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Bij de voorplaat: 

Els Koster-Walraven 

Kramsvogel: 

Blauwgrijze kop en stuit en kastanjebruine rug. 

Herinnert in de vlucht aan de grote lijster, heeft dezelfde 

witte ondervleugel en is te onderscheiden door de 

kenmerkende lokroep, een vlug `tsjak, tsjak, tsjak. 

Doortrekker en wintergast in grote aantallen. 
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AGENDA 

Lezingen in het Jan Verweij Natuurcentrum 
 

vrijdag 29 januari 1999: 

Mossen, Joop Kortselius 
 

Mossen komen we dagelijks tegen, maar de meesten 

van ons weten er helaas zo weinig van. Dit is jammer, 

want mossen vormen een heel boeiende plantengroep.  

Vooral in de winter kleuren zij prachtig groen en met 

een beetje geluk kunnen we de mooie sporendoosjes op 

hun lange dunne steeltjes zien. 

Voor mossen hoef je vaak helemaal niet ver te gaan. 

De eerste mossen kunnen we al in de tuin zien of op 

muren. Daarbuiten zijn er nog tal van andere mooie 

soorten in de duinen en in het bos op bomen e.d. 

Joop Kortselius verdiept zich al jaren in mossen en 

heeft er in onze buurt al heel wat kunnen vinden. 

Daarbij heeft hij er al heel wat gefotografeerd en met 

plezier zal hij er straks een groot aantal laten zien. 

Daarnaast zal hij het een en ander vertellen over hun 

leefwijze en hun bijzondere wijze van voortplanting 

e.d. 

 

vrijdag 26 februari 1999: 

Strandvondsten en leven in het zeewater, 

Joop Verkuyl 
 

Joop Verkuyl loopt al heel wat jaren mee in de zg. 

strandwacht, een groep mensen, die regelmatig ons 

strand afspeurt naar bijzondere, maar ook meer 

algemene vondsten aan het strand. Deze vondsten 

bestaan vaak uit de meest uiteenlopende dieren en 

planten, zoals diverse soorten schelpen, krabben, 

zeesterren, vissen en zeeanemonen enz. 

Daarnaast duikt hij op gezette tijden onder water in het 

Oosterscheldegebied. Daarbij krijgt hij de meest mooie 

dieren te zien, die vastzitten op de dijkwanden of 

voortbewegen over de zeebodem. 

Van al zijn belevenissen heeft hij verschillende 

opnamen gemaakt. Een keuze hiervan zal hij op deze 

avond laten zien. Zeker, omdat we vlak bij het strand 

wonen en er vaak kunnen komen, is zo'n onderwerp 

bijzonder leerzaam en kan het anderen aansporen wat 

meer gericht op het strand te gaan kijken. 

Zoals zal blijken is het strand in elk seizoen zeker de 

moeite waard. 

 

vrijdag 26 maart 1999: Jaarvergadering, 

bijdragen van verschillende leden  
 

De maartvergadering staat als vanouds te boek als de 

Jaarvergadering. Aan het begin zullen er weer enkele 

huishoudelijke onderwerpen aan bod komen, zoals de 

rekening en de begroting, het jaarverslag van de 

secretaris en de bestuursverkiezing. 

Na de behandeling van deze punten zal weer de 

gelegenheid worden geboden hun werk en 

belangstelling aan het publiek te tonen. Dit kunnen de 

meest uiteenlopende onderwerpen zijn. 

Kortom: het is wederom een verrassing; wellicht in de 

volgende Strandloper hierover meer. 

 

Ganzenexcursie naar Zeeland: 
 

Op dinsdag 29 december a.s. vindt weer de traditionele 

ganzenexcursie naar Zeeland plaats. 

Het vertrek is 's morgens om 8.00 uur vanaf het Jan 

Verwey Natuurcentrum. 

 

Via Rotterdam gaan we eerst naar de haven van 

Stellendam, waar al direct de nodige eenden, duikers 

e.d. te zien zijn. Rond Goedenreede zullen verder de 

nodige groepen ganzen kunnen worden waargenomen.  

 

 

Via de Brouwersdam bereiken we Schouwen 

Duiveland, waar we stilstaan bij de zg. Schouwense 

Inlagen. In dit binnendijks moerasgebied valt 

ongetwijfeld het nodige te ontdekken, zeker voor wat 

betreft de verschillende soorten steltlopers en eenden. 

Voor zover er nog tijd overblijft rijden we aan de 

binnenzijde van de dijk, waar we het zicht hebben op 

verschillende plasjes, die ook nog de nodige soorten 

vogels herbergen. 
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Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming  Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 25 september 1998 in het 

Jan Verwey Natuurcentrum, Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 

Aanwezig: ongeveer 40 leden 

 

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

vergadering in het nieuwe seizoen en heet alle 

aanwezigen van harte welkom. 

 

Mededelingen bestuur 
 

Laatste ontwikkelingen rond het landgoed 

Calorama: De voorzitter schetst in het kort de 

ontwikkelingen op het landgoed Calorama te Noordwijk 

Binnen.  

De eigenaar wil ter bescherming van zijn landgoed zijn 

buitenplaats omringen met een lint van woningen.  

Voor onze Vereniging is het belangrijkste bezwaar 

tegen dit bouwplan gelegen in het feit, dat een groot 

aantal bomen dient te worden gekapt.  

Tevens verdwijnt er een groot deel van het aldaar 

aanwezige gemeentelijke plantsoen. Tijdens een gesprek 

met wethouder Tummers van Ruimtelijke Ordening 

heeft het bestuur dit bezwaar toegelicht.  

Een en ander is nog schriftelijk bevestigd aan de hand 

van een tweetal bezwaarschriften. Het enige 

aanknopingspunt is thans de kapvergunning, waartegen 

bezwaar is ingebracht. 

 

Jubileum van het Natuurcentrum:  
Volgend jaar bestaat het Natuurcentrum 15 jaar, een 

feit, dat de Vereniging niet ongemerkt voorbij wil laten 

gaan. Op het ogenblik wordt een speciaal programma 

hiervoor ontwikkeld. Centraal zal staan de opening van 

de vernieuwde tentoonstellingsruimte. 

