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Jaarverslag 2020 Vereniging voor Natuur-en 
Vogelbescherming Noordwijk 

 
Personalia 
De vereniging verloor dit jaar 4 leden. Op 8 november 

overleed Ees Aartse. Vooral in de jaren zeventig en tachtig 

was Ees één van de steunpilaren van onze vereniging: 

Penningmeester, redacteur van de Strandloper, schrijver 

van de eerste Flora van Noordwijk en coördinator van de 

broedvogeltellingen in de AW-duinen. Twee weken later 

overleed de vrouw van Ees, Loes Aartse.   

Op 9 november overleed Willem van Duin, een vaste gast 

op de lezingenavonden. En op 14 december overleed Bart 

Faber. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum en educatie 
 

Er vonden slechts 6 inloopochtenden plaats. 

 

Tot onze spijt kon de vogelzangcursus in 2020 geen 

doorgang vinden als gevolg van de Coronauitbraak. 

 

Jeugdexcursies 

Vrijdag 7 februari vond een bezoek plaats aan de 

sterrenwacht Foucault van de familie Van Stralen in de 

Zilk. Een voor een konden de kinderen door de enorme 

sterrenkijker kijken. Diverse sterrenbeelden en de volle 

maan waren te bewonderen. 

 

Zaterdag 5 september ging de Jeugdnatuurclub op zoek 

naar zeediertjes. 26 deelnemers gingen op zoek. Hier en 

daar werd een garnaal en een zwemkrab, wat platvisjes of 

een slangster opgevist. De vangst viel wat tegen maar 

iedereen heeft genoten van een heerlijke strandochtend. 

 

7 November vond een Paddenstoelenexcursie plaats in het 

Leeuwenhorstbos. Een klein groepje kinderen ging met 

Arie Dwarswaard en Annet de Willigen het bos in; 

gelukkig mochten kinderen nog wel samen op pad. Het 

was weer een geslaagde ochtend. 

 

Excursies 
 

Wandeling AW duinen 
 

Op 26 januari trokken 46 deelnemers het duin in. 

Bij de ingang werden de volgende vogels gehoord: Groene 

Specht, Grote Bonte Specht, Kool- en Pimpelmees. Bij de 

kanalen werden Krooneenden, Fuut, Dodaars, Kuifeend en 

Meerkoet gezien.  

Op zoek naar zeediertjes – foto: Annet de willigen 

Paddenstoelenexcursie jeugd – foto: Annet de Willigen 
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Diverse mossoorten zoals Groot laddermos, Groot 

duinsterretje en Grijze bisschopsmuts werden bewonderd. 

 
Wandeling Berkheide 
 

Op 6 september gingen 10 mensen op weg naar Berkheide. 

De deelnemers gingen op zoek naar Boomkikkers maar dit 

viel een beetje tegen: er was geen Boomkikker te zien. Wel 

stond Parnassia in bloei. Ook werd Watermunt, 

Waterpunge en Egelboterbloem ontdekt. Teunisbloem en 

Bezemkruiskruid kleurden het duin geel. Graspiepers en 

een Roodborsttapuit lieten zich zien.  Het laatste deel van 

de excursie ging door de zogenoemde Kalahari waar 

Herfstbitterling, Stijve ogentroost, Fraai- en 

Strandduizendguldenkruid en Kruisbladgentiaan te 

bewonderen waren. De ochtend werd afgesloten met koffie 

en gebak in Hotel Duinoord. 

 

Lezingavonden 
 

31 januari gaf Herman van Oosten een boeiende lezing 

over zijn onderzoek naar het waarom van de afname van 

de Tapuit in Nederland, maar ook daarbuiten. De oorzaken 

zijn niet altijd duidelijk. De vos is een gevaar omdat hij het 

nest uitgraaft. Hij hoort de jongen door het zand heen en 

kan zo exact de plek bepalen waar hij moet graven. Ook 

Zwarte Kraai, Hermelijn en Wezel zijn predatoren van de 

Tapuit. 

28 februari gaven Pieter en Annemarie van Breugel een 

lezing over wilde bijen. Van het begin tot het eind hebben 

we geboeid geluisterd naar de onuitputtelijke bron van 

kennis over de wilde bijen met namen als Tronkenbij, 

Zilveren Fluitje en Heizijdebij. 

