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Bij de voorplaat: 

 

J. Jacobs 

Het voormalige ooievaarsnest in de polder Hogeweg heeft een 

opvolger gekregen. In het weiland langs de Varkensboslaan achter 

landgoed Offem staat sinds 28 februari een nieuw nest.  

Graaf van Limburg Stirum reageerde enthousiast op ons verzoek om 

een ooievaarsnest op zijn landgoed te plaatsen. 

Het nest is door enkele leden van onze vereniging gebouwd en 

geplaatst. Jan Huiskamp van de jachthaven heeft met zijn kraan het 

hijswerk verricht om de 8,5 m lange paal, inclusief het nest overeind 

te tillen.  

De keipaal en de schoren hebben we gekregen van Houthandel van 

Biezen uit Sassenheim. 

We hopen nu maar dat de ooievaars het nieuwe nest snel in de gaten 

krijgen en geschikt vinden voor bewoning.  

Gezien het toenemende aantal ooievaars mogen we optimistisch zijn. 
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Bestuursmededelingen 
 

Kees Verweij 

Gierzwaluwenfonds: 

 

Van de gemeente Noordwijk is aan het begin van dit jaar 

een waarderingssubsidie ontvangen voor het werk van 

onze Vereniging, dat voor scholen, leden, publiek e.d. 

wordt verricht. 

Vanuit onze Vereniging is aan de gemeente Noordwijk 

het voorstel gedaan het toegekende subsidiebedrag te 

besteden aan de vorming van een speciaal fonds om 

maatregelen te kunnen treffen ter bescherming van de 

Gierzwaluwen. 

De Gierzwaluw is een karakteristieke broedvogel tijdens 

de zomermaanden, vooral binnen de bebouwde kom. 

Door voortschrijdende sloop en renovatie dreigen de 

levensvoorwaarden van deze bijzondere vogels 

behoorlijk in het gedrang te komen. 

Er zijn echter mogelijkheden de broedgelegenheid voor 

deze vogels te handhaven of zelfs uit te breiden door 

toepassing van speciale pannen of gierzwaluwstenen. Al 

eerder zijn dergelijke pannen en stenen met succes 

aangebracht, zoals in het Gemeentehuis van Noordwijk.  

Aan de gemeente Noordwijk is voorgesteld om vooral bij 

nieuwbouwprojecten de mogelijkheden van het 

aanbrengen van dergelijke stenen te toetsen en de hieruit 

voortvloeiende meerkosten uit het te vormen fonds te 

bekostigen. Binnenkort zal hierover overleg met de 

gemeente Noordwijk worden gevoerd.   

 

Terugblik op de nachtegalenexcursie: 

 

In het verleden werd door onze Vereniging elk jaar een 

speciale nachtegalenexcursie georganiseerd. Een paar 

jaar geleden werd besloten met deze traditie even te 

breken, omdat de belangstelling hier voor wat begon af 

te nemen. 

Niettemin werd door verschillenden er op aangedrongen 

deze traditie weer in ere te herstellen. 

Zo werd erop zaterdagavond  9 mei  jl. weer een 

speciale nachtegalenexcursie georganiseerd in de 

Noordduinen te Noordwijk. 

De belangstelling was overweldigend, want naar  

schatting stonden er ruim 100 belangstellenden voor de 

ingang van de Noordduinen te wachten. Gelukkig waren 

er voldoende gidsen aanwezigen om deze grote groep in 

een aantal kleinere groepen te kunnen splitsen.  

Het weer was prachtig en de Nachtegalen lieten zich, 

zeker wat later op de avond, in ruime mate horen. Het 

lijkt wel of er elk jaar meer nachtegalen bijkomen. Het 

grote aantal nachtegalen in onze omstreken is zeker heel 

bijzonder, want op vele plaatsen in Europa mag je blij 

zijn, wanneer je in een uitgestrekte landstreek er een of 

twee hoort. Hier zaten ze als het ware boven op elkaar. 

 

Publicaties van de Gemeentewaterleidingen Amster-

dam: 

 

Regelmatig verschijnen er interessante rapporten over 

verschillende onderwerpen, die betrekking hebben op de 

Amsterdamse Waterleidingduinen. Omdat vele leden van 

onze Vereniging regelmatig deze duinen bezoeken, 

willen wij graag deze publikaties aan hen ter lezing 

aanbevelen. Zij liggen in onze bibliotheek ter inzage en 

kunnen ook worden geleend. 

Zo ontvingen wij onlangs een tweetal rapporten over 

loopkevers en het leven in het water in deze duinen. 

Verder is er een heel informatief verslag over de 

ontwikkeling van de bomen- en plantengroei over de 

laatste 50 jaar in het zuidelijk gedeelte van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen.   
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Agenda 

 
Excursies: 

 

4 t/m 6 september Waddenexcursie. Voor verdere 

mededelingen hierover, zie elders in dit blad! 

 

Lezingen: 

 

Het lezingenprogramma voor het komend seizoen is nog 

niet geheel afgerond, maar we kunnen u alvast 

meedelen, dat voor september a.s. een lezing over 

Edelherten wordt voorbereid, zo mogelijk gevolgd door 

een bezoek aan de Edelherten op de Veluwe. 

Voor de maanden oktober en november a.s. staan 

onderwerpen als vogeltrek en ganzen op het 

programma. 

Nadere mededelingen zullen volgen in de komende 

Strandloper en in de streekbladen.  

 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdagavond 27 februari 1998 in 

het Jan Verwey Natuurcentrum, Weteringkade 27 te Noordwijk. 

 
Aanwezig: circa 65 belangstellende 

 

1. Opening 

De voorzitter, de heer J. van Dijk, opent deze leden-

vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen bestuur 

Paddenbescherming:  

Morgen gaat de paddenbescherming in het Langeveld 

weer officieel van start.  

Dan zal tot eind april op iedere avond worden 

gecontroleerd of er langs de Kapellenboslaan en langs 

de Vogelaarsdreef sprake is van paddentrek.  

Zo ja, dan wordt het gehele traject voor het autoverkeer 

afgesloten. Vanwege het zachte weer was er deze week 

al behoorlijk wat trek en zijn de genoemde wegen al een 

keer afgesloten. 

 

Ooievaarspaal:  

Het gaat op het ogenblik goed met de Ooievaars in 

Nederland. Vandaar, dat onlangs het plan is geopperd 

op het landgoed Offem nabij de Nachtegaalslaan een 

ooievaarspaal op te richten. 

 Dit zal morgen gaan gebeuren. Inmiddels is op 

particulier initiatief ook op het landgoed Oud-

Leeuwenhorst een ooivaarspaal opgericht. 

 

Windmolens:  

Onlangs is aan de Vereniging gevraagd hoe men staat 

tegenover een windmolen aan de Leeweg en of deze 

molen ook schade aan vogels zou kunnen berokkenen. 

Voor langstrekkende vogels is zo'n paal zeker niet 

bevorderlijk, maar de exacte schade kan nog moeilijk 

worden ingeschat.  

Een ander bezwaar is het ontsierende karakter voor het 

landschap. Kortom, windenergie is prachtig, maar niet 

op deze locatie. 

 

Jaarvergadering: 

 Op vrijdagavond 27 maart a.s. wordt weer de 

Jaarvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering 

zullen enkele speciale huishoudelijke punten aan de 

orde komen, zoals de bestuursverkiezing, de 

goedkeuring van het financieel verslag en de begroting 

en het jaarverslag van de Secretaris. In plaats van 

bijdragen van eigen leden zal de heer Berend Voslamber 

een lezing verzorgen over de Lepelaars in Nederland. 

 

Excursies: 

 Op zaterdagavond 9 mei a.s. zal de Nachtegalenex-

cursie in de Noordduinen worden georganiseerd. De 

start is om 20.00 uur nabij de boswachterhut aan de 

Duinweg. De tweede excursie vindt plaats op Tweede 

Paasdag in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Deze 

excursie begint 's morgens om 7.00 uur vanaf de ingang 

"De Zilk". 

 

3. Rondvraag en waarnemingen 

Bijzondere vogelwaarnemingen zijn enkele 

Kruisbekken in de Amsterdamse Waterleidingduinen, 

twee Goudvinken in een tuin in Duinpark en een 

Appelvink, eveneens in een tuin in het Duinpark.  

Verder is het opgevallen, dat er op het ogenblik behoor-

lijk wat Sijzen rondzwerven, die zelfs van vetbollen e.d. 

eten. 

Op het landgoed  Nieuw-Leeuwenhorst zijn in de grote 

vijver enkele Grote Zaagbekken 

waargenomen. 

Nabij Lisse zijn er twee 

Witgatjes en twee Wulpen 

gezien. In de polder Elstgeest 

zaten onlangs 4 Wilde zwanen en 

in de polder Hogeweg een Grote 

Lijster. 

 Inmiddels zijn de Grutto's deze 

week weer teruggekomen. Een 

laatste waarneming is een Zwarte 

Mees n de dennen van de 

Noordduinen. 
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4. Lezing van de gebroeders De Knijff over het 

dierenleven in noordelijk Canada en rond de 

Hudsonbaai 

 

 

Na een informatieve inleiding laten de beide heren vele 

unieke opnamen zien van zowel verschillende soorten 

vogels als zoogdieren, die in deze noordelijke streken 

verblijven, zoals ijsberen, Walvissen e.d.  

Met name het gebied direct ten westen van de 

Hudsonbaai is naar verhouding bijzonder soortenrijk. 

Zo treft men daar verschillende soorten vogels als 

broedvogel aan, die bij ons buiten het broedseizoen op 

de Wadden te zien zijn.  

Een extra uitstapje is een tocht naar de toendra in het 

hoge noorden van Siberië. 

 Zo laat men hierbij het broedgebied van de 

Roodhalsgans en de Rossmeeuw zien, met uiteraard ook 

opnamen van deze prachtige vogels. 

Na afloop van deze lezing dankt de voorzitter de beide 

heren hartelijk voor hun bijdrage. 