 

Internet: 
Op het ogenblik ligt er een voorstel de gegevens, 

mededelingen e.d. van onze Vereniging op Internet te 

plaatsen. Een proefuitdraai ligt ter inzage. 

 

Rondvraag en mededelingen 
Allereerst maakt de voorzitter melding van een invasie 

van Oranje Lucernevlinders. Op verschillende plaatsen 

in de Bollenstreek (bijv. 's-Gravendamse Dijk te 

Noordwijk) zijn deze vlinders in vrij grote aantallen 

waargenomen. T.b.v. de komende Natuurgids zijn van 

deze vlinder de nodige opnamen gemaakt. 

 

Verder wordt verslag gedaan van de waarnemingen van 

de Lammergier, die eveneens op verschillende plaatsen 

in de duinen is waargenomen. Het bleek uiteindelijk om 

een exemplaar te gaan, die was uitgezet in de Franse 

Alpen. Inmiddels is hij daar weer teruggekeerd. 

 

Door het onstuimige weer van de laatste tijd zijn er 

langs de kust verschillende leuke waarnemingen  

gedaan.  

Zo zag men verscheidene Noordse Stormvogels, een 

Grote Jager en enkele Vale Stormvogeltjes. Verder is er 

enkele malen een Visarend gesignaleerd aan de Leidse 

Vaart nabij Lisse. 

Daarnaast zijn waargenomen een Bonte Vliegenvanger 

in de Vinkenlaan te Noordwijk Binnen en een Grauwe 

Klauwier op de Katwijkse Puinhoop. Opvallend was 

tenslotte een groot aantal doortrekkende Gierzwaluwen 

op 8 september jl. 

 

Lezingen van de heren Verweij en Vam 

Dijk, respectievelijk  secretaris en voorzitter 

van de Vereniging, over padde- stoelen in 

onze omgeving en het landschap van Spanje  
 

Oorspronkelijk stond een lezing over Edelherten 

gepland, maar het bleek echter niet mogelijk voor dit 

onderwerp een beschikbare spreker te vinden. Daarom 

is voor vandaag gekozen voor een tweetal onderwerpen, 

die door het bestuur zijn uitgekozen. 

Allereerst laat de heer Verweij een aantal bijzondere 

paddestoelen zien, die het afgelopen seizoen in onze 

omgeving zijn waargenomen. Na het vertonen van deze 

opnamen gaat hij ook wat verder in op de bijzondere 

kenmerken van deze paddestoelen en de plaatsen, waar 

zijn groeien. De paddestoelenwereld is steeds weer een 

boeiend fenomeen, waarover veel valt te vertellen en te 

laten zien. 

Na de pauze doet de heer Van Dijk verslag van zijn 

laatste omzwervingen door Spanje. Hij laat een aantal 

boeiende landschappen zien en legt daarbij de relatie 

met de daar voorkomende planten en vogels. Vooral de 

planten worden op deze avond belicht en het valt daarbij 

op, dat deze plantenwereld bijzonder sterk verschilt met 

de onze. Verder ondervinden zijn fraaie 

landschapsopnamen veel waardering. 

 

Sluiting 
Na de beide voordrachten dankt de voorzitter de 

aanwezigen voor hun belangstelling en deelt vervolgens 

mee, dat de eerstvolgende ledenvergaderingplaats zal 

vinden op vrijdagavond 30 oktober a.s. Dan zal de heer 

Wanders spreken over de vogeltrek. 
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Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 30 oktober 1998 in het Jan 

Verwey Natuurcentrum, Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 

Aanwezig: Ongeveer 55 leden 

 

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

vergadering en heet de aanwezigen en in het bijzonder 

de spreker van deze avond welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Herfstnatuurspel:  

Tijdens de afgelopen herfstvakantie is weer met groot 

succes het herfstnatuurspel georganiseerd op het 

landgoed Leeuwenhorst. Honderden kinderen namen 

aan dit spel deel. Gelukkig was het weer op de bewuste 

donderdag heel goed, iets wat voor de rest van deze 

vakantieweek niet gezegd kon worden. 

 

Jeugdclub: 

Door persoonlijke omstandigheden zijn de beide huidige 

begeleiders van de Jeugdclub helaas verhinderd hun 

begeleiding voort te zetten. Helaas zijn tot op heden 

geen opvolgers gevonden, zodat de activiteiten van deze 

club tijdelijk stopgezet moeten worden. Dit feit valt 

zeker zeer te betreuren. 

Niettemin is de Vereniging bijzonder dankbaar voor 

hetgeen zij beiden tot dusverre hebben gedaan en 

daarom wordt aan hen een stoffelijke blijk van 

waardering in de vorm van een boekenbon overhandigd. 

 

Ontwikkelingen rond Calorama: 

Tijdens de vorige vergadering is al uitgebreid ingegaan 

op de bezwaren, die de Vereniging heeft ingediend 

tegen het verlenen van een kapvergunning. Helaas heeft 

de gemeente toch de gevraagde kapvergunning  

verleend. Ook het compensatiebeginsel op basis van de 

Boswet bood kennelijk geen soelaas. 

 

Excursies: 

De voorzitter wijst allereerst op de komende excursie 

naar de Oostvaardersplassen op zaterdag 7 november 

a.s.  

Dan is er nog een ganzenexcursie tussen Kerstmis en 

Nieuwjaar. Verdere mededelingen hierover zijn te 

vinden in de komende Strandloper. 

 

 

Opknapbeurt Natuurcentrum: 

 Zoals alle aanwezigen al hebben kunnen vaststellen is 

de gehele tentoonstellingsruimte nu ontruimd. De 

bedoeling is, dat er in het midden een geheel nieuw 

diorama wordt opgesteld, waarin alle landschappen in 

en rond Noordwijk vertegenwoordigd zijn. Rondom dit 

diorama worden diverse onderwerpen verder uitgediept 

en tentoongesteld. De bedoeling is, dat bij het begin van 

het komende seizoen de geheel vernieuwde 

tentoonstellingszaal aan het publiek gepresenteerd kan 

worden.   