Dit was meteen de laatste lezing van 2020 want door het 

virus konden wij niet meer samen in één ruimte bij elkaar 

komen.  

Eurobirdwatch 
De Eurobirdwatch vond plaats op 3 oktober. De 

weersomstandigheden waren niet erg gunstig: veel regen. 

Er waren  9 mensen op de Driehoek aanwezig. Er werden 

veel Spreeuwen geteld maar ook Koperwieken, 

Zanglijsters, Watersnippen, Sperwer, Havik en Buizerd 

kwamen langs. 

 

Formule 1 
In mei 2020 zou de Formule 1 plaatsvinden. Er was 

ontheffing verleend aan enkele Formule 1-teams om 

tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort gebruik 

te mogen maken van een route door Natuurreservaat 

Noordvoort. Daar is vanuit Natuurorganisaties, Politieke 

Partijen en andere belanghebbenden veel bezwaar tegen 

Damhert in de AWD – foto: Jos Zonneveld 

Excursie Berkheide – foto: Gab de Croock 

Lezing over de Tapuit van Herman van Oosten 

Eurobirdwatch – foto: Jelle van Dijk 

Lezing over de Tapuit in Nederland van Herman van Oosten 
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gemaakt. Uiteindelijk hebben de Formule 1 teams besloten 

er geen gebruik van te maken. Gelukkig is het hele 

gebeuren afgelast wegens de virusperikelen. 

 

Herfstnatuurspel 
Al ruim 40 jaar organiseert de Vereniging voor Natuur-en 

Vogelbescherming Noordwijk in de herfstvakantie het 

Herfstnatuurspel. Dit zou plaatsvinden op woensdag 21 

oktober met inachtneming van de coronaregels. Helaas 

mocht ook dit door de verscherpte coronamaatregelen in 

2020 niet doorgaan. Dit zal voor veel kinderen en 

vrijwilligers een grote teleurstelling zijn geweest. Laten we 

duimen dat dit mooie, leerzame spel in 2021 wel weer kan 

plaatsvinden. 

 

Nieuwe keuken in het Jan Verwey-centrum 
De oude keuken, ruim 30 jaar oud?, voldeed niet meer. 

Een koelkast op bukhoogte waarin het bier bevroren was, 

een bruin/gele gootsteen, laden die uit elkaar vielen en de 

te brede balie die een goede doorloop verhinderde. Kortom 

… tijd voor een nieuwe! Aangezien het gebouw van de 

gemeente is en zij dus verantwoordelijk zijn voor de vaste 

inventaris, moest deze eerst gepolst worden. Een klein 

comité van de vereniging heeft overlegd, gemeten, 

getekend en een offerte aangevraagd. In het voorjaar kwam 

iemand van de gemeente kijken en die had niet veel 

overredingskracht nodig. Tekening werd goedgekeurd en 

ook over de kosten werd niet moeilijk gedaan. Onze 

bijdrage zou ongeveer 25% van die kosten worden. De 

gemeente heeft verder alles geregeld en begonnen op 2 

november met het slopen van de oude keuken. Eind 

november was het klaar. (Met dank aan Jan Jacobs, Wim 

Plaatzer en Annet de Willigen) 

 

 

 
Website VNVN 
 

Door Kees Erkelens wordt al meer dan 20 jaar onze website beheert. Deze site is inmiddels breed bekend op internet en 

wordt veelvuldig bezocht. Met name eind februari 2020 waren er veel bezoekers, tot wel 1200 per dag, dit waarschijnlijk in 

verband met de perikelen omtrent het rijden over het strand met voertuigen ten behoeve van de Formule 1 in Zandvoort 

Hieronder een overzicht van het aantal paginaweergaven per dag. 
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Paginaweergaven website VNVN per dag 2020

De nieuwe keuken in het JVNC – foto: Gab de Croock 

https://www.strandloper.nl/nieuw/wp-content/uploads/2021/01/Nieuwe-keuken-2.jpg


 

  De Strandloper 53e jaargang nummer 1, maart 2021  9 

 

Hieronder een selectie van items waarop de website werd doorgezocht. 

