatiepanelen en informatieve stands.  

Voor groepsbezoek (schoolklassen en dergelijke) is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: 

janverweycentrum@strandloper.nl 

Het Natuurcentrum is verder geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van de maand tussen 

10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de bijgesloten agenda. 

 

De Strandloper wordt gedrukt op FSC® gecertificeerd papier. 

Druk: Multicopy, Katwijk 

 

ISSN:2589-2762 print                 ISSN: 2589-2770 online 

 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 50e jaargang nummer 2: 12 mei 2018

 

Niets uit dit tijdschrift, met uitzondering van korte citaten, mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
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Bij de voorplaat 
 

Oosterse sterhyacint 

Foto: Jelle van Dijk 

 

Zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam (Scilla 

siberica) geven aan dat deze plant hier niet van nature thuishoort. 

Het is een bolgewas, dat oorspronkelijk alleen in Azië en ZO-

Europa te vinden was. Zoals met andere vroegbloeiende planten 

ook gebeurde, werden ze aangeplant bij buitenplaatsen en 

boerderijen. Omdat dit gebruik aanvankelijk vooral in Fryslân 

populair was, worden deze planten nog steeds stinzenplanten 

genoemd. In vroeger tijd was 'stins' in Fryslân de naam voor een 

versterkt (stenen) huis. 

In onze regio is deze soort wijdverspreid door aanplant en 

verwildering vanuit weggeworpen tuinafval. Deze soort kan zich 

vermeerderen via nevenbolletjes, maar ook door zaad. Hierdoor 

ontstaan vaak grote groeiplaatsen zoals op de foto, die genomen is 

in het loofbos bij het kantoor van Staatsbosbeheer aan de 

Duinweg. 

Veel zeldzamer is de Vroege sterhyacint (Scilla bifolia). Dit 

plantje komt voor op landgoed Offem en op het graf van de 

familie Van Limburg Stirum op de Algemene Begraafplaats 

Noordwijk. Wellicht hebben beide groeiplaatsen iets met elkaar te 

maken. In 2017 bleek er ook een grote groeiplaats in natuurgebied 

Het Langeveld te zijn. 

Jelle van Dijk 
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Activiteitenagenda
 

Inloopochtenden  
Zaterdag 7 april  10.00 – 12.00 uur  

Zaterdag 5 mei  10.00 – 12.00 uur  

Zaterdag 2 juni  10.00 – 12.00 uur 

 

Inloopmiddag voor de jeugd 
Zaterdag 2 juni 2018 

Tijd: 14.00 - 16.00 uur   Plaats: Jan Verwey 

Natuurcentrum, Zilverschoon 20 

In het natuurcentrum is veel te doen voor kinderen (en hun 

ouders). Met vragenkaarten over onze prachtige 

landschapskasten kom je veel te weten over de natuur 

rondom Noordwijk. Informatie over de Jeugdnatuurclub en 

de diverse mogelijkheden wat betreft excursies voor 

(basis)scholen. Deze activiteiten kunnen wij zowel binnen 

in het natuurcentrum als buiten in het bos, duin of op het 

strand organiseren; tevens is er informatie over hoe u 

jeugdbegeleider kunt worden. Kom ontdekken wat de 

vereniging te bieden heeft voor kinderen. 

 

Algemene ledenvergadering 
Vrijdag 23 maart 2018 

Aanvang: 20.00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 

Agenda: zie elders in deze Strandloper.  Aansluitend is er 

een lezing. 

 

Jeugdactiviteiten 
De jeugdactiviteiten zijn bestemd voor de jeugd van 6-12 

jaar, tenzij anders vermeld. De kosten bedragen € 1 per 

kind. Deelnemen is alleen mogelijk na aanmelden via het 

e-mailadres: jeugdnatuurclub@strandloper.nl. Je krijgt een 

e-mail ter bevestiging. In verband met de maximale 

groepsgrootte is het helaas niet mogelijk deel te nemen 

zonder aanmelding vooraf! 

De meeste binnenactiviteiten van de jeugdclub vinden 

plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20 

in Noordwijk. 

 

Sterrenwacht Foucault    
Zaterdag 24 maart 2018 

Tijd:13.00 – 15.00 uur Vertrek: Jan Verwey Natuur-

centrum 

In De Zilk bezoeken wij sterrenwacht Foucault. IJsbrand 

en Henny van Straalen laten ons d.m.v. een planetarium en 

een imposante sterrenkijker kennismaken met het heelal. 

Deze middag gaat het over de zon. Wij hopen dan ook op 

een zonnige middag, maar mocht het toch bewolkt zijn, 

dan komt de beeldpresentatie goed van pas. 

 

AW- duinen …damhert en veel meer …. 
Zaterdag 14 april 2018       

Tijd: 9.30 tot +/- 12.30 uur Vertrek: Jan Verwey Natuur-

centrum 

In de AW-duinen hoef je niet netjes op de paden te blijven, 

maar mogen we lekker dwarsdoor! Dat gaan we doen o.l.v. 

Gab de Croock, fotograaf en natuurkenner. Natuurlijk zien 

we vele damherten, maar er is nog veel meer te zien en te 

beleven in dit grote natuurgebied. Trek je wandelschoenen 

aan en ga mee! 

 

Vleermuisexcursie  
Vrijdagavond 25 mei 2018 (bij regen zaterdag 26 mei) 

Tijd: 21.45 – 23.00 uur Plaats: koetshuis van het 

Leeuwenhorstbos aan de Gooweg. 

Spannende vleermuisexcursie in het Leeuwenhorstbos, 

waarbij de vleermuizen met een batdetector worden 

opgespoord. Vleermuizen zijn echte luchtacrobaten; 

overdag zijn ze in ruste, maar na zonsondergang worden ze 

actief en gaan ze op insectenjacht. O.l.v. Gerard van der 

Klugt gaan jullie op zoek naar verschillende soorten 

vleermuizen zoals de Rosse vleermuis, de Dwergvleermuis 

en de Watervleermuis.  

 

Slootjesexcursie   
Zaterdag 9 juni 2018               

Tijd: 10.00 – 11.15 uur Plaats: Varkensboslaan (achter 

Offem) 

Wel eens ontdekt wat er zo al leeft in een slootje? Om daar 

achter te komen gaan we samen met onze gids Wim 

Kuyper op onderzoek. Met een beetje geluk vangen we 

ook deze keer weer de grote waterkever of salamander, 

kleine stekelbaarsjes of de vreemd gevormde bloedzuiger.  

 

Vleermuisexcursie Leeuwenhorstbos      foto: GH 

Damhert AW-duinen   foto: George Hageman 

mailto:jeugdnatuurclub@strandloper.nl
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Excursies 
Het algemene e-mailadres voor informatie over, of 

aanmelden voor de excursies is: 

excursies@strandloper.nl   

Vogel- en plantenexcursie Poelgeest 
Zondag 18 maart 2018 

Tijd: 8.00 - 12.00u Plaats: vertrek vanaf sportpark 

Duinwetering 

Eerst gaan we naar de Polders Poelgeest, het moerasgebied 

tussen Oegstgeest en de Leidse Merenwijk. Hier 

verzamelen zich in maart honderden Grutto's, waaronder 

veel IJslandse. Ook zien we hier Slobeenden, 

Wintertalingen en ganzen. Hierna gaan we naar het bos 

van kasteel Oud-Poelgees,t waar in maart stinzenplanten 

als Sterhyacint, Bosanemoon en Holwortel zijn te zien. 

Aanmelden bij Jelle van Dijk (071-3610833) of via 

excursies@strandloper.nl 

 

Wandeling Koningshof 
zaterdag 14 april 2018 

Tijd: 8.00 - 12.00u Plaats: vertrek vanaf sportpark 

Duinwetering 

Koningshof is een prachtig duingebied bij Aerdenhout. 

Rond het landhuis zijn veel stinzenplanten te zien zoals 

Stengelloze sleutelbloem en 

Armbloemig look. Het beboste 

binnenduin is rijk aan bijzondere soorten 

als Trosglidkruid, Gebogen 

driehoeksvaren en Peperboompje. Ook 

broeden hier veel Boomklevers, mezen 

en spechten. Aanmelden bij Frank-Peter 

Scheenstra (0252-377733) of via  

excursies@strandloper.nl 

 

Zouweboezem 
zaterdag 12 mei 2018 

Tijd: 7.00 - 13.00u Plaats: vertrek vanaf 

sportpark Duinwetering 

Dit moerasgebied bij Ameide is vooral 

bekend door de grote kolonie 

Purperreigers. Ook broeden hier Zwarte 

Stern, Roerdomp, Blauwborst, 

Rietzanger en Baardman. Een goed 

wandelpad maakt dit gebied 

toegankelijk. Laarzen zijn niet nodig. 

Aanmelden bij Gab de Croock (0641462765) of via  

excursies@strandloper.nl 

 

Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen 
18, 19 of 20 juni 2018 

Tijd: 21.00 – 22.30u Plaats: Verkadeplein Noordwijk-

Binnen 

Gierzwaluwen zijn het beste te zien op een mooie 

zomeravond. Maar het kan zo maar gebeuren dat op de 

afgesproken avond vrijwel niets te zien is vanwege slecht 

weer. Daarom een nieuwe opzet voor de 

gierzwaluwenwandeling. 

Opgeven bij Hein Verkade, liefst per e-mail via 

hein.verkade@hotmail.com 

Op zondag 17 juni bepaalt Hein welke dag het zal worden. 

Zij die zich hebben aangemeld, krijgen dan per e-mail  

bericht. Ook zal de gekozen datum vermeld worden op de 

website  www.strandloper.nl 

  

Excursie Poelgeest  foto: GH 

Gierzwaluw excursie   foto: Hein Verkade 

Zouweboezem - Bruine Kiekendief - juni 2017         foto: Jos Zonneveld. 
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Lezingen 
Elke laatste vrijdag van de maand in voor- en najaar vindt 

een lezing plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum, adres: 

Zilverschoon 20. Voor de vaste vrijdagavondlezingen 

geldt: 

  - De toegang voor leden is gratis. De zaal 

gaat open om 19.30 uur. Vol = vol. 

  - Niet-leden betalen € 5,- entree. Graag 

gepast betalen aan de deur. 

  - Reserveren is niet mogelijk. 

 

Bijzonder Berkheide 
Vrijdag 23 maart 2018 

Aanvang: aansluitend aan de Algemene ledenvergadering, 

ca. 20:30 uur    

Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, zilverschoon 20, 

Noordwijk  

Berkheide was tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw 

bij natuurliefhebbers nagenoeg onbekend. Dat het 

duingebied tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag zeer 

grote natuurwaarden had, werd (opnieuw) vastgesteld door 

een groep Leidse biologen en Katwijkse vogelaars. 

Gezamenlijk stelden zij zich te weer tegen enorme 

uitbreidingsplannen van de toenmalige Leidse 

Duinwatermaatschappij (LDM), de ongebreidelde recreatie 

in die jaren en het gebrek aan toezicht en beheer.  

In 1976 werd de Werkgroep Berkheide opgericht. 

Sindsdien wordt vrijwel geheel Berkheide jaarlijks op 

broedvogels geïnventariseerd. Dit jaar verscheen het boek 

‘Bijzonder Berkheide’. Eindredacteuren Gerrit van 

Ommering (een plantenman van huis uit) en Gijsbert van 

der Bent (van huis uit vogelaar) nemen u mee door het 

boek en door Berkheide en geven tal van voorbeelden hoe 

bijzonder dit ooit nagenoeg vergeten duingebied was, nog 

steeds is en hopelijk ook zal blijven.

 

 
Krooneenden in de AWD      foto: George Hageman 
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.Bestuursmededelingen Maart 2018 

 

Het verenigingsjaar werd zoals altijd eind december 

afgesloten met de Zeelandexcursie en geopend met de 

Nieuwjaarsreceptie. Op zondag 7 januari luisterden een 

zestigtal leden naar de nieuwjaarsrede van voorzitter Jaap 

Eisenga. Er werd eerst stilgestaan bij het overlijden van 

twee leden. In augustus 2017 overleed Rien Sluijs, sinds 

jaren een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. Een 

paar dagen voor de Nieuwjaarsreceptie overleed zeer 

onverwachts Jopie Erkelens-Duijndam, de vrouw van Kees 

Erkelens, de man van website en Strandloper.  

Ondersteund door een beeldpresentatie werden daarna de 

activiteiten van het voorbije jaar in herinnering gebracht. 

Diverse mensen werden bedankt voor hun inzet. De leden 

van de educatieve werkgroep ontvingen een roos, evenals 

Hein Verkade vanwege zijn 25-jarig onderzoek aan 

Gierzwaluwen. Jelle van Dijk kreeg een attentie als dank 

voor zijn jarenlange inzet voor het Natuurbeleidsplan. 

Kijkend naar het nieuwe jaar is er goede hoop dat het 

strandreservaat Noordvoort dit jaar gerealiseerd gaat 

worden.  

Een ander hoogtepunt van 2018 

belooft te worden de uitgave 

van een nieuwe Flora van de 

Duin- en Bollenstreek, 

geschreven door onze leden 

Jelle van Dijk en Hans van 

Stijn. Elders in deze 

Strandloper leest u hier meer 

over en ook hoe u het boek 

kunt kopen of bestellen. Door 

het bestuur van harte 

aanbevolen.  

Verwachte verschijningsdatum: 

eind april -  begin mei. Een 

mooi lentekado. 

 

Op 23 maart is weer de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering, waarin het bestuur vertelt over het wel 

en wee van het afgelopen jaar en de plannen voor het 

nieuwe jaar. We zijn al enige tijd op zoek naar een nieuwe 

voorzitter. De termijn van Jaap Eisenga loopt af en een 

nieuwe kandidaat is nog niet gevonden. Daarom een 

oproep aan alle leden: help ons aan een nieuwe 

voorzitter. Volgens Jaap “stelt het niet veel voor”, je 

bent vooral spin in het web, de verbindende factor in 

de vereniging. De 

voorzitter wordt in 

zijn taak 

ondersteund door 

een actief en 

enthousiast bestuur 

en door 

deelspecialisten die 

het bestuur 

vertegenwoordigen 

in natuur- en 

milieucommissies. 

Bent u iemand die 

dat leuk zou vinden, 

of kent u iemand, laat het 

ons weten. Wij zouden er heel blij mee zijn.  

 

Onze Gier- en Huiszwaluwen zijn momenteel nog in 

Afrika. Voordat ze terug zijn, moet hun ontvangst dit jaar 

extra goed voorbereid worden. Wat is het geval? De 

Gierzwaluwen, die al jaren broeden in twee nestkasten bij 

Hein Verkade, krijgen voor hun terugkomst een paar 

nieuwe observatiecamera’s, waardoor hun activiteiten 

beter geregistreerd kunnen worden. Dit dient twee doelen: 

zowel uit oogpunt van onderzoek, als ten behoeve van 

“online” toegankelijkheid, vergelijkbaar met de camera’s 

van Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland. 

Misschien dat we binnenkort via onze website 

www.strandloper.nl mee kunnen kijken naar de 

Gierzwaluwen in de Douzastraat! 

In juni is er een Gierzwaluwenexcursie met Hein Verkade, 

zie de aankondiging elders. 

De Huiszwaluwen op het Westeinde hadden de laatste 

jaren te kampen met te weinig nestgelegenheid. Met hulp 

van onze vereniging, Vogelbescherming Nederland en de 

Nationale Postcode Loterij zal er zeer binnenkort een 

Huiszwaluwentil geplaatst worden, zodat de 

Huiszwaluwen bij terugkomst uit Afrika met open armen 

ontvangen zullen worden. Plaats genoeg in het jaar van de 

Huiszwaluw! 

 

  

Nieuwjaarsreceptie 2018  foto: George Hageman 

http://www.strandloper.nl/
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U zult wel gemerkt hebben, dat het maart-nummer van de 

Strandloper altijd extra dik is. Dat komt vooral door 

publicatie van het Jaarverslag, de Jaarrekening, de 

aankondiging van de Jaarvergadering en de verslagen van 

de Broedvogelinventarisaties. Op de omslag kunt u zien 

dat dit al de 50ste jaargang is. In maart 1969 verscheen de 

eerste Strandloper als een gestencild contactorgaan van de 

Vereniging. In de loop van de jaren is de uitgave steeds 

verder geprofessionaliseerd, vooral door toedoen van de 

computer en de beschikbaarheid van digitale technieken. 

Sinds maart 2012 is het blad volledig in kleur, zoals u het 

nu in handen hebt. 

Vanaf 2005 is de 

Strandloper ook digitaal 

te lezen via de website. 

Sommige leden 

ontvangen het blad niet 

meer op papier, maar 

lezen het online. 

Een werkgroep binnen 

de vereniging (Hein 

Verkade, Gab de 

Croock, Kees Erkelens) 

is bezig om oude 

Strandlopers te 

“digitaliseren”, zodat ze 

ook online te raadplegen 

zijn. Dat is waardevol 

voor het historisch 

archief van de 

Vereniging, maar opent 

ook de mogelijkheid om bepaalde artikelen ter beschikking 

te stellen aan de website www.natuurtijdschriften.nl die in 

beheer is bij Naturalis.  

 

Het laatste weekend van januari was weer de jaarlijkse 

Tuinvogeltelling, voor de 15e keer georganiseerd door 

Vogelbescherming. Landelijk deden ongeveer 65 duizend 

mensen mee. De Noordwijkse top-tien kwam in grote 

lijnen overeen met de landelijke, waarbij opvalt dat de 

Kauw het hier beter doet dan 

landelijk, terwijl de Pimpelmees hier 

achterblijft.  De Landelijke top-drie 

wordt gevormd door: 1. Huismus  2. 

Koolmees  3. Pimpelmees.  

 

Op 26 november trotseerde een groep 

van 14 mensen koude en regen voor 

een excursie naar de 

Randmeren/Oostvaardersplassen.  

Ondanks af en toe even schuilen in de 

auto voor regen en hagelbuien, 

genoot men toch van de waarneming 

van de daar overwinterende 

Steppenkiekendief, jagend en al. 

Blauwbekkend op de grote 

Praambult, werden de vogelaars 

direct warm van een Zeearend die 

recht over hen heen vloog, een mooi 

volwassen exemplaar. Een 

indrukwekkende waarneming, zo’n 

Vliegende Deur. Verder waren daar 

nog te zien, een paar Vossen, Raaf, 

Wilde Zwaan, Kolgans, Grauwe Gans, Brandgans, 

Kramsvogel en Koperwiek.  

Na een opwarmertje in het bezoekerscentrum van 

Staatsbosbeheer, keek iedereen toch voldaan terug op een 

koude en natte excursie met mooie, niet-alledaagse 

waarnemingen.    

 

Voor de Deltaexcursie op 29 december waren de 

vooruitzichten niet geweldig, maar dat weerhield 16 

vogelaars er niet van om toch richting Zeeland te rijden. 

De buienradar gaf vanaf 10.00u regen en natte sneeuw aan, 

maar het begon pas drie kwartier later echt nat te worden. 

Wel was het winderig en koud (2 graden) waardoor men 

weinig de auto uitkwam. Ondanks dat waren er leuke 

waarnemingen. Heel veel Brandganzen, verder o.a. Grote 

en Kleine Zilverreiger, Kuifduikers, Middelste 

Zaagbekken, Eidereend, Brilduiker, Zwarte Zee-eend, 

Paarse Strandloper, Zilverplevier, Bruine Kiekendief, 

Lepelaar, Pijlstaart, Tureluur, Kluut, Wulp, Smient, 

Wintertaling, Geoorde Fuut. Het weer was ondertussen zo 

slecht geworden dat men besloot de route in te korten. Na 

erwtensoep en kibbeling was de groep een uur eerder dan 

gebruikelijk terug in Noordwijk. 

 

Delta excursie 2017 foto: GH 

excursie Randmeren nov 2017 – foto: GH 

http://www.natuurtijdschriften.nl/
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Gestimuleerd door bijna voorjaarsachtige omstandigheden 

verzamelden zich op zondagmorgen 28 januari bijna 

veertig deelnemers bij de ingang Pannenland van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen. Vanwege de grote 

opkomst werd de groep in tweeën gesplitst, de ene groep 

volgde Frank-Peter Scheenstra, de ander koos de route die 

door Jelle van Dijk was bedacht. Het werd voor beide 

groepen een mooie wandeling met zowel aandacht voor 

landschap, planten en bomen, als voor de vogels. Als 

hoogtepunt werd door velen de grote groep Krooneenden 

(ca. 70 ex) en de Klapekster gezien. 

 

In de Amsterdamse Waterleiding Duinen hebben al velen 

kunnen genieten van de aanwezigheid van een of meer 

Klapeksters, een Waterspreeuw en de grote groep 

Krooneenden op de Zwanenplas. 

Diverse fotografen legden ze vast. 

 

De jeugd begon het jaar met een Fossielenworkshop op 20 

januari. Zestien geïnteresseerde deelnemers luisterden 

aandachtig naar het boeiende verhaal van Ben Blokhuizen 

uit Lisse. Ook gingen ze aan de slag met het afkrabben en 

wegpoetsen van rode klei op ammonieten en zee-egels. 

Deze mochten ze mee naar huis nemen samen met nog 

andere fossielen. Ze werden steeds enthousiaster zodat de 

geplande anderhalf uur zelfs nog te kort was.  

 

De laatste lezing van 2017 ging over de nieuwe natuur 

langs de Lek. Henk Tromp is al jaren bezig een 

fotodocumentaire op te bouwen over de veranderingen in 

het landschap sinds de start van het project Ruimte voor de 

Rivier. De toehoorders konden genieten van zeer 

sfeervolle landschappen, vooral de wintergezichten waren 

adembenemend. Verder prachtige opnamen van 

Roerdomp, Porseleinhoen, Waterral (ook jongen), 

Baardmannetje (en –vrouwtje), een Visarend en bloemen 

(o.a. bijenorchis). Henk toonde zich een groot liefhebber 

van de natuur in dit gebied, wat een bezoek meer dan 

waard is. Bovendien is het niet ver weg en vrij 

toegankelijk. 