 

 
 

Rondvraag en waarnemingen 

Het aanhoudende onstuimige weer heeft de laatste tijd 

toch weer een aantal leuke waarnemingen aan strand 

opgeleverd zoals enkele Vale Stormvogeltjes, enkele 

Vorkstaartmeeuwen, Dwergmeeuwen en Drieteen-

meeuwen. 

In de Coepelduinen werden nog een Velduil en een 

Grote Lijster waargenomen. Ook de Visarend heeft nog 

geruime tijd rond de Leidse Vaart gezeten.  

Een opvallende vlinderwaarneming was onlangs een 

Gehakkelde Aurelia, die kennelijk alle buien e.d. heeft 

overleefd. In aansluiting hierop wordt meegedeeld, dat 

er zelfs onlangs nog Kleine Vuurvlinders zijn gezien. 

 

Lezing van de heer R. Wanders over vogeltrek 

De heer Wanders heeft geruime tijd gewerkt als 

vogelringer in de Haagse duinen en heeft o.a. in deze 

functie de nodige kennis en inzicht over het verschijnsel 

vogeltrek verworven. Allereerst zet hij o.a. aan de hand 

van dia's het verschijnsel vogeltrek uiteen en brengt 

hierbij een aantal opmerkelijke gegevens ter tafel. Zo 

blijkt de vogeltrek beïnvloed te worden door 

verschillende factoren als inwerking van bepaalde 

hormonen, de stand van hemellichamen e.d. Het fijne 

weet men echter nog niet helemaal. Vandaar, dat het 

onderzoek naar de vogeltrek nog steeds actueel is. 

In het tweede gedeelte van zijn lezing laat hij zien hoe 

en waar hij heeft gewerkt en hoe het ringen van vogels 

in zijn werk gaat. 
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Aan de het einde van zijn lezing kan de voorzitter 

vaststellen, dat het verhaal van de heer Wanders 

bijzonder in de smaak is gevallen en vele 

wetenswaardige feiten heeft opgeleverd. Hierna dankt 

hij de heer Wanders voor zijn bijdrage. 

 

 

Sluiting 

Na de lezing van de heer Wanders sluit de voorzitter 

deze vergadering en deelt vervolgens nog even mee, dat 

op vrijdagavond 27 november a.s. in samenwerking met 

de Fotogroep X-65 de heer Han Meeuwsen is 

uitgenodigd om boeiende natuuropnamen te laten zien 

over IJsland. 

 

 

Verslag van de ledenvergadering van de vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 27 november 1998 in het Jan Verwey Natuurcentrum, 

Wetringkade 27 te Noordwijk. 
 

Aanwezig: circa 90 leden en belangstellenden 

 

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

bijzondere ledenvergadering, welke is georganiseerd in 

samenwerking met de Fotogroep X-65, en heet de 

aanwezigen hartelijk welkom. 

 

Mededelingen bestuur 
 

Vogeljacht in Frankrijk:  

De voorzitter laat een petitie zien, welke is gericht 

tegen de verruiming van de vogeljacht in Frankrijk. Het 

gaat hier met name om de verruiming van de periode, 

waarin mag worden gejaagd, n.l. vanaf 14 juli. Het 

betreft hier een tijdstip, dat vele vogels nog in de rui of 

nog niet volwassen zijn, hetgeen rampzalige gevolgen 

kan hebben voor sommige soorten. De voorzitter 

verzoekt de aanwezigen tijdens de pauze deze petitie 

mede te ondertekenen. 

Actie "Laat de kust met rust":  

Een tweede actie betreft het tegengaan van de plannen 

om een vliegveld in zee aan te leggen. Deze actie is 

georganiseerd door de Stichting Duinbehoud. 

Tijdens de pauze liggen kaartjes gereed om te 

ondertekenen. Peter van den Berg, die bij deze 

stichting werkt, zal de ondertekende kaartjes in 

ontvangst nemen en zal ervoor zorgen, dat ze op de 

bestemde plaats terechtkomen. 

 

Rondvraag en waarnemingen 
Melding wordt gemaakt van enkele waarnemingen 

zoals een Roerdomp in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen en een Watersnip in de Vinkenlaan 

te Noordwijk Binnen. Verder wordt nog melding 

gemaakt van een rijke groei van Parnassia in het 

Guytedel in de Coepelduinen tussen Noordwijk en 

Katwijk. 

 

Lezing van de heer Han Meeuwsen over 

IJsland 
Han Meeuwsen is een bekende fotograaf, die 

gespecialiseerd is in natuuropnamen.  

Tijdens het eerste gedeelte van zijn lezing, voor de 

pauze, gaat hij in op verschillende aspecten van de 

natuurfotografie, Hij laat daarbij knappe staaltjes zien, 

welke hij heeft vervaardigd met behulp van 

verschillende lenzen en apparatuur. Verder laat hij zien 

hoe op verschillende tijdstippen en onder verschillende 

weersomstandigheden de mooiste opnamen gemaakt 

kunnen worden. 

Na de pauze neemt de heer Meeuwsen het publiek mee 

naar IJsland, waar hij enkele jaren geleden een rondrit 

heeft gemaakt. Tijdens deze rit heeft hij tal van 

boeiende natuuropnamen gemaakt van kleurige 

bergmassieven, vulkanische modder- en 

warmwaterbronnen, watervallen e.d. Tevens gaat hij 

daarbij in op verschillende soorten vogels, die hij vaak 

van zeer nabij heeft kunnen fotograferen. 

Na afloop danken de voorzitter van onze vereniging en 

van het bestuur van de fotogroep X-65 de heer 

Meeuwsen hartelijk voor zijn boeiende bijdrage en 

hopen, dat zij hem nog eens bij een volgende 

gelegenheid kunnen uitnodigen. 
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Sluiting 

De voorzitter, de heer J. van Dijk, sluit thans de 

vergadering en dankt de talrijke aanwezigen voor hun 

belangstelling. Tot slot kondigt hij aan, dat de 

eerstvolgende ledenvergadering zal plaatsvinden op 

vrijdag 29 januari 1999. Dan zal de heer Joop 

Kortselius ingaan op een bijzondere plantengroep, nl. 

de mossen.  

 

Van de redactie 
 

Op onze oproep Creatieve leden gezocht@ in de vorige 

Strandloper hebben twee leden enthousiast gereageerd. 