 

5. Datum volgende vergadering en sluiting 

 

Zoals reeds gezegd vindt de volgende vergadering 

plaats op vrijdag 27 maart a.s. Hierna sluit de voorzitter 

deze bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

Verslag van de Jaarvergadering, gehouden  op  vrijdagavond  27 maart 1998 

in het Jan Verwey Natuurcentrum, Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 

Aanwezig: circa 60 aanwezigen 

 

1. Opening 

 

De voorzitter, de heer J. van Dijk, opent deze 

Jaarvergadering en heet de aanwezigen en in het 

bijzonder de spreker van hedenavond welkom. 

 

2. Jaarverslag van de Secretaris 

 

De voorzitter haalt enkele passages aan uit het 

jaarverslag van de Secretaris, zoals de vernielingen, die 

het vorig jaar in en rond het Natuurcentrum hebben 

plaatsgevonden.  

Het plegen van vernielingen is na het opbreken van het 

pad langs het Natuurcentrum gelukkig nagenoeg 

verdwenen.  

Een ander vervelend feit was het verdwijnen van het 

informatiebord bij de vogelobservatiehut in de Polder 

Hogeweg. Tot op heden is er van dit bord nog geen 

spoor gevonden. 

Het aantal leden bedraagt op het ogenblik 541. Dit is in 

het verleden nog wel eens hoger geweest (boven de 

600). De voorzitter doet een beroep op alle aanwezigen 

een aantal nieuwe leden te werven. 

De contributie is nog steeds niet verhoogd, maar 

gelukkig betalen de meeste leden extra. Zo bedragen het 

onderhoud van het Natuurcentrum en de verzorging van 

De Strandloper al f 9,20 per lid. 

 

3. Financieel verslag en begroting 

 

De penningmeester, de heer J. Veefkind, geeft allereerst 

een korte toelichting op de financiële stukken, zoals die 

staan afgedrukt in de laatste Strandloper. Een van de 

opvallende zaken is de reserve, welke is opgenomen 

voor de Natuurgids. Vervolgens heeft geen der 

aanwezigen op- of aanmerkingen op de financiële 

stukken. 

 

4. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe 

Kascommissie 

 

De zittende Kascommissie heeft geen op- of 

aanmerkingen op de financiële stukken. Daarna wordt 

de penningmeester gedechargeerd voor het gevoerde 

financiële beleid in het afgelopen jaar. 

Voor het volgend jaar hebben Annelies Marijnis en Wil 

Heemskerk zitting in de Kascommissie. Berend Ike 

komt er voor de volgende keer bij. 

5. Bestuursverkiezing 
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De voorzitter richt eerst het woord tot het scheidende 

bestuurslid, Marian Bos. Sedert 1984 heeft zij deel 

uitgemaakt van het bestuur. Hij dankt haar voor het vele 

werk, dat zij binnen het bestuur heeft verricht. Marian 

Bos is zeker nog niet uit het gezicht verdwenen, want zij 

blijft het bibliotheekwerk doen. Wie Marian Bos zal 

opvolgen, is thans nog niet bekend. Bij het zoeken naar 

een opvolger zal de voorkeur uitgaan naar iemand met 

ervaring op het terrein van de ruimtelijke ordening. Juist 

de laatste jaren komen er veel zaken op dit gebied op 

ons af. 

De beide andere bestuursleden, de heren Van Dijk en 

Steenvoorden zijn aftredend, maar zij stellen zich 

herkiesbaar. Onder applaus worden beide heren 

herbenoemd. 

 

6. Rondvraag en waarnemingen 

De voorzitter meldt, dat straks bij de Provincie in 

beroep gegaan zal worden tegen het nieuwe ontwerp-

bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente 

Noordwijk. Zo is er, ondanks een uitgebreide toelichting 

onzerzijds, door de gemeente Noordwijk een magere 

invulling gegeven aan de ecologische verbindingszones. 

Gevraagd wordt of het bestuur ook aandacht geeft aan 

de bebouwing, die rond het landgoed Calorama zal 

verschijnen. Toegezegd wordt, dat het bestuur hier 

aandacht aan zal besteden. 

Tot slot wordt nog een melding gemaakt van het 

voorkomen van de Weidegeelster langs de Gooweg. 

 

7. Lezing van de heer Berend Voslamber over de 

Lepelaars in  Nederland 

 

Na de rondvraag verleent de voorzitter het woord aan de 

heer Voslamber. De heer Voslamber staat bekend als 

een goede kenner van deze bijzondere vogelsoort en 

heeft vele jaren onderzoekgedaan naar deze vogelsoort 

in hetgebied rond de Oostvaardersplassen.  

De laatste tijd gaat het goed met de Lepelaar, maar dit is 

wel eens  anders  geweest. Het verloop  van het 

voorkomen in de laatste tijd laat hij  aan de hand van 

verschillende  

grafieken zien. Naast het gebied rond de 

Oostvaardersplassen laat hij ook de ontwikkelingen in 

andere broedplaatsen in Nederland  zien.  

Het aantal broedplaatsen is de laatste tijd uitgebreid, 

misschien ten nadele van de twee als vanouds bekend 

broedplaatsen zoals het Zwanewater en het 

Naardermeer.  

Het voorkomen van de vos aldaar heeft stellig een grote 

invloed gehad op het uitwijken naar  andere 

broedplaatsen. 

Na afloop van de lezing dankt de voorzitter hem voor 

zijn boeiende verhaal. 

 

8. Sluiting 

Deze Jaarvergadering is tevens de laatste vergadering 

van dit seizoen. De voorzitter hoopt een ieder in het 

nieuwe seizoen weer  terug te zien. 

Er staan echter nog twee excursies op het programma nl. 

de Nachtegalenexcursie op zaterdagavond 9 mei a.s. en 

een excursie in de Amsterdamse Waterleidingduinen op 

Tweede Pinksterdag (maandag 1 juni a.s.). Hierna sluit 

de voorzitter deze vergadering. 

 

Paddenbescherming 1998 

 
Jan Jacobs 

Bijna hebben we ons bij de start van de 

paddenbescherming in het Langeveld laten verrassen. 

We begonnen tot nu toe altijd in het laatste weekeinde 

van februari met het controleren en zo nodig afzetten van 

de wegen als er padden werden gezien, die de weg 

overstaken op weg naar de sloten aan de overkant. Maar 

de padden waren ons bijna te snel af.  

Op zaterdag 21 februari trokken ze al in grote getale naar 

de sloten. Eigenlijk was dat niet verwonderlijk, want 

bijna elke decade in januari en februari leverde een 

warmterecord op. De tweede en derde week van februari 

haalden zelfs temperaturen van 13 tot 17 C. Geen 

wonder, dat er toen al padden uit hun winterslaap 

kwamen.  

Toen het dan op 21 februari ook nog eens flink ging 

regenen, hebben we besloten om de controle een week 

eerder dan gepland te starten. Gelukkig had 

Gemeentewerken van Noordwijk de hekken al geplaatst 

en de verlichting aangesloten.  

We konden toen snel inspelen op de situatie, en we 

hebben dan ook de wegen direct afgezet. 

Merkwaardig genoeg werden op die zaterdagavond de 

meeste padden aangetroffen op het niet beschermde deel 

van de Randweg, n.l. tussen de Witte Raaf en de 

Jeugdherberg. Dit hebben we al eerder meegemaakt in 
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1992. Naar de oorzaak van het verschijnsel, dat de 

padden daar eerder gaan lopen, kunnen we slechts gissen. 

Een verschil tussen het traject ten noorden en ten zuiden 

van de Jeugdherberg is dat het bos ten noorden van de 

Jeugdherberg loofbos is, en ten zuiden voor bijna 100% 

bestaat uit dennenbos. Mogelijk dat de samenstelling of 

de dikte van de humuslaag, waarin de padden 

overwinteren, van invloed is. Een andere mogelijkheid is, 

dat er in een dennenbos een hogere temperatuur heerst 

door betere isolatie van de laag dennenaalden, of door 

minder uitstraling vanwege de dennebomen. Daardoor 

zouden de padden eerder uit hun winterslaap kunnen 

komen. 

In ieder geval zijn de hekken een week eerder geplaatst 

dan gepland was, en hebben we ongetwijfeld een flink 

aantal dieren gered. 

Na deze eerste golf zakten de avondtemperaturen terug 

naar een niveau van 5 á 7 C. Dit is nog wel aan dehoge 

kant voor eind februari, maar wel te laag voor de padden 

om te gaan stappen. 

 

Daarna heeft de paddentrek een bijna voorbeeldig 

verloop gehad. De eerste trekperiode was van 3 t/m 7 

maart. We hebben toen 3 keer de hekken geplaatst, en in 

totaal 449 dode padden geteld. Op 4 en 5 maart konden 

de wegen niet afgezet worden vanwege een defecte lamp. 

De tweede periode was van 13 t/m 20 maart. De wegen 

zijn toen 7 keer afgezet, en het aantal dode padden 

bedroeg toen 401. 

De derde periode van paddentrek was van 25 maart tot 3 

april. Op al deze 10 dagen zijn de wegen afgezet. 

Minstens 799 padden hebben toen helaas de overkant van 

de weg niet gehaald, en zijn onder de autobanden 

gesneuveld. 

Na 3 april is er nauwelijks nog paddentrek geconstateerd, 

en hebben we de wegen niet meer af hoeven zetten. 

Alleen op 24 april werden nog 24 padden geteld, die bij 

zacht en vochtig weer en 12 C op de terugtocht waren. 

Al met al kenmerkte de paddentrek zich door een 

uitzonderlijk vroeg en vlot verloop. Klachten van 

omwonenden en belanghebbenden in het Langeveld zijn 

er dit jaar niet geweest. We kunnen dus terugzien op een 

geslaagd paddenbeschermingsproject in 1998. 

Dat er in deze periode minstens 1649 padden langs de 

duinen in Noordwijk omgekomen zijn, stemt tot 

droefheid. Maar gezien de beperkte mogelijkheden van 

de huidige beschermingsmaatregelen, moeten we blij 

zijn, dat we ongetwijfeld een veelvoud van dit aantal het 

leven hebben kunnen redden. 