De eerst lezing van het jaar ging over de 

Slechtvalk, een tot de verbeelding sprekende 

roofvogel, die tijdens een duikvlucht snelheden tot 

meer dan 300km per uur kan bereiken. Deze en 

andere wetenswaardigheden kregen de 55 

toehoorders te horen van Jos Blakenburg. Jos is 

een enthousiast verteller over zijn “werk”. In de 

Zaanstreek houdt hij zich bezig met het wel en wee 

van de Slechtvalk. Met veel feiten en statistieken 

liet hij zien, dat de Slechtvalk zich goed heeft 

hersteld van de DDT-crisis in de jaren ’60 en ’70.  

Het gaat inmiddels zo goed dat er sprake is van 

woningnood. Uit de zaal kwamen al suggesties voor 

plaatsing van een kast op het LUMC of op een hoog punt 

in Noordwijk. Genoeg om over na te praten. Werk aan de 

winkel. 

In april is er weer een cursus Vogelzang. De cursus wordt 

zoals vanouds gegeven door Dineke Kistemaker en bestaat 

uit drie theorieavonden en drie ochtendexcursies. 

Inmiddels is de cursus volgetekend (27 deelnemers). 

Dineke wordt bij de theorieavonden en de buitenexcursies 

bijgestaan door enkele ervaren gidsen van de vereniging.   

 

Namens het bestuur,   George Hageman, secretaris

Waterspreeuw in de AWD  foto: Wil Heemskerk 

Fossielenworkshop Jeugd     foto: Mariska de Graaff 
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Jaarverslag 2017 - Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk 

 

De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk (VNVN) wil de prachtige, maar ook kwetsbare 

natuurgebieden en landgoederen rondom Noordwijk 

behouden en iedereen de mogelijkheid bieden er meer over 

te leren en ervan te genieten.  

Om dit te bereiken doen we onderzoek, organiseren we 

educatieve activiteiten, geven we informatie over de natuur 

en behartigen we de belangen van de natuur in Noordwijk 

en omgeving. Daarnaast vinden wij ook de sociale functie 

van onze vereniging zeer belangrijk: gezamenlijk dingen 

ondernemen en van elkaar leren. 

 

Bestuur 
Het bestuur is in 2017 negen keer bij elkaar gekomen. 

De samenstelling van het bestuur veranderde in maart 

2017. Koene Vegter nam na 15 jaar afscheid als 

penningmeester. Voorzitter Jaap Eisenga sprak hem toe 

en bedankte hem voor 15 jaar vakmanschap. Het bestuur 

was zeer verheugd dat Robert Sluijs deze belangrijke 

functie op zich wilde nemen. Sam van der Mey en 

George Hageman waren aftredend, maar herkiesbaar 

voor weer een periode van drie jaar. 

De samenstelling van het bestuur: 

- Jaap Eisenga  voorzitter, lezingen  

- Robert Sluijs penningmeester, 

ledenadministratie 

- George Hageman secretaris  

- Anneke Swanen PR, contactpersoon 

bibliotheek 

- Sam van der Mey lezingen, contact 

bibliotheek/boekhandel  

- Petra Sonius lezingen, audiovisueel, 

educatieve ontwikkeling 

- Annet de Willigen       educatieve werkgroep  

 

 

Ontwikkeling ledenbestand 
Het ledenbestand groeide in 2017 naar 635 leden, het 

hoogste aantal in de historie van de vereniging. Met name 

de vogelcursussen in voor- en najaar zorgen voor een 

aanwas van nieuwe leden.  

 

Personalia 
Op 19 augustus overleed Rien Sluijs. Jarenlang was Rien 

actief als bestuurslid (1987-2006) en als organisator van 

excursies. In de periode 1986-2000 organiseerde hij 15 

jaar lang de Waddenexcursie.  

De laatste jaren was Rien actief betrokken bij het 

onderzoek naar broedende Boerenzwaluwen, 

Veldleeuweriken en Gele Kwikstaarten. Vol enthousiasme 

kon hij daarover vertellen. De vereniging mist in hem 

iemand, die altijd klaar stond als er een beroep op hem 

werd gedaan.  

   
Jan Verwey Natuurcentrum en educatie 
Het beheer van het Jan Verwey Natuurcentrum is in 

handen van Wim Plaatzer. De coördinatie van de agenda 

van het Jan Verwey Natuurcentrum en de afstemming 

hierover met de bibliotheek ligt bij Anneke Swanen.  

De inloopochtenden op elke eerste zaterdag van de maand 

worden goed bezocht. Leden komen langs om 

waarnemingen uit te wisselen en een kopje koffie te 

drinken. Er zijn vrijwilligers aanwezig om informatie te 

geven aan bezoekers.  

Ook de inloopmiddagen op zaterdag voor ouders en 

kinderen lopen goed. In september werd de inloopmiddag 

gevuld met een workshop “schelpen”, wat met veel 

enthousiasme werd ontvangen.  De inloopmiddagen bieden 

leerkrachten tevens de gelegenheid om contact te leggen 

met de educatieve werkgroepleden. 

De Educatieve werkgroep ontving verschillende scholen. 

Zeven groepen (250 kinderen) bezochten het Jan Verwey 

Natuurcentrum. De schoolkinderen leren zo spelenderwijs 

over de natuur. Het traditionele Herfstnatuurspel in het 

Leeuwenhorstbos was ook dit jaar weer een succes. Ruim 

250 kinderen, vergezeld door ouders of grootouders, 

volgden een speurtocht met 25 natuurvragen en 

opdrachten. Aan de hand van het thema “de aard van het 

beestje” werd het een speelse en leerzame middag.  

 Dankwoord voor Koene Vegter – foto: G. Hageman 

Herfstnatuurspel      foto: Piet Broekhof 
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Met dank aan gastheer Zuid-Hollands Landschap en de 

Stichting Baalbergenfonds en natuurlijk alle vrijwilligers.  

De Jeugdnatuurclub richt zich op kinderen in de 

leeftijdscategorie 6-12 jaar, die interesse hebben in de 

natuur. En dat zijn er aardig wat. Er waren excursies met 

als thema: zelf vetbollen/pindaslingers maken, braakballen 

uitpluizen, zeediertjes, paddenstoelen, een verenpracticum 

en de jaarlijkse slootjesexcursie bij het landgoed Offem.  

 

In voor- en najaar is weer een vogelcursus gegeven door 

Dineke Kistemaker. In het voorjaar was er een cursus 

Vogelzang, bestaande uit drie theorieavonden en drie 

buitenexcursies. In het najaar was er een opfriscursus 

Vogels in de winter, met slechts één theorieavond, maar 

wel drie buitenexcursies. Dineke wordt bijgestaan door een 

aantal zeer ervaren vogelaars, zowel bij de theorie als 

tijdens de excursies. Ook dit jaar was er weer veel animo. 

 

Lezingen en excursies 
In 2017 werden zes reguliere lezingen georganiseerd. De 

lezingen worden voorbereid en georganiseerd door Jaap 

Eisenga en Petra Sonius. Er was één extra lezing in 

samenwerking met Boekhandel van der Meer en de 

Bibliotheek Bollenstreek. Albert Beintema, Gruttokenner 

en auteur van het gelijknamige boek, bekroond met de Jan 

Wolkers Prijs 2016, hield een boeiend verhaal over onze 

nationale vogel, waarmee het niet goed gaat. De reguliere 

lezingen op de 4e vrijdag van de maanden 

januari/februari/maart en september/oktober/november 

werden weer goed bezocht. In januari hield Kees Beaart 

een lezing over de wondere wereld van de insecten, 

waarbij de nadruk vooral lag op de kunsthistorische 

waarde van een 17e eeuws entomologisch boek. In februari 

deed Stefan Sand ons filmisch verslag van het onderzoek 

aan Brandganzen in arctisch Rusland. In maart vertelden 

Dineke Kistemaker en Kees Verweij waarom ze toch zo 

graag naar Zweden afreizen in het voorjaar. Een leuke 

lezing uit eigen gelederen, met mooie foto’s en filmpjes 

van hun reizen met veel aandacht voor de vogels, die wij 

hier als wintergast kennen. In september wist Thomas van 

der Es de zaal te boeien met zijn lezing over de nieuwe 

Biesbosch, met het eerste broedgeval van de Visarend in 

Nederland. Plannen voor een vaarexcursie werden 

gesmeed. De oktoberlezing ging over de natuur, en in het 

bijzonder de vlinders, van Noord-Italië. Op geheel eigen 

wijze maakte Joke Stuurman de zaal enthousiast voor haar 

passie. Eind november vertelde Henk Tromp over de 

nieuwe riviernatuur langs de Lek, ontstaan door het project 

“Ruimte voor de rivier”. 

In 2016 heeft het bestuur de regeling voor toegang tot de 

vrijdagavondlezingen gewijzigd. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen leden en niet-leden, immers men moet 

voordeel kunnen hebben van het lidmaatschap. Voor de 

vaste vrijdagavondlezingen geldt: de toegang voor leden is 

gratis. De zaal gaat open om 19.30 uur. Vol = vol. Niet-

leden betalen € 5,- entree. Reserveren is niet mogelijk. 

Deze regeling lijkt succesvol. Niet-leden zijn vaak bereid 

om voor €10,- lid te worden en dan verder alle lezingen 

gratis te kunnen bijwonen (en ook nog 4x de Strandloper te 

ontvangen). Afgelopen jaar is het niet voorgekomen dat 

Paddenstoelenexcursie   foto: Annet de Willigen 

Slootjesexcursie landgoed Offem  foto: Annet de Willigen 

Brandganzen in arctisch Rusland met Stefan Sand 

 Albert Beintema signeert zijn boek De Grutto      foto: GH 
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we nee moesten verkopen aan de toegangsdeur. Gemiddeld 

worden de lezingen bezocht door 50-60 aanwezigen.  

In 2017 werden veertien excursies georganiseerd, waarvan 

zeven wandelexcursies en twee weekenden. Ervaren 

vogelaars en plantenkenners delen hun kennis en helpen 

vogels of planten op naam te brengen. Het is een mooie 

manier om kennis te maken met andere leden en tegelijk 

iets over de natuur te leren. Het is verheugend om te zien 

dat diverse cursisten van de voor- en 

najaarsvogelcursussen enthousiast worden voor de 

excursies. De excursiecommissie bestaat uit Jelle van Dijk, 

Frank-Peter Scheenstra, Jos Zonneveld en Gab de Croock 

(vervanger van Rien Sluijs). Vogelexcursies hadden als 

bestemming: Amsterdamse Waterleiding Duinen, Kop van 

Noord-Holland, Rietputten van Vlaardingen, 

Lauwersmeer, Schiermonnikoog, 

Randmeren/Flevopolders, Noordelijk Deltagebied. 

Wandelexcursies gingen naar de Amsterdamse 

Waterleiding Duinen, landgoed Offem, Huys te Warmont, 

Kennemerstrand, Noordwijkse Golfclub, Uiterwaarden 

Tull en ’t Waal, Berkheide. De jaarlijkse Waddenexcursie 

ging dit jaar naar Schiermonnikoog, waar 33 deelnemers 

genoten van de natuur, ondanks een enkele bui. 

Het streefgetal van 100 soorten werd niet 

gehaald: “slechts” 88 soorten vogels werden 

gespot. De waarnemers tijdens de Eurobirdwatch 

op 30 september zagen weinig vogels 

overtrekken. Het nieuwe observatiepunt, 100 

meter ten zuiden van Helmhorst, bood goed zicht, 

maar de omstandigheden waren ongunstig. De 

Eurobirdwatch is vooral bedoeld om mensen te 

wijzen op het fenomeen vogeltrek en ze 

enthousiast te maken. 

 

Onderzoek 
Onderzoek blijft een belangrijke pijler voor de 

VNVN. Regelmatig worden tellingen gedaan om 

data te verkrijgen over de vogelstand in polder, 

bos, duin en op het strand of over de vogeltrek. 

Dergelijke waarnemingen worden ter beschikking 

gesteld aan het landelijk waarnemingennet. In 

elke Strandloper worden daarnaast opvallende 

waarnemingen besproken, onder redactie van 

Peter Spierenburg. 

De man met de meeste waarnemingen binnen onze 

vereniging is Jelle van Dijk. De laatste jaren is hij zeer 

intensief bezig met inventarisatie van de wilde planten in 

de streek. Een nieuwe uitgave van de Flora van de Duin- 

en Bollenstreek, in samenwerking met Hans van Stijn, 

staat op stapel. Zie elders in deze Strandloper. 

Het inventariseren van de broedvogels in de Amsterdamse 

Waterleiding Duinen (AWD) door diverse van onze leden 

is een belangrijke informatiebron voor langlopend 

vogelonderzoek. De gegevens worden digitaal ter 

beschikking gesteld aan SOVON (organisatie voor 

vogelonderzoek), waardoor landelijke trends kunnen 

worden gevolgd. Ook gemeenten maken zo nodig gebruik 

van deze gegevens, om de natuurwaarden van een bepaald 

gebied in kaart te krijgen. In de wintermaanden tellen 

leden van onze vereniging éénmaal per maand de 

watervogels in onze omgeving en in 

de AWD.  Leo Schaap coördineert de 

inventarisaties in de AWD en maakt 

mensen enthousiast voor een 

introductiecursus.  

In 2017 werden door Ineke Laroo, 

Ineke van Dijk en Kees Schilder de 

broedvogels van het Overbosch 

(Voorhout) geïnventariseerd. Hein 

Verkade mocht voor het eerst het tot 

dan toe gesloten Landgoed Calorama 

inventariseren en deed daar boeiend 

verslag van, met o.a. een vergelijking 

tussen de vogels in 1967 en in 2017.  

Hein Verkade telt al langere tijd de 

vogels op het strand tussen de 

strandpalen 81 en 71: tussen de 

vuurtoren van Noordwijk en de 

provinciegrens van Noord-Holland. 

Ook telt hij al vele jaren de 

watervogels op de vijver van Nieuw-

Leeuwenhorst. Daarnaast worden 

Kampeerweekend Lauwersmeer foto: GH 

Waddenweekend 2017 Schiermonnikoog foto GH 
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Boerenzwaluwen en Gierzwaluwen in het broedseizoen 

intensief gevolgd en geteld. Ook wordt er gekeken naar de 

vogels, die over zee vliegen en vanaf het strand met kijker 

en telescoop waargenomen kunnen worden. Vanuit een 

speciale “zeetrekhut” wordt er vrijwel dagelijks door Jelle 

van Dijk en anderen geobserveerd. De gegevens worden 

digitaal vastgelegd in een landelijke database.  

2018 is het jaar van de Huiszwaluw. Het toeval wil, dat 

onze vereniging juist nu betrokken is bij de plannen voor 

plaatsing van een Huiszwaluwentil op het Westeinde, waar 

“woningnood” heerst onder de Huiszwaluwen. Met 

belangstelling volgen we de ontwikkelingen. 

Door leden van onze vereniging wordt ook het strand 

geïnventariseerd (Strandwacht Noordwijk-Katwijk: Ellen 

van der Niet, Wim Kuijper). In februari was er een 

speciale inloopochtend waar mensen met hun 

strandvondsten terecht konden bij experts Dick Mol en 

Bram Langeveld (botten) en voor de schelpen, krabjes etc. 

bij Ellen en Wim. Er was zeer veel belangstelling. 

Initiatiefnemer Johan Passchier en Ellen van der Niet 

hielden tenslotte een korte lezing. 

In januari zorgde onze vereniging weer voor aandacht in 

de lokale kranten voor de Nationale Tuinvogeltelling. De 

tuinvogeltelling is een laagdrempelige manier om bij 

inwoners interesse te wekken voor vogels en vogels tellen.  

 

Publicaties 
In het kwartaalblad de Strandloper was, naast de agenda en 

de bestuursmededelingen, aandacht voor bijzondere 

planten en vogels, informatie over aanwinsten van de Jan 

Verwey Bibliotheek en de rubriek Waarnemingen. De 

redactie bestaat al jaren uit Herbert de Bruijn, Kees 

Erkelens, Wim Kuijper en Kees Verweij. 

Van de hand van Jelle van Dijk verscheen een artikel over 

“pauzelandschappen” en de verrassende plantengroei op 

een dergelijk braakliggend terrein. Ook Hein Verkade 

wijdde een artikel aan “crisisnatuur” en wat de gevolgen 

zijn voor de vogels.  

Jelle van Dijk schreef een artikel over Jan Verwey en zijn 

studie van kievitengedrag (1926). Hein Verkade deed 

verslag van zijn inventarisatie van de “Geheime tuin” van 

Calorama. 

Vermeldenswaardig is de rubriek Waarnemingen van Peter 

Spierenburg. Hij geeft elk kwartaal een overzicht van de 

bijzondere vogels die in onze regio zijn waargenomen, 

geïllustreerd met mooie foto’s. Ook zoogdieren, vlinders 

en libellen komen soms aan bod.  

In het maartnummers stond een boeiend artikel over de 

Bruine Beer van Noordwijk. Wim Kuijper haalde daarmee 

de landelijke pers. De door Wim Kuijper in de duinen 

gevonden voorpoot blijkt een van de laatste wilde Bruine 

Beren van Nederland te zijn (1000 jaar geleden). 

Twee leden van onze vereniging vertelden in september 

over hun passie in het TV-programma “Binnenste Buiten”. 

Rogier van Vugt nam de kijker mee naar de Leidse Hortus 

om te vertellen over de bijzondere collectie zeldzame 

planten. Vogelgeluidenexpert Wil Heemskerk ging met 

bioloog en vogelaar Camilla Dreef op stap in de 

Amsterdamse Waterleiding Duinen om te luisteren naar de 

vogelzang in het voorjaar.  

De website www.strandloper.nl publiceert dagelijks het 

laatste nieuws over de natuur in de buurt, foto’s van leden, 

verslagen van excursies en informatie over activiteiten. 

Kees Erkelens verzorgt al vele jaren de website. 

Onmisbaar voor het laatste nieuws en de actuele agenda 

van de vereniging. 

De Facebookpagina, verzorgd door Franciska Faber en 

Frank-Peter Scheenstra, groeide van 325 naar 367 volgers 

(“likes”) in 2017. Het populairste item was het bericht van 

Jelle van Dijk over het uit de boom gevallen Staartmeesje 

(door 710 mensen gezien). Andere populaire berichten: het 

verslag van de excursie naar De Blink (650), verslag 

excursie Rietputten (628), foto van Zomertaling in het 

Vinkeveld door Margreet Dekker (601), foto van Havik in 

Leeuwenhorst van Fija Mills (600), verslag inloopochtend 

Strandvondsten (552) en de Rode Wouw van René van 

Rossum (508).        

Anneke Swanen verzorgt de communicatie met de 

regionale pers. Berichten over lezingen, Eurobirdwatch, 

Tuinvogeltelling, excursies en inloopochtenden krijgen 

ruim aandacht in de regionale en plaatselijke huis-aan-

 Inloopochtend met lezing over Strandvondsten foto GH. 

http://www.strandloper.nl/
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huisbladen. Niet zelden prijkt het bericht op de 

voorpagina. Een pakkend bericht met een goede foto blijkt 

wervend te werken.   

 
Natuurbeleid 
De vereniging hecht veel belang aan samenwerking met de 

gemeente Noordwijk. Onze intentie is om door 

samenwerking en overleg meer en meer kwalitatieve 

natuur te realiseren in en om Noordwijk. Elk kwartaal 

vindt er met onze vereniging (Jelle van Dijk en Jaap 

Eisenga) overleg plaats over het Natuurbeleidsplan van 

Noordwijk. 

De realisatie van het strandreservaat Noordvoort komt 

steeds dichterbij. In 2017 zijn er diverse bestuurlijke 

hobbels genomen en de verwachting is dat in de loop van 

2018 het project opgeleverd kan worden. Leo Schaap 

(gesteund door voorzitter Jaap Eisenga) heeft hier in 2017 

hard aan getrokken. Bij het project zijn de gemeenten 

Noordwijk en Zandvoort betrokken, naast Waternet, het 

Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer, 

Rijkswaterstaat, en de 

Natuurverenigingen.  

Onze vereniging heeft 

zich in samenwerking 

met de Gemeente 

Noordwijk, 

particulieren, de 

Noordwijkse 

Woningstichting, 

bouwbedrijven en 

projectontwikkelaars 

beijverd voor het 

plaatsen van speciale 

neststenen voor 

Gierzwaluwen. De 

gemeenteraad heeft 

zich unaniem achter het 

initiatief geschaard om 

het aanbrengen van 

neststenen in 

nieuwbouw te 

stimuleren. Als 

symbolische blijk van 

deze steun werd door 

de wethouders in 

oktober 2017 een eerste neststeen ingemetseld in een 

hoekwoning van het nieuwbouwplan Losplaatskade. 

Het College van B. & W. kwam in 2017 met het 

voornemen om een trimbaan aan te leggen 

in het Natuurmonument Noordrand 

Noordwijk (de voormalige “trimbaan”). Dit 

gebied maakt deel uit van het Natura-2000 

gebied Kennemerland-Zuid. De Stichting 

Duinbehoud en de Adviesraad voor Natuur, 

Milieu en natuurlijke hulpbronnen 

(waarvan onze oud-voorzitter Jelle van Dijk 

deel uitmaakt) hebben zich uitgesproken 

tegen de voorgenomen aanleg van een 

trimbaan in dit gebied. Onze vereniging 

heeft zich op hetzelfde standpunt gesteld.  

In de tachtiger jaren werd al eerder “strijd” gevoerd over 

dit duingebied langs de Northgodreef. De toenmalige 

trimbaan verpauperde en was vooral een 

hondenuitlaatgebied. Latere plannen voor een Space 

Centrum werden gelukkig ingetrokken en het gebied kreeg 

in 1990 een officiële status van “Natuurmonument 

Noordrand Noordwijk”. Het promoten van outdoor-sport 

staat hier op gespannen voet met het belang van 

natuurbehoud.  

 

Als het gaat om natuurzaken, die de gemeentegrenzen 

overschrijden, wordt de vereniging vertegenwoordigd in 

het MODB (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek) door 

Jelle van Dijk en Leo Schaap. Hierbij wordt vaak 

samengewerkt met de Stichting Duinbehoud.  