Els Koster-Walraven  met vier mooie tekeningen en  

René van Rossum met een geheel nieuw ontwerp van 

de voorplaat  

Een van de tekeningen  van Els prijkt nu op de 

voorkant en de bijdragen van Renè zullen volgend jaar 

het nieuwe gezicht bepalen van de Strandloper.  

De andere tekeningen van Els zullen later nog gebruikt 

worden. 

Op de  Internet homepage van de vereniging  zijn ook 

een aantal leuke reactie via email binnen gekomen. 

De tips en op en aanmerkingen zullen t.z.t. erin 

verwerkt worden. 

Inmiddels staat er op de webside van de gemeente 

Noorwijk een link naar onze side. 

 

 

http://chemae2.leidenuniv.nl/~strandl/index.ht

ml  

 

 

 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

 

Verslag 2e & 3e Kwartaal 1998 

 

Albert van der Werf 

De open dagen op zaterdag 20 juni en zondag 21 juni 

waren een groot succes te noemen. Vele mensen wisten 

het asiel die dagen te vinden en de combinatie met de 

open tuin van de familie v.d. Oever was ideaal. Achteraf 

beschouwd waren het ook de enige zeldzame zonnige 

dagen van afgelopen zomer. 

De grootste attractie voor de bezoekers was één van de 

steenuiltjes, die door Annette Leunissen, onze 

roofvogelspecialist, op de handschoen werd 

rondgedragen. Sommige bezoekers kwamen ‘s zondags 

nog een keer kijken, meestal om nog wat extra foto’s te 

maken, nadat ze hem de dag ervoor al een keer gezien 

hadden. 

Onder de gasten die dagen mochten we ondermeer 

Willem van der Niet begroeten. Hij heeft jarenlang het 

vogelasiel gerund en is één van de pioniers van de 

Stichting Vogelasiel Noordwijk; hij is eigenlijk de 

pionier van het huidige vogelasiel ! Het deed me erg 

veel deugd, dat hij een kijkje kwam nemen op het 

vernieuwde en uitgebreide asiel. Vrijwilligers, die een 

grote bijdrage hebben geleverd aan de renovatie werden 

in de bloemetjes gezet. Ik wil hier graag de namen 

noemen van Henk van der Reijd, Annette Leunissen, 

Adriaan Vink en Jan Plug; zonder hun inbreng was de 

renovatie en de bouw van de roofvogelopvang niet 

mogelijk geweest. Vele donateurs bezochten de open 

dagen, zodat ze ook eens konden zien wat er zoal met 

hun bijdragen wordt gedaan. Daarnaast mochten we een 

aantal collega asielhouders begroeten. We zullen de 

open dagen zeker volgend jaar herhalen. 

 

Met het steenuiltje gaat het inmiddels een stuk beter. 

Het probleem was dat hij niet goed kon vliegen, omdat 

één van z'n vleugels onderontwikkeld leek. Sinds hij 

geruid heeft, lijkt het probleem echter opgelost; hij heeft 

mooie nieuwe slagpennen en kan al aardig op hoogte 

komen; ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat 

hij voor het eerst normaal kan vliegen. 

 

Het  vogelasiel is vrij constant bezet geweest. Zeevogels 

(Jan van Genten, zeekoeten, alken, Noordse 

stormvogels en vele soorten meeuwen) behoorden tot de 

gasten; het voorjaar bracht de gebruikelijke intocht van 

jonge vogels, terwijl de roofvogelopvang bezet werd 

door buizerds, torenvalken, een sperwer en steenuiltjes. 
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Bijzondere plantenvondsten in de Duin- en Bollenstreek in 1998 

 

Jelle van Dijk & Martien de Graaf  

In  het najaar van 1994  publiceerde onze vereniging de  

AFlora van de Duin- en Bollenstreek  Hierin was een 

lijst opgenomen van alle  soorten die tot dan toe  in ons 

gebied waren aangetroffen. Sindsdien is in De 

Strandloper tweemaal een aanvulling op deze lijst 

verschenen: 28e jaargang, nr 4 (december 1996) en 30e 

jaargang, nr 1 (maart 1998). Evenals in de vorige twee 

afleveringen zullen wij ons niet beperken tot de soorten 

die nog niet eerder in ons gebied waren aangetroffen. 

Ook zeldzame soorten waarvan in 1998 nieuwe groei-

plaatsen werden ontdekt, zullen hier worden besproken. 

In de volgende lijst zal het opvallen hoeveel bijzondere 

soorten op bouwterreinen en tussen straatstenen werden 

aangetroffen. Vooral de tweede auteur heeft zich al vele 

jaren toegelegd op deze bijzondere groep planten 

waarvan de groeiplaatsen in veel geval een kortstondig 

bestaan hebben. 

 

Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 
 

Klein glaskruid B Parietaria judaica 

Dit weinig opvallende lid van de Brandnetelfamilie is 

vooral  ten zuiden van ons land een bekende soort van 

oude muren. Het is dan ook niet vreemd dat deze soort  

juist in Maastricht tot de talrijkste muurplanten behoort. 

In Noordwijk werd deze soort eind juli door MdG 

gevonden in de Prins Bernhardstraat (blok 30-17-21). 

De planten wortelden op de plaats waar het trottoir 

begrensd wordt door een muurtje. Later werd deze soort 

ook groeiend tegen stoepranden in de Prins 

Bernhardstraat. In Katwijk werd het Klein glaskruid aan 

de rand van een gazon aan de Branding (Rijnsoever) 

gevonden (blok 30-26-15). De toenemende 

verstedelijking (urbanisering) en het afzien van 

chemische bestrijding van de straatflora leiden in 

toenemende mate tot een verrijking van de straatflora. 

Zie hiervoor ook bij andere soorten in dit artikel. 

 

Kaal breukkruid B Herniaria glabra 

Breukkruid is een laag over de grond kruipend gewasje 

uit de Anjerfamilie. De bloempjes zijn onopvallend, 

maar dit geldt niet voor de talrijke geelgroene blaadjes. 