 

De medewerkers aan de paddenbescherming waren dit 

jaar Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Jan Bedijn, Jelle 

van Dijk, Kees Verweij, Dineke Kistemaker, Kees 

Erkelens, Piet van der Luijt, Wim Breukers, Rob Jansson, 

Jan de Ridder, Frans Ruigrok, Rien Sluijs, Job de Ridder, 

Merijn van Leeuwen, Robert Erents, Stef van Nes, 

Marjan Leunissen, Simone van der Drift, Bas van 

Schoten, Wim van Capellen en Jan Jacobs.  

Zij worden allen van harte bedankt voor hun inzet. 
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Geen ander dorp ... 

 
W. Andelaar 

Dezer dagen werd ik gewekt door een Nachtegaal. Vanuit 

mijn bed meende ik in de verte de karakteristieke zang te 

horen. Mijn eerste gedachte was: ` Een Spreeuw die z`n 

imitatiekunsten laat horen`. Buiten gekomen bleek het 

echter wel degelijk een Nachtegaal te zijn.  

Het beestje huisde achter de Katholieke Kerk, tegen het 

Dobbelmanduin aan. Het zong, wat je noemt, uit volle 

borst. Het is meer dan vijf en twintig jaar geleden dat me 

hetzelfde is overkomen.  

Dat ik vanuit mijn huis de Nachtegaal hoorde zingen. Wij 

woonden in die tijd nog wat verder de Schoolstraat in en 

sliepen aan de voorzijde van het huis. Dat was voorzien 

van een houten dakkapel en met de ramen open hoorden 

we daar s`nachts veel vogels.  

Steltlopers op de trek heen en weer van het 

broedgebied, de eerste Koekoek in het 

voorjaar, en soms de Nachtegaal. Ook vanuit 

het Dobbelmanduin. 

Veel mensen beleven plezier aan natuurleven 

in het dorp. Dat kan een Koolmees betreffen, 

die in een nestkastje is gaan broeden. Of de 

kleurige Putter die vorig jaar in de Hoofdstraat 

een nestje maakte. In een Kastanjeboompje van 

nauwelijks drie meter hoog.  

De kernen van dorpen worden overal in ons 

land ook interessanter voor vogels. Bewoners 

zijn meer bomen en struiken gaan planten en 

ook gemeentebestuurders krijgen meer 

aandacht voor groen in de oude kernen. 

Helaas geldt dat voor Noordwijk aan Zee nog 

niet zo duidelijk.  

Veel bewoners van het zeedorp geven nog 

steeds de voorkeur aan een keurig tuintje met 

gewassen grinttegels. Om van 

gemeentebestuurders maar niet te spreken.Die geloven 

alleen nog maar in de zaag en openhaardhout. Nu kan een 

boom nogal wel eens wat overlast bezorgen. 

Achter ons huis staat een Prunus die de afgelopen weken 

prachtig in bloei stond. Nu de bloesem er af valt betekent 

het dat de bezem nog wel eens ter hand genomen moet 

worden. Wij hebben dat er graag voor over. Niet alleen 

is die bloeiende boom een lust voor het oog, ook verder 

in het jaar beleven we er veel plezier aan.  

Ik kom er nooit zo toe, maar het zou leuk zijn om in de 

loop van het jaar eens te turven welke vogels in de boom 

neerstrijken.  

De al genoemde Putters, die geregeld in de tuin van mijn 

buurman broeden, Zwarte Mezen op zwerftocht in het 

najaar en, niet te vergeten, de Goudhaantjes op de trek. 

Soms hoor je het zachte roepen van deze vogeltjes door 

heel de tuin.  

Om nog even op dat noteren van waarnemingen van 

vogels terug te komen, dat is niet mijn sterkste kant. 

Anderen doen dat met veel meer animo en lopen altijd 

met een aantekenboekje en potlood op zak.  

Ik ken zelfs iemand die de waarnemingen rondom het 

huis in kruissteken vastlegt. Een combinatie van twee 

hobby`s zou je dat kunnen noemen. 

Terug naar de Nachtegaal. In Limburg zingt die in het 

bronsgroene Eikenhout, althans volgens hun volkslied. 

Hier moeten we het dier meer in lage, dichte, struiken 

zoeken.  

Wat dat betreft profiteren ze van het dichter groeien van 

de duinen, ook direct om het dorp. Dit jaar zingt de vogel 

niet alleen vanuit het Dobbelmanduin, hij is ook direct 

ten noorden van het dorp te horen. Tussen de manege van 

Meeuwenoord en het fietspad gaven deze week twee 

vogels een gratis concert.  

Niet iedereen is weg van deze uitvoeringen. Een bewoner 

van de wijk Rijnsoever in 

Katwijk beklaagde zich bij 

zijn buurvrouw. Hij had al 

nachten geen oog dicht 

gedaan omdat er `zo`n 

rotvogel` in z`n tuin was 

neergestreken.  

Zo zie je maar, over smaak 

valt niet te twisten. Bij mij 

valt de Nachtegaal in het 

Dobbelmanduin zeer in de 

smaak.  

 

 

Kort geleden is een groot 

aantal “rondjes Groen” in 

boekvorm verschenen en te 

koop in boekhandel- 

Antiquariaat Moby Dick  

Schoolstraat Noordwijk 

Redactie 
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Schotland, weer of geen weer (deel 4 en slot ) 

 
Zaterdag 7 juni. Handadag! 

Het weerbericht spreekt van een beetje zon en een beetje 

regen maar wel veel wind! 

In de vroege ochtend is het aan de horizon knap donker 

en we maken dan ook geen haast om de eerste boot, die 

om 10 uur vertrekt, te halen. 

Zo rond half twaalf verschijnen er weer blauwe plekken 

in het wolkendek en rijden we vanuit Scourie een 

kilometer of 4 noordwaarts. Helemaal aan het eind van 

het Loch is een klein piertje aangebracht. Daar staan ook 

drie huizen en een visrestaurant die tezamen het dorp 

Farbet vormen. 

Om 12 uur stappen we in de metalen motorvlet die ons in 

krap 10 minuten naar het vogeleiland Handa brengt. We 

varen er aan de landzijde vlak langs en zien dat het daar 

schuin naar het Loch afloopt. 

 Er zijn zelfs wat zandstranden en duinen zichtbaar. In 

het uiterste Zuid-Oosten van Handa heeft zich een 

natuurlijke baai gevormd en hier stappen we uit de vlet 

op het strand. 

De schipper zal voor het laatst om 5 uur de meest 

halsstarrigen op komen halen.  

In een klein stenen schuurtje krijgen we van een student 

enige voorlichting over de regels die we in acht dienen te 

nemen en we kunnen vertrekken. Nou is het niet bepaald 

nodig er gelijk flink de pas in te zetten, want Handa meet 

ongeveer 2x2 km. Daarvan is de helft niet eens 

toegankelijk. Bij de enige splitsing ( want op de paden 

moeten we blijven) die het eiland rijk is kiezen we voor 

de richting Noord -West die uitkomt bij de “Puffin Bay”.  

Een kleine   informatiefolder meldt dat we direct de 

“Ruined Crofts” zullen passeren. Hier hebben tot 1847 

acht gezinnen gewoond die zich in leven hielden met wat 

het eiland en de zee voortbrachten. Uit hun midden werd 

steevast de oudste weduwe als koningin gekozen. Om de 

vrede op deze steenpukkel te bewaren werden onderlinge 

conflicten aan haar voorgelegd en een ieder legde zich 

neer bij haar ongetwijfeld wijs besluit. 

Al snel na de ruinen scheren een aantal kleine jagers in 

een sierlijke vlucht om ons heen. Ik probeer ze te volgen 

met de videocamera, maar dat valt best tegen. Toch loont 

het de moeite, want ze roepen onophoudelijk tot heel 

dichtbij en aan het microfoontje mankeert niets. We 

tellen een twintig vogels die ongeveer gelijk verdeeld zijn 

in lichte en donkere fasen. Iets verder wordt het terrein 

zo zompig dat men er een knuppelpaadje heeft aangelegd 

voor bezoekers op gympen en sandalen. We zijn 

kennelijk het domein van de grote jagers genaderd en 

zien er een aantal rondvliegen, die soms tot vlakbij het 

pad neerstrijken.. De beruchte scheervluchten op 

betreders van hun broedgebied blijven uit. Kennelijk zijn 

ze vertrouwd met de bezoekers op het pad en hebben ze 

alleen wat te duchten van al te fanatieke fotografen. 

Met dat al   blijken we het eiland in zijn geheel 

overgestoken te hebben, want ineens staan we oog in oog 

met de Atlantische Oceaan, zo’n 90 meter onder ons. Zo 

vertrouwd als de zee voor ons is: toch zijn we van dit 

schouwspel onder de indruk. 

Wanneer onze ogen na enige tijd aan dit 

beeld gewend zijn valt ons een andere 

beweging op: ontelbare zwarte stippen die 

van en naar een punt snellen buiten het 

gezicht onder ons.  

Het pad volgt nu de grillige kustlijn aan de 

bovenkant en even verder krijgen  we de 

landingsplaats van de zwarte stippen in 

beeld. We kijken langs een loodrechte wand 

omlaag en zien op regelmatige afstanden 

zwarte strepen tegen het wit afsteken.  

Door de kijker worden de zwarte strepen 

krioelende massa’s alken en zeekoeten die 

elkaar staan te verdringen op elke plek die 

beschikbaar is. Ervoor hangt een wolk van 

vogels bezig met af en aan te vliegen. Van 

een landingstechniek is nauwelijks sprake. 

Het is pletten of geplet worden. Met hoge 

snelheid naderen en je op de rand laten 

vallen is het devies. Het lijkt of alles vol is, toch komen 

er nog meer bij en vliegen anderen er tussendoor ook 

weer heelhuids vandaan.  

We zien ze zo ver het oog strekt naar - en vanuit zee 

vliegen en er drijven bovendien zwarte vlekken alken en 

koeten rond. Dat kan toch nooit tegelijkertijd op die 

richels....!  

Voor een goed verloop wordt zo druk gecommuniceerd 

dat dit geluid met gemak het gedonder van de 

oceaangolven overtreft. Wie nou welk geluid maakt is 

absoluut niet te onderscheiden. Hooguit valt een 

drieteenmeeuw op met zijn “kittie week”, die dan in staat 

blijkt om zelfs dat te ontstijgen.  