Op het Westeinde in Noordwijkerhout broeden al enkele 

jaren tientallen Huiszwaluwen. Helaas is er sprake van 

“woningnood”, er is tekort aan nestgelegenheid. De 

bewoners van het huis zochten contact met onze 

vereniging met de vraag of we behulpzaam konden zijn bij 

het plaatsen van een zwaluwentil. Na een verzoek aan 

Vogelbescherming Nederland kregen we het verheugende 

bericht dat er toestemming is verkregen voor de aanschaf 

en plaatsing van een zwaluwentil. Ook met dank aan de 

Nationale Postcode Loterij.  Robert Sluijs en Hein 

Verkade begeleiden dit project. Extra leuk omdat 2018 het 

“jaar van de Huiszwaluw” is.  
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Overzicht activiteiten 2017 
 

Jeugdactiviteiten Excursies Lezingen 
Help de vogels de winter door 

(21/1) 

Wandeling AWD (21/1) Wondere wereld van de insecten – 

Kees Beaart (27/1) 

Inloopmiddag jeugd (28/1) Vogels in de kop van Noord-Holland 

(19/2) 

Strandvondsten – lezing tijdens extra 

inloopochtend 4/2 

Uilenballen uitpluizen (18/2) Vogels in de Rietputten (25/3) De vlucht van de Brandgans – Thomas 

Lameris & Stefan Sand (24/2) 

Ontdek het Jan Verwey 

Natuurcentrum (25/3) 

Wandeling landgoed Offem (21/4) Een passie voor Zweden – Dineke 

Kistemaker & Kees Verweij (31/3) 

Verenpracticum (8/4) Wandeling Huys te Warmont (14/5) De Grutto – Albert Beintema (28/4) 

Inloopmiddag jeugd (13/5) Planten op het Kennemerstrand 

(10/6) 

De Nieuwe Biesbosch – Thomas van 

der Es (29/9) 

Slootjesexcursie (10/6) Wandeling terrein Noordwijkse 

Golfclub (5/7) 

Natuur/vlinders in Noord-Italië – Joke 

Stuurman (27/10) 

Op zoek naar zeediertjes (2/9) Kampeerweekend Lauwersmeer (18-

20/8) 

Riviernatuur langs de Lek – Henk 

Tromp (24/11) 

Inloopmiddag: workshop schelpen 

(30/9) 

Waddenweekend Schiermonnikoog 

(8-10/9) 

 

Herfstnatuurspel (18/10) Uiterwaarden Tull en ’t Waal (23/9) 

Paddenstoelenexcursie (28/10) Eurobirdwatch (30/9) 

Struinen in de duinen (4/11) Natuurwandeling Berkheide (28/10) 

 

 

 

Vogels in de Randmeren (26/11) 

Vogels in het Deltagebied (29/12) 

 

 
 

 

Ontwikkeling ledenbestand (ledenaantal per 1 januari) 
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Plannen voor 2018 
Een greep uit de plannen voor 2018:  

 

• Blijven stimuleren van vogel- en natuurvriendelijk beleid gemeente Noordwijk (Gierzwaluw, Huismus, Vleermuizen, 

Natuurbeleidsplan) 

• Realisatie van Noordvoort, een strandreservaat tussen Noordwijk en Zandvoort, aantrekkelijk voor de 

Drieteenstrandloper en voor zeehonden om te rusten. 

• Uitgave van een nieuwe Flora van de Duin- en Bollenstreek. 

• Renovatie/vervanging zeetrekhut. 

• Ondersteuning bij het plaatsen van een Huiszwaluwentil op het Westeinde.  

• Nieuwe camera’s bij Gierzwaluwkasten Hein Verkade, waardoor online beschikbaarheid. 

• Digitalisering Strandloper-archief en aansluiting bij www.natuurtijdschriften.nl  (Naturalis). 

• Het plaatsen van informatieborden over natuur en landschap (o.a. Nieuw-Leeuwenhorst).  

 

 

George Hageman, 

Secretaris 

 

Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2018  
 
Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van 2018, die plaats vindt op vrijdag 23 maart om 20.00 uur in het Jan 

Verwey Natuurcentrum (Zilverschoon 20). De agenda ziet er als volgt uit: 

 

 1. Opening 

 2. Mededelingen 

 3. Jaarverslag 2017 

 4. Financieel jaarverslag 2017 

 5. Verslag Kascommissie 

 6. Begroting 2018 

 7. Benoeming kascommissie 

 8. Bestuursverkiezing 

 9. Rondvraag  

 10. Sluiting 

 

Het jaarverslag en het financieel jaarverslag leest u elders in deze Strandloper.  

 

De kascommissie 2018 bestaat uit Wil Heemskerk en Jan Veefkind. Voor 2019 controleren Jan Veefkind en Frank-Peter 

Scheenstra de jaarrekening 2018. Reservelid voor de kascommissie voor 2019 is Louis van Trigt. 

In het bestuur is voorzitter Jaap Eisenga aftredend en niet herkiesbaar. Bestuurslid Anneke Swanen is aftredend en niet 

herkiesbaar. Bestuurslid Petra Sonius is aftredend en wel herkiesbaar. 

Als kandidaat bestuurslid wordt voorgedragen: Annelies Marijnis 

 

De Jaarvergadering gaat vooraf aan de lezing door Gerrit van Ommering en Gijsbert van der Bent over Bijzonder Berkheide  

De lezing zal daarom iets later starten. Mocht u vragen hebben voor de jaarvergadering, bijvoorbeeld over het jaarverslag of 

over de begroting, dan kunt u deze ook vooraf aan ons laten weten. Wij zorgen dan dat deze vragen in de jaarvergadering 

aan de orde komen. U kunt uw vragen mailen naar secretaris@strandloper.nl   

Wij zien u graag op 23 maart. 

 

Namens het bestuur, 

George Hageman 

Secretaris 

 

 
 

  

http://www.natuurtijdschriften.nl/
mailto:secretaris@strandloper.nl
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Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk Jaarrekening 2017 

 
UITGAVEN Begroting 2017 Exploitatie 2017 Begroting 2018 

    

Bestuur/Algemeen 1.500 1.374 1.500 

Activiteiten/Werkgroepen  5.000 2.442 5.000 

Waddenweekend  3.000 2.811 3.000 

Contributies derden 250 177 300 

Strandloper/Website 9.500 7.826 9.000 

Nieuwe Inrichting 3.500 1.009 2.200 

JVN Energie/Onderhoud 7.000 1.664 6.000 

JVN Huur 25.000 23.789 23.966 

Publicaties   20.100 

Projecten   14.000 

Onderhoud   10.000 

Batig saldo tbv Res. Publicaties  9.500  

Batig saldo tbv Res. Projecten  9.600  

Batig saldo tbv Res. Energie/Onderhoud  5.000  

Batig saldo algemene reserve  1.539  

Totaal 54.750 66.731 95.066 

    

    

INKOMSTEN 

 

   

Contributies/Donaties 10.000 10.920 10.500 

Diverse Inkomsten/Subsidie 10.000 16.313 11.500 

Schenkingen/Legaten p.m. 11.281 p.m. 

Rente 500 225 100 

Verkoop diversen p.m. 275 p.m. 

Waddenweekend 3.000 3.315 3.000 

Strandloper Advertenties 450  200 

JVN Inkomsten divers   800 614 800 

Verkoop Flora   4.000 

JVN Huur 25.000 23.789 23.966 

Nadelig saldo tlv Res. Publicaties      2.000  21.000 

Nadelig saldo tlv Res. Projecten 2.500  10.000 

Nadelig saldo tlv Res. Onderhoud   10.000 

Nadelig saldo tlv Alg Reserve         500   

Totaal 54.750 66.731 95.066 

 
BALANS per 1 januari 2017 

 

Activa        Passiva 

Voorraad/Bezittingen        p.m.   Algemene reserve    5.450 

Banksaldi    44.374   Reserve Inrichting/Apparatuur    8.500  

        Reserve Energie/Onderhoud 10.000 

        Reserve Speciale Activ/Project     5.400 

        Reserve Publicaties   15.000 

        Contributies vooruitbetaald         24 

      _____       _____ 

Totaal     44.374       44.374 

 

BALANS per  31 december 2017              

Voorraad/Bezittingen        p.m.   Algemene reserve    6.989 

Banksaldi    69.989   Reserve Inrichting/Apparatuur   8.500  

        Reserve Energie/Onderhoud 15.000 

        Reserve Speciale Activ/Project     15.000 

        Reserve Publicaties 24.500 

      _____       _____ 

Totaal     69.989                    69.989 
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TOELICHTING 
 
Algemeen 

De jaarrekening 2017 wijkt op twee punten duidelijk af van het gebruikelijke beeld.  

Zo heeft Vogelbescherming Nederland ons een subsidie van €3.563 toegekend voor het oprichten van een huiszwaluwtil aan 

het Westeinde. Dit gehele bedrag wordt opgenomen in een reserve. Plaatsing van de til en afronding van de financiën vindt 

plaats in 2018. Daarnaast heeft onze vereniging een legaat van €10.000 ontvangen. Dit bedrag wordt opgenomen in een 

reserve voor de dit jaar uit te geven Flora van de Duin- en Bollenstreek, waarvoor op de balans een bedrag van €20.000 is 

gereserveerd. Van de stichting Baalbergenfonds is een subsidie van € 1.000 ontvangen voor dit boek en €500 voor het 

Herfstnatuurspel en andere educatieve activiteiten voor jongeren. €700 kwam binnen via Vogellust en €500 eveneens voor 

het boek van de heer Salman. Het boekjaar kan worden afgesloten met een batig saldo van € 1539, waardoor de algemene 

reserve stijgt tot €6.989. 

De gemeente Noordwijk heeft de vereniging voor 2017 een algemene subsidie verleend van €32.962, waarvan de gemeente 

€23.789 als huur intern verrekent. 

Van het resterende bedrag van €9.173 is €2.250 bestemd voor de realisering van diverse educatieve activiteiten op 

natuurgebied en € 6.923 voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte en de kosten van energie, onderhoud en 

beveiliging.  

  

Exploitatie 2017 

In 2017 zijn de belangrijkste inkomsten over het algemeen hoger dan begroot, onder meer door het hierboven al genoemde 

legaat en subsidies. Daarnaast is het aantal leden in 2017 opnieuw gestegen van 629 tot uiteindelijk 635, waarbij de 

vogelcursussen zeker een rol hebben gespeeld. De contributiebijdragen zijn met een gemiddeld bedrag van ca. € 17 in lijn 

met de afgelopen jaren.  

Het opnieuw geven van enkele vogelcursussen heeft ook tot extra inkomsten geleid. 

Het Waddenweekend 2017 op Schiermonnikoog kent met 33 een hoog aantal deelnemers wat zich onder meer betaalt in een 

batig saldo dat een mooie buffer vormt voor eventuele tegenvallers in de toekomst. 

Verkoop van onder andere de laatste "Tussen Tulpen en de Zee" en giften zijn kleinere, niet begrootte, meevallers. Rente en 

advertentiekosten zijn lager uitgevallen.  

De uitgaven voor algemene/bestuurskosten en voor diverse door de vereniging georganiseerde activiteiten zijn dit jaar iets 

lager dan begroot. De kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en dergelijke zijn in 2017 lager uitgevallen dan begroot, 

maar hier is nog sprake van nakomende kosten in 2018. 

De kosten voor de Strandloper annex Website www.strandloper.nl zijn dit jaar lager dan begroot. De kosten van nieuwe 

inrichting van het JVN zijn eveneens lager dan begroot.  

 

Begroting 2018   

 

Uitgaven 

- Algemene en bestuurskosten: uitgaven bestemd voor onkosten bestuur, vergaderkosten, kosten administratie en 

contributie-inning, verzekeringen e.d. Verwacht wordt dat deze post in 2018 vergelijkbaar zal zijn met 2017. 

- Activiteiten en werkgroepen: uitgaven bestemd voor de educatieve en andere werkgroepen, het organiseren van 

lezingen, excursies, schoolbezoeken, het Herfstnatuurspel en het op peil houden van de JVN- bibliotheek. Naast 

deze gebruikelijke uitgaven is de vereniging voornemens op verschillende plaatsen in ons werkterrein 

informatieborden te plaatsen. Hiervoor wordt €10.000 gereserveerd.  

- Voor gierzwaluwenonderzoek wordt €2.500,- gereserveerd. 

- Voor de huiszwaluwtil aan het Westeinde wordt de subsidie van Vogelbescherming gebruikt. 

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

- Contributies derden: een redelijk vaste post voor een aantal lidmaatschappen van natuurorganisaties en 

abonnementen op verwante tijdschriften. 

- Jan Verwey Natuurcentrum: uitgaven op het gebied van brandveiligheid, energie, onderhoud, beveiliging en 

schoonmaak zijn tot dusver lager dan verwacht, maar rekening is nog te houden met nakomende kosten. 

- Strandloper: de kosten van de uitgave van het verenigingsblad de Strandloper: normaal 4x per jaar in kleur. Deze 

kosten worden iets lager begroot dan vorig jaar, ivm het stijgend aantal online lezers. 

- Zeetrekhut: € 10.000 voor nieuwbouw in 2018. 

- Nieuwe inrichting: in 2018 mogelijk enkele nieuwe dan wel vervangingsuitgaven. 

 

Inkomsten 

 

- Contributies: inkomsten gebaseerd op de bijdragen van ca. 620 leden die gemiddeld ca. € 17 betalen (bij een 

minimumcontributie van € 10). 

- Diverse inkomsten en subsidies: bij de gemeente Noordwijk is voor 2018 een subsidie aangevraagd van in totaal 

€33.457, bestemd voor huur ad €23.966, kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en dergelijke ad €7.207 en 

realisering van diverse educatieve activiteiten ad €2.284.  

- Schenkingen/Legaten: pro memorie.  

http://www.strandloper.nl/
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- Rente: hier is sprake van sterk dalende opbrengsten. 

- De opbrengsten van het boek de Flora van Duin- en Bollenstreek worden geschat op €10.000. Verkoop overige 

artikelen blijft een pro memorie post.  

- Jan Verwey Natuurcentrum: inkomsten blijven naar verwachting redelijk stabiel. 

- Advertenties Strandloper: inkomsten lopen terug door minder advertenties. 

- Om de geplande uitgaven te kunnen realiseren kan samenvattend een beroep worden gedaan op diverse 

reserveposten. Daar is ook de nodige ruimte voor. 

 

Balans 

Een overzicht van de diverse balansposten: 

- Reserve voor inrichting en apparatuur blijft €8.500; biedt in 2018 mogelijkheid voor (extra) vernieuwing en/of 

vervanging.  

- Reserve voor energie en onderhoud €15.000: €10.000 voor in 2018 geplande nieuwbouw van de Zeetrekhut en 

verder bedoeld voor nakomende energiekosten. 

- Reserve voor nieuwe publicaties en publiciteit wordt €24.500: in 2018 te benutten voor publicatie Flora. 

- Reserve voor speciale activiteiten en projecten wordt €15.000; in 2018 mogelijk te besteden aan informatieborden. 

- De algemene reserve is door het batig saldo in 2017 gestegen met €1539 tot €6.989 

 

 

Robert Sluijs, penningmeester 

Noordwijk, februari 2018 

    

Vooraankondiging Waddenweekend Vlieland 
 
Dit najaar vindt opnieuw het traditionele waddenweekend plaats. Dit jaar gaan we naar het prachtige eiland Vlieland. Onze 

vaste accommodatie ’t Westend wordt verbouwd tot appartementen. Hier kunnen we helaas geen gebruik meer van maken. 

Na wat speurwerk is een alternatief gevonden, Vliehorst is het nieuwe onderkomen (www.vliehorst.nl). Doordat we met een 

nieuw onderkomen te maken hebben, is het ‘vaste’ weekend ook veranderd. We verblijven daar van vrijdagmiddag 5 tot 

zondagavond 7 oktober. De Vliehorst ligt ook dicht bij het dorp, maar meer in het bos. Opnieuw dus een goede 

uitvalsbasis om het eiland te verkennen. Dit gebeurt te voet en op de fiets. Wat soorten betreft is oktober vaak beter, dus wat 

dat betreft is er hoop, dat het een verbetering is. Er is speciale aandacht voor vogels, maar ook voor planten, vlinders en 

libellen. 

 

Het waddenweekend is voor iedereen geschikt, van beginnend vogelaar tot expert; dus meldt u gerust aan! 

De organisatie is in handen van Ruurd Eisenga.  

Vooraanmelding is mogelijk onder vermelding van: Waddenweekend, naam en mobiel telefoonnummer via 

excursies@strandloper.nl  Kosten ca. € 110,- 

Nadere informatie komt in het juninummer van de Strandloper en op de website. 

 

 

 
  

Waddenweekend 2016  foto: Marian Zijderveld 

mailto:excursies@strandloper.nl
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Nieuwe Flora van de Duin- en Bollenstreek 
 

Jelle van Dijk 

 

 
 

Wellicht heeft u verbaasd opgekeken bij het zien van 

deze aflevering van ons verenigingsblad: een 

voorplaat met plantjes! En ook bij het juni-nummer 

zal dat het geval zijn. We moeten teruggaan tot 

december 1997 om een aflevering te vinden met een 

plant op de voorzijde!  Toen vroeg Ees Aartse 

aandacht voor de Blauwe zeedistel. 

De aanleiding voor de keuze van planten op de 

voorzijde is de publicatie van een prachtig 

boek over planten dat onze vereniging in 

eigen beheer zal uitgeven. Dit boek zal naar 

verwachting in april verschijnen. 

Het eerste boek over de planten van onze 

regio verscheen in 1978 met de titel De 

Flora van Noordwijk. Hierna volgde in 1994 

de Flora van de Duin- en Bollenstreek 

waarbij het onderzoeksgebied zich 

oostwaarts uitstrekte tot de provinciale weg 

door de dorpen Sassenheim, Lisse en 

Hillegom. Het boek dat dit voorjaar zal 

verschijnen behandelt ook de flora van de 

gehele Duin- en Bollenstreek. Het is een 

boek met hard kaft op A4-formaat en telt 

288 pagina's. Op ruim 600 foto's zijn ruim 

500 verschillende soorten afgebeeld. Daarbij 

gaat het om bijzondere soorten in vochtige 

duinvalleien, maar ook over het gevarieerde onkruid 

op en langs de bollenvelden. 

Voor de leden van onze vereniging zal dit boek te 

koop zijn voor slechts € 15. Daarbij mogen leden 

zelfs meerdere exemplaren kopen om aan vrienden en 

familieleden cadeau te doen. In de boekhandel zal het 

boek € 24,95 gaan kosten. 

Het bestuur heeft voor deze bijzonder lage prijs 

gekozen om een zo ruim mogelijke afzet te 

stimuleren. Hoe meer mensen belangstelling krijgen 

voor de wilde flora van onze regio, des te eerder zal 

men bereid zijn deze flora te beschermen. Op de 

achterzijde van het omslag wordt dit als volgt 

verwoord:  

 

Met dit boek hoopt de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk te bereiken dat meer 

mensen zullen genieten van de rijke en gevarieerde 

flora van onze regio. Daarbij wordt de wens 

uitgesproken dat dit genieten zal leiden tot 

waarderen en dat vervolgens die waardering zal 

leiden tot bescherming van kwetsbare en waardevolle 

vegetaties.  

 

De titel van het nieuwe boek zal zijn: van Aardaker 

tot Zwanenbloem, Flora van de Duin- en 

Bollenstreek. De Aardaker is een klaversoort die 

vroeger op de duinakkertjes werd gekweekt voor de 

voedzame wortelknolletjes. De Zwanenbloem is een 

wijdverspreide oeverplant in onze regio. Met de 

keuze van A t/m Z in de titel geven de schrijvers aan 

te streven naar een zo volledig mogelijk beeld van de 

regionale flora. 

Na de inleiding waarin de biodiversiteit per 

landschapstype wordt aangestipt, volgt een 

Aardaker juli 2015 Noravallei 
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historische terugblik. Hierin komen onder andere de 

Flora Leidensis uit 1840 en meester De Boer uit de 

eerste helft van de vorige eeuw voorbij. Hierna 

volgen hoofdstukken per landschapstype: duinen, 

bossen, bollenvelden, graslanden, oevers en de eigen 

woonomgeving. Veruit het grootste hoofdstuk wordt 

gevormd door het overzicht van de ruim 1100 soorten 

die na 1980 in de Duin- en Bollenstreek zijn 

aangetroffen. Daarbij wordt bij elke soort iets over 

het voorkeursbiotoop en de regionale verspreiding 

meegedeeld. 

Evenals in het vogelboek Tussen tulpen en de zee 

(2011) zijn ook in dit plantenboek interviews 

opgenomen. Daarbij zijn oudgedienden als Mart 

Gielen en Ees Aartse, maar ook enthousiaste 

jongeren als de gebroeders Langbroek. Vermoedelijk 

zullen veel lezers de rubriek Plant van de maand niet 

overslaan. Voor elke maand is een karakteristieke 

plant gekozen waarover in woord en beeld allerlei 

bijzonderheden worden verteld. 

Zodra de datum van de presentatie bekend is, zal dit 

op www.strandloper.nl worden meegedeeld. Daarbij 

zal ook te lezen zijn op welke adressen u voor € 15 

het boek kunt afhalen. Afhalen is natuurlijk ook 

mogelijk tijdens de inloopochtenden en bij lezingen 

in het Jan Verwey Natuurcentrum.  

Leden die het boek thuisbezorgd willen hebben, 

kunnen het boek nu reeds bestellen voor €21,50 

(inclusief verzendkosten) door overmaking van 

genoemd bedrag op bankrekeningnummer 

NL39INGB0002573795 ten name van Vereniging 

voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, met 

vermelding van FLORA en naam en adres. Na de 

presentatie zal het boek dan zo spoedig mogelijk 

verstuurd worden. 