In juni trof MdG een rijke groeiplaats aan tussen het 

plaveisel bij het oude depot van Rijkswaterstaat 

tegenover de verffabriek van Akzo-Nobel in 

Sassenheim (blok 30-27-24). Breukkruid komt van 

nature voor op voedselrijke zand- en grindgrond langs 

de rivieren. De laatste jaren wordt deze soort steeds 

meer aangetroffen op spoorwegterreinen en  op stenige 

plaatsen in het stedelijke milieu. Zo is deze soort  door 

MdG reeds op verscheidene plekken in Leiden 

gevonden. 

 

Middelste ganzerik B Potentilla intermedia 

Begin september vond Wil Tamis in een wegberm bij de 

steenfabriek van Hillegom (blok 24-58-45) enkele 

exemplaren van deze forse ganzerik. Deze soort lijkt 

veel op de Rechte ganzerik, een soort met grotere 

bloemen, die de laatste jaren op allerlei plaatsen in 

bermen opduikt. 

 

Alexandrijnse klaver B Trifolium alexandrinum 

Op 18 september inspecteerden wij de bermen van de 

nieuwe randweg van Voorhout. Gelet op het talrijke 

voorkomen van Cichorei  en  Phacelia  in deze bermen 

is hier ongetwijfeld van gemeentewege een  

zaadmengsel uitgestrooid. Dat daar ook veel Witte en 

Rode Klaver bijzat is op veel plaatsen overduidelijk. In 

een dergelijk klaverveld  (blok 30-17-55) troffen wij de 

bovengenoemde Afrikaanse soort aan. Deze exotische 

soorten is doorgaans geen lang leven beschoren. 

 

Bont kroonkruid B Securigera  varia 

Deze mooie vlinderbloemige verschijnt steeds vaker in 

het stedelijke milieu. Tot voor kort stond deze soort 

vooral bekend als een zeldzame bermplant in het 

rivierengebied. In Noordwijk trof MdG deze soort aan 

tussen het plaveisel van de Leydtwech (blok 30-17-32). 

 

Kruisbladige wolfsmelk B Euphorbia lathyrus 

Deze forse Euphorbia wordt regelmatig in tuincentra 

aangeboden. Het exemplaar dat wij op 6 juli op het 
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bedrijventerrein  Gravendijck  (blok 30-26-15) 

aantroffen zal dan ook wel dankzij aanplant in tuinen dit 

terrein bereikt hebben. 

 

Fraai duizendguldenkruid B Centaurium pulchellum 

Op zoek naar Oranje luzernevlinders trof JvD op 10 

augustus ruim vijftig bloeiende plantjes aan op het 

bedrijventerrein Sassenheim-Zuid (blok 30-27-14),  

gelegen tussen de Oosthoutlaan en de spoorlijn. Fraai 

duizendguldenkruid komt vooral voor op kwelders in 

het Waddengebied.  Daarbuiten wordt deze soort soms 

aangetroffen op opgespoten terreinen en bij 

leemgroeven. 

 

Kleverige ogentroost B Parentucellia viscosa 

In de klaverrijke berm van de zuidelijke randweg bij 

Voorhout (blok 30-17-55) troffen wij op  18 september 

ook  enkele  exemplaren van de Kleverige ogentroost 

aan. Deze geelbloeiende soort komt wat formaat betreft 

meer overeen met de Rode dan met de Stijve ogentroost. 

In ons land is het een zeldzame soort die vooral 

gevonden wordt op kalkrijk zand  van opgespoten 

terreinen.  

 

Duits viltkruid B Filago vulgaris 

Eind juni trof MdG bij zijn  onderzoek van de 

Noordwijkse straatflora een fraaie pol Duits viltkruid 

aan bij het bushokje aan de Van Panhuysstraat  (blok 

30-17-31). In ons land is dit een zeer zeldzame soort, 

maar de Latijnse naam geeft al aan dat dit niet voor 

geheel Europa geldt. JvD trof deze soort op veel 

plaatsen aan in  Frankrijk, maar vreemd genoeg niet in 

Duitsland!  De plant komt daar overigens wel voor 

(bijvoorbeeld in Sleeswijk-Holstein en de Eifel). 

 

Bergcentaurie B Centaurea montana 

Deze plant hoort oorspronkelijk in Europese 

middengebergte thuis, maar wordt al  lange tijd 

gekweekt  als tuinplant. Vanuit tuinen en parken 

verwildert deze soort vrij gemakkelijk in  het stenige 

straatmilieu. In juni vond MdG deze soort in de 

Braambos te Noordwijkerhout (blok 30-17-14). 

 

Saffloer B Carthamus tinctoria 

Op een braakliggend terreintje aan de Tramsteeg in 

Noordwijk-Binnen (blok 30-17-31)  trof MdG begin 

september een exemplaar van Saffloer aan. De 

bloemkleur van deze composiet verandert tijdens de 

bloei van  geel via oranje naar rood. De soort wordt, ook 

bij Noordwijk en Rijnsburg, regelmatig gekweekt. 

Vanwege het veelvuldig verwilderen is deze soort in de 

nieuwste druk van de Heukels= Flora  van Nederland 

opgenomen.  

Late stekelnoot -  Xanthium strumarium 

In 1996 werd deze soort net buiten ons gebied langs de 

Oude Rijn bij  Rijnsburg (blok 30-27-51) aangetroffen. 

Dit jaar waren er twee vondsten binnen de Duin- en 

Bollenstreek. Eind juni trof MdG een fors exemplaar 

aan op het bedrijventerrein Gravendam in 

Noordwijkerhout (blok 30-17-25).  Begin september 

vond JvD een klein exemplaar in een wegberm bij de 

kalkzandsteenfabriek van Hillegom (blok 24-58-45). 

Late stekelnoot komt vooral voor langs de zandige 

oevers van grote rivieren. Buiten dat gebied is het 

voorkomen vrijwel beperkt tot ruderale terreinen zoals 

bouwterreinen en zanddepots. 

 

Kwispelgerst B Hordeum jubatum 

Begin augustus trof JvD enige pollen Kwispelgerst aan 

op het bedrijventerrein Gravendam in Noordwijkerhout 

(blok 30-17-25). Dit gras lijkt veel op het bekende 

Kruipertje, maar de naalden zijn nog veel langer. In 

onze omgeving wordt dit gewas soms gekweekt voor 

droogboeketten.  Meer natuurlijker groeiplaatsen 

worden aangetroffen op zeedijken en zandvlakten in het 

Lauwersmeer. 