De aanwezigheid van die enorme massa vogels wordt de 

toch al verbijsterde bezoeker ook op een andere wijze 

duidelijk.  

Zo gauw je de rand van het eiland nadert ruik je het al, 

maar valt het nog niet zo op. Pas als de wind langs de 

wand op je toekomt springen spontaan de tranen in je 
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ogen van de penetrante ammoniakgeur die als een muur 

op je af komt. Logisch, wanneer je met z’n allen een 

wand van 100 m hoog volledig wit kunt kakken. 

Het geurend hoogtepunt ligt echter daar waar de afstand 

tussen de kakkers en de bezoekers het kleinst is en dus 

het maken van scherpe video-c.q. fotobeelden het 

grootst. Hier hou je het maar een paar minuten vol of je 

reuk- en traanbuizen begeven het.  

En juist van hier heb je een uitstekend zicht boven op de 

rots en.... de papegaaiduikers. De platte top is weelderig 

met gras begroeid en daarin zien we ze regelmatig 

verdwijnen, dan wel er uit te voorschijn komen. 

Ware vliegkunstenaars zijn de Noordse-Stormvogels. 

Voor mijn gevoel klopt er niet veel aan deze vogels. Het 

lijf is eigenlijk te kort en te dik en de vleugels te lang en 

te smal om goed te kunnen vliegen, maar ze op de 

thermiek te zien zweven zonder ook maar de minste 

moeite is een genot. 

Ze komen soms zo dicht onder ons langs, dat we de 

onderlinge veertjes op de rug en vleugels zien bewegen. 

Maar van de wijze waarop de Noordse Stormvogel op de 

richels landt krijg je spontaan nog meer tranen in je ogen. 

Het lukt maar zelden bij de eerste poging. De plek is te 

smal, de vleugels te lang, de wind te sterk en de poten te 

zwak. En is alles gunstig  voor succes, dan zit er al een 

concurrent. Daar krijg je pas erg in als je een vogel volgt. 

Bij het aanvliegen worden pas laat de poten uitgestoken 

en moeten de vleugels de vaart afremmen.  

Hebben de poten eenmaal grip dan wil de vogel daar 

onmiddellijk op doorzakken, want hij is niet gewend erop 

te staan. Gelijktijdig doet hij verwoede pogingen de lange 

vleugels na de laatste klappen enigszins netjes op te 

bergen en raakt hij alsnog uit evenwicht.  

Het lijkt er veel op dat het leven van de Noordse 

Stormvogel alleen bestaat uit aan “land” komen.  

Maar goed dat de KLM  de knobbelzwaan gekozen 

heeft voor de reclamefilmpjes en niet de Noordse 

Stormvogel. 

Tegen de tijd dat we verzadigd zijn van al deze beelden 

ruiken we niets meer, is onze voorraad traanvocht op en 

hebben we nog een kwart van het pad af te leggen. Een 

bord “Danger. Overhang” maant ons tot voorzichtigheid. 

Maar goed ook want we staan voor een gat en niet zo’n 

kleintje ook. Oceaangolven hebben aan de voet van deze 

plek zoveel materiaal weggeslagen dat uiteindelijk een 

door erosie losgeraakte kolom inzakte. Het 

waarschijnlijk zachte gesteente is daarna door het 

zeewater afgebroken en weggespoeld..Wat overblijft is 

dat gat met een diameter van ~30 meter en een hoogte 

van om en nabij de 80 meter. Ver onder ons rollen van 

twee kanten golven de openingen binnen om daar met 

een hoop geraas en gesis kapot te slaan. En zelfs van de 

wand in dit gat zien we alken en zeekoeten af en aan 

vliegen. 

Bijna bij de al eerder genoemde enige splitsing van het 

eiland kijken we landinwaarts over de baai uit en zien we 

in de verte Scourie en de camping liggen. 

Onze reuk keert terug, we stinken allebei stevig naar 

ammoniak. Het is 10 over 5 en de Schotse schipper kijkt 

boos.  

We hebben in het visrestaurant ( met uitzicht op Handa) 

heerlijk vis gegeten, waarschijnlijk gevangen door 

dezelfde schipper. 

Het schrijven van dit vakantie verslag ligt in deze periode 

ver achter ons en we zijn bezig met terugzien naar...  

Dan zoek je vanzelf het geheugen af naar het hoogtepunt 

van het Schots vakantiegenot en we zijn beiden niet goed 

in staat daar de absolute kraker aan te wijzen.  

Zelfs na de periode Handa zijn er zulke fantastische 

ervaringen zoals bij Durness. Daar staan we op een 1-

baansweg vast in de waarschijnlijk enige echte Schotse 

file. Alle verkeer voor ons ; een Duitse camper, een 

hoogbejaarde Engelse Bedford en een aftandse Deense 

Peugeot, zijn niet meer voor- of achteruit te krijgen.  

De impulsen om direct nieuwsgierig uit de auto   te 

springen, zijn na deze weken behoorlijk afgestompt, 

maar na enkele minuten gaan we toch eens polshoogte 

nemen. Er blijkt een kudde schapen voor de camper te 

staan , die niet meer heen of weer wil.  

De Duitser wacht en wij wachten gewoon mee. Het 

uitzicht is fantastisch. Achter ons verschijnt een 
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krakkemikkig Engels autootje. Een deur gaat open en er 

vliegt een trein zwart en wit uit vergezeld van schelle 

fluittonen. Binnen de kortste keren komt er beweging in 

de file en passeren we de kudde, die ineens naast de weg 

geparkeerd blijkt te staan op hun plaats gehouden door 

drie schaapshonden.  

Dan schrijven we maar minder over die grandioze 

uitzichten in het uiterste Noorden. Hier krijgt het woord 

‘verlaten’ pas echt betekenis.  

We slikken?? Alles over de whiskytrail en het bezoek aan 

zo’n stokerij. 

Misschien komen we nog eens terug op het 

bezoekerscentrum van “Boat on Garden”. Door 

opgestelde telescopen kijk je op het nest van een stel 

visarenden. Maar je kunt er ook op t.v. life beelden van 

het nest zien., opgenomen door een camera die schuin er 

boven is aangebracht. 

Onze tijd zit erop. De boot wacht. De familie, het huis en 

de tuin wachten. In twee dagen rijden we naar Hull. De 

regen valt van s’morgens vroeg tot s’avonds laat met 

bakken uit de hemel. Toch....”Schotland we komen 

terug” weer of geen weer.    

 

C

Coby en Dick Passchier 

 

Oud Nieuws 
 

Deze keer in “Oud Nieuws” een bijdrage van R. Vlek uit  A’dam over ornithologische waarnemingen uit 

1884  

van T. Nieuwenhuisen jr. uit Lisse onder zijn pseudoniem  Philornis 
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Goede Vrienden Kwamen Niet Terug. 
De Tapuit  in Gijs Kokkieshoek. 

 
Ees Aartse  

 

Een fascinerende broedvogel 

Een van de fascinerendste broedvogels van het 

duingebied vind ik de Tapuit.(Oenanthe oenanthe) Het is 

een vogel die omringd is door geheimzinnigheid. Het is 

een trekvogel en komt vroeg in het voorjaar terug uit 

tropisch Afrika. Het mannetje heeft een uitdagend en 

duidelijk herkenbaar pakje aan, maar de zang stelt weinig 

voor. Daarbij komt nog dat de Tapuit in konijnenholen 

broedt. 

 Het summum van geheimzinnigheid: in konijnenholen 

horen konijnen en geen Tapuiten. 

In Gijs Kokkieshoek, de 'achterbuurt' van de AW-duinen, 

was tot 1989 de Tapuit een algemene broedvogel. De 

konijnen waren daar zeer talrijk en holen om te broeden 

waren ruim aanwezig. Het aantal konijnen is in de loop 

der jaren weliswaar verminderd, maar ieder voorjaar zie 

ik daar toch weer tientallen jonge konijnen lopen.  

Ook het aantal keutelplaatsen is in het zuidelijk deel van 

Gijs Kokkieshoek, het bolwerk van de Tapuiten, niet 

merkbaar minder geworden. 

 

Bijzondere liefde 

Ik heb wat met Tapuiten.  

Tijdens mijn inventarisaties in Gijs Kokkieshoek ben ik 

begin april altijd zeer alert op de komst van de Tapuiten. 

Vaak tref je in de eerste week al een paar vroege 

mannetjes aan. 

 De tweede week van april zie je er steeds meer en in de 

derde week jagen de mannetjes achter de vrouwtjes 

of achter elkaar aan. De oude territoria worden dan 

weer ingenomen. Tapuiten buiten die territoria zijn 

alleen wat aan het stoeien en de week daarop is het 

over en zijn ze vertrokken naar noordelijke streken.  

De Tapuiten die er dan nog zijn, zijn de 'blijvers'. Het 

aantal Tapuiten dat je eind april in je gebied ziet, 

wijkt nauwelijks af van het aantal broedparen.  

Alleen op 'gekke' plekken waar je nooit een Tapuit 

zou verwachten tref je wel eens een mannetje aan. Je 

houdt die plek goed in de gaten want tenslotte: je 

weet maar nooit. Zo'n mogelijk nieuw territorium 

geeft het inventariseren een extra impuls. 

 

Geen herrieschopper 

De Tapuit is geen herrieschopper. Zijn zang is niet 

spectaculair. Een Winterkoning van luttele grammen 

heeft op tweehonderd meter afstand met zijn zang 

meer volume dan een Tapuit op tien meter. Je moet 

het geluid van de Tapuit kennen anders verwar je het 

met een vroege Grasmus. Ik herken het geluid van 

een Tapuit al bij de eerste tonen. Even zoeken en dan 

zie je hem staan op een duintje, een pol gras of een 

kluit aarde. Laat je niet verleiden door zijn over de 

grond wegvliegen om een honderd meter verderop zijn 

krassend deuntje af te roffelen. Het is dezelfde! Tapuiten 

inventariseer ik vanaf een duintje met de kijker en vooral 

rustig zijn. In het duingebied bij de Schapendel heb ik 

daar jaren lang de drie Tapuiten geobserveerd. Ik weet in 

welke konijnenholen ze gebroed hebben en ik heb bijna 

jaarlijks de jongen zien uitvliegen. 
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Teleurstelling 

In 1997, na de strenge winter maar die heeft geen invloed 

op onze zuidelijke trekvogels, heb ik de Tapuiten gemist. 