 
 
 
 

  

 

 

 
 
  

Zwanenbloem juni 2017 Leeweg, Noordwijk 
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Broedvogel Monitoring Project 1986 t/m 2017 
Verslag en analyse van kavels in de zuidelijke AWD duinen 

 
Samengesteld door Leo Schaap 
Inleiding 
In dit artikel wordt verslag gedaan van de broedvogelmonitoring in 2017 van 9 percelen en worden ze vergeleken met 
oudere onderzoeken. Vijf van deze kavels zijn ooit gekozen (Ref. 1) om als referentieperceel te dienen voor de 
broedvogelstand in de zuidelijke AWD.  Een belangrijk kenmerk van deze percelen is dat zij vanaf 1986 ieder jaar op 
broedvogels zijn geïnventariseerd volgens de SOVON BMP methode (Ref. 2). Er wordt een paar jaar al niet meer volledig 
handmatig geïnventariseerd. De meeste waarnemingen worden nu ingevoerd via telefoon of tablet met het AVI-
programma van SOVON. In zuidelijke AWD liggen de volgende percelen: 

- Gijs Kokkieshoek, perceel 318 

- Wolfsveld-west, perceel 325 

- Boeveld-west, perceel 489 

- De Westhoek, perceel 365 

- Hoekgatterduin, perceel 326 

Daarnaast zijn in 2017 een paar andere kavels onderzocht die in het verleden nog niet of veel minder aan de orde zijn 
geweest: 

- Schrama, perceel 1202 

- ZHL-Vogelaardreef, perceel 6893 

- ZHL-De Blink, perceel 8680 

- Noordvoort, perceel 50128 

 
Schrama is op een gegeven moment uit interesse in 1994 als extra plot geopend en geïnventariseerd. Voor de tweede keer 
is dat gedaan in 2017. ZHL-Vogelaardreef is vijf jaar geleden aan de set toegevoegd om de ontwikkelingen aan de rand van 
de zuidelijke AWD te volgen. Ook is dit jaar ZHL-De Blink, onderdeel van het afgesloten duingebied het Langevelderduin, 
geïnventariseerd. Dit afgesloten gebied ligt ten zuiden van de Langervelderslag en is eerder onderzocht in de jaren 2003 
en 2012. Daarnaast is een QuickScan uitgevoerd in de Zeereep van Noordvoort. Voor Noordvoort zijn maar twee rondes 
gelopen hetgeen te weinig is om als een volwaardig BMP project mee te doen. Noordvoort is 3 km lang en bevindt zich in 
het midden op de grens tussen Noordwijk en Zandvoort. 

Figuur 1: BMP gebieden in de zuidelijke AWD 
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Dit jaar worden geen tabellen gepubliceerd maar richt ik 
me op een vergelijking met de beschikbare historische 
gegevens vanaf 1986 toen onze vereniging volgens de 
BMP methodiek is gaan werken. Er zijn nog meer, 
eerdere, onderzoeken door onze vereniging uitgevoerd 
in de zuidelijke AWD en het Langevelderduin. Deze zijn 
samengevat in het rapport ‘Broedvogelinventarisatie 
Amsterdamse Waterleidingduinen 1978 t/m 1985’ (Ref. 
3). Deze inventarisaties zijn volgens de KNNV methode 
uitgevoerd en bieden interessant vergelijkingsmateriaal 
dat voldoende stof oplevert voor een apart artikel.  
Per kavel worden een tweetal grafieken gepresenteerd, 
één grafiek met het aantal soorten en aantal territoria en 
een andere grafiek met de relatieve verdeling naar 
biotopen, de z.g. 100% grafiek. De eerste grafiek is een 
directe weergave van de uitkomst van de inventarisaties 
per jaar. In een 100% grafiek worden de verhoudingen 
tussen vogels van verschillende biotopen weergegeven, 
waardoor de verschillen in bezoekduur en 
seizoensinvloed worden genivelleerd. Dit onder de 
veronderstelling dat de verhoudingen tussen soorten 
gelijk blijven onder wisselende omstandigheden. Op 
basis van trefkans klopt dat maar het is helaas maar ten 
dele waar omdat BMP niet evenredig werkt en per soort 
verschillende regels hanteert. Toch denk ik dat de 100% 
grafiek een getrouw beeld goed benadert.  
Als er over soorten wordt gesproken staan achter de 
naam soms getallen. Dit zijn absolute getallen van de 
broedgevallen in 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017. 
 

 
Biotopen en voorkomen 

De verdeling in biotopen is gebaseerd op het rapport van Henk Sierdsema, Broedvogels en beheer (Ref. 4), dat in opdracht 
van Staatsbosbeheer en Sovon is opgesteld. Voor de eenvoud is gekozen voor de volgende indeling: 

- Struiken en struwelen 

- Opgaand en gesloten bos 

- Open bos en randen 

- Pionier vegetaties, ruigten 

- Diverse biotopen. Hieronder vallen: overige soorten, bebouwing, grazige vegetaties, open water en riet- en 

verlandingsvegetaties. 

De verschillende biotopen in de groep ‘diverse biotopen’ zijn klein en nauwelijks onderling zichtbaar in de grafieken. In de 
onderstaande tabel is de samenstelling van de verschillende biotopen uitgewerkt. Voor de in dit artikel besproken kavels 
gaat het om totaal 94 door BMP vastgestelde broedvogels tussen 1986 en 2017.  
 
Om enigszins een ordening aan te brengen zijn de soorten ondergebracht in categorieën (zie onderstaande tabel). Een 
groot deel van deze soorten is incidentele broedvogel die in minder dan 10 van de 32 jaren kon worden vastgesteld, 
onafhankelijk van het aantal. Slechts 26 soorten, de kern van de broedvogelstand, komen in meer dan 30 jaren voor. Met 
een aantal van deze soorten gaat het niet goed, ik zal daar later op ingaan.  
 

Cat. Voorkomen Omschrijving Aantal soorten 

A 30 t/m 32 jaren Algemene broedvogel 26 

B 20 tot 30 jaren Regelmatige broedvogel 9 

C 10 tot 20 jaren Onregelmatige broedvogel 6 

D < 10 jaren Incidentele broedvogel 53 

  Totaal 94 

Struiken en struwelen Cat. Opgaand en gesloten bos Cat. Pionier vegetaties, ruigten Cat.

Zomertortel B Buizerd D Fazant B

Winterkoning A Torenvalk D Bontbekplevier D

Heggenmus A Boomvalk D Graspieper A

Roodborst A Havik D Witte Kwikstaart D

Nachtegaal A Houtsnip D Paapje C

Roodborsttapuit A Holenduif D Scholekster D

Merel A Houtduif A Kleine Plevier D

Zanglijster A Halsbandparkiet D Kievit D

Bosrietzanger C Bosuil D Wulp D

Spotvogel D Ransuil D Tapuit B

Braamsluiper A Zwarte Specht D Diverse biotopen Cat.

Grasmus A Grote Bonte Specht A Dodaars D

Tuinfluiter B Kleine Bonte Specht D Knobbelzwaan D

Zwartkop A Grote Lijster D Grauwe Gans D

Fitis A Fluiter D Grote Canadese Gans D

Staartmees B Tjiftjaf A  Nijlgans B

Kneu A Glanskop C Bergeend D

Goudvink C Kuifmees D Krakeend D

Open bos en randen Cat. Pimpelmees A Wilde Eend A

Groene Specht B Koolmees A Soepeend D

Boomleeuwerik B Boomkruiper D Kuifeend C

Boompieper A Boomklever D Meerkoet B

Gekraagde Roodstaart A Wielewaal D Waterhoen D

Ekster A Gaai A Blauwborst D

Zwarte Kraai A Kauw D Sprinkhaanzanger A

Groenling D Spreeuw D Rietzanger D

Putter D Ringmus D Kleine Karekiet D

Kleine Barmsijs D Vink A Rietgors C

Geelgors D Sijs D Turkse Tortel D

Grauwe Vliegenvanger D Huismus D

Appelvink D Koekoek A

Gierzwaluw D

Zwarte Roodstaart D

Patrijs D

Tureluur D

Veldleeuwerik D

Soorten, biotopen en categorie t/m 2017
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Uit deze tabel blijkt dat meer dan 56% van het aantal vastgestelde soorten in minder dan 10 jaren present is. Dit zijn de 
incidentele broedvogels zoals Veldleeuwerik, Wielewaal, enkele ganzen, Bergeend, Grote Lijster, enkele uilen en 
roofvogels. De Veldleeuwerik kwam aan het begin van de onderzoeksperiode nog voor terwijl de Grote Lijster zich 
bijvoorbeeld in ZHL-Vogelaardreef lijkt te vestigen. Voor de onderzoeker zijn dit de spannende soorten omdat ze dikwijls 
nieuw zijn en waarvan wordt gehoopt dat zij zich blijvend zullen vestigen. Dat geldt ook voor klasse C. In klasse C zijn 
Goudvink, Bosrietzanger, Rietgors, Paapje, Glanskop en Kuifeend vertegenwoordigd. Van het Paapje weten we inmiddels 
dat het niet meer voorkomt. De Goudvink bijvoorbeeld, werd voor het laatst met 4 exemplaren in 2013 vastgesteld en het 
is nog maar de vraag of hij zich in het gebied opnieuw zal vestigen. Voor de categorieën C en D kan geen trend worden 
vastgesteld, het gaat in deze klassen om incidenten van soorten die onregelmatig voorkomen of soorten die al vroeg in de 
periode zijn verdwenen zoals de Kleine Barmsijs, Patrijs, Fazant, Wulp, Zomertortel en Ringmus. Sommige soorten lijken 
zich te vestigen zoals de Nijlgans, Holenduif, Kleine Bonte Specht en Boomkruiper. Zij komen aan het einde van de 
onderzochte periode regelmatig voor als broedvogel hetgeen vooral geldt voor ZHL-Vogelaarsdreef dat een bijzonder rijke 
vogelstand heeft. 
In de lijst komen 16 rode lijst soorten voor waarvan een groot aantal alleen in het begin van de periode nog voorkwamen 
zoals: Wulp, Patrijs, Zomertortel, Tapuit, Paapje en Ringmus. Andere hebben onregelmatig in het gebied gebroed of zijn 
incidenten zoals Spotvogel, Boomvalk, Ransuil en Rietzanger. Andere lijken zich (weer) te vestigen zoals Grauwe 
Vliegenvanger, Veldleeuwerik en Grote Lijster. Nachtegaal, Kneu en Graspieper, nu nog categorie A, staan sterk onder 
druk net als enkele andere soorten zoals Grasmus en Fitis. 
 

BMP in 2017 vergeleken met historische gegevens 
 

Gijs Kokkieshoek 
BMP plot 318, grootte 47,6 ha 
Geïnventariseerd door Jan Jacobs en Annelies Marijnis  
Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 47,6 ha, waarvan ca. 7 ha gemengd bos, met berk, populier en abeel. De kavel 
telt ca. 15 ha struweel van Duindoorn en Kruipwilg en een toenemend oppervlak kaal zand en stuifplekken. Verder bestaat 
het uit ca. 20 ha open duin met Duinriet, Zandzegge en Helm, waarin solitaire meidoorns en vlieren staan. Het terrein is 
erg geaccidenteerd en erg rustig. Paden ontbreken. Het terrein wordt sterk begraasd door Damherten. In het gebied heeft 
het beheer van de AWD weinig ingrepen gedaan, het is een van de weinig onaangetaste plots. 
Het terrein werd in 2017 10 keer bezocht in de periode 22 maart t/m 11 juni. Er werd één avondbezoek gedaan om met 
name naar de Houtsnip te speuren maar die werd helaas niet gezien. Eén bezoek werd afgebroken vanwege opkomend 
onweer.  
De grafiek van het aantal territoria laat een sterk variërend, nogal onregelmatig beeld zien met een dieptepunt in 2006 
toen Ees Aartse de inventarisatie vanwege ziekte halverwege moest stoppen. Waarschijnlijk kan de lijn tussen 2005 en 
2007 gewoon doorgetrokken worden. Het aantal soorten schommelt tussen de 30 en 22 exclusief 2006. 

 
Voor wat betreft het aantal territoria is 2017 een wat minder jaar geworden, met 114 ex. ligt het aantal beduidend onder 
dat van de vorige jaren. Het aantal soorten is met één gestegen t.o.v. het vorig jaar, de Putter kon dit jaar worden 
bijgeschreven. Een beetje een mager jaar dus. Mogelijk hebben weersinvloeden een rol gespeeld of de wat kortere 
verblijfstijden in het veld dit jaar.  
Er is dit jaar een duidelijke teruggang geregistreerd bij een aantal belangrijke duinsoorten zoals Nachtegaal (15, 17, 14, 14, 
11), Grasmus (17, 21, 16, 17, 12), Heggenmus (16, 16, 18, 21, 10) en Kneu (10, 6, 4, 5, 3) die hiermee op de laagste stand 
ooit terecht is gekomen. 
Uit de verdeling van de biotopen blijkt dat de aan bomen gerelateerde soorten vanaf 2006 in belang toenemen. Deze 
soorten nemen toe of handhaven zich goed zoals Gekraagde Roodstaart, Boomleeuwerik, Boompieper en Vink. De 
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Pimpelmees daarentegen nam duidelijk af. De verdeling in biotopen vertoont een typisch verloop. Niet alleen de pionier 
vogels nemen vanaf 1986 in eerste instantie af maar ook de aan bomen gerelateerde vogels. De invloed van de 
struweelvogels is naar verhouding het hoogst in het jaar 2006 en bereikt ca. 80%. Daarna verandert de samenstelling weer 
ten gunste van aan bomen gerelateerde vogels. Duidelijk is ook dat het belang van de vogels in pionier-vegetaties sterk 
achteruit is gegaan dan wel niet meer voorkomen zoals Wulp, Tapuit en Fazant. 
Er werden een aantal bijzondere waarnemingen gedaan. Zo werd er een nest van een Boomleeuwerik gevonden en een 
paar keer bezocht, de laatste keer met 4 eieren, daarna leek het nest te zijn verdwenen. Tijdens een windstille avond op 
23 mei werd naast het horen van de Koekoek en vele Nachtegalen een meidoornstruik met heel veel Meikevers gevonden. 
Tot laat in de avond werden overal Meikevers gehoord en gezien. Op 29 mei werd een Witte Kwikstaart met een jong 
waargenomen en later een Gekraagde Roodstaart met 3 jonge vogels, nog pluizige bolletjes maar wel met een rode staart. 
 

Wolfsveld-west 
BMP plot 325, grootte 34,6 ha 
Geïnventariseerd door Jaap Eisenga, Wim Plaatzer en Koene Vegter 
Koene Vegter heeft een uitgebreid verslag geschreven, zie hiervoor het artikel elders in deze Strandloper.  
Er werden 10 bezoeken aan dit gebied gebracht, tussen 22 maart en 24 mei, hierbij zat geen avondbezoek. 
Het terrein is ongeveer 35 hectare groot en ligt tussen het Boeveld en de Ruigenhoeker Schulpweg, langs het voormalige 
Van Limburg Stirum kanaal. Het telt vijf beboste duindellen in een overwegend open duinlandschap. In de winter 
2013/2014 is in deze dellen veel vegetatie van riet en struiken verwijderd en in het Verbrande Vlak zijn diverse open 
plekken gemaakt. In het broedseizoen 2014 hebben de vogels daarvan kennelijk geprofiteerd, want het aantal 
broedvogels schoot met 30% omhoog. Het blijkt echter dat dit geen blijvend effect is geweest. In 2015 is het aantal 
territoria weer met bijna 9% gedaald en in 2016 is het aantal verder gedaald met nog eens bijna 20%. De daling komt 
voornamelijk van enkele algemene soorten, zoals Fitis, Merel, Koolmees en Vink. Maar ook de rode lijstsoorten zoals 
Nachtegaal, Sprinkhaanzanger en met name de Kneu doen het slecht. In 2017 is enig herstel opgetreden zoals uit de 
grafiek blijkt.  

 
 
Het herstel komt vooral voor rekening van de volgende soorten: Koolmees (6, 13, 11, 8, 11), Vink (9, 13, 11, 12, 13), Fitis 
(21, 28, 21, 15, 21), Nachtegaal (19, 21, 17, 12, 15) en Kneu (9, 9, 8, 1, 5) na het diepste punt ooit sinds 1986. Het aantal 
soorten schommelt tussen 17 en 30. De meeste soorten werden waargenomen in 2007. Uit de verdeling van de biotopen 
valt ook hier het typische beeld op. In 2006 wordt het hoogtepunt van de struik- en struweelvogels bereikt, ongeveer 80%, 
om daarna gestadig in verhouding af te nemen. Opmerkelijk is dat de demping van het Van Limburg Stirum kanaal in de 
winter van 1995 niet in de cijfers is terug te zien. De inventarisaties van het Boeveld-west laten die verandering wel goed 
zien. 
 

Boeveld-west 
BMP Plot 489, grootte 27,1 ha 
Geïnventariseerd door Willem Baalbergen en Jan Veefkind. 
Tussen 22 maart en 24 mei zijn 10 bezoeken aan het gebied gebracht. Er zitten geen avond- of nachtbezoeken tussen. 
Het gebied wordt in het noorden begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten door de Houtweg, in het zuiden door 
het raster van de Langevelderslag en in het westen door de Van Limburg Stirumvallei. Het betreft een vrij kaal duinterrein, 
met toppen tot 18 m. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 27,1 ha. Het terrein ligt ingeklemd tussen de Houtweg en 
de Van Limburg Stirumvallei, plaatsen waar veel wordt gewandeld en getrimd. Ook vanwege de ligging, dicht bij de ingang 
van het parkeerterrein aan de Langevelderslag, is de recreatiedruk redelijk groot. Langs de Houtweg vinden we begroeiing 
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met struweel, terwijl in het noordelijk stuk het Verbrande Vlak ligt. Deze duinvallei is dicht begroeid met onder meer 
Ratelpopulier en is slecht toegankelijk. 
Willem Baalbergen heeft het gebied in 1978 voor het eerst geïnventariseerd. Sindsdien zijn er veranderingen in het terrein 
aangebracht. Zo is het Van Limburg Stirum kanaal in 1995 gedempt. Daarbij is de hogere opslag van het Verbrande Vlak in 
het noorden van het gebied verwijderd. In 2014 is dit vlak in het kader van het terugbrengen van de zogenaamde grijze 
duinen voor een deel geplagd. Het Verbrande vlak is nu het beste stuk van de inventarisatie.  

 
 
De grafiek laat de invloed van de demping van het Van Limburg 
Stirum kanaal in aantal soorten en aantal territoria heel duidelijk zien. De verandering in 1995 is in de verhouding tussen 
de verschillende biotopen nauwelijks zichtbaar. Wel is duidelijk dat ook hier het belang van de boom gerelateerde soorten 
het maximum bereikt met een maximaal aandeel van de groep ‘struiken en struwelen’ van 80% rond 2006. 
De ontwikkelingen in de laatste jaren zijn overwegend positief. De laatste jaren maar ook in 2017 is sprake van enig herstel 
voor wat betreft het aantal territoria dat vooral op het conto komt van de aan bomen gerelateerde soorten. De 
Nachtegaal en ook de Fitis zijn kennelijk vooral de laatste jaren achteruit gegaan maar zijn nu redelijk stabiel. Andere 
soorten zoals Rietzanger, Blauwborst, Tuinfluiter, Pimpelmees, Goudvink en Rietgors kunnen kennelijk geen vaste plek in 
het gebied veroveren, waarschijnlijk mede als gevolg van verlies aan broedgelegenheid.  
 

De Westhoek 
BMP Plot 365, grootte 53,1 ha 
Geïnventariseerd door Jos Zonneveld, Gab de Croock en Jan Jacobs 
In de periode 11 maart t/m 5 juni zijn 11 bezoeken aan het gebied gebracht, er zijn geen avond bezoeken gedaan en een 
bezoek is vanwege weersomstandigheden onvolledig uitgevoerd. 
Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door het Oosterkanaal, in het 
zuiden door de Starrenbroekerweg en in het westen door de Haasvelderweg. Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De 
Trapjesberg is met ruim 16 m + NAP de hoogste duintop in dit gebied. Het terrein telt 53 ha en bevat verschillende pannen 
en dellen. Het is een sterk struweelgebied en rijkelijk begroeid met Duindoorn en meidoorn. De voorheen overheersende 
Amerikaanse vogelkers is, na rigoureuze kap in de afgelopen jaren, grotendeels verdwenen. In het meest westelijke deel 
zijn flinke stukken vergrast duin geplagd en zijn er enkele duinplasjes ontstaan. Het aangrenzende oude dennenbos van 
het Haasveld is geheel gerooid. Na begrazing door schapen en runderen, vanaf 2004 tot en met 2014, lopen er nu flinke 
aantallen Damherten in de Westhoek.  In het broedseizoen van 2017 stond er in tegenstelling tot 2016 weinig water in het 
gebied. De Westhoek kent een bewogen geschiedenis als het gaat om ingrepen van beheer. De vogelstand heeft daardoor 
waarschijnlijk sterk onder druk gestaan wat goed te zien is in de grafieken vanaf 1986.  
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Hoewel de resultaten van de verschillende jaren erg grillig zijn is een duidelijke trend merkbaar. Zelfs wanneer wordt 
uitgegaan van een voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar is er sprake van een teruggang van bijna 50% in 2014! Er zijn 
drie inventarisatie teams in het gebied actief geweest waarbij Jan Jacobs bijna altijd een rol heeft gespeeld. Het laatste 
team is actief vanaf 2008. Dit betekent een behoorlijk continuïteit in de tellingen hetgeen goed is voor de 
betrouwbaarheid. In alle jaren vanaf 2008 wordt melding gemaakt van werkzaamheden in het terrein. Daarvoor heeft 
begrazing door schapen en runderen, sinds 2004 waarschijnlijk een grote rol gespeeld. Aanvankelijk zorgden de grazers 
voor een piek (2004) maar namen de aantallen daarna snel af. Grote aantallen vogelkers en meidoorn zijn verwijderd en 
grote stukken zijn geplagd. In 2015 is de rust teruggekeerd. Na alle ingrepen in het terrein is er een verbetering in de 
broedvogelstand merkbaar. In 2005 wordt het maximum bereikt van de groep ‘struiken en struwelen’ met een percentage 
van 65%. Daarna zakt de verhouding snel weg om in 2016 een dieptepunt te bereiken van 40%. Herstel van het aantal 
territoria zet zich in na 2013 en zet zich zo te zien voort tot en met 2017. 
Zelfs een Veldleeuwerik en grondbroeders zoals Kievit en Kleine Plevier werden net als twee jaar daarvoor met 1 
territorium in 2017 vastgesteld. De Buizerd en Tureluur kwamen in 2017 niet voor. De Boomleeuwerik (10, 8, 13, 12, 15) 
zit nog steeds in een stijgende lijn hetgeen ook van de Vink (8, 10, 18, 20, 24) gezegd kan worden terwijl de Gekraagde 

Roodstaart (6, 8, 13, 15, 15) nu hoger is dan het oude 
maximum van 14 ex. Opmerkelijk zijn de negatieve 
trends, zie grafiek, van Nachtegaal (max 19 ex., nu 2), 
Sprinkhaanzanger (max 13, nu 0) en Fitis (max 63, nu 23), 
die zich lijken voort te zetten. Deze plot waar zoveel is 
veranderd blijft natuurlijk erg spannend om in de 
toekomst te blijven volgen.  
 Deze grafieken zijn overigens exemplarisch voor het 
dramatische verloop van deze soorten in andere 
percelen. 
 