 

Nieuwe vindplaatsen van zeldzame soorten 

 

Egelboterbloem B Ranunculus flammula 

Op 18 augustus vond JvD enige plantjes van de 

Egelboterbloem in de Guytedel (blok 30-16-54). Deze 

boterbloem was tot nu toe in de duinen alleen bekend 

van het Starrebroek  achter het zweefvliegveld (in 1994 

blok 24-58-11). De soort is daar inmiddels weer 

verdwenen. 

 

Strandbiet B Beta 

vulgaris subsp. maritima 

Evenals in 1995 werd  

door JvD in de zeereep 

tegenover de Blauwe 

Gans (blok 30-16-25) 

een fors exemplaar van 

deze typische kustplant 

gevonden. De enige 

groeiplaats waar deze 

soort jaarlijks verschijnt, 

is de steenglooiing van 

de Katwijkse 

Uitwatering (blok  30-

26-13). 

 

Druifkruid B 

Chenopodium botrys 

Begin augustus vond MdG tientallen planten van deze 

soort op het veldje aan de Oude Zeeweg tegenover het  

vroegere politiebureau van Noordwijk (blok 30-17-31). 
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Postelein B Portulaca oleracea 

Deze soort werd door MdG in september als onkruid 

aangetroffen in het kleine tuincentrum van de Willem 

van den Bergh (blok 30-16-55). 

 

Rode schijnspurrie B Spergularia rubra 

Tussen het plaveisel van de hoek Prins Hendrikweg / 

Oude Zeeweg  (blok 30-16-35) trof MdG in begin 

augustus veel Rode Schijnspurrie aan. Deze soort komt 

talrijk voor  in het zuidelijke deel van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen, maar was nog niet uit de bebouwde 

kom van Noordwijk bekend. 

 
Fluweelblad B Abutilon theophrasti 

Langs de zuidelijke randweg van Voorhout (blok 30-17-

54) troffen wij op 18 september een niet bloeiend 

exemplaar  aan. Tot nu toe waren enkele vondsten uit 

Noordwijk aan Zee en  een bouwterrein in Voorhout 

bekend. 

 

Oosterse raket B Sisymbrium orientale 

Al spoedig na zijn verhuizing naar Noordwijk ontdekte 

MdG op veel plaatsen in Boerenburg de Oosterse raket 

(blokken 30-17-22 en 30-17-32). Verder bleek deze 

crucifeer ook langs de De Ruyterstraat (blok 30-17-21), 

de Offemweg (blok 30-17-41) en de Schoolstraat (blok 

30-16-25) voor te komen. 

 

Grijskruid B Berteroa incana 

Op 10 augustus vond MdG in de berm van de 

Rembrandtweg in Noordwijk (blok 30-16-35) een rijke 

groeiplaats. Deze soort is al jaren niet meer uit 

Noordwijk bekend. Twintig jaar geleden was deze 

crucifeer nog te vinden langs de Prins Hendrikweg. 

 

Steenkruidkers B Lepidium ruderale 

In de AFlora van de Duin- en Bollenstreek@ (1994) 

werd opgemerkt dat deze soort nog niet tot de 

Noordwijkse straatflora was doorgedrongen. In 1998 

vond Mdg deze soort in Noordwijk in vier 

aaneengesloten blokken: 30-17-21, 30-17-22, 30-17-31 

en 30-17-41. 

Pijlkruidkers B Lepidium draba 

Deze soort werd in mei aangetroffen in de zeereep op de 

plaats waar ook reeds in 1995 bloeiende planten van 

deze soort waren aangetroffen (blok 30-17-11). De 

Pijlkruidkers groeit massaal in de zeereep bij de 

provinciegrens en in de zeereep bij Hotel Savoy in 

Katwijk. 

 

Parnassia B Parnassia palustris 

De Guytedel in de Coepelduynen (blok 30-16-54) was 

in augustus voorzien van een witte >kraag= bestaande 

uit duizenden Parnassia-plantjes. Tot nu toe was deze 

soort alleen bekend van twee valleitjes uit de 

Noordduinen, waar de soort in de jaren tachtig was 

uitgezaaid. Op één van deze plaatsen komt de soort nog 

jaarlijks terug (blok 24-57-33). 

 

Bonte wikke B Vicia villosa 

In begin augustus vond JvD een enorme pol (doorsnee 

anderhalve meter) op het bedrijventerrein ‘s-

Gravendijck (blok 30-16-55). Deze veel op de bekende 

Vogelwikke gelijkende soort werd tot nu enkele malen 

in Sassenheim en Voorhout gevonden. 

 

Aardbeiklaver B Trifolium fragiferum 

Op 6 juli troffen wij op het bedrijventerrein ‘s-

Gravendijck (blok 30-16-55) een paar pollen van deze 

soort aan. Er waren tot nu toe twee groeiplaatsen 

bekend: duinvallei in de Noordduinen en een slootkant 

in De Klei-Oost. 

 

Cipreswolfsmelk B Euphorbia cyparissias 

In het trottoir van Schoonoord te Voorhout (blok 30-17-

53) werd door MdG bovengenoemde soort aangetroffen. 

De soort bleek ook voor te komen tussen straattegels in 

enkele ander dorpen. Er is hier sprake van verwildering 

vanuit tuinen, waar deze soort veelvuldig wordt 

aangeplant. 

 

Beklierde nachtschade B Solanum nigrum subsp. 

schultesii 

In augustus trof JvD dit sterk op de Zwarte nachtschade 

lijkende gewas aan tussen het plaveisel van de Van 

Speykstraat in Noordwijk aan Zee (blok  30-16-25). In 

tegenstelling tot de bekende Zwarte nachtschade komt 

deze ondersoort vrijwel uitsluitend in het stedelijke 

milieu voor. 

 

Boerentabak B Nicotiana rustica 

Op het terreintje hoek Heereweg/Catharijnelaan te Lisse 

(De Engel) waar onlangs huizen werden afgebroken 

(blok 30-18-23) vonden zowel Wil Tamis als MdG in 

oktober enige planten van deze bij rokers geliefde plant. 