Ik heb er extra aandacht aanbesteed, maar nergens die 

typische Tapuit-

geluiden. De duinen 

rond de Schapendel 

heb ik uitgekamd: 

zitten, kijken, 

luisteren. Daar zat 

hij vorig jaar. Nu 

niets. Half april een 

iel geluidje. Tapuit? 

Kijker erbij. 

Inderdaad, de 

Tapuit, maar slechts 

één. Dat gaf hoop 

voor de volgende 

week, doch de 

andere week geen 

Tapuiten bij de 

Schapendel. Eind 

april, niets. Begin 

mei, niets. Geen 

stelletjes die door 

het duin rauzen. Op 

het bekende kleine 

duintje, dat al jaren-

lang voor de drie 

Tapuiten neutraal 

terrein is, ook niets. 

Dan mis je toch wel het geluid van trouwe vrienden. Ieder 

jaar waren ze daar. Die tolerantie van de drie mannetjes 

op dat duintje. Ze bleven wel tamelijk ver uit elkaars 

buurt, maar op dat neutrale duintje waar de drie 

territoria bij elkaar kwamen, werd niet achter elkaar 

aangejaagd. Ik ben weleens opgestaan en dan die 

voldoening om te zien hoe ieder mannetje zijn eigen 

territorium invloog. 

 

Verrassingen 

Gijs Kokkieshoek heeft altijd verrassingen. In 1987 

waren er nog 12 territoria, maar in 1991 nog maar 2. 

Vanaf 1992 t/m 1996 waren er ieder jaar 3 vaste 

territoria. Soms was er nieuw territorium bij maar altijd 

in de buurt van de andere 3. 

De konijnenholen waarin ze broedden waren bekend. 

De Tapuiten waren jaarlijks terugkerende vrienden 

geworden. 

 

Wat was er mis in 1997? 

Ja, wat was er mis. Volgens Sovon-Nieuws neemt de 

Tapuit in de duinen af. Uit de grafiek blijkt dat de 

achteruitgang in Gijs Kokkieshoek iets eerder is dan de 

landelijke trend aangeeft. Ik weet niet waarom. Ik ben 

geen Tapuit, maar volgens mij is de laatste jaren in dat 

deel van de AWduinen nauwelijks iets veranderd. Heeft 

het dempen van het Van Limburg Stirumkanaal in 

1995/1996 toch invloed? Heeft de Vos in de 

Bramenkuil het broeden verstoord?  Nogmaals, ik ben 

geen Tapuit. 
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Laatste Tapuit 

Zelfs van de laatste Tapuit in Gijs Kokkieshoek ben ik 

niet zeker. Volgens de BMP-methode van Sovon mag ik 

een territorium noteren, maar volgens mijn gevoel was er 

niets. Het bekende konijnenhol waarin de laatste jaren 

een Tapuit heeft gebroed en waar ook het exemplaar van 

1997 werd gesignaleerd, is tijdens een hevige bui half 

mei ingestort. Met het broedende vrouwtje? Geen idee. 

Na 13 mei 1997 heb ik geen Tapuiten meer in Gijs 

Kokkieshoek gezien. 

Als je naar je inventarisatiegebied gaat en bij de 

Duindamseslag in de duinen ten noorden van Noordwijk 

in het schemerdonker vier Tapuiten hoort is dat toch wat 

frustrerend omdat je in je eigen gebied niets hoort. Als je 

op de terugweg bij de Duindamseslag ook vier Tapuiten 

ziet, vraag je je toch af: waarom niet meer in Gijs Kok-

kieshoek? Wekelijks waren ze daar in de open duinen bij 

de Duindamseslag tot eind mei te horen en te zien.  

Mijn hoop is gevestigd op 1998. Was het een tijdelijk iets 

of is de Tapuit daar definitief verdwenen? Als dat zo is, 

is een oude, trouwe vriend, die je twintig jaar in Gijs 

Kokkieshoek hebt gevolgd, verdwenen. Zo is de natuur, 

zegt men, maar geloof me, het doet toch pijn. Er zijn toch 

al niet veel Tapuiten meer in de AW-duinen. 

 

 

 

grafiek: 

trend broedterritoria tapuit volgens SOVON m.b.v indexcijvers:1984=100 (linker y-as) 

Aantal broedparen tapuit in Gijs Kokkieshoek (rechter y-as) 

Gegevens uit: Broedvogels Monitoring Project, jaarverslag 1994-1995 en SOVON-monitoringsrapport 1997/03 
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Voorjaarspaddestoelen 
 

Kees Verweij 

 

De meeste mensen denken wellicht, dat paddestoelen 

bijna uitsluitend in de herfst te zien zijn. Het is inderdaad 

waar, dat bij een vochtige en niet al te koude herfst ze 

ook als "paddestoelen" de grond uitschieten en dan vaak 

ook in grote aantallen. 

Degenen, die misschien een beetje zijn ingewijd in de 

kennis over paddestoelen, weten dat paddestoelen het 

hele jaar te zien zijn, zij het in minder grote aantallen dan 

in de herfst. 

Zo kwam ik ook dit voorjaar wel een aantal bijzonder 

leuke soorten tegen.  

Op verschillende plaatsen in het dorp Noordwijk en in de 

omliggende duinen kwam ik plaatsen met Morieljes 

tegen. Deze paddestoel is nauwelijks te verwarren met 

enige andere paddestoel, omdat hij in plaats van een hoed 

soms een bijna ronde bol heeft met een patroon van een 

soort honingraat. Deze paddestoel behoort tot de meest 

smakelijke en daarom ben ik altijd maar een beetje voor-

zichtig met het doorgeven van de vindplaatsen. Er 

worden er toch al te veel weggesneden. Met een beetje 

geluk kun je de Kapjesmorielje vinden, die een kleiner, 

maar veel donkerder hoedje heeft, of misschien ook de 

Kegelmorielje, zoals mij dit voorjaar is overkomen.  

Zoals de naam reeds zegt, heeft deze morielje een veel 

langere "hoed" dan de zojuist genoemde soorten. De 

Kegelmorielje vond ik in de Noordduinen, direct ten 

noorden van Noordwijk. 

In de Ganzenhoek, nabij de Wassenaarse Slag, trof ik een 

mooie heksenkring van de Voorjaars-pronkridder aan, 

een bijna geheel witte, vrij grote paddestoel.  

Voorjaarssatijnzwammen vond ik in het duingebied 

achter het Zweefvliegveld in de Amsterdamse 

waterleidingduinen. Volgens mijn waarneming ging het 

hier om de Harde Voorjaarssatijnzwam, omdat deze soort 

een voorkeur heeft voor groeiplaatsen onder 

roosachtigen. Hij was inderdaad op verschillende 

plaatsen onder Meidoorns te vinden. 

In het voorjaar kunnen ook verschillende soorten 

bekerzwammen gevonden worden. Zoals de naam al zegt 

gaat het hier niet om paddestoelen met een hoed of een 

steel, maar ze zitten vaak in de vorm van een schaaltje op 

de grond. Tegenover het oorlogsmonument in Noordwijk 

zag ik een aantal Grote Aderbekerzwammen, een 

bekerzwam, die bijzonder aan kalk gebonden is en 

daarom bijna alleen in Zuid-Limburg voorkomt. Vroege 

bekerzwammen heb ik op verschillende plaatsen in het 

dorp gevonden, soms op stammetjes, maar ook gewoon 

tussen straattegels.  

Een heel leuk klein bekerzwammetje is het 

Salomonszegelbekerzwammetje, dat alleen voorkomt op 

oude wortels van de Salomonszegel. Deze soort vond ik 

in de Coepelduinen tussen Katwijk en Noordwijk. 

Dit is zo maar een greep uit mijn voorjaarvondsten.  

 

Mochten anderen ook leuke waarnemingen hebben 

gedaan dan zou ik dat graag willen horen. Dit is van 

belang, omdat er binnen onze Vereniging een speciale 

Paddestoelengroep is gevormd, die probeert bijzondere 

vondsten vast te leggen en kontakten met anderen te 

leggen, zoals bijvoorbeeld het Rijksherbarium, de 

Nederlandse Mycologische Vereniging, het KNNV e.d. 

Over dit laatste hoort u meer in het volgende nummer van 

De Strandloper. 

 

 

 

Morieltje 

Vroege bekerzwam 
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Gelezen in Mare het weekblad van de Leidse Universiteit 

Het zesde zintuig van de kanoet (strandloper) 

Leids-Groningse samenwerking ontrafelt mysterie           
 

Astrid Smit redactie Mare 

Voelen op afstand lijkt alleen besteed aan magnetiseurs. 

Maar ook kanoetstrandlopers zijn hiertoe in staat. In hun 

snavel zitten sensoren waarmee zij hun prooi, 

schelpdiertjes die leven in het wad, kunnen traceren zonder 

ze aan te raken.   

Dr. Herman Berkhoudt zwaait de deur van de vogelkamer 

op het Instituut voor Ecologische en Evolutionaire 

Wetenschappen met een zwiep open. 'Hier 

zitten ze dan', zegt hij triomfantelijk.  

In een ren van drie meter lang huppen zeven 

grijs-witte strandlopers ter grootte van een 

merel heen en weer op een kunstmatig wad. 

Links het droge gedeelte, rechts het natte. 

'Hier kijken we hoe de kanoet met zijn 

snavel in het wad prikt. Inmiddels ken ik ze 

allemaal persoonlijk. Kanoeten zijn 

prachtige beestjes.'  