Hoekgatterduin 
BMP plot 326, grootte 49,1 ha  Geïnventariseerd door Leo 
Schaap, George Hageman en Jaap Deelder 

Tussen 21 maart en 9 juni werden 11 bezoeken aan dit gebied gebracht waarvan 1 avondbezoek voor algemene soorten. 
Daarnaast werd begin juli een paar keer gepost voor de Houtsnippen. Hoewel er Houtsnippen werden waargenomen 
kwamen ze dit jaar niet in het Hoekgatterduin voor. 
Het perceel bevindt zich dicht bij de ingang van De Zilk. Het gebied, 49,1 ha groot, is een interessant gebied met 
stuifkuilen, grijs duin, eikenbos en velden met varens. Zelfs in dit gebied is een toename van verstuiving merkbaar. 
Daarnaast is er veel struweel, zoals Duindoorn en vlier, er zijn mooie grote bomen zoals eik en es, kortom een zeer 
afwisselend gebied. Het Oosterkanaal begrenst het gebied aan de westkant en is er onderdeel van zodat ook watervogels 
tot de inventarisatie behoren. Het gebied is niet geteisterd door de grote Life projecten maar de ruiming van Amerikaanse 
vogelkers heeft tot twee keer toe grote gevolgen gehad voor de vogelstand. Daarnaast is er een duidelijke ontwikkeling na 
2006 richting meer bosvogels en hebben de rode lijst soorten te lijden van de ingrepen om de ‘bospest’ te bestrijden. 
Vanaf 2008 tot en met 2014 is het gebied intensief begraasd geweest door schapen. De explosie van Damherten heeft 
deze begrazing overbodig gemaakt. De onderstaande grafieken laten de ontwikkelingen in dit kavel goed zien. 

 
Als we naar de grafieken kijken vragen we ons vooral af wat er zich rond 2003 heeft afgespeeld. Navraag leerde dat rond 
dat jaar vogelkersbestrijding heeft plaatsgevonden. Met veel geweld is toen een grote rand dicht struikgewas langs het 
kanaal verwijderd. Dit was precies in het vogelrijkste gebied van het perceel. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit de enige 
reden is. Het is aannemelijk dat ook de kwaliteit van de inventarisatie een belangrijke rol heeft gespeeld omdat bij de 
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latere ingreep niet zo’n groot verschil werd gevonden. Tussen de seizoenen 2011 en 2012 werd opnieuw in het 
Hoekgatterduin huisgehouden (Ref. 5). Het kantelpunt is duidelijk te zien in de verdeling van de biotopen; na 2011 neemt 
het aandeel aan bomen gerelateerde soorten explosief toe. Bovendien laat deze grafiek zien dat er rond 2006 al een 
verschuiving wordt ingezet ten nadele van de groep ‘struiken en struwelen’. Hoewel het aantal territoria na de tweede 
ingreep ook afnam is het effect daarvan veel minder duidelijk. Het aandeel van de groep ‘struiken en struwelen’ is in het 
Hoekgatterduin maximaal 60% rond 2008 terwijl dit bij de andere AWD percelen rond de 80% ligt. Het verschil heeft 
duidelijk te maken met de vegetatiekenmerken van het Hoekgatterduin, er is meer bos en er zijn meer bomen in het 
gebied. 
In het jaar 2017 deden zich geen spectaculaire veranderingen voor. Voor het eerst was een Grote Lijster actief in het 
perceel welke meerdere keren is gezien en gehoord. Ook een Wielewaal was dit jaar weer van de partij en werd meerdere 
keren gehoord zowel in het Hoekgatterduin als aan de overkant van het kanaal. Spectaculair waren ook de Gierzwaluwen 
die we laag boven het Hoekgatterduin zagen paren. Waarschijnlijk is het geen broedgeval maar Sovon benoemd de 
waarneming toch als een territorium. Er komen in 2017 nog maar twee Nachtegalen voor, ieder jaar vervalt een 
territorium. De Goudvink is al vijf seizoenen niet meer waargenomen en het is waarschijnlijk dat dit een direct gevolg is 
van het ruimen van de vogelkers. Alle andere waarnemingen passen in het stramien van de laatste jaren, zij het dat er 
langzaam een verschuiving plaatsvindt ten gunste van boom en bos gerelateerde soorten. 
 

Schrama 
BMP plot 1202, grootte 30,7 ha 
Geïnventariseerd door Leo Schaap, George Hageman en Jaap Deelder 
Het perceel werd in 2017 onderzocht tussen 4 april en 10 juni, totaal 7 bezoeken, geen avond of nacht bezoek. 
Het leek ons in 2017 weer eens tijd om Schrama te inventariseren. Het grenst aan de oostkant aan het Hoekgatterduin dat 
sinds 1986 ieder jaar is onderzocht. Schrama kent vooral bos, veel loofhout zoals eik, hoge populieren en naaldbos. De 
perceelgrenzen omsluiten een groot deel van het Vogelenveld, een vergraste vlakte waarop veel Damherten grazen. 
Vanwege het zeer afwisselende oude bos en de vele randen is het een vogelrijk gebied met verrassende waarnemingen. In 
het gebied zijn de oude structuren van vroegere boerenpercelen nog goed te herkennen. Het perceel is eerder in 1994 
door Rien Sluijs onderzocht. Hij onderzocht Schrama tussen 27 maart tot en met 20 juni 1994 door middel van 10 
bezoeken waarvan één bezoek in de avond. 
De twee inventarisaties leverden verschillen op. Onderstaande grafieken laten zien dat het aantal territoria is afgenomen 
van 217 in 1994 naar 163. Het verschil kan mede verklaard worden door het minder aantal bezoeken tijdens de 
inventarisatie in 2017. Minder bezoeken, minder verblijftijd in een gebied leidt tot minder trefkansen zodat de telling lager 
zal uitvallen. Het lijkt er niet op dat projecten van beheer van invloed zijn geweest. Het bosrijke gebied is grotendeels in 
stand gehouden zonder grote ingrepen zoals plaggen en vogelkersbestrijding. Wel zijn delen van het gebied begraasd. Het 
aantal soorten is iets toegenomen. 

 
De verdeling van biotopen laat niet het bekende beeld zien. Het aandeel struweelvogels is laag en nauwelijks afgenomen, 
van 32% naar 30%, wat duidt op achterwege gebleven beheermaatregelen. In absolute zin is te zien dat de struweelvogels 
sterk zijn gedaald, van 72 naar 50. Een hoofdrol hierin is weggelegd voor de Fitis, toen 24 ex. en nu nog maar 8 ex. De 
Nachtegaal doet het hier ook slecht, van 9 naar nog maar 2 in 2017.  Ook de vogels van opgaand en gesloten bos zijn in 
absolute zin afgenomen, van 117 naar 91. Het verschil wordt vooral verklaard door de afwezigheid van de kolonie Kauwen 
die in 1994 nog 15 vogels telde en de graduele verschillen bij Tjiftjaf (van 14 naar 9), Glanskop (van 5 naar 0), Koolmees 
(van 20 naar 10) en Pimpelmees (van 13 naar 8). Grote Bonte Specht (van 3 naar 5), Boomkruiper (van 3 naar 5), Vink (van 
3 naar 22!) en Gekraagde Roodstaart (van 2 naar 9) namen toe. Vogels uit de groep diverse namen sterk af; Wilde eend 
(5), Graspieper (3) en Fazant (3) komen in 2017 niet meer in de lijst voor. 
Ondanks de grote verschillen zijn er bijzonderheden te melden. De Wielewaal was er in 1994 maar ook in 2017. De Zwarte 
Specht die er vroeger een paar jaar heeft gebroed komt niet meer voor, de Kleine Bonte Specht werd echter wel gehoord 
en betekent een broedgeval. Je zou verwachten dat de Boomleeuwerik gezien de vele bosranden, het goed zou moeten 
doen, maar nee, er werd slechts 1 territorium erkend. Heel bijzonder is de kolonie Spreeuwen. Van heel vroeger, ver voor 



De Strandloper 50e jaargang nummer 1, maart 2018  29 

1994 ken ik deze kolonie al en het is bijzonder dat hij zich door de jaren heen heeft weten te handhaven. De spreeuwen 
zitten in populieren in voormalige gaten die door spechten zijn gemaakt. Het is erg lastig om hun aantal te tellen, ze zitten 
hoog en het bladeren dek onttrekt ze aan de waarneming.  Het is te hopen dat het bos van Schrama in stand wordt 
gehouden en niet zal vallen onder de ‘bosbeheer’ plannen waar de AWD nu aan werkt. 
Zowel Havik als Buizerd werden waargenomen. De Buizerd werd frequent waargenomen, ook met volle krop, maar een 
nest hebben we niet kunnen vinden. Het Haviksnest werd vrij snel gevonden maar het werd gekaapt door een paartje 
Nijlganzen. De Havik probeerde de Nijlganzen te verdrijven maar dat lukte ondanks verwoede aanvallen niet. De Fluiter 
die werd waargenomen werd beroemd door zijn televisie optreden. Wil Heemskerk werd ter plaatse geïnterviewd door 
Camilla Dreef voor het programma Binnenste Buiten en liet deze Fluiter op de televisie horen. 
 

ZHL-Vogelaardreef  
BMP Plot 6893, grootte 30,6 ha 
Geïnventariseerd door Gab de Croock  en Jos Zonneveld 
In 2017 zijn tussen 12 maart en 14 juni 8 bezoeken aan het gebied gebracht. Daar zitten geen avond- of nachtbezoeken bij. 
ZHL-Vogelaardreef is een bijzonder gebied, het maakt geen deel uit van de Zuidelijke AWD maar is in bezit van het Zuid-
Hollands Landschap. Het grenst in het westen aan de Gijs Kokkieshoek en in het oosten aan de Vogelaardreef. Het stuk bos 
is gecreëerd na de afgravingen ten behoeve van de bollenvelden in het Langeveld. Meer recent heeft Zuid-Holland 
Landschap het gebied aangepakt o.a. door het plaatsen van bodemschermen om het water in het reservaat te houden. 
Daardoor werd het mogelijk om een aantal plasjes te vormen en een beek in het gebied te maken, het is er erg vochtig. 
Hierdoor is een aan vogels zeer rijk biotoop ontstaan. Het gebied is in 2017 voor de vijfde keer geïnventariseerd. 
De vogelstand in dit gebied blijkt erg stabiel te zijn. De broedvogelstand per 100 ha bereikt een hoge dichtheid, ruim twee 
keer zo hoog als in de duingebieden en is rijk aan soorten op een relatief beperkte oppervlakte. De Nachtegaal (8, 7, 6, 7, 
5) lijkt ook hier een veertje te laten en dat geldt ook voor de Fitis (20, 10, 15, 14, 13). Bijzonder zijn de broedgevallen van 
de Kleine Karekiet (4 ex.), de Dodaars (1 ex.), de Bosuil (1 ex.), Grote Lijster (3 ex.) en Grauwe Vliegenvanger (1 ex.). Helaas 
kon dit jaar de Appelvink niet worden vastgesteld. Het zijn vooral de bos- en struweelvogels die zich hier heel goed thuis 
voelen en zich goed weten te handhaven. Ze maken echter maar 45% uit van het totaal. 

 
 

De Blink 
BMP plot 8680, grootte 34,3 ha 
Geïnventariseerd door Frank-Peter Scheenstra, Annelies Marijnis en Cilka Maas 
In 2017 werd De Blink 9 keer bezocht tussen 18 maart en 25 juni, daar zit geen avondbezoek tussen. 
De Blink ligt net als alle andere terreinen binnen de gemeentegrenzen van Noordwijk en maakt deel uit van het 
Langevelderduin. Het grootste gedeelte is in eigendom van Waternet. Het gebied is afgesloten en niet toegankelijk voor 
recreanten en door de jaren heen heeft er nauwelijks enige vorm van beheer plaatsgevonden. Er vond weliswaar 
bestrijding van de vogelkers plaats maar dat mag geen naam hebben, vogelkers is er nooit dominant geworden. Het 
duingebied heeft zich door de jaren heen zonder al te veel ingrepen van beheer en zonder recreatiedruk kunnen 
ontwikkelen. Het verschilt daarmee van alle andere duinpercelen die regelmatig door onze vereniging worden onderzocht. 
De andere percelen zijn bijna allemaal goed toegankelijk en worden matig tot intensief beheerd vanwege 
vogelkersbestrijding, plaggen, maaien en begrazen door koeien en/of schapen.  
Het Langevelderduin wordt omsloten door het fietspad in het oosten langs de Kapelleboslaan, het fiets/voetpad naar het 
strand tegenover de Stayokay aan de zuidkant, de Noraweg in het westen en de Langervelderslag in het noorden. Het 
totale gebied blijkt na meting ongeveer 122 ha groot te zijn waarvan in het zuiden 34,3 ha wordt ingenomen door het 
gebied De Blink dat in handen is van het Zuid-Hollands Landschap. Het gebied is sterk geaccidenteerd, kent veel 
stuifplekken en weinig hoog struweel en bomen. 
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In 2003 werd het gebied door Jelle van Dijk geïnventariseerd. Hij splitste de gegevens van De Blink af van het totale 
Langevelderduin dat 122 ha groot is. Jelle rapporteerde dat hij in 2003 totaal 22 uur besteedde aan de inventarisatie van 
122 ha. In 2012 werd De Blink door Leo Schaap viermaal bezocht en door Jelle van Dijk tweemaal. Toen werd in totaal voor 
34,3 ha ca. 12 uur besteed aan de inventarisatie. Frank-Peter, Cilka en Annelies deden er 26 uur over om De Blink in kaart 
te brengen. Ik vermeld deze getallen omdat ze belang zijn voor de beoordeling van de resultaten. Het BMP is erg gevoelig 
voor de hoeveelheid tijd die in het veld wordt besteed. Dat is te zien in de volgende grafieken: 

   
Gezien de bezoektijd is het niet zo verwonderlijk dat de absolute aantallen verschillen vertonen. Helaas worden de 
veranderingen in de autonome broedvogelstand daardoor gemaskeerd.  
Net als bij de andere plots verandert de verhouding tussen vogels van struiken en vogels van bomen. In 2003 was de 
verhouding tussen vogels van ‘struiken en struwelen’ tot de rest iets hoger dan 80%, in 2017 is dat gedaald tot iets meer 
dan 60%. Dat is voor De Blink bijzonder want zeker tussen 2003 en 2017 is er veel gebeurd als het gaat om natuurlijke 
verstuivingen. Er is sinds 2003 geen sprake van toename van bomen, eerder het tegenovergestelde. Het natuurlijke proces 
van toenemende verstuiving is waarschijnlijk al vanaf begin jaren 2000 aan de gang. Als je van Noordwijk naar Zandvoort 
fietste was dat proces links en rechts goed te zien, witte kragen en witte plekken werden groter en lieten zien dat er veel 
meer verstuiving opgetreden is dan voorheen. Ook de Google Earth foto’s die vanaf 22-04-2003 beschikbaar zijn laten zien 
dat de verstuivingen toenemen. De Earth foto van 31-12-2005 laat duidelijk zien dat er veel meer witte koppen op de 
duinen zijn gekomen dan in 2003. Op 1-5-2013 zijn veel grotere stuifplekken zichtbaar en op de foto van 1-5-2016 zijn veel 
van deze plekken nog groter geworden alhoewel andere delen zo te zien weer wat ‘dichtgroeien’. Ook de beheerders van 
de duinen realiseren zich dat er een enorme toename van verstuiving in de duinen van Zuid-Holland plaatsvindt. 
Hoe de veranderde verhoudingen in de broedvogelstand in De Blink in het licht van de verstuivingen te verklaren is, is een 
mooi onderwerp voor nader onderzoek. 

Noordvoort 
BMP plot 50128, grootte 61 ha 
Geïnventariseerd door Leo Schaap en Jan Jacobs 
Tijdens een Quick Scan werd Noordvoort in twee bezoeken, op 5 mei en 25 mei, op broedvogels geteld. Het aantal 
bezoeken is veel te weinig om er een volledig BMP project van te maken. Aangezien beide data binnen alle datumgrenzen 
liggen kan wel een indruk gegeven worden van de broedvogels in deze kavel. 

Koolmees 3 Nachtegaal 15 

Boomleeuwerik 3 Heggenmus 8 

Fitis 13 Boompieper 1 

Braamsluiper 2 Graspieper 12 

Grasmus 16 Vink 8 

Merel 4 Kneu 9 

 
Voor Ekster en Zwarte Kraai die in beide bezoeken werden aangetroffen is het aantal waarnemingen te weinig om als 
territorium te benoemen. Het gebied is weliswaar groot maar relatief gemakkelijk te inventariseren. Heen over de reep en 
terug over het fietspad dat de grens vormt van de kavel. Op 5 mei werden we getroffen door het spektakel van de 
gierzwaluwen trek. Honderden Gierzwaluwen gingen laag over de zeereep om noordwaarts te trekken. 
Het gebied is interessant omdat in de reep van dit natuurgebied door Waternet de verstuiving van het zand in werking is 
gezet. Vooral in het noorden doen de stuifkuilen het goed en steeds meer zand begint zich in oostelijke richting te 
verplaatsen. Nu doen de rode lijst soorten Graspieper, Kneu en Nachtegaal het nog goed. Het is altijd een genot om al 
fietsend de Nachtegalen in voorjaar en zomer in de reep te horen. Let op de Vinken, 8 ex. in de reep, wie had dat vroeger 
kunnen denken. 
In het kader van PAS, Programma Aanpak Stikstof, zal door Staatsbosbeheer veel struweel in het Zuid-Hollandse deel van 
de reep worden verwijderd. Volgens Staatsbosbeheer groeit er te veel Duindoorn in de reep en dat zou moeten worden 
teruggebracht. De genoemde rode lijst soorten maar ook Fitis, Grasmus en Heggenmus zullen daar zeker sterk onder 
lijden. 
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Samenvatting en conclusie 
Het is lastig om de grafieken van het aantal territoria en soorten op waarde te schatten. Wel is duidelijk dat er verschil in 
ontwikkeling zit. De tendens in het Hoekgatterduin is licht stijgend en dat is ook het geval in het Wolfsveld-west. Stabiel 
lijken Boeveld-west, na 1995, en Gijs Kokkieshoek, ondanks de pieken en dalen, blijven ze redelijk stabiel. De Westhoek 
toont een extreme daling van het aantal territoria. Over De Blink en Schrama kan moeilijk een trend worden berekend, er 
zijn te weinig onderzoeken die bovendien onderling niet goed vergelijkbaar zijn. ZHL-Vogelaarsdreef is een voorbeeld van 
stabiliteit dat nergens bij de andere plots te vinden is. Onderhuids zijn de veranderingen op biotoop- en soortniveau groot, 
behalve bij kavel ZHL-Vogelaarsdreef dat ook daar een toonbeeld van stabiliteit is.  
Als je rondloopt in de zuidelijke AWD dan is te zien dat De Blink, Gijs Kokkieshoek, Boeveld-west en Wolfsveld-west op 
elkaar lijken. De kavels zijn geaccidenteerd, met sterk toenemende verstuiving, verspreid voorkomend struweel, dellen 
met hogere struiken en boompjes maar geen percelen bos. Dat is ook te zien aan de verdeling van broedvogels in 
biotopen, ze lijken sterk op elkaar. De ontwikkeling van het biotoop ‘struiken en struwelen’ is praktisch gesproken 
hetzelfde. Alle vier hebben rond 2006 een kantelpunt, een maximum van 80% en dalen tot ca. 60% in 2017. De daling zet 
bij alle vier de kavels in na 2006. Dit kan te maken hebben met de ingezette natuurherstelprojecten maar ook de opkomst 
van het Damhert kan hier de oorzaak van zijn of hiertoe hebben bijgedragen. Na 2006 explodeerde het aantal Damherten 
waarschijnlijk ook in de zuidelijke AWD. Ook de verdeling in het Hoekgatterduin en de Westhoek laat zien dat de daling 
inzet na 2006. Een andere reden zou kunnen zijn dat de verstuivingen pas na 2006 de vogelstand hebben beïnvloed door 
verandering van de vegetatie. Opmerkelijk is dat het aandeel vogels van ‘struiken en struwelen’ in Schrama slechts een 
geringe verandering toont tussen 1994 en 2017. Dat is zeer opmerkelijk gezien de grote wijzigingen in de andere percelen. 
ZHL-Vogelaardreef is een toonbeeld van stabiliteit. Een dergelijk vlakke verhouding van vijf jaar is in geen enkel ander 
perceel te vinden.  
Zoals gezegd vinden onderhuids veel grotere veranderingen plaats en dat is goed te zien als de vijf AWD kavels bij elkaar 
worden opgeteld en gekeken wordt naar trends tussen 1986 en 2017. De vogels van ‘opgaand en gesloten bos’ en van 
‘open bos en randen’ nemen sterk toe. Goede voorbeelden zijn de Boomleeuwerik, Gekraagde Roodstaart en Vink die een 
grote stijging laten zien. De Koolmees en Pimpelmees dragen aan de stijging ook hun steentje bij terwijl de Boompieper 
zich goed handhaaft. Binnen de groep struiken en struwelen zitten een paar stijgers zoals de Roodborsttapuit, Tuinfluiter 
en Zwartkop. Het aantal dalers overheerst numeriek, zoals Fitis met een daling van bijna 30%, Heggenmus met een daling 
van meer dan 20% en de Grasmus iets minder dan 20%. Van de Sprinkhaanzanger is bijna niets over, ooit waren er 30 
broedgevallen en nu nog maar een of twee. De Zwarte Kraai weet zich ook te handhaven maar wat bijzonder is, is de 
Ekster waarvan in 2017 geen territorium kon worden vastgesteld, voor het eerst in 32 jaar. De afname van de Fitis is 
spectaculair en het is zeer waarschijnlijk dat de Damherten het hoge gras, dat de Fitis nodig heeft om in te kunnen 
broeden, afgrazen.   
Vogels van de rode lijst zoals Nachtegaal, Graspieper en Kneu doen het alle drie slecht. Aanvankelijk liet de Nachtegaal een 
matige stijging zien maar na 2006 loopt het aantal hard terug van 73 in 2005 tot 34 in 2017, meer dan een halvering dus. 
De Graspieper deed het aanvankelijk heel goed, bereikte een maximum in 2000 om daarna meer dan te halveren in 2017. 
De Kneu laat een bijna lineaire daling zien van 40% tot 2017. De afname van struweel, enerzijds een gevolg van bestrijden 
van de Amerikaanse vogelkers, het verwijderen van Duindoorn om het zand meer ruimte te geven en anderzijds de 
Damherten en de toenemende verstuiving zullen daar ongetwijfeld aan ten grondslag liggen. Al vroeg in de periode 
vertrokken diverse rode lijst soorten uit de zuidelijke AWD zoals Zomertortel, Paapje, Wulp en Tapuit. Het zou wel heel 
jammer zijn als we in de nabije toekomst hier meer soorten aan moeten toevoegen.  
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Broedvogelinventarisatie AWD 
Wolfsveld-West 2017 

 
Geïnventariseerd door Jaap Eisenga, Wim Plaatzer 

en Koene Vegter (verslag/foto’s) 

 

Terreinomschrijving/algemeen 
 

Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectaren langs het 

voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt 

verder begrensd door het Finleyweggetje aan de 

zuidoostkant en de Ruigenhoeker Schulpweg in het 

noorden. Het is een afwisselend geaccidenteerd 

terrein met een vijftal dellen, waaronder het 

Abelendel, het Spejendel , het Biezenvlak en het 

Ronde Vlak met een variatie aan begroeiing van 

Meidoorn, Berk, Duinliguster, Vlier, Ratelpopulier en 

oprukkende Duindoorn.  