Opvallend aan deze kleverige planten zijn de grote 

geelgroene bloemen. 
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Amsinckia B Amsinckia menziesii 

Eind juli trof MdG op de waterkelder naast het 

Bollenbad (blok 30-17-21) de Amsinckia aan. Deze 

geelbloeiende ruwbladige werd vroeger nog wel eens 

gevonden bij fazantenvoerplaatsen in de AWD. De 

laatste vondst daar dateert al weer uit 1992. 

 

Hartgespan B Leonurus cardiaca 

Deze soort was al bekend van een tweetal plaatsen in 

Noordwijk. In juni werd deze soort door MdG onder een 

heg bij de Nachtegaal aan de Gooweg (blok 30-17-15) 

gevonden. 

 

Wild kattekruid B Nepeta cataria 

Op 31 augustus vond JvD enkele planten bij de 

strandopgang nabij het golfterrein in de Noordduinen 

(blok 24-57-32). Deze soort komt hier en daar in de 

AWD voor en werd ook gevonden op het vroegere 

bouwterrein Vinkeveld. 

 

Mottekruid B Verbascum blattaria 

Deze soort werd door MdG op twee plaatsen in 

Noordwijk tussen het plaveisel aangetroffen. Het waren 

vindplaatsen aan de rand van de Van de Mortelstraat 

(blok 30-17-31) en de Wigboldstraat (blok 30-17-22). 

 

Blauwe bremraap B Orobanche purpurea 

Begin juli trof JvD 4 ex. aan op de oude golfbanen van 

Noordwijk (blok 30-17-11). De planten woekerden op 

Duinaveruit. Een paar dagen later werd een groeiplaats 

van 20 ex langs de Bosweg ontdekt (blok 30-17-11). 

Deze planten woekerden alle op Duizendblad. Op de 

bekende groeiplaats langs de Beethovenweg worden al 

jaren geen exemplaren meer gevonden. 

 

Akkerklokje B Campanula rapunculoides 

Langs het ruiterpad nabij de rotonde Leeuwenhorst 

(blok 30-17-23) vond JvD op 30 augustus één bloeiend 

exemplaar. Deze soort wordt regelmatig in tuincentra 

aangeboden en verwilderd in toenemende mate, ook in 

het stedelijk milieu. 

 

Alsemambrosia B Ambrosia artemisiifolia 

Na de meldingen van vorig jaar, dit jaar alweer een 

vondst van deze zeldzame plant. In augustus vond MdG 

op een braakliggend  terreintje langs de randweg van 

Voorhout (blok 30-17-54)  één zeer fors, sterk vertakt 

exemplaar. Gelet op de geaardheid van dit terrein zal 

deze groeiplaats spoedig verloren gaan. 

 

Gingellikruid B Guizotia abyssincia 

Op  een braakliggend terreintje langs de Tramsteeg in 

Noordwijk-Binnen (blok 30-17-31) vond MdG begin 

september deze soort die vorig jaar voor het eerst  in ons 

gebied werd aangetroffen. 

 

Bleke morgenster B Tragopogon dubius 

Deze plant die zijn opmars in Nederland begon op 

spoorwegterreinen, dringt steeds meer het stedelijke 

milieu binnen. In Noordwijk werd deze soort gezien bij 

Groot Hoogwaak (blok 30-17-11) en in de straat met de 

toepasselijke naam Morgenster (blok 30-17-31). 

 

Paardegras B Bromus catharticus 

In mei vond MdG langs de Gooweg tegenover de 

Sparrenlaan (blok 30-17-22) drie pollen van dit forse 

gras. Tot nu toe was één vondst uit Lisse bekend. 

 

Klein liefdegras B Eragrostis minor 

Van deze soort, die in ons gebied aanzienlijk zeldzamer 

is dan het Straatliefdegras, werden door MdG  in 1998 

de volgende vondsten genoteerd: Noordwijk aan Zee in 

de Marijkestraat (blok 30-17-11) en de Irenestraat (blok 

30-17-21), Voorhout langs de Leidse Vaart (blok 30-27-

13) en Katwijk ‘t Heen (blok 30-26-25). 

 

Draadgierst B Panicun capillare 

Dit fraaie gras begint zich steeds meer in het stedelijke 

milieu tussen straattegels te vertonen. De plant werd 

door MdG in september in de Hoofdstraat te Noordwijk 

aan Zee aangetroffen (blok 30-17-21). 
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Nieuws uit de Amsterdamse Waterleidingduinen 

 

Wim Kuijper 

 

Dit jaar zijn er weer diverse rapporten over de 

Amsterdamse Waterleidingduinen verschenen.  

Ze zijn uitgegeven door Gemeentewaterleidingen 

Amsterdam en behandelen diverse onderwerpen. 

 Verleden jaar verscheen het rapport over de fauna in 

het noordoostelijk deel van de AWD, nu is ook het 

rapport over het noordwestelijk deel uit. Dit alles in het 

kader van een ecohydrologisch onderzoek.  

De vogels krijgen veel aandacht. In de winter blijven 

vooral de afvoerkanalen lang ijsvrij waardoor hier 

soms veel watervogels te zien zijn. Opvallend in dit 

duingebied zijn o.a. de Krakeend, Kuifeend en 

Dodaars.  

Ook in de zomer is de Kuifeend regelmatig te zien. 

Samen met de Meerkoet behoort hij tot de meest 

algemene watervogel van de AWD. Opmerkelijke 

broedvogels zijn Dodaars, Aalscholver, Krakeend, 

Tafeleend, Kuifeend, Waterral, Kleine plevier, 

Blauwborst, Rietzanger, Baardmannetje en 

Buidelmees. De grotere zoogdieren in het duin zijn, 

zoals bij de meeste mensen wel bekend, de Ree, het 

Damhert en de Vos.  

De marterachtigen (Bunzing, Hermelijn, Wezel) 

worden af en toe of helemaal niet gezien. Door 

vangsten weten we dat er de volgende muizensoorten 

in het duin leven: Bosmuis, Rosse woelmuis, 

Veldmuis, Dwergmuis, Bosspitsmuis, Dwergspitsmuis 

en Waterspitsmuis. Vooral de laatste soort is 

belangrijk.  