De kanoeten komen van dr. Theunis 

Piersma, een Groningse bioloog, die deze 

vogels al zo'n twintig jaar bestudeert. Stapje 

voor stapje probeert hij de geheimen van de 

strandlopers te ontdekken. Want bijzonder 

zijn ze. Jaarlijks leggen de vogels duizenden 

kilometers af tussen broed-en 

overwinteringsgebied. 's Zomers planten ze 

zich voort in de streken rondom de 

Noordpool - Canada, Groenland en 

Centraal-Siberië. De winter brengen ze 

vijf- tot tienduizend kilometer verderop 

door. De kanoeten uit Canada en Groenland 

(Calidris canutus islandica) trekken via 

IJsland naar West-Europa.  

Voor de kanoeten uit Centraal-Siberië 

(Calidris canutus canutus) is West-Europa 

slechts een transitohaven. Zij vliegen door 

naar West-Afrika. En dat is voor sommige 

ondersoorten zelfs te dichtbij. Deze 

overwinteren in het zuidelijkste puntje van 

het Afrikaans continent.  

Eens per jaar doen kanoeten de 

Waddeneilanden aan. Zwermen van vijf- tot 

vijftienduizend vogels strijken begin augustus neer op de 

slikken om bij te tanken van hun lange vlucht. En daar 

raakte Piersma, die in 1994 een lijvig proefschrift over 

deze strandlopers heeft geschreven, geïntrigeerd door 

deze wereldreizigers. Hoe leggen ze de immense 

afstanden af, en waarom stopt de ene ondersoort in 

West-Europa en vliegt de andere door naar Afrika? Wat 

is de betekenis van het wad voor hen en hoe gaan ze om 

met hun energievoorraden?  

Een paar vragen zijn inmiddels beantwoord. 

 Zo is bekend dat de kanoet zijn gewicht binnen enkele 

weken verdubbelt en dat de keuze voor het 

overwinteringsgebied een kosten-baten analyse is. 

West-Europa ligt relatief dicht bij het broedgebied en 

kost dus relatief weinig vliegenergie. Maar door de lage 

temperaturen is het er moeilijker om in conditie te 

blijven. Voor Afrika geldt het omgekeerde. Het is ver 

vliegen, maar als de kanoet er eenmaal is, hoeft hij door 

de hoge temperaturen weinig bij te eten om op gewicht te 

blijven.   

 

 

Nonnetjes 
 

 Een  geheim bleef tot dusverre onopgelost: de manier 

van voedsel vergaren. Kanoeten leven op de toendra's 

rondom de Noordpool van insecten. Eenmaal 

aangekomen op de waddeneilanden veranderen ze van 

menu en schakelen ze over op schelpdieren. Met name 

nonnetjes, die zich enkele centimeters onder het slik 

verschuilen, zijn populair omdat ze relatief energierijk 

zijn. De kanoeten slikken de nonnetjes in hun geheel 

door. In de maag kraken de vogels hun prooi. De 

schelpresten poepen ze uit. Piersma ging er vanuit dat de 

Kanoetstrandlopers 
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kanoeten de nonnetjes lukraak verzamelden: de kanoet 

pikt in het wad als een specht op een boom, en daardoor 

stuit hij met zijn snavel bij toeval op een nonnetje.  

Gebieden met vier gram vleesgewicht per vierkante 

meter zouden door de verhouding tussen inspanning en 

opbrengst optimale voedselgebieden zijn. Maar op het 

eiland Griend ontdekte Piersma dat de kanoeten hun 

prooi zochten bij een biomassa van een gram per 

vierkante meter.  

Zoeken ze dan toch niet lukraak? Had de vogel een extra 

zintuig waarmee hij de nonnetjes feilloos kon traceren? 

Maar hoe dan, want makkelijk zijn de nonnetjes niet te 

vinden. Ze zitten diep verscholen in de bodem van het 

wad en verroeren geen vin. Wilde theorieën deden de 

ronde.  

De kanoeten roken de nonnetjes, ze hoorden ze, voelden 

de trilling van deze schelpdieren, er werd zelf gerept over 

elektromagnetische velden. Op een congres in Wenen, 

waar Piersma voor ornithologen enige hypothesen 

lanceerde, ontmoette hij Berkhoudt. Berkhoudt is 

morfoloog van vogels op het Instituut voor Ecologische 

en Evolutionaire Wetenschappen. Ooit gepromoveerd op 

de zintuigen van de gewone eend, staat hij bekend als 

specialist in de sensoriek van vogelsnavels. Hij wilde wel 

proberen dit vraagstuk van de kanoet op te lossen. 

 

Gedragsexperiment  

 

Berkhoudt bekeek het zenuwstelsel in de snavel onder 

een elektronen- en lichtmicro- scoop. En warempel. In de 

snavel van de gewone kanoet wemelde het van de 

lichaampjes van Herbst. Dit zijn sensoren die trillingen 

tot 1000 Hertz kunnen waarnemen en drukverschillen 

detecteren. Haast iedere vogel bezit ze, maar niet in deze 

mate en ook niet zo geconcentreerd in het puntje van de 

snavel. De gewone kanoet bezit ruim twee keer zoveel 

van deze lichaampjes dan een vergelijkbare strandloper. 

Waarschijnlijk helpen deze orgaantjes de prooi op 

afstand te voelen. Maar hoe werken ze en wanneer? 

Studenten Karin Kurk uit Leiden en Renée van Aelst uit 

de Verenigde Staten bedachten een gedragsexperiment 

om dit te achterhalen.  

Op het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 

(NIOZ), de thuisbasis van bioloog Piersma, testten ze het 

onderscheidingsvermogen van deze kanoet door deze 

vogel twee begrippen te leren: ja en nee. 'Ja' staat voor 'ik 

voel iets en 'nee' voor 'ik voel niets. Als de vogels 

toestapte naar de voederbuis aan de rechterkant van de 

kooi zei hij 'ja', als hij naar de voederbuis aan de 

linkerkant van de kooi bewoog zei hij 'nee'.  

Met behulp van lampen werd de vogels geleerd wanneer 

ze wat moesten doen. Sprongen de lampen in de ruimte 

voor de onder- zoekskooi aan dan betekende dit: klaar 

maken voor de start. Gingen de lampen in de kooi aan 

dan werd van de vogels verwacht dat ze zouden beginnen 

met foerageren. Als de lampen boven de voederbuizen 

gingen branden dan moesten de vogels hun antwoord 

geven: voelden ze iets of niets. 

 

 Prikken 

 
 De kanoet is een van de weinige waadvogels die 

ontvankelijk is voor dergelijke experimenten. Binnen een 

mum van tijd voldeed hij aan de verwachtingen. 

Natuurlijk hielp de vette beloning een handje. Bij het 

goede antwoord kregen de kanoeten een garnalenkorrel. 

Na een trainingsperiode van twee maanden konden de 

experimenten beginnen. In de proefruimte kregen de 

kanoeten zowel nonnetjes als stenen aangeboden.  

De kanoeten bleken deze 'prooi' vrij aardig te kunnen 

voelen: gemiddeld tien procent boven het kansniveau van 

vijftig procent. En het interessante is dat ze nauwelijks 

onderscheid maken tussen steentjes en nonnetjes.  

Beide betekenden voor hen de aanwezigheid van prooi. 

'Dit bewijst', zegt Berkhoudt, 'dat ze niet zoeken middels 

reuk of gehoor of dat ze afgaan op bewegingen van het 

nonnetje. Wij denken dat ze een soort tegendruk voelen 

van het zand boven het nonnetje of van de steen wanneer 

ze meerdere keren met hun snavel in het wad prikken.' 

De aanwezigheid van water is van wezenlijk belang. Dat 

dient als een soort intermediair. Want in het droge zand 

bleek de kanoet weinig te voelen. En dat beeld bevestigt 

waarnemingen uit de jaren zeventig van een Engelse 

wetenschapper die zag dat de kanoet zanderige substraten 

opzocht met een dun laagje water erboven.  

De goed gedraineerde gebieden werden gemeden.  

'Voor het eerst is een mechanisme bevestigd dat we 

alleen maar konden vermoeden', zegt Berkhoudt. Het is 

een bijzondere gave waardoor de kanoet als geen andere 

waadvogel de nonnetjes weet te vinden en daardoor een 

groot voordeel heeft. Mede daarom is hij zijn 

concurrenten als de scholekster te slim af en weet hij zijn 

prooi enorm efficiënt te benutten. Maar deze specialisatie 

maakt de kanoet ook heel kwets- baar. Want zonder 

nonnetjes geen bestaan. En dat noodlot hangt de kanoet 

al jaren boven het hoofd. De kanoet komt nog steeds in 

grote aantallen voor. Maar hoe lang nog? De vogel dreigt 

steeds minder voedsel te vinden omdat kokkelvissers de 

zandbanken waarop de nonnetjes voorkomen verstoren.  

 

Schrijver Koos van Zomeren, een goede vriend van 

Piersma, omschreef het zo. 'Je ontwikkelt een instrument 

om de wereld de baas te worden en dat instrument wordt 

vervolgens de baas over jou.'  

 

Astrid Smit 
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Waddenexcursie 

R. Sluys 

Dit jaar vindt de "Waddenexcursie" plaats in het 

weekeinde van vrijdag 4 t/m zondag 6 september en gaat 

naar Vlieland. 

Het vertrek met de touringcar van de firma Brouwer vindt 

plaats op vrijdagmiddag uit Noordwijk, terwijl de 

terugkomst zondagavond zal zijn. 

Voor beide dagen zijn er vogel- en plantenexcursies 

gepland. De organisatie doet zijn best om een zo 

gevarieerd mogelijk excursieprogramma aan te bieden. 

De zaterdagavond zal weer het tijdstip zijn van de enige 

echte "Waddenquiz". 

De kosten bedragen ongeveer fl.130,- waarbij de huur 

van een fiets voor het gehele weekeinde is inbegrepen. 

Leden kunnen zich opgeven door fl.130,- over te maken 

op rekeningnr. 2573795 t.n.v. Penningmeester 

Vogelbescherming Noordwijk onder vermelding van 

Waddenweekend. U kunt zich tot 20 augustus opgeven, 

waarbij wordt vermeld dat het maximum aantal 

deelnemers 50 bedraagt en dat de inschrijving plaatsvindt 

bij volgorde van aanmelding. 