De basisbegroeiing  van lage struiken en riet is enkele 

jaren geleden in diverse dellen grondig verwijderd. 

Dit laat nog steeds zijn sporen na en zorgt niet direct 

voor meer territoria in 2017.  

 

Toelichting op de inventarisatie 2017 
 

Het lopende inventarisatiejaar laat zich kennen door 

een relatief koud voorjaar en weinig neerslag. In 

tegenstelling tot vorig jaar komen er nauwelijks 

onbewolkte ochtenden voor. De wind, die nogal eens 

uit het noorden komt, zorgt wel voor frisse lucht met 

soms fraaie wolkenpartijen.  

In totaal hebben wij in de periode medio maart tot 

eind mei 2017, tussen 7 en 10 uur ’s ochtends, 10 

bezoeken gebracht aan dit afwisselende duingebied.  

Uiteindelijk leidt dit in 2017 tot in totaal 23 soorten 

met 128 territoria, waarmee, in vergelijking met 

2016, sprake is van een lichte daling in aantal soorten 

maar van een bescheiden stijging in aantal territoria 

(in 2016: 26 soorten en 121 territoria).  

Zoals elk jaar weer zijn het In het begin van de 

inventarisatierondes vooral de Heggenmus met 13 

broedgevallen (14 in 2016), de Koolmees met 11 (8 

in 2016) en de Vink met 13 (12 in 2016) die zich 

laten horen en zien. Vooral de Koolmees scoort 

hiermee hoger dan vorig jaar.  

 

Later in het broedseizoen bestaat de gebruikelijke top 

drie voor deze biotoop opnieuw uit Fitis, Nachtegaal 

en Grasmus met resp. 21, 15 en 13 broedgevallen, 

versus  15, 12 en 15 in 2016.  

Op langere termijn bezien blijkt het beeld bij de Fitis 

redelijk stabiel, maar is bij de Grasmus  - en eigenlijk 

ook de Nachtegaal - sprake van een doorzettende 

daling. 

De Merel scoort met 7 marginaal lager dan de 8 

broedgevallen  in 2016 en het resultaat van de Kneu 

is met 5 broedgevallen duidelijk gestegen ten 

opzichte van het ene broedgeval van 2016. 

Daarnaast komt in dit gebied een aantal vogelsoorten 

voor met kleine aantallen territoria, waarbij we elk 

jaar weer benieuwd zijn in hoeverre ze al dan niet 

zijn op te sporen en waar te nemen. 

 

Dit jaar gaat het in positieve zin om: 

 

• Tjiftjaf (2)  

• Winterkoning (4) 

• Zwarte Kraai (1)  

• Roodborsttapuit (2)  

• Vlaamse Gaai (1)  

• Gekraagde Roodstaart (1)  

• Boompieper (2)  

• Braamsluiper (3)  

• Boomleeuwerik (5  

• Pimpelmees (3)  

• Roodborst (1)  

• Houtduif (2) 

• Zwartkop (1) 

• Nijlgans (1)  

• Sprinkhaanzanger (1) 

 

Buiten de datumgrenzen en/of criteria vallend 

zijn dit jaar waargenomen: Goudhaan en Tapuit . 

Een Tapuit is dit jaar slechts één keer gezien - 

symptomatisch voor de algehele duinsituatie.  

Helemaal niet gezien geldt voor: Graspieper en 

Blauwborst (afgelopen jaren regelmatig wel 

gezien), Koekoek (alleen in de verre verte 

gehoord) en Staartmees, Rietgors, Tuinfluiter en 

Goudvink (al meerder jaren niet meer gezien).  

 

Overvliegend zijn in deze periode waargenomen: 

Zilvermeeuw, Aalscholver, Holenduif, Torenvalk, 

Boeren- en Gierzwaluw, Visdief, Grauwe Gans en 

een mooie groep overwiekende Knobbelzwanen.  

 

De totalen van gespotte zoogdieren zijn in 2017 als 

volgt: ca. 50 Konijnen en ca. 150 Damherten :  

ondanks het gestarte afschot toch nog vrij veel herten. 

Vossen of Reeën zagen wij dit jaar helaas niet. 
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Mooie wolkenluchten tijdens een frisse ochtend bij het Spejendel 

Koffiepauze in het Biezenvlak met lichte miezer (JE en WP) 
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Broedvogelinventarisatie Coepelduynen in 2017 
Casper Zuyderduyn & Joop de Leeuw 
 
In 2017 hebben vrijwilligers van de Werkgroep Berkheide & Coepelduynen op verzoek van Staatsbosbeheer, de 
Coepelduynen geïnventariseerd op broedvogels. Het doel van deze kartering was de verspreiding en het aantal territoria 
van de broedvogelbevolking van dit gebied vast te leggen. Het is de bedoeling deze kartering jaarlijks te gaan herhalen.  
 

 
 
Afbeelding: Coepelduynen gezien vanaf het zuidwesten, met uiterst rechts boven de Estec. 3 november 2017. Op deze foto 
is goed te zien dat de zeereep grotendeels met struiken begroeid is. Het gedeelte ten oosten van het fietspad heeft veel 
meer een open karakter met een grote hoeveelheid stuifkuilen. Aan de westkant is aangroei van embryonale duintjes te 
zien. Fotograaf Toine Cornelissen/Aircarus 
 
De broedvogelkartering van 2017 is uitgevoerd volgens de methode Broedvogel Monitoring Project (BMP) ontwikkeld 
door SOVON (Vergeer et al., 2016) met behulp van Avimap, een digitaal autoclusteringsysteem. Het onderzoeksgebied is 
in 3 kavels verdeeld, zodat één inventarisatieronde in maximaal 4 uur gelopen kan worden (zie kaart). In 2017 zijn geen 
nachtronden gedaan zodat eventuele territoria van nachtvogels zijn gemist. In tabel 1 staat aangegeven wie de kavels 
hebben geïnventariseerd. De veldgegevens zijn in kavel C2 en C3 direct digitaal ingevoerd op een tablet via Avimap. In 
kavel C1 zijn de gegevens in eerste instantie ingetekend op een papieren veldkaart en later overgezet in Avimap. 
 
Tabel 1. Kavelindeling 
 

 Oppervlakte    Karteerders 

C1 55,3 ha Annelies 
Marijnis,  
Lenard 
Onderwater, 
Job de Ridder 

C2 55,1 ha Ben ter Haar, 
Joop de 
Leeuw 

C3 50,4 ha Casper 
Zuyderduyn 
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Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal broedvogelterritoria in 2017 (vetgedrukt). In totaal zijn in 2017 van 33 soorten, 
413 territoria vastgesteld. Hiervan worden 5 soorten vermeld op Rode Lijst vogels 2017. Het gaat om Koekoek, 
Nachtegaal, Graspieper, Huismus en Kneu. De Blauwborst, Goudvink en Vink zijn in 2017 voor het eerst als broedvogel in 
de Coepelduynen vastgesteld. Heggenmus, Grasmus en Kneu zijn veruit de meest algemene broedvogels in het gebied.  
 
 Tabel 2. Overzichtstabel vastgestelde territoria in 2017, 2015 en 2007.  

Soortnaam Kavel 
C1 

Kavel 
C2 

Kavel C3  Totaal 2017     2015      2007 

Bergeend - - - - - 1 

Wilde Eend - - - - Niet geteld 1 

Buizerd - - - - - 1 

Houtduif 6 5 1 12 Niet geteld Niet geteld 

Koekoek - - 1 1 - 2 

Groene Specht 1 - - 1 1 - 

Grote Bonte Specht 1 - - 1 1 - 

Ekster 4 6 4 14 Niet geteld 6 

Gaai 2 3 1 6 Niet geteld Niet geteld 

Zwarte Kraai 3 3 2 8 Niet geteld 2 

Pimpelmees 1 - 2 3 Niet geteld Niet geteld 

Koolmees 4 7 3 14 Niet geteld Niet geteld 

Staartmees - - 1 1 - - 

Boomleeuwerik 3 6 4 13 6 1 

Tjiftjaf 2 - 2 4 Niet geteld Niet geteld 

Fitis 11 11 14 36 Niet geteld Niet geteld 

Braamsluiper 4 4 5 13 7 7 

Grasmus 17 20 25 62 69 63 

Zwartkop 3 3 1 7 8 1 

Tuinfluiter - - 1 1 1 - 

Boomkruiper - - - - 1 - 

Sprinkhaanzanger 2 1 2 5 1 4 

Bosrietzanger - - - - - 3 

Spotvogel - - - - 1 - 

Winterkoning 3 - 1 4 Niet geteld Niet geteld 

Merel 5 6 5 16 Niet geteld Niet geteld 

Zanglijster 1 1 - 2 2 - 

Roodborst 1 1 2 4 Niet geteld Niet geteld 

Nachtegaal 7 13 7 27 27 10 

Blauwborst - 1 - 1 - - 

Gekraagde Roodstaart - 1 - 1 1 - 

Roodborsttapuit 5 6 9 20 28 2 

Heggenmus 22 20 23 65 55 Niet geteld 

Huismus 1 - - 1 2 - 

Graspieper 6 8 5 19 32 18 

Vink 2 5 1 8 Niet geteld Niet geteld 

Groenling - - - - 2 - 

Putter 1 - 1 2 - - 

Kneu 11 16 13 40 31 17 

Goudvink - 1 - 1 - - 

Tot. aantal territoria 129 148 136 413 n.v.t. n.v.t. 

Tot. aantal soorten 28 24 27 33 n.v.t. n.v.t. 

 
Vergelijking met eerdere broedvogelkarteringen 
In 2007 en 2015 is het gebied geïnventariseerd door resp. SOVON (Slaterus, 2008) en onderzoeksbureau van der Goes en 
Groot (van Groen & Langbroek, 2015). Het onderzochte gebied was hier minder uitgebreid omdat het meest westelijke 
deel van de zeereep niet in het onderzoek werd meegenomen en de focus lag op het door Staatsbosbeheer beheerde deel 
van de Coepelduynen. In totaal ging het hier om 139 hectare. Algemenere soorten werden in deze laatste twee 
karteringen niet meegenomen (zie tabel 2) en het aantal inventarisatieronden was beperkt tot 5, het minimaal vereist 
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aantal rondes voor een BMP-monitoring. Sterkste stijgers in 2017 ten opzichte van deze karteringen zijn Boomleeuwerik, 
Braamsluiper en Sprinkhaanzanger. De Boomleeuwerik zit in de gehele Hollandse duinen in de lift. De toename van 
Braamsluiper en Sprinkhaanzanger is mogelijk deels te verklaren uit de lage inventarisatie-inspanning in de jaren 2007 en 
2015. Deze soorten zijn dan namelijk makkelijk te missen. De Graspieper laat ten opzichte van 2015 een opvallende daling 
zien en is ongeveer op hetzelfde niveau als in 2007. De meeste territoria zijn aanwezig in het centrale middenduin. 
Landelijk is er de afgelopen 5 jaar sprake van een lichte afname. Ten opzichte van de inventarisaties van 2007 en 2015 zijn 
Bergeend, Wilde Eend, Buizerd, Bosrietzanger, Spotvogel, Boomkruiper en Groenling in 2017 niet meer als broedvogel 
aangetroffen. Overigens werd van Bergeend in 2017 een langdurig rondvliegend paartje waargenomen op 30 april in het 
noordelijke deel van het gebied, gevolgd door een ouderpaar met 9 donsjongen op 31 mei in de Binnenwatering, net ten 
zuiden van de Coepelduynen. Het leek er op dat deze vogels ergens een nest in de Binnenwatering hadden (P. v.d. 
Panne/waarneming.nl). 
In de periode 1984 – 1997 zijn de Coepelduynen meerdere jaren geïnventariseerd door de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk. Het onderzochte gebied was destijds iets ruimer en was inclusief Camping de Noordduinen 
en de Puinhoop en omgeving. Het ging in totaal om 193 hectare. Bovendien was de tijdsinspanning in die jaren minder 
intensief. In vergelijking met deze periode, ligt het totaal aantal vogelterritoria in 2017 aanzienlijk hoger, ook als er 
rekening gehouden wordt met een minder intensieve bemonstering in de jaren ’84-’97. Het totaal aantal soorten heeft 
ook nog nooit zo hoog gelegen (zie figuur 1). Dit wordt met name veroorzaakt door de aanzienlijke toename van 
struweelbroeders en bosvogels als Heggenmus, Nachtegaal, Roodborsttapuit, Grasmus, Fitis, Zwartkop en Vink.  
Overigens is de toename van struweelbroeders in de Coepelduynen wel opvallend te noemen omdat sinds 2000, de 
verstuivingsdynamiek in met name het middenduin alleen maar is toegenomen. Een vergelijking van luchtfoto’s van 2009 
en 2015 laat een verdere uitbreiding van de verstuiving zien (Sleeking et al., 2017).  Met uitzondering van Grasmus die 
gelijkmatig over het gebied voorkomt, zijn bovengenoemde struweelbroeders in 2017 vooral in de zeereep aangetroffen. 
In de jaren negentig werd de zeereep ook al gedomineerd door struweel, zodat de toename ook daar niet uit kan worden 
verklaard. De Boomleeuwerik is een nieuwkomer, die inmiddels met 13 paar is vertegenwoordigd. Daar staat tegenover 
dat ooit structurele broedvogels als Fazant, Patrijs, Wulp, Ransuil, Veldleeuwerik en Tapuit zijn verdwenen. Verder zijn er 
een aantal incidentele broedvogels van voor 2000, zoals Scholekster, Stormmeeuw, Zomertortel, Ringmus en Roodmus 
niet meer vastgesteld. Ook hier betreft het incidentele broedvogels in de Coepelduynen.  
 

 
Figuur 1  Bron: Hoek, 1985, 1990, 1992; Sluijs & Verkade, 1993; Sluijs, 1994 - 1998. 
 
Hoewel de Coepelduynen in vergelijking tot bijvoorbeeld Berkheide en de Noordduinen van Noordwijk, relatief weinig 
broedvogelsoorten heeft, geeft de hoge dichtheid van Rode lijst soorten als Nachtegaal, Graspieper en Kneu de waarde 
van dit gebied aan. Voor twee rode lijstsoorten, te weten de Kneu en de Graspieper blijkt dit open gebied met vele 
zandverstuivingen bijzonder geschikt te zijn en liggen de dichtheden veel hoger dan in bijvoorbeeld Berkheide. 
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Broedvogelinventarisatie Offem-Zuid 2017 
 
Hein Verkade 

Een jaar of tien geleden wees de gemeente 

Noordwijk het gebied ten zuiden van landgoed 

Offem tot de verlengde Beeklaan aan als toekomstige 

nieuwbouwlocatie. Vooruitlopend op dit project 

verdwenen de eigenaren en gebruikers 

langzamerhand uit het gebied. Op een aantal plekken 

trad hierna verruiging op. Op enig moment vond de 

gemeente het nodig deze ‘verwildering’ een halt toe 

te roepen. De zaag werd erin gezet en het groen 

afgevoerd. Andere plekken werden ongemoeid 

gelaten en veranderden in cocktail van doorgeschoten 

coniferen, woekerende braamstruiken, 

dichtgegroeide sloten en vuilstortplaatsen. Sinds het 

artikel van Jelle van Dijk in een eerder nummer van 

de Strandloper weet ik dat dit soort terreinen 

‘pauzelandschappen’ worden genoemd. In deze naam 

schuilt een grote verandering die het gebied te 

wachten staat. 

Maar hoe reageren broedvogels hier eigenlijk op? Om die 

vraag te kunnen beantwoorden, moet je de samenstelling 

van de broedvogelbevolking tijdens dat proces volgen. 

Zodoende ontstond het plan ’Offem Zuid’, zoals het 

gebied inmiddels heet, vanaf 2017 om de twee jaar te gaan 

inventariseren. De terreinomstandigheden worden 

vastgelegd op foto’s. 

Offem-Zuid kent begin 2017 al enige bebouwing. Langs 

de Herenweg en een deel van de Hogeweg staan wat rijtjes 

en losse huizen van voor de Tweede Wereldoorlog. 

Verderop worden sinds de eeuwwisseling verschillende 

villa’s opgetrokken, een aarzelend begin van het 

bouwgeweld dat komen gaat. Helemaal aan de andere kant 

ligt een hakhoutbosje wat verloren en vergeten tegen de 

Provinciale weg N206 aangeplakt. Er lijkt vrijwel nooit 

iemand in te komen. Verder is het een ‘pauzelandschap’ 

zoals hierboven beschreven. De ruige delen zijn vooral 

geconcentreerd vlak achter de bebouwing van de 

Herenweg, waar sommige braamstruiken letterlijk over de 

schuurtjes en oude matrassen heen groeien. Ook een 

verlaten volkstuincomplex langs de Achterweg, de 

enige weg die op dit moment door het gebied loopt, 

wordt tot nu toe ongemoeid gelaten. Dit terreintje 

staat bij vogelaars bekend als het 

‘dweggorzenbosje’, naar de twee zeldzame 

Dwerggorsjes die er de hele winter van 2016-2017 

verbleven en twitchers van heinde en verre 

aantrokken. 

 

Wat voor vogelsoorten kun je eigenlijk verwachten 

in zo’n gebied? Ik heb weinig ervaring met 

pauzelandschappen……..  

In de open delen verschijnt steeds een paartje 

Buizerds. Er wordt volop gebaltst en een broedgeval 

lijkt in het verschiet. Het vergeten bosje en een rijtje 

doorgeschoten populieren lijken favoriet. En 

inderdaad: het zijn blijvertjes…………, maar dan 

wel nét buiten het inventarisatiekavel, in het bosje 

tussen de aansluiting van de verlengde Beeklaan en 

de N206.  

 

Daar strijkt ook een Nachtegaal neer. Zijn luide zang 

klinkt met gemak boven het ronkende verkeer uit.  

Een groot gemaaid perceel dicht bij het dorp trekt 

tientallen foeragerende Kauwen en Spreeuwen uit 

Noordwijk-Binnen aan. Bekken vol emelten verdwijnen 

richting de hongerige jongen. Zulke weitjes zijn zeldzaam 

geworden. Een beetje rommelig gras met kruiden, 

onbespoten en onbemest. Overal elders rolt het strakke 

raaigrasland als een biljartlaken over Nederland uit. Daar 

hebben vogels niets meer te zoeken.  

Veelvuldig hangt er een biddende Torenvalk. Ook hij - het 

is steeds een mannetje - profiteert van de rijke dis. Het 

vrouwtje zit vast ergens in de buurt op eieren. Het blijkt 

ook een aantrekkelijke plek voor Tapuiten. Diverse keren 

rennen paartjes fier rond en onderzoeken gaten in de 

grond. De intens oranje borst van de mannetjes verraadt 

dat het doortrekkers zijn van de Groenlandse ondersoort. 

Er staat nog geen geldig broedgeval in de app, maar het is 

nu al genieten in Offem-Zuid. 

 

Pauzelandschap Offem-Zuid 

Volop Roodborsttapuiten 
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Gelukkig besluiten andere soorten zich wel te vestigen in 

het terrein. Natuurlijk de bekende struik- en tuinsoorten 

langs de randen. De verruigde delen leveren de grootste 

verrassing op. Volop zingende Roodborsttapuiten, die een 

paar weken later luid alarmerend met hun jongen in het 

veld verschijnen. Zeker vier paartjes brengen één of meer 

broedsels groot. Kneuen vliegen vanaf het begin in losse 

groepjes rond en concentreren zich vooral rond de 

braamstruiken achter de Herenweg. Er lijkt wel een 

kolonie te huizen. Ze zingen en vliegen er tegen de klippen 

op. De chaos aan stippen levert volgens Avimap negen 

territoria vlak bij elkaar op. De rest zit verspreid over het 

gebied. En dan de Grasmus. Het worden er steeds meer. 

Uiteindelijk stopt de teller bij tien territoria.  

Wat een geweldige resultaten, en dat alleen maar doordat 

de natuur een kans krijgt zich onbelemmerd te 

ontwikkelen. Soms wordt je wel eens wat moedeloos van 

al die goedbedoelde ingrepen in ons landschap ten behoeve 

van mens en natuur.  

Maar het zal niet zo blijven, want vanaf de zomer denderen 

er al graafmachines rond op het gemaaide perceel, eerst 

asbest ruimen en daarna riolen, bouwwegen en 

afrasteringen aanleggen. Hopelijk wordt het ‘vergeten’ 

bosje langs de N206 écht vergeten. Dat zou goed nieuws 

zijn voor de twee paartjes Glanskoppen. We zullen het 

zien, op naar 2019. 