 
 Item Weergaven 

1) Nieuws 3251 

2)   De Strandloper 1932 

3)  Zelf op stap / Landgoed Offem 1653 

4)  Noordvoort 1277 

5) Archief Strandloper 853 

6)  Over VNVN / Jan Verwey Natuurcentrum 846 

 
Facebook VNVN 
Sinds enkele jaren heeft de vereniging ook een eigen Facebook-pagina. Het beheer van deze pagina is begin 2020 

overgegaan van Francisca Faber naar Cassandra Wullur. 

Het aantal volgers van de Facebook-pagina is gestegen van ongeveer 400 in begin 2019 tot ca 600 eind 2020. 

Het totaal aantal bezoekers van de pagina in 2020 is ongeveer 40.000, dat komt op een gemiddelde van ca 110 per dag. 

Hieronder een overzicht van het aantal bezoekers per dag. 

 

 
 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat enkele berichten aanmerkelijk meer aandacht kregen dan andere. 

Hieronder een “top” 5 van de meest bezochte berichten. 

 

 Bericht Bereikte 

personen 

Vind ik  

leuk 

Klikken op  

bericht 

Foto 

weergave 

1) 22-11 Zeepaardje (Jelle van Dijk) 6627   195 1478 42 

2)   06-10 Rode Wouw (René van Rossum) 5845 189 459 248 

3)  16-03 Ringen Slechtvalken (Rob Jansson) 2294 86 258 99 

4)  09-04 Vogelkijkscherm ZHL (Hein Verkade) 846 80 129 22 

5)  02-04 Blauwborsten (René van Rossum) 710 53 76 9 

 

 

Hieruit blijkt dat er duidelijk behoefte is aan informatie van onze vereniging op Internet en Social Media. Wij zullen dit in 

de toekomst blijven stimuleren en zo nodig uitbreiden. Hierbij moet dan gedacht worden aan een eventuele website voor de 

jeugd en aan Instagram voor het delen van mooie foto’s van de natuur in en om Noordwijk. 
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Facebook VNVN aantal bezoekers per dag 2020
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De 2 meest bezochte berichten van 2020 

Van: Jelle van Dijk 

zaterdag 21 nov. 2020 

Op zaterdag 21 november vond Frido van Dijk na het 

kitesurfen een zeepaardje op het strand bij het 

clubhuis van de Zeilvereniging Noordwijk (ZVN). Het 

bleek om een Kortsnuitzeepaardje te gaan. Behalve 

deze soort komt hoogst zelden ook het 

Langsnuitzeepaardje in de zuidelijke Noordzee voor. 

Op waarneming.nl was maar één gevalideerde 

waarneming van deze soort te vinden. 

Het Kortsnuitzeepaardje behoort wel tot de 

Nederlandse fauna. Veruit de meeste waarnemingen 

komen uit Zeeland. Alleen al dit jaar werden uit deze 

provincie ruim 20 gevallen gemeld. Daarbij zijn 

opvallend veel vangsten van levende exemplaren bij 

de koelwaterinlaat van de kerncentrale bij Borssele. 

Langs het strand van Zuid-Holland werd dit 

bijzondere visje dit jaar zesmaal gevonden, viermaal 

op de Maasvlakte en tweemaal op de Zandmotor bij 

Monster. Uit Noord-Holland werd dit zeepaardje dit 

jaar negenmaal gemeld. 

Groet, Jelle 

 

 

Van: René van Rossum 

vrijdag 2 okt. 2020 

Met Kauwen die hem/haar voortdurend 

op de hielen zaten kwam deze Rode 

Wouw prachtig aanvliegen vanuit het 

zuiden. 

Ging over de zeereep, nabij telpost De 

Puinhoop, langzaam richting noord en 

lande op een duintop in de zeereep van 

de Coepelduynen! 

In 50 jaar trektellen op telpost De 

Puinhoop heb ik dit niet eerder gezien 

dat een Rode Wouw ging zitten. 

Vrijwel ieder jaar hebben we er 1-4 

overtrekkend en op 31 oktober 2018 

zelfs een groep van 8 naar zuid. Een dag 

hiervoor had Casper Zuyderduyn ook al 

een groep van 10 naar zuidoost. 

  

Vriendelijke groet, 

René 

  