Natuurlijk krijgen alle deelnemers nog nadere informatie, 

waaronder de exacte tijd en plaats van vertrek. Indien u 

nog vragen heeft kunt u zich in verbinding stellen met 

Rien Sluys. Telefoon: 071-3610945  

 

 

Vogelnieuws, eerste kwartaal 1998 

 

Ab Steenvoorden 
Aankomstdata zomergasten 1998 

Inmiddels zijn vrijwel alle zomergasten al weer enige tijd 

in onze regio te vinden. Het wordt dan ook weer tijd om 

de ingevulde formulieren in te leveren. Deze formulieren 

zijn te vinden achterin het maart nummer van de 

Strandloper. Het is erg belangrijk om de juiste plaats van 

de waarneming in te vullen. 

Dit in verband met het verwerken van de gegevens, want 

alleen waarnemingen gedaan binnen ons gebied worden 

in het overzicht opgenomen. Als alle ingevulde 

formulieren voor 1 juli bij mij zijn ingeleverd verschijnt 

er in het derde nummer van dit jaar weer een volledig en 

bijgewerkt overzicht van alle aankomstdata in onze regio. 

 

 

Exoten in de omgeving 
 

Casarca   1 11-01 Duindamse Slag 

Mandarijneend  1 16-01 Vinkenveld woonwijk 

Carolinaeend  1  08-03 Polder Hoogeweg 

Canadese Gans  2 22-03 over Astridboulevard 

Zwarte Zwaan  1 23-03 over zee noord 

Lady Amherstfazant 1 24-03 Maandagse Wetering Nwh 

Canadese Gans  2 26-03 Polder Hoogeweg 

Canadese Gans  7 29-03 overDuinpark Noordwijk 

Halsbandparkiet  1 29-03 over Coepelduynen zuid 

Canadese Gans  2 30-03 Oud-Leeuwenhorst 

 

 

Meerkoet met halsband 

 

Op 26 december 1997 werd er in de Leidse Vaart nabij 

de Noordwijksehoek een Meerkoet waargenomen met 

een zwarte halsband om z'n nek. In deze halsband stond 

een witte inscriptie, EM. 

Deze waarneming is opgestuurd naar het 

Vogeltrekstation en onlangs kreeg ik bericht terug over 

deze Meerkoet. 

De vogel is op 18 maart 1992 geringd in de 

Westeinderplassen nabij Aalsmeer. Het is een vrouwtje 

en bevond zich tijdens het ringen in het tweede 

kalenderjaar. Naast de halsband had de vogel ook een 

metalen ring om de poot met het opschrift 

Vogeltrekstation Arnhem Holland, 5285091.  



 

 
21 

Veldwaarnemingen januari, februari en maart 1998 

 

Roodkeelduiker 1 18-01 in zee thv zeetrekhut AS 

  1 25-01 Uitwatering Katwijk VWKW 

  1 02-03 Binnenwatering Katwijk VWKW 

Dodaars 1 01-01 Fagelensloot Bronsgeest JdR 

  3 01-01 AWD Van Limburg Stirum Kanaal AS 

  1 03-01 Fagelensloot Bronsgeest RZ/AS 

  2 23-01 Leidse Vaart Noordwijkerhoek AS 

  1 27-01 Oosterduinsemeer JdR 

  1 28-01 Fagelensloot Bronsgeest JdR 

  9 01-02 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

  1 07-02 Fagelsloot Oud-Leeuwenhorst AS 

  1 08-02 AWD Oosterkanaal AS 

  1 22-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD 

  1 01-03 Maandagse Wetering Polder Hoogeweg AS 

  2 08-03 Maandagse Wetering Polder Hoogeweg AS 

  211 15-03 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR/AnM 

  1 29-03 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR 

  1 29-03 AWD Van Limburg Stirum kanaal AnM 

Roodhalsfuut 1 18-01 over zee noord (09.15 - 10.15) AS 

Roerdomp 1 01-02 AWD noordpunt Van Limburg Stirum kanaal AS 

Ooievaar 3 19-03 op Ooievaarsnest Oud-Leeuwenhorst med.KK 

Lepelaar 1 28-03 AWD overvliegend Wolfsveld JJ 

  4 31-03 overvliegend Douzastraat Noordwijk HV 

Kleine Zwaan 2 01-02 AWD Westerkanaal AS 

  82 08-03 AWD overvliegend Sparravlak AS 

  35 09-03 over zee oost PS 

Wilde Zwaan 6 01-01 AWD overvliegend Pindabergje noord AS 

  4 25-01 Elsgeesterpolder HV 

  4 31-01 Elsgeesterpolder AS 

  3 01-02 Elsgeesterpolder JGW 

  11 01-02 AWD Westerkanaal - Van Limburg Stirum kanaal AS 

  4 07-02 Elsgeesterpolder RZ/JGW/AS 

  4 13-02 Elsgeesterpolder JGW 

  4 15-02 Elsgeesterpolder JvD/AS 

  2 18-02 Elsgeesterpolder PS 

  5 22-02 Elsgeesterpolder AS 

  2 01-03 Elsgeesterpolder AS 

  2 21-03 Elsgeesterpolder JGW/AnM/AS 

  2 22-03 Elsgeesterpolder HV/JdR 

Rietgans spec. 4 18-01 over zee zuid (09.15 - 10.15) AS 

Brandgans 46 01-01 over zee noord (09.00) AS 

Pijlstaart 21 21-03 over zee noord (08.00 - 09.30) HV/AS 

  1 21-03 Leidse Vaart Noordwijkerhout JdR 

Zomertaling 1 31-03 Elsgeesterpolder RS 

Topper 16 02-02 over zee zuid (09.00 - 10.00) HV 

  5 23-03 over zee noord (08.00 - 09.00) RS 

IJseend 1 18-01 over zee zuid (09.15 - 10.15) AS 

Grote Zee-eend 6 17-01 over zee noord (09.00 - 10.30) AS 

  3 16-02 over zee zuid (09.10 - 10.10) HV 

  6 21-03 over zee noord (07.30 - 09.30) AS 

  10 25-03 over zee noord (08.00 - 09.00) RS 

Brilduiker 17 01-01 AWD Van Limburg Stirum Kanaal AS 

  1 18-01 over zee noord (09.15 - 10.15) AS 

  2 31-01 Uitwatering Katwijk VWKW 

  14 01-02 AWD Oosterkanaal AS 

  35 01-02 AWD Westerkanaal - Van Limburg Stirum kanaal AS 

  10 08-03 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

  24 22-03 AWD Westerkanaal - Van Limburg Stirum kanaal AS 

Nonnetje 9 01-01 AWD overvliegend Pindabergje AS 

  5 26-01 Leidse Vaart Noordwijkerhout JdR 

  4 27-01 Leidse Vaart Noordwijkerhout JdR 

  2 27-01 Oosterduinsemeer JdR  

  20 01-02 AWD invallend Westerkanaal AS 

  1 01-02 slootje Ruigenhoekerweg Noordwijkerhout AS 
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Middelste Zaagbek 2 17-01 over zee zuid (09.00 - 10.30) AS 

  3 18-01 over zee noord (09.15 - 10.15) AS 

  4 24-01 over zee (09.15 - 10.15) JJ 

  5 28-02 Uitwatering Katwijk AS 

  2 07-03 over zee zuid (11.30) JJ 

  23 21-03 over zee noord (07.30 - 09.30) AS 

  8 22-03 over zee noord (07.30 - 08.30) AS 

Grote Zaagbek 5 01-01 Oosterduinsemeer JdR 

  4 01-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  13 01-01 AWD Van Limburg Stirum Kanaal AS 

  5 09-01 Oosterduinsemeer JdR 

  11 10-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AnM 

  8 11-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR/AnM 

  3 14-01 Noordzijderpolder achter Santa Maria JdR 

  4 17-01 Oosterduinsemeer JvD 

  10 18-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst

 JdR/HV/AnM/AS 

  1 18-01 Leidse Vaart thv Sixenburg Noordwijkerhout AS 

  5 18-01 Oosterduinsemeer AS 

  7 24-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR 

  9 27-01 Oosterduinsemeer JdR 

  20 01-02 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

  1 01-02 slootje Ruigenhoekerweg Noordwijkerhout AS 

  2 02-02 over zee zuid (09.00 - 10.00) HV 

  5 07-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR/AS 

  2 08-02 AWD Oosterkanaal AS 

  3 15-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AnM 

  2 08-03 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

  2 15-03 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR 

  10 22-03 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

  2 22-03 vijver Nieuw-Leeuwenhorst                                               

RZ/JdR/AnM/AS 

  3 23-03 over zee noord (09.15) JdR 

Bruine Kiekendief 1 29-03 overvliegend Coepelduynen AS  

Blauwe Kiekendief 1 01-01 AWD jagend Marelvlak AS 

  1 31-01 Coepelduynen Noordwijk PS 

  1 01-02 AWD jagend Marelvlak AS 

  1 02-02 Coepelduynen Noordwijk HV 

  1 14-02 AWD Wolfsveld JGW 

  1 21-03 Coepelduynen Noordwijk AnM/AS 

Havik 1 01-02 Elsgeesterpolder JGW 

  1 03-02 overvliegend Duinpark Noordwijk JvD 

  1 08-02 AWD Haasveld AS 

  2 08-03 AWD Achterhaasveld AS 

  1 22-03 overvliegend Nieuw-Leeuwenhorst RZ 

  1 22-03 AWD Achterhaasveld AS 

  1 22-03 AWD Wolfsveld-west JJ 

  1 24-03 overvliegend Binnenwatering Katwijk VWKW 

  1 28-03 AWD Wolfsveld-west JJ 

  2 29-03 Leidse Vaart Hoogeveense Polder JdR 

Smelleken 1 15-03 jagend Westeinde Noordzijderpolder RZ/YK 

  1 22-03 Polder Hoogeweg HV/JvD 

Waterral 1 26-01 opvliegend Oosterduinsemeer westoever JdR 

Kluut 82 28-03 over zee noord en zuid (08.00 - 09.30) JGW 

Kleine Plevier 1 31-03 Leidse Vaart Noordwijkerhout JdR 

Kanoet 1 02-02 over zee zuid (09.00 - 10.00) HV 

Kemphaan 3 28-02 Polder Hoogeweg AS 

  4 01-03 Elsgeesterpolder AS 

  1 08-03 Polder Hoogeweg AS 

  10 21-03 Elsgeesterpolder AS 

  6 22-03 Elsgeesterpolder HV/JdR/AnM 

  1 23-03 over zee noord (09.00 - 10.00) HV 

  5 28-03 Elsgeesterpolder AS 

  9 29-03 Polder Hoogeweg AS 

  2 31-03 Elsgeesterpolder AS 

Houtsnip 1 23-03 Coepelduynen Noordwijk AnM 

Bokje 1 21-02 weiland Oud-Leeuwenhorst RZ/AS 
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Witgat 1 01-01 AWD Westerkanaal AS 