 

 

Nijlgans 1 Grasmus 10 

Wilde Eend 2 Zwartkop 4 

Waterhoen 1 Bosrietzanger 1 

Houtduif 3 Kleine Karekiet 1 

Turkse Tortel 2 Winterkoning 4 

Grote Bonte Specht 1 Merel 7 

Ekster 3 Zanglijster 1 

Kauw 4 Roodborst 2 

Zwarte Kraai 1 Roodborsttapuit 4 

Pimpelmees 6 Heggenmus 9 

Koolmees 11 Vink 1 

Glanskop 2 Groenling 3 

Veldleeuwerik 1 Putter 5 

Tjiftjaf 4 Kneu 11 

 

  

 

 
← Ideaal biotoop voor kneutjes 

 
 

 
Wilde eenden op zoek naar een 

nestplaats 

↓  
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Broedvogelinventarisatie Calorama-Everwijn 2017 
 
Hein Verkade 

 

In ‘de Strandloper’ van december jl. stond een uitgebreid 

verslag van de broedvogelinventarisatie in 2017 van het 

landgoed ‘Calorama’ onder de titel: ’Vogels in de geheime 

tuin’. 

Het landgoed Calorama is slechts zes hectare groot. Sovon 

hanteert een minimale grootte van tien hectare om mee te 

kunnen doen met het BMP-project broedvogels. Daarom 

zijn naast het landgoed Calorama ook het Everwijnpark, de 

RK begraafplaats aan de Gooweg, de rij villa’s langs de 

Gooweg tot aan de Jhr. Geversbaan, en het terrein van het 

voormalige ‘Zilveren Kruis’ langs de Gooweg aan het 

inventarisatiekavel toegevoegd.  Met een oppervlakte van 

ruim 22 hectare vormt dit gebied de groene schakel tussen 

de landgoederen Offem en Leeuwenhorst. Het bestaat 

vooral uit bos met onderbegroeiing in de vorm van het 

landgoed en de villatuinen. 

Met uitzondering van een slootje achter het Everwijnpark, 

een kunstvijver bij het Zilveren Kruis en twee vijvertjes in 

landgoed Calorama is er verder geen water aanwezig. De 

bosschages bestaan vooral uit loofhout. In het 

Everwijnpark staan een paar groepjes wat oudere dennen. 

Opvallend detail is dat de bomen rond het voormalige 

Zilveren Kruis veelal zwaar begroeid zijn met Klimop. 

Het inventarisatiegebied wordt in vieren gedeeld door 

drukke verkeerswegen. Van noordoost naar zuidwest de 

Gooweg, en van noordwest naar zuidoost de van de 

Mortelstraat-van Berckelweg. 

De samenstelling van de vogelbevolking is vergelijkbaar 

met die in Offem en Nieuw-Leeuwenhorst.  

Toch vallen een paar zaken op. Zo is er een opvallende 

dichtheid aan Houtduiven. In Offem, dat twee keer zo 

groot is, telde ik in 2013 acht territoria van deze soort. In 

Calorama-Everwijn in 2017 veertien; dat betekent dat de 

dichtheid hier vier keer hoger is dan op Offem! Een 

mogelijke verklaring hiervoor is de komst van de Havik 

als broedvogel op Offem. Haviken zijn notoire 

duivenvangers. In de jaren tachtig en negentig van de 

vorige eeuw broedden er nog tussen de 20 en 30 paartjes 

Houtduiven op Offem. Kennelijk heeft de soort een veilig 

heenkomen gezocht richting de randen van het groen. 

 

 

 

 

  

Daar komt de Havik minder vaak. Als er dan ook nog eens 

dicht, lees veilig, naaldhout voorkomt, dan vormt dit een 

goed alternatief. Hetzelfde geldt voor de Gaai. Deze 

langzame vlieger staat ook hoog op het prooilijstje van de 

Havik. Zo open en bloot als ze op Calorama rondvlogen, 

heb ik op Offem nooit gezien. 

Opvallend zijn de twee paartjes Staartmezen. Zij zijn op 

hun beurt weer een aantrekkelijke prooi voor Gaaien. Maar 

kennelijk weten zij zich toch te handhaven in Calorama-

Everwijn. De dichtheden van de meeste andere soorten 

zijn goed vergelijkbaar met die in Offem. 

Een opvallend mooi plekje in het gebied is de grens van 

het Everwijnpark met de nieuwbouw van Boechorst. Je 

baant je een weg door het hoge gras en de braamstruiken. 

Daar zit nog een Fitis en een Tuinfluiter. Het is een 

geslaagde ecologische verbinding tussen Offem en 

Leeuwenhorst. 

 

 

  

Nijlgans 1 Koolmees 17 

Wilde Eend 1 Staartmees 2 

Soepeend 1 Tjiftjaf 11 

Meerkoet 2 Fitis 1 

Holenduif 1 Tuinfluiter 2 

Houtduif 14 Zwartkop 6 

Turkse Tortel 7 Boomklever 1 

Halsbandparkiet 3 Boomkruiper 6 

Bosuil 1 Winterkoning 13 

Groene Specht 1 Merel 19 

Grote Bonte Specht 3 Zanglijster 1 

Ekster 2 Roodborst 9 

Gaai 3 Heggenmus 10 

Kauw 3 Vink 5 

Zwarte Kraai 1 Groenling 3 

Pimpelmees 13 Putter 1 

Houtduiven   foto: Jan Hendriks 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 

 
 

Jan van der Straaten, Willem van Kruijsbergen, 

Ernst-Jan van Haaften en Jac Hendriks (Red.), 2017. 

Natuurgebieden in Noord-Brabant. Ontstaan, 

Ontginning en Natuurontwikkeling. Pictures 

Publishers, Woudrichem en Ecologische Kring 

Midden-Brabant. 496 pagina's. Prijs € 39,95. 

 

Noord-Brabant staat bij veel natuurliefhebbers niet 

hoog aangeschreven. Voor mooie natuurgebieden ga 

je immers naar de duinen, de Veluwe, Drenthe of 

Zuid-Limburg. Bij Noord-Brabant denken we vaak 

eerst aan intensieve veehouderij, veel industrie, grote 

steden en de Efteling. Dit boek laat een geheel andere 

kant van Noord-Brabant zien. Je hoeft niet uren in dit 

boek te lezen om te beseffen dat je jezelf ernstig 

tekort hebt gedaan door niet vaker de natuurgebieden 

in deze provincie op te zoeken. 

In de inleiding wijzen de schrijvers op de 

erbarmelijke toestand van de natuur vóór 1990, niet 

alleen in Noord-Brabant, maar in geheel Nederland. 

Sinds die tijd is er veel ten goede gekeerd wat de 

kwaliteit van lucht en water betreft. Met het 

Natuurbeleidsplan van 1990 kreeg de Ecologische 

Hoofdstructuur, nu Natuurnetwerk Nederland 

geheten, vaste vorm. Hierna zette natuurherstel in, 

gestimuleerd door natuurherstelprojecten. 

Naast een uitvoerige behandeling van een aantal 

geselecteerde natuurgebieden zijn er ook 

hoofdstukken waarin de grote lijnen geschetst 

worden, zoals in de hoofdstukken over het ontstaan 

van het landschap, de Brabantse beken en het 

traditionele boerenland. Het gaat te ver om hier aan 

elk hoofdstuk aandacht te besteden. Wel moeten in 

ieder geval enkele belangrijke natuurgebieden 

worden genoemd die in dit boek gepresenteerd 

worden. Daarbij zijn bekende namen als Brabantse 

Biesbosch, Dintelse Gorzen, Markiezaat, Loonse en 

Drunense Duinen, Kampina, Strabrechtse Heide en 

De Peel. Maar ook kleinere gebieden als de 

Maasheggen, het Merkske en de Regte Heide krijgen 

veel aandacht. 

Om een indruk te krijgen van de opzet van dit boek 

volgen hier wat bijzonderheden van het hoofdstuk 

over de Brabantse Biesbosch. Dit hoofdstuk telt 29 

pagina's, met daarop 3 kaarten en 46 foto's. Van die 

foto's beslaan sommigen een halve of zelfs een hele 

pagina (24 x 33 cm!). Van een uniek 

zoetwatergetijdengebied vóór de uitvoering van het 

Deltaplan ontwikkelde de Biesbosch zich tot een 

gebied met moerasbossen en open water. Dat open 

water kwam er vooral dankzij projecten in het kader 

van het programma "Ruimte voor de rivier", waarbij 

grote landbouwgebieden werden ingericht als 

waterberging bij hoge waterstanden in de Grote 

Rivieren. Bijzonder interessant is ook hoofdstuk 4, 

dat handelt over het oostelijke deel van de vroegere 

Groote Waard, bij velen bekend als het Land van 

Heusden en Altena. Ook dit hoofdstuk gaat 

uitgebreid in op de geschiedenis van deze streek, 

waarin overstromingen een bepalende rol speelden. 

Met deze informatie begrijp je veel beter de betekenis 

van de kleine natuurgebieden die hier liggen: het 

Pompveld en de Kornsche Boezem. 

Na deze boeiende hoofdstukken moet de behandeling 

van natuurgebieden in Noord-Brabant ten zuiden van 

Hollands Diep en Maas nog beginnen! Dat de 

schrijvers bijna 500 pagina's nodig hebben om de 

natuur in Noord-Brabant te presenteren, is tekenend 

voor de rijkdom die nog steeds in deze provincie is 

aan te treffen als het over natuur gaat.  

 

Daarom een goede raad: lees een hoofdstuk uit dit 

boek en ga hierna meteen ter plekke op verkenning.   

 

 

 



De Strandloper 50e jaargang nummer 1, maart 2018  42 

Roofvogeltrek bij Falsterbo 2018 
 
Jelle van Dijk 

 

Tijdens het kampeerweekend Lauwersmeer in augustus 

2017 werd het idee geopperd om in 2018 weer eens met 

wat vogelaars naar Falsterbo te gaan. Dit beroemde 

vogeltrekpunt is zo langzamerhand bij heel wat leden van 

onze vereniging bekend, maar dat neemt niet weg dat het 

elke keer toch weer een belevenis is om daar een aantal 

dagen door te brengen. 

Falsterbo ligt op een schiereiland dat de meest 

zuidwestelijke punt van Zweden vormt. In nazomer en 

herfst steken hier tienduizenden vogels over naar 

Denemarken. Daarbij vormen roofvogels de grootste 

attractie. Omdat roofvogels graag van thermiek gebruik 

maken, blijven ze zo lang mogelijk boven land vliegen, 

ook als ze daarvoor iets van hun voorkeursrichting moeten 

afwijken. Vooral bij tegenwind is dit effect het meest 

opvallend. Het gevolg hiervan is dat er in het najaar bij 

Falsterbo duizenden Sperwers, Buizerden en 

Wespendieven passeren. Met honderden of vele tientallen 

trekken Torenvalk, Visarend, Bruine Kiekendief, 

Ruigpootbuizerd en Rode Wouw over. En met wat geluk 

zie je af en toe een soort als Zeearend, Slechtvalk, Blauwe 

Kiekendief, Zwarte Wouw en Smelleken passeren. 

Het aardige van Falsterbo is dat je behalve roofvogels ook 

veel zangvogels ziet overvliegen. Begin september zijn dat 

vooral Gele Kwikstaarten, Boompiepers en zwaluwen. 

Maar ook zie je nogal eens Tapuiten, Grauwe 

Vliegenvangers en Kruisbekken. Zie voor meer informatie 

de website www.falsterbofagelstation.se. 

Op dagen met weinig vogeltrek, vaak gekenmerkt door 

wind uit het noorden en regen, is er bij Falsterbo ook nog 

heel wat te beleven. Rond het schiereiland zijn allerlei 

soorten steltlopers en eenden te zien, terwijl 

in de bosjes veel zangvogels verblijven. Ook 

kun je op zo'n dag er voor kiezen een tochtje 

naar het achterland te maken. Daarbij is het 

Börringesjön een populaire bestemming. Hier 

zijn vrijwel altijd Zeearenden, Rode Wouwen 

en kiekendieven te zien. Een andere 

bestemming, maar wel een stukje verder, is 

Fyledalen. Dit dal is beroemd geworden 

omdat hier 20 jaar geleden Steenarenden in 

bomen gingen broeden, ver van het 

broedgebied in het bergachtige noorden van 

Zweden. Behalve Steenarenden kun je hier 

ook soorten als Rode Wouw, Zeearend en 

Raaf zien. Natuurlijk kun je ook een stad 

bezoeken. Trelleborg, Malmö en Lund zijn 

vanaf Falsterbo snel bereikbaar. 

De beste tijd om naar Falsterbo te gaan is de 

eerste helft van september. Voor dit jaar 

hebben we de periode 5 - 9 september 

gekozen. Wij verblijven dan op de camping Falsterbo 

Resort, de bekende Ljungens Camping die van de nieuwe 

eigenaar een andere naam moest krijgen. Deze camping 

ligt buitengewoon gunstig wat de vogeltrek betreft. Zittend 

voor je tent of caravan zie je tientallen roofvogels 

overvliegen. Reserveren op deze camping is niet nodig. 

De mogelijkheid bestaat om op deze camping ook een 

huisje te huren. Zie daarvoor de website van Falsterbo 

Resort. Als je eerder komt, kun je ook de Falsterbo Bird 

Show bezoeken. Deze wordt gehouden van 31 augustus 

t/m 2 september. Vroeger werd dit evenement op de heide 

bij de camping gehouden, tegenwoordig vindt dit 

evenement plaats op een terrein richting de dorpskern.  

Falsterbo is in één (lange) dag per auto te bereiken (888 

km). De route voert dan via Hamburg naar de ferry van 

Puttgarden - Rodby en verder over de brug over de 

Öresund bij Kopenhagen. Beide overtochten zijn nogal 

prijzig (ferry variabel 65-95 euro en brug €50). Je kunt ook 

de omweg door Denemarken nemen en dan tweemaal tol 

betalen (Grote Belt €34 en Öresund €50). Zelf gaan wij 

eind augustus eerst door het oosten van Duitsland toeren 

om daarna vanaf Sassnitz (Rügen) over te steken naar 

Trelleborg. Voor deze oversteek betaalden we in februari € 

57. Ook de ferry Travemünde - Trelleborg heeft 

aanbiedingen bij tijdig reserveren. Afstand Noordwijk - 

Trarvemünde 580 km. 

Momenteel is mij van vijf personen bekend dat ze van plan 

zijn in genoemde periode of in een deel daarvan de 

camping van Falsterbo op te zoeken. Heb je zin om je 

hierbij aan te sluiten, laat het me dan even weten. Wellicht 

zijn er deelnemers die zo mogelijk samen een bungalowtje 

op de camping willen huren. Contactgegevens: e-mail 

dijkboom@planet.nl en telefoon 0610202311. 

 

 
Camping Falsterbo 31 augustus 2011 
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Falsterbo Bird Show 31 augustus 2008 

Falsterbo - trektelpunt Nabben - 30 augustus 2008 
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Waarnemingen oktober, november, december 2017 
 

Peter Spierenburg 

 

Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van 

de vogels, die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen. 

 
Steenlopers op strand 
Het is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer om Steenlopers op het strand tegen te komen. Hein Verkade had tot 

2010 in zijn tellingen vaak wel een overwinterend groepje op het strand tussen Noordwijk en de provinciegrens. Dit jaar 

scharrelden daar op 18 december voor het eerst sinds jaren weer wat Steenlopers tussen de Drieteenstrandlopers. De meeste 

kans op Steenlopers heb je bij de Uitwatering en Binnenwatering van Katwijk, waar er ’s winters altijd wel 3-7 verblijven. 

Ook daar is een duidelijke afname te zien (figuur 1). Tussen 2005 en 2010 was een aantal van boven de 50 niet 

ongebruikelijk, met zelfs een uitschieter van 126 in februari 2006. In diezelfde winter liepen er op 15 december ook 157 op 

het strand tussen Noordwijk en de provinciegrens. De 10 van dit jaar steken daar schril bij af. Interessant was dat één van de 

Steenlopers, die Hein in december zag, kleurringen droeg. Hij bleek afkomstig van de Hondsbossche Zeewering, waar al 

jaren onderzoek wordt gedaan naar Steenlopers. In 2015 heeft de Hondsbossche Zeewering een metamorfose ondergaan. 

Met een grote suppletie is de basaltstenen voet van de dijk onder het zand verdwenen. Ruimte voor nieuwe duintjes, maar 

slecht nieuws voor de Steenlopers die voorheen tussen de stenen hun voedsel zochten. Honderden vogels moesten op zoek 

naar een nieuwe overwinteringsplek. Ze zullen dat vooral richting Waddenzee zoeken, want daar was al veel uitwisseling 

mee. Maar het verschijnen van de Steenloper met kleurring op het Noordwijkse strand wijst er op dat wellicht ook andere 

gebieden verkend worden. 

 

 
Steenlopers -18 dec 2017 -  strand tussen Noordwijk en de provinciegrens ©Hein Verkade  

 

Eerder hebben de Steenlopers ook een ander voedselgebied verloren zien gaan. Met de aanleg van de Zandmotor in 2011 

verdwenen de Delflandse Hoofden, de stenen strekdammen vanaf het strand ten zuiden van Den Haag. Het aantal 

Steenlopers op de havenhoofden van Scheveningen lijkt hiermee ook verminderd. De laatste jaren loopt het aantal nog maar 

zelden op tot 50 Steenlopers, terwijl dat in het verleden vrij normaal was. Dit is waarschijnlijk ook de oorzaak van de 

afname bij de Uitwatering van Katwijk. Het gaat om dezelfde populatie vogels. Overdag zoeken ze voedsel bij de 

Uitwatering ’s avonds voegen ze zich bij hun soortgenoten in Scheveningen om daar te slapen. In figuur 1 is te zien dat na 

2011 (realisatie Zandmotor) nog maar weinig Steenlopers de Uitwatering en omgeving bezoeken. De voedselgebieden van 

Steenlopers liggen verspreid en zo kunnen lokale veranderingen zomaar ook op andere plekken effect hebben. De 

Nederlandse winterpopulatie als geheel toont een afname sinds 2005/2006. Voor ons waarnemingsgebied lijkt die versterkt 

te zijn door zandsuppleties elders langs de kust. 

 

http://www.waarneming.nl/
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Figuur 1 Seizoensmaximum van Steenloper bij wintertellingen (oktober-maart) van de Uitwatering Katwijk 

(Binnenwatering, Uitwatering en strand Coepelduynen gecombineerd PS) en van het strand tussen Noordwijk en de 

provinciegrens (HV).  

  
 

 

Siberiërs in Nederland 
Voor wie er snel bij was, was er op 17 november een fraaie soort te bewonderen in ons waarnemingsgebied. Casper 

Zuyderduyn ontdekte een Siberische Boompieper op het braakliggend terrein langs de Achterweg, waar straks de woonwijk 

Offem-Zuid gebouwd gaat worden. Piepers moeten het niet hebben van een kleurrijk verenkleed, maar voor wie er oog voor 

heeft is de Siberische Boompieper met zijn olijfgroene rug en het karakteristieke vlekje achter het oog wel één van de 

juweeltjes van de pieper familie. Deze vogel bleef maar een dag, maar de soort is geen onbekende voor ons 

waarnemingsgebied. In januari-februari 1991 overwinterden er twee Siberische Boompiepers in de Noordduinen. Dit was 

pas het 4e geval van overwintering in Europa. De Siberische Boompieper wordt de laatste jaren steeds vaker gemeld. Dat 

heeft er vooral mee te maken dat steeds meer ervaren waarnemers de soort er uit weten te pikken. Meestal gaat het om 

overvliegende vogels en het geluid is dan het enige houvast. Geoefende waarnemers horen een verschil met gewone 

Siberische Boompieper 17-11-2017 Achterweg Noordwijk - ©Casper Zuyderduyn Siberische Boompieper sonogram  

Jacob Lotz 10-10-2016  
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Boompiepers: het is hoger en schriller. Maar ook voor 

hen is er alleen zekerheid als er een geluidsopname is 

gemaakt. Het sonogram (de weergave van de 

frequenties van het geluid in een grafiek) is 

karakteristiek, een handtekening van de soort. Mooier 

is natuurlijk als de vogel ook op zicht herkend kan 

worden. Op 19 oktober wist René van Rossum op de 

Puinhoop een langsvliegende Siberische Boompieper 

op de foto te zetten. Het ultieme bewijs dat achter de 

handtekening ook echt deze fraaie soort schuilgaat. 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat er meer Siberische 

Boompiepers ons land bereiken in de laatste jaren. De 

dichtstbijzijnde Siberische Boompiepers broeden in 

Rusland in de Oeral, met een uitloper over de 

westelijke flanken in het taigagebied. Kijken we naar 

een andere Siberische soort, die de laatste jaren 

duidelijk in opkomst is, de Bladkoning, dan valt op dat 

het verspreidingspatroon exact overeen komt. Beiden 

hebben de Oeral als westelijke grens van hun 

verspreiding en beiden overwinteren in ZO Azië. 

Vogels die in West-Europa terecht komen kiezen een 

verkeerde trekrichting en met voldoende wind in de rug halen ze het helemaal tot ons land. Dit zal altijd maar een klein deel 

van de populatie zijn. De overeenkomst in broedgebied roept de vraag op of de oorzaak van de toename van beiden wellicht 

daar gezocht moet worden. Is er iets aan de hand in Russische taiga ten westen de Oeral? Breiden deze soorten zich wellicht 

hun areaal naar het westen uit? 

 

12 mei Big Day in Nationaal Park Hollands Duinen 
 

Het jaar 2018 is het ‘5000 soortenjaar’. Van Hoek van Holland tot aan de Langevelderslag gaan vrijwilligers aan de slag om 

zoveel mogelijk soorten te vinden. Juist vrijwilligers hebben samen een enorme kennis in huis over de meest uiteenlopende 

soortgroepen, van vogels, insecten, planten, korstmossen tot aan de schelpdieren die op het strand aanspoelen. De duinen en 

het omringende kustlandschap behoren tot de gebieden met de hoogste biodiversiteit van Nederland. Ook internationaal telt 

dit gebied mee. Niet voor niets zijn de duinen deel van het Natura 2000 netwerk van natuurgebieden in Europa, één van de 

grootste beschermde natuurnetwerken ter wereld! Met het in kaart brengen van de grote rijkdom aan soorten kunnen we 

laten zien hoe waardevol dit gebied is. En daarmee hoe belangrijk het is om te beschermen. Het 5000 soortenjaar speelt zich 

af in het beoogde Nationaal Park Hollandse Duinen. Kern hiervan zijn de beschermde natuurgebieden van de duinen van 

Hoek van Holland tot aan de Langevelderslag. Maar ook de andere delen van het kustlandschap horen erbij: aan de zeezijde 

het strand en de ondiepe kustzone van de Noordzee en aan de landzijde het oude landschap van strandvlakten en 

strandwallen. Het Nationaal Park loopt tot aan de strandwal van het Keukenhofbos en die waar Oegstgeest op is gebouwd. 

Dat betekent, dat ons waarnemingsgebied, inclusief de landgoederen en de bollenvelden er helemaal binnen valt. Alle 

waarnemingen zijn dus welkom en dragen bij aan het 5000 soortenjaar! 

 

Voor een extra impuls aan het soortenjaar is het plan 

om op 12 mei met alle vogelwerkgroepen van Hoek van 

Holland tot Langevelderslag een ‘Big Day’ te 

organiseren. Iedere vogelwerkgroep probeert dan in zijn 

eigen waarnemingsgebied op één dag zoveel mogelijk 

soorten te zien. Begin mei is daarvoor een goed 

moment omdat er dan veel vogelsoorten in ons land 

zijn: vrijwel al onze broedvogels zijn gearriveerd en 

noordelijker vogels zijn op doortocht naar hun 

broedgebieden. Het leuke is, dat je zo’n dag op de fiets 

op veel plekken komt, die anders aan de aandacht 

ontsnappen. Het is een goede opfrisser: zit die 

Spotvogel er eigenlijk nog steeds op die plek, waar je 

hem vroeger hoorde? En kunnen we nog een 

Zomertortel of Ringmussen vinden? Wat is de beste 

plek om in de dennenbossen een Goudhaan aan de lijst 

toe te kunnen voegen? Het zou leuk zijn als we ook 

vanuit Noordwijk op 12 mei met één of meerdere 

groepen mee kunnen doen. Noteer de datum en hou de 

verdere planning in het oog in de emailgroep van de 

Noordwijkse vogelaars.  

Siberische Boompieper - 19-10-2017 - De Puinhoop Katwijk  
© René van Rossum 

https://hollandseduinen.waarneming.nl/5000.php 
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Maandoverzicht 

 
Op 1 oktober vloog een late Zwarte Stern langs de zeetrekhut (JD). De storingen van de eerste week van oktober voerden 

jagers langs. Op 3 en 5 oktober vloog een groepje van 3 en 4 Middelste Jagers langs (JD). De topdag was 3 oktober met 6 

Kleine en 5 Grote Jagers, een Noordse Stormvogel en een Noordse Pijlstormvogel (JD HV). Op 5 oktober passeerde een 

juveniele Vorkstaartmeeuw (JD). De latere stormperiodes brachten opnieuw jagers. Op 22 oktober kwamen er nog wel 6 

Middelste en 6 Grote Jagers langs maar werd de aandacht vooral getrokken naar de 8 Vaal Stormvogeltjes en de 2 

Grauwe Pijlstormvogels (PS JD). Ook passeerden er 4 Parelduikers (PS HV). Op 29 oktober vlogen nog 3 Vaal 

Stormvogeltjes langs en daarnaast 2 late Grote Sterns (JD). Langs de Uitwatering Katwijk vlogen 4 Rosse Franjepoten 

(RR ea). Raven worden een meer geregelde 

verschijning in ons waarnemingsgebied, met 5 

waarnemingen over de maand met o.a. 1 over de 

Achterweg op 2 oktober (CZ) en 2 over de 

Puinhoop op 18 en 26 oktober (RR ea). Op 6 

oktober streken een Kleine Strandloper en 9 

Kemphanen neer in Het Langeveld (RG). Op het 

strand bij Nora liep op 7 oktober een Paarse 

Strandloper (JW) en op 19 oktober een Zwarte 

Ruiter (HV). Bij de Uitwatering stonden op 24 

oktober 2 Krombekstrandlopers tussen de 

Drieteenstrandlopers (AM). De invasie van Grote 

Kruisbekken leverde ook waarnemingen in ons 

waarnemingsgebied. Op 8 oktober was een 

vrouwtje aan het drinken in een plas bij de 

Noordwijkse Golfclub (SP). Op 9 oktober vlogen 

er twee mee in een groep Kruisbekken over de 

Puinhoop (RR), op 15 oktober vloog een groepje 

van 2 en 3 over de Noordduinen (CZ MW) en op 

26 oktober nog eens twee (CZ). Over de 

Noordduinen vloog op 9 oktober een Dwerggors (MW) en nog één op 14 oktober over de Coepelduynen (WL). Op 15 

oktober was een Kwak ’s nachts te horen boven de Noordzijderpolder (MW). Een Zwarte Wouw verbleef op 16 oktober in 

de Amsterdamse Waterleidingduinen (JWo). Op 19 oktober volgde een Rode Wouw die over de Puinhoop en vervolgens de 

Noordzijderpolder naar noord vloog (MW). Op 8 oktober vloog een Roodkeelpieper over de Puinhoop (RR ea). Met maar 

2 vogels was de Grote Pieper schaars in de landtrek over de Puinhoop (RR). Daar tegenover stonden wel 7 Siberische 

Boompiepers (RR ea), waarvan 2 op 19 oktober. Dit was één van de topdagen met massale trek van vinken en daarnaast 

een Kortteenleeuwerik (RR), 7 Strandleeuweriken, 66 Grote Zilverreigers en 89 Grote Lijsters (RR ea). De vorige dag 

vloog er een groepje Baardmannen over (RR ea). In totaal waren er 12 waarnemingen van Bladkoningen, waarvan 3 op 

Willem v.d. Bergh op 19 oktober (JS) en 1 

in een tuin in Duinpark op 30 oktober 

(JD). Klapeksters op doortrek doken op 

13 oktober op in De Wouwen in de AWD 

(MK) en op 15 oktober in de 

Coepelduynen (WH ea). Op 24 oktober zat 

er nog een Tapuit in de Elsgeesterpolder 

(JW). Op 25 oktober verbleven daar 5 

Ooievaars (MG). Op 30 oktober liep er 

een Koereiger in Polder Hoogeweg 

(JWe). 

Een Boommarter sneuvelde op 4 oktober 

in het verkeer op de N206 bij Offem (TH). 

Op 15 en 16 oktober trokken er (bij 

daglicht) resp. 1 en 3 Rosse Vleermuizen 

naar zuid over de binnenduinrand (JS CZ). 

Op 30 oktober vloog de laatste Atalanta 

van het seizoen in de binnenduinrand van 

het Langeveld (MM). 

oktober 

De eerste dagen van de maand oktober brachten harde westenwind, met een westerstorm op 5 oktober. Ook de rest van de 

maand overheerste een west- tot zuidwestenwind en was het relatief zacht. Rond de 15e waren er dagen met wat rustiger, 

nazomerachtig weer. Daarna trok op 22-23 en 27-29 oktober de westenwind weer stevig aan. Oostenwind ontbrak vrijwel de 

hele maand. 

Rode Wouw – 19-10-2017 ©René van Rossum 

Koereiger 30-10-2017 Polder Hoogeweg ©Johan Westra 
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Op Willem vd Bergh verbleef 

van 28 oktober t/m 1 november 

een extreem late Nachtegaal 

(CZ ea). . Dit was de eerste 

novemberwaarneming voor 

Nederland ooit. De laatste 

Bladkoningen van het seizoen 

zaten op 1 november op Willem 

v.d. Bergh (RR), 2 november in 

de Noordduinen (CZ) en 4 

november langs het Zwarte Pad 

Katwijk (JE). Op 3 november 

liet een Kerkuil zich fraai 

bekijken langs het Zwarte Pad 

Katwijk (WB ea). Een Ooievaar 

vloog die dag in de 

avondschemering over de 

Grashoek (RM). Over der 

Puinhoop trokken in de eerste 

week van de maand massaal 

Kepen, met 5400 op 4 

november en 4500 op 7 

november (RR ea.) Ook trokken 

er die week 6 verschillende 

Grote Piepers over de duinen 

(WB ea). Op 4 november trok een Ruigpootbuizerd over de Puinhoop (RR ea) Ook vlogen er een Beflijster (FD), 2 

IJsgorzen en een Europese Kanarie langs (RR ea). Op 7 november trokken er opnieuw veel Grote Zilverreigers over de 

Puinhoop, met een totaal van 22 (RR). Van 8 tot 12 november verbleven 2 Waterrallen in de Zwetterpolder langs de 

Gravendamse Weg (SR). In de zeetrekhut was het een rustige maand met een Kleine Alk op 12 november (PS) en een 

Middelste Jager op 13 november (JD). In het midden van de maand dook een drietal zeldzaamheden op. Van 14 t/m 17 

november hing er een Bruine 

Boszanger rond bij de Puinhoop 

(GB ea). Op 15 november zat er 

een Kleine Vliegenvanger in de 

Noordduinen bij het SBB kantoor 

(CZ ea). De Siberische 

Boompieper bij de Achterweg op 

16 november sloot de rij (CZ). 

Van 18 tot 25 november zat er een 

groep van 50 Grote Barmsijzen 

op Willem v.d. Bergh (WB JS). 

Op het strand van de Noordduinen 

zat op 24 november een grote 

groep van 30 Sneeuwgorzen (JR). 

Eerder zat er op 14 november één 

bij de Driehoek in de Noordduinen 

(KV).  

Vanaf 26 november tot in 

december bezocht een Zwarte 

Mees regelmatig een voedertafel 

in Rijnsoever Katwijk (AM).  

Op 28 november verbleef er een 

Velduil in de Noordduinen (JHa).  

november 

De maand november bracht een afwisseling van relatief koude dagen, met zachte dagen met een stroming vanaf de 

oceaan. In het begin van de maand was het met weinig wind bewolkt en grijs. Later in de maand overheerste de harde 

wind uit west, regelmatig aantrekkend tot windkracht 6 of 7. De maand eindigde koud met een noordwestelijke 

stroming. 

Kerkuil 3-11-2017 - Zwarte pad Katwijk -   ©René van Rossum 

Kepen 7-11-2017 - De Puinhoop Katwijk  -   ©Rene van Rossum 
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Op 1 december zat er een Bokje bij de Binnenwatering (JR). Dit jaar was er weer eens een grote groep Roodkeelduikers 

aanwezig voor de Zuid-Hollandse kust, met o.a. 658 vliegend langs de zeetrekhut op 11 december (JD HV). Tussen de 

Roodkeelduikers vloog op 6 december een IJsduiker (JD HV). Op 26 december passeerden een Grote en een Middelste 

Jager (JD HV). Op 28 december vloog een Noordse Stormvogel langs de zeetrekhut (PS), wat het totaal voor 2017 op 

slechts drie bracht. Die dag vloog er ook een eerstejaars Grote Burgemeester langs (JD PS). Het aantal 

Drieteenstrandlopers op het strand tussen Noordwijk en de provinciegrens bereikte een maximum van 265 op 18 

december. Daar liepen ook 10 Steenlopers tussen (HV). Op 17 december liep er een Rosse Grutto op het strand van Nora 

(PS). Groepjes van 10 en 30 Grote Barmsijzen doken op langs de Astridboulevard (HV) op 19 december en in Noordwijk 

Binnen (HV). Een Zwartkop bezocht op 6 en 9 december een voedertafel in De Zuid (JV). Langs de Wilhelminaboulevard 

zat op 28 december een overwinterende Roodborsttapuit (KV). Op 30 december zaten 2 Wilde Zwanen in de zuidelijke 

AWD (JDu). 

 

 

  

Waarnemers 

AM Annelies Marijnis JR Job de Ridder MW Maarten Wielstra 

CZ Casper Zuyderduyn JS Joost van der Sluijs PS Peter Spierenburg 

FD Frank van Duivenvoorde JW Jan Wierda RG Reinder Genuït 

GB Gijsbert van der Bent JWe Johan Westra RR René van Rossum 

HS Hans van Stijn JWo John van der Woude SP Sven Pekel 

HV Hein Verkade JV Jaap Vink SR Sjac van Ruiten 

JD Jelle van Dijk KV Koene Vegter TH Thomas van Haaster 

JDu Joris van Duivenvoorden MG Mariska de Graaff - van 

Rootselaar 
WB Wijndelt Boelema 

JE Jaap Engberts MK Marc Kolkman WH Wouter Halfwerk 

JH Joël Haasnoot MM Maud Mommers WL Wim Langbroek 

bron: www.waarneming.nl 

 

december 

December kenmerkte zich tot grijs weer. In de tweede helft van de maand liet de zon zich vele dagen achtereen zelfs 

helemaal niet zien. Er viel veel regen. Op 10 en 11 december bracht een storing een flink pak sneeuw van zo’n 10 cm. 

Maar winters weer met lage temperaturen bleef vervolgens uit. De maand eindigde met een dagtemperatuur van boven de 

100C. 

Bruine Boszanger 17-11-2017 - De Puinhoop Katwijk -  ©Thijs Schipper 
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Werkgroepen 
De vereniging is op verschillende terreinen actief, uiteenlopend van vogeltellingen tot het organiseren van educatieve activiteiten. In 

verschillende werkgroepen en commissies zijn leden van de vereniging hiermee aan de slag. Wilt u binnen één van de werkgroepen of 

commissies actief worden laat dat dan weten! Op deze pagina vindt u een overzicht van contactpersonen. Zij kunnen u meer vertellen over 

de activiteiten en op welke manier u hier aan mee kunt werken. 

Jeugdnatuurclub 
De jeugdnatuurclub organiseert excursies en activiteiten in het 

Jan Verwey Natuurcentrum speciaal gericht op de schooljeugd 

van 6 – 12 jaar. Contactpersoon: Annet de Willigen 

tel: 0252-221760 E-mail:  jeugdnatuurclub@strandloper.nl 

Excursies 
Er worden regelmatig excursies georganiseerd. De bestemming 

kan de omgeving van Noordwijk zijn, maar ook natuurgebieden 

elders in Nederland of zelfs het buitenland.  

Contactpersoon: Jos Zonneveld 

tel:(na 18.00uur) 06-22017081 E-mail: excursies@strandloper.nl

Waddenexcursie 

Contactpersoon: Ruurd Eisenga 

Telefoon: 071-3618141 

E-mail: r.eisenga@gmail.com

Vogelwerkgroep 
De vogelwerkgroep doet onderzoek naar de vogelstand rond 

Noordwijk. Er worden onder andere broedvogelinventarisaties, 

watervogel en zeetrektellingen uitgevoerd.  

Contactpersonen: vacant 

Broedvogelinventarisatie AWD 

Contactpersoon: Leo Schaap tel: 06-53626663 

E-mail: lhjschaap@gmail.com

Paddenstoelenwerkgroep 
De paddenstoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal soorten 

paddenstoelen dat in Noordwijk en omgeving voorkomt. 

Contactpersoon: Arie Dwarswaard 

Telefoon: 025-2233466 

E-mail: a.dwarswaard2@kpnplanet.nl

Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(Samen met KNNV-afd. Leiden) 

De mossenwerkgroep houdt zich bezig met de mossen en 

korstmossen die rond Noordwijk te vinden zijn. 

Contactpersoon: Jeannette Teunissen. Telefoon 071-8886585, 

E-mail: KNNVLeiden5@gmail.com

Kerkuilen Werkgroep 
Met het plaatsen van nestkasten hoopt de Kerkuilen Werkgroep 

de vestiging van Kerkuilen in de regio een steuntje in de rug te 

geven.  Contactpersoon: Mariska de Graaff 

Telefoon: 0252-211826; mobiel: 06-14905960 

E-mail: info@mariskadegraaff.nl site: www.mariskadegraaff.nl

Waarnemingenarchief 
De vereniging verzamelt sinds 1969 waarnemingen van vogels. 

Meer recent zijn ook zoogdieren, vlinders en andere diersoorten 

in de belangstelling komen te staan. Waarnemingen kunnen 

onder meer via de website www.strandloper.nl doorgegeven 

worden. Ook kunt u contact opnemen via onderstaand e-mail 

adres. Contactpersoon: Peter Spierenburg 

Telefoon: 071-4035136 E-mail: 

waarnemingenarchief@strandloper.nl 

Coördinatie bezoek Jan Verwey Natuurcentrum 
Het Jan Verwey Natuurcentrum biedt ruimte om scholen te 

ontvangen, lezingen te houden en educatie activiteiten te 

organiseren. Werkgroepen of verwante organisaties kunnen er 

vergaderingen houden en activiteiten organiseren. Ook is er een 

maandelijkse inloopochtend. 

E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl

Beheercommissie Jan Verwey Natuurcentrum 
Voor het onderhoud van Jan Verwey Natuurcentrum wordt 

regelmatig beroep gedaan op klussers. 

Contactpersoon: Wim Plaatzer 

tel. 071-3618648 E-mail:wimplaatzer@hotmail.com 

Jan Verwey bibliotheek 
De vereniging heeft een verzameling boeken op het gebied van 

vogels en natuur. Aan de basis van de verzameling staan de 

boeken die Jan Verwey aan de vereniging heeft nagelaten. 

Regelmatig worden er nieuwe boeken en naslagwerken 

aangekocht. Informatie over uitlenen: Marian Zijderveld 

Telefoon: 071-3612726 

Educatie Werkgroep 
De Educatie Werkgroep coördineert de educatieve activiteiten 

van de vereniging zoals het scholenbezoek, de jeugdexcursies, 

het Herfstnatuurspel en de informatievoorziening in het Jan 

Verwey Natuurcentrum.

Contactpersoon: Annet de Willigen Tel: 0252-221760  

E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl

Lezingen 
Van september t/m november en van januari t/m maart wordt er 

elke laatste vrijdagavond van de maand in het Jan Verwey 

Natuurcentrum een lezing gehouden over uiteenlopende 

natuuronderwerpen. 

Contactpersonen: Petra Sonius en Jaap Eisenga 

Telefoon: 0643490125 E-mail: lezingen@strandloper.nl 

Natuurbeschermingszaken 
De vereniging volgt de ontwikkelingen die invloed kunnen 

hebben op de natuur en het landschap in Noordwijk en omgeving. 

Zo nodig wordt door middel van bijvoorbeeld inspraakreacties 

actie ondernomen. Activiteiten worden gecoördineerd met 

verwante organisaties in het Milieuoverleg Duin- en 

Bollenstreek. 

Contactpersoon: Jaap Eisenga Telefoon: 0643490125 

E-mail: voorzitter@strandloper.nl

Redactie De Strandloper en Website 
Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt vier maal per jaar. 

De website geeft een actueel overzicht van wat er gebeurt in de 

vereniging. 

Contactpersoon: Kees Erkelens 

Telefoon: 071-3614143 E-mail: redactie@strandloper.nl 
Facebookpagina 
Contactpersoon: Franciska Faber  

E-mail: franciska.faber@kpnmail.nl

Ledenadministratie 
Aanmelden nieuwe leden: Robert Sluijs 

Telefoon: 06-47114354 E-mail: penningmeester@strandloper.nl 

Vogelzangcursus werkgroep 
2x per jaar worden er vogelzangcursussen georganiseerd. 

Contactpersoon: Dineke Kistemaker 

Tel: 071 3612219  

E-mail: dkistemaker@planet.nl
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Prins Bernhardstraat 90
2202 LR  Noordwijk

Tel.      071 - 3613558
Telefax 071 - 3620392

E-mail joopfaase@wanadoo.nl

b.v.
TELEVISIE- EN RADIO SPECIAALZAAK

KOELKASTEN EN WASAUTOMATEN

 

Joop Faase BV
Prins Bernhardstraat 90
2202 LR  NOORDWIJK

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

E joopfaase@wanadoo.nl
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...zowel particulier als zakelijk

Multicopy Katwijk/Noordwijk
De Scheysloot 3, 2201 GN Noordwijk

T 071 408 10 03

E katwijk@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/katwijk

Multicopy Rijswijk
Visseringlaan 20A, 2288 ER Rijswijk

T 070 399 65 65

E rijswijk@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/rijswijk

beddenspecialist  
VERKADE
V. Limburg-Stirumstraat 38  2201 JP Noordwijk  071 3612661

www.beddenspecialist.nl/verkade
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Waarnemers 
AM Annelies Marijnis JL Jan Hendrik Labots MW Maarten Wielstra 
AP André van der Plas JV Jan Veefkind PD Peter van Duijn 
AR  August van Rijn JW Jan Wierda PG Paul Gnodde 
CD Camilla Dreef JZ Jos Zonneveld PS Peter Spierenburg 
CF Cornelis Fokker KD Klaas van den Berg RD Rineke Dedding  
CZ Casper Zuyderduyn KV Koene Vegter en Axel Duivenvoorden
EB Edwin Beijeman LS Leo Schaap RG Reinder Genuït 
FS Frank Peter Scheenstra MD Menno van Duijn RJ Rob Jansson 
GB Gijsbert van der Bent MH Max Hazenoot RM Rob de Mooij 
HSt Hans ter Steeghe MK Marc Kolkman SH Sarah Humphrey 
HV Hein Verkade ML Maarten Langbroek SG Sam Gobin 
JB Joost Bouwmeester MM Mars Muusse SP Sven Pekel 
JD Jelle van Dijk MMo Maud Mommers WB Wijdelt Boelema 
JDo Joris van Duivenvoorden MO Micha d'Oliveira WBa Willem Baalbergen 
bron: www.waarneming.nl 

Gierzwaluw met een volle krop voer voor de jongen.  
foto: René van Rossum 



ANTIQUARIAAT

Moby Dick
gespecialiseerd 

in natuurboeken

Schoolstraat 31

2202 HD Noordwijk

Tel. (071) 361 94 98 

www.mobydicknoordwijk.nl

Online boeken 
bestellen?
Sta achter je 
Noordwijkse 
boekhandel en ga 
naar onze webshop

www.boekhandelvandermeer.nl

De beSte boekverkoper 

van Nederland

boekhandel van der Meer
Noordwijk > www.boekhandelvandermeer.nl

De beSte 
boekverkoper 
van Nederland 

2011/2012

Vandaag besteld en morgen
overal in Nederland 
thuis bezorgd.

HEERLIJK 
UITWAAIEN 
AAN DE KUST
Natuur bij u in de buurt

Ò WWW.ZUIDHOLLANDSLANDSCHAP.NL

Steun natuur en landschap:
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