  2 01-02 AWD Westerkanaal AS 

  3 08-03 ondergelopen weiland Klein-Leeuwenhorst AS 

  1 20-03 Leidse Vaart thv Fagelensloot JdR 

Grote jager 1 06-01 in zee thv Uitwatering Katwijk VWKW 

Zwartkopmeeuw 1 05-01 op strand thv zeetrekhut Noordwijk HV 

  1 18-01 op strand thv zeetrekhut Noordwijk HV 

  1 22-01 op strand thv zeetrekhut Noordwijk RS 

  1 24-01 in branding thv zeetrekhut AnM 

  1 17-02 Binnenwatering Katwijk VWKW 

  2 21-03 op strand Uitwatering Katwijk baltsend VWKW 

Dwergmeeuw 1 03-01 over zee (13.00) JvD 

  2 05-01 branding thv zeetrekhut Noordwijk HV 

  9 17-01 over zee zuid (09.00 - 10.30) AS 

  1 28-02 over zee (09.00 - 10.00) JvD 

  1 22-03 over zee noord (07.30 - 08.30) AS 

  2 28-03 over zee zuid (08.00 - 09.30) JGW 

  4 30-03 over zee noord RS 

Geelpootmeeuw 1 06-01 Uitwatering Katwijk VWKW 

  1 28-02 Uitwatering Katwijk VWKW 

Drieteenmeeuw 1 01-01 strand Uitwatering Katwijk AS 

  13 02-01 branding thv zeetrekhut Noordwijk HV 

  54 17-01 over zee zuid (09.00 - 10.30) AS 

  31 18-01 over zee zuid (09.15 - 10.15) AS 

  2 24-01 over zee (09.15 - 10.15) JJ 

  5 02-02 over zee noord (09.00 - 10.00) HV 

Zeekoet 1 17-01 op strand Noordwijk met olie JvD 

  1 18-01 in zee thv zeetrekhut AS 

Alk 1 17-01 door branding noord (09.00 - 10.30) AS 

  1 18-01 door branding noord (09.15 - 10.15) AS 

Bosuil 1 21-01 Solassie Noordwijkerhout RJ 

  1 31-01 over Provinciale weg thv Oosterduinsemeer RJ/RZ 

  1 31-01 Nieuw-Leeuwenhorst AS 

  1 02-03 roepend Sparrenlaan (06.15) Klein-Leeuwenhorst AS 

  1 08-03 roepend Sparrenlaan (22.30) Klein-Leeuwenhorst AS 

Ransuil 6 28-02 roestplaats Golfclub noordduinen AS 

  1 16-03 Zwarte Pad Coepelduynen VWKW 

  2 22-03 roestplaats Golfclub noordduinen AS 

  1 22-03 AWD dood gevonden Starrebergen (geplukt) AS   

Kleine Bonte Specht 1 19-03 Nieuw-Leeuwenhorst RS 

  1 20-03 Nieuw-Leeuwenhorst JdR 

  1 22-03 Nieuw-Leeuwenhorst HV/AS  

Boomleeuwerik 1 19-02 AWD nabij ingang De Zilk zingend PS 

  2 19-02 AWD Haasveld overvliegend PS 

  1 20-02 zingend zeereep Coepelduynen VWKW 

  1 28-03 AWD Wolfsveld JJ 

  2 29-03 AWD nabij ingang De Zilk JdR 

Strandleeuwerik 1 26-01 strand thv Driehoek noordduinen DN 

Oeverpieper 1 03-03 Uitwatering Katwijk VWKW 

  1 09-03 Uitwatering Katwijk VWKW 

  2 23-03 Uitwatering Katwijk VWKW 

Grote Gele Kwikstaart 1 12-01 overvliegend v. Panhuysstraat Noordwijk JdR 

  2 13-01 vijver 't Oor Vinkenveld med. AS 

  1 09-02 v. Panhuysstraat Noordwijk AnM 

  1 22-02 Elsgeesterpolder AS 

Rouwkwikstaart 2 08-03 Noordwijkerhoekbrug YK/RZ 

  6 08-03  Polder Hoogeweg AS 

  1  17-03 Vinkenveld Noordwijk AnM 

  1 18-03 't Laantje Vinkenveld Noordwijk JdR 

  1 19-03 Binnenwatering Katwijk VWKW 

  6 21-03 Noordwijkerhoekbrug Polder Hoogeweg RZ/AS 

  7 tot 14 22-03 Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek                                 

HV/JdR/JvD/AnM 

  1 22-03 Leidse Vaart Noordwijkerhout JdR 

  1 22-03 Vinkenveld Noordwijk AnM  

  3 23-03 Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek JdR 

  2 28-03 Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek JJ 
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  2 29-03 Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek JvD 

  2 30-03 Coepelduynen Noordwijk HV 

  10 30-03 Wantveld Coepelduynen Katwijk VWKW 

Grote Lijster 1 15-02 AWD zingend nabij ingang De Zilk JGW  

  1 16-02 Polder Hoogeweg HV 

  1 20-03 Coepelduynen Noordwijk JdR 

Vuurgoudhaan 1 04-01 noordduinen Duindamse Slag JdR 

  1 11-01 noordduinen Duindamse Slag JdR/AnM 

  1 17-01 Nieuw-Leeuwenhorst Westeinde AnM 

  2 06-03 Nieuw-Leeuwenhorst RS 

"Witkop" Staartmees 1 14-02 vd Berghstichting Noordwijk AnM 

Zwarte Mees 24 01-01 AWD Achterhaasveld AS 

  2 04-01 noordduinen Duindamse Slag JdR/AS 

  4 09-01 noordduinen Duindamse Slag JdR 

  9 11-01 noordduinen Duindamse Slag JdR/AnM 

  4 14-01 noordduinen Duindamse Slag JdR 

  12 01-02 AWD Achterhaasveld AS 

  1 14-02 vd Berghstichting Noordwijk AnM 

  4 14-02 noordduinen Duindamse Slag JdR 

  1 15-02 Nieuw-Leeuwenhorst zingend AnM 

  1 21-03 noordduinen Piet Florisdal AnM 

  2 29-03 zingend Golfclub noordduinen AS 

"Russische" Kauw 1 17-01 Elsgeesterpolder AS 

Bonte Kraai 1 17-01 op strand thv Duindamse Slag RS 

Barmsijs 3 12-01 overvliegend Koepelweg Noordwijk AS 

Kruisbek 1 11-01 noordduinen Duindamse Slag JdR 

  3 01-02 AWD Achterhasveld AS  

  3 19-02 AWD Haasveld PS 

Goudvink 6 01-01 AWD Marelvlak AS 

  1 01-02 AWD De Vellen AS 

  3 08-02 AWD Marelvlak AS 

  1 01-03 Duinpark Noordwijk JvD 

  5 22-03 AWD Haasvelder duinen AS 

  1 29-03 AWD nabij ingang De Zilk JdR 

Sneeuwgors 1 17-01 op strand thv Driehoek noordduinen RS 

  2 29-01 strand Noordwijk thv Duindamse Slag DN 

  

 

 

 

 

 

WAARNEMERS:  

JGW Johan Goudzwaard  

JvD Jelle van Dijk 

JJ Jan Jacobs 

RJ Rob Jansson 

KK Kees Klinkenberg 

YK Yvonne Kok 

DN Dennis v.d. Niet 

AnM Annelies Marijnis 

JdR  Job de Ridder 

RS Rien Sluys 

PS Peter Spierenburg 

AS Ab Steenvoorden 

HV Hein Verkade 

VWKW Vogelwerkgroep 

Katwijk 

RZ Richard Zonneveld 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 

 

Redactie De Strandloper 

Kees Erkelens 

Stakman Bossestraat 68 

2203-GL Noordwijk 

Telefoon: 071-3614143 

 

Ledenadministratie 

Jan Veefkind 

Breloftpark 26 

2201-TE Noordwijk 

Telefoon: 071-3612368 

 

Planologische Commissie 

Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612219 

 

Kantine voorziening Natuurcentrum 

Annie van den Oever 

Van Panhuysstraat 34 

2203-JR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612461 

 

Werkgroep tentoonstellingen 

Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 

 

Beheerscommissie Natuurcentrum 

Wim Baalbergen 

Schoolstraat 15 

2202-HC Noordwijk 

telefoon: 071-3610210 

 

Paddenbescherming 

Jan Jacobs 

Prins Bernardstraat 72 

2202-LD Noordwijk 

Telefoon: 071-3610396 

 

Plantenwerkgroep 

Ees Aarste 

Joh. Molegraafstraat 6 

2202-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3614268 

 

 

 

 

Werkgroep bibliotheek 

Marian Bos 

Branding 46 

2201-WV Noordwijk 

Telefoon: 071-3618636 

 

Jeugdnatuurclub 

Richard Zonneveld 

Van Struijckstraat 57 

2203-HD Noordwijk 

Telefoon: 071-3615023 

 

Veldwaarnemingen 

Ab. Steenvoorden 

Boekerslootlaan 79 

2201-BW Noordwijk 

telefoon: 071-3649154 

 

Excursies 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

telefoon: 071-3610945 

 

Coördinatie bezoek Natuurcentrum 

Ineke van Dijk 

Duinkant 20 

2203-NK Noordwijk 

Telefoon: 071-3616954 

 

Vlinders werkgroep 

Fons en Els Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest 

 

Paddestoelen werkgroep 

Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 
  