Het is een diertje van natuurlijke oevervegetaties langs 

water van een goede kwaliteit. Op veel plaatsen komt 

deze soort niet (meer) voor. Aan andere zoogdieren 

valt het Konijn en soms de Mol (hopen) op. Voor 

vleermuizen zijn in het gebied een aantal bunkers 

geschikt gemaakt als overwinteringsplaats.  

Het zijn voornamelijk Watervleermuizen die er gebruik 

van maken.  

De infiltratiegebieden zijn geschikt als leefgebied van 

amfibieën. Algemeen zijn de Gewone pad, de 

Rugstreeppad en de Bruine kikker. Minder algemeen 

zijn de Groene kikker en de Kleine watersalamander en 

zeldzaam is de Heikikker. In het droge, open duin komt 

de Duinhagedis voor.  

Ook over allerlei ongewervelde dieren staan er 

gegevens in dit rapport. Loopkevers, dagvlinders, 

libellen, mollusken (slakken en mossels) worden 

behandeld. 

Om het gebied geschikter te maken voor planten en 

dieren wordt er aanbevolen de waterstand op een 

natuurlijke wijze te laten fluctueren en de oevers van 

de geulen en kanalen minder steil te maken. 

De visstand in de hele AWD wordt in een apart rapport 

behandeld. In 1997 is er met een aantal vistechnieken 

gekeken welke soorten in de diverse wateren leven.  

Naast de Graskarper, die uitgezet is om het 

dichtgroeien van kanalen tegen te gaan, komen er niet 

zo veel soorten voor. Er werden Blankvoorn, Snoek, 

Baars, Aal, Kolblei, Snoekbaars en Karper gevangen. 

Uit eigen ervaring weet ik dat de stekelbaars zeldzaam 

in het gebied voorkomt. Om de visstand te verbeteren 

wordt er voorgesteld om het waterpeil meer natuurlijk 

te laten fluctueren en de oeverbegroeiing niet te vaak te 

maaien. De libellenliefhebbers moet ik op twee 

belangrijke publikaties wijzen.  

Er verscheen dit jaar een rapport over de libellen in de 

AWD en een voorlopige verspreidingsatlas. De AWD 

blijkt een soortenrijk duingebied te zijn! (30 soorten). 

In Haarlem is een libellenwerkgroep (voor Zuid-
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Kennemerland) opgericht. Deze groep doet veel 

speurwerk in de AWD. Beginners en gevorderden zijn 

welkom om te helpen bij de inventarisatie.  

Als u mee wilt doen of vragen over deze werkgroep 

heeft dan kan Jan-Willem van Velzen (voorzitter), 

Brouwersstraat 57, 2013 WG Haarlem, tel. 023-

5317756, u helpen.  

Eind 1997 en begin 1998 zaten er  Ransuilen bij de 

ingang De Zilk. Onderzoek van een aantal braakballen 

gaf een beeld van het menu van deze soort: 74 

Bosmuizen, 11 Veldmuizen, 3 Rosse woelmuizen, 2 

Dwergmuizen, 1 Vink, 1 Merel en een onbekende 

vogelsoort. We weten niet waar de uilen gejaagd 

hebben maar de kans is groot dat de prooien in de 

AWD gevangen zijn.  

In 1998 zijn er weer allerlei vogelsoorten gezien. 

Sommigen waren kort, andere lang in het duin 

aanwezig. We melden een groep van 33 Wilde zwanen 

in het Zwarteveldkanaal op 28 januari, Kleine zwanen, 

Zaagbekken, Brilduiker, Geoorde fuut, Kluten, 

Steltkluut, Witgatjes, Oeverlopers, Groenpootruiters, 

Zwarte ruiters, Kleine strandlopers, Bonte strandloper, 

Buizerds, Rode Wouw, Visarenden in september bij het 

Oosterkanaal, Waterspreeuw bij de stuw in het 

Barnaartkanaal, Hop, Buidelmees, Beflijster, 400 

gierzwaluwen (23 mei), Draaihals, een IJsvogel op een 

peilschaal in geul 39 en nog vele andere soorten. Een 

opvallende vangst werd op 20 augustus gedaan bij het 

vogelringstation in de AWD: een Woudaapje. Het is 

een kleine reigerachtige die zeldzaam geworden is in 

Nederland. In dit duingebied was het de tweede 

waarneming (eerste in 1972). 

Een aantal activiteiten in het duin wil ik u nog melden. 

Bij de Oranjekom is een vogelkijkwand geplaatst. De 

Oosterduinrel is geschoond. Bij alle hoofdingangen 

worden nieuwe informatiepanelen geplaatst. 

Verder worden er weer geulen 

'schoongemaakt', wegen verbeterd en water-

winmiddelen vervangen. Er loopt een 

grootschalig recreatieonderzoek, er is dus kans 

dat u vragen kunt beantwoorden. In 1999 

worden de parkeerplaatsen voor auto's 

veranderd.  

Ook het bezoekerscentrum gaat veranderen. 

Momenteel is er een tentoonstelling over 

bomen te zien.  

 

De jaarkaarten voor 1999 zijn al te koop. Voor 

slechts f 15,- (60+: f 8,50) kunt u een jaar lang 

de AWD bezoeken. Jaarkaarthouders kunnen 

gratis de nieuwsbrief Struinen met nieuws over 

de AWD ontvangen als ze dat opgeven in het 

bezoekerscentrum de Oranjekom.  
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W. Andelaar 

 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een 

rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets 

oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

 

Wat is een naam? Shakespeare tilde er indertijd niet zo 

zwaar aan. Toch kan ik me voorstellen dat iemand die 

een naam voert met een negatieve klank, deze laat 

veranderen. Vogels hebben die mogelijkheid niet. Nadat 

ze ondermeer door Linaeus van hun naam zijn voorzien 

zitten ze daar aan vast. Ook al klinkt die naam nog zo 

vervelend in onze oren. Pogingen van enkele biologen 

om bijvoorbeeld een roofvogel voortaan stootvogel te 

gaan noemen zijn dan ook mislukt. Ik zou me kunnen 

voorstellen dat je als vogel met een naam als: 

Slechtvalk, Kwak en Kiekendief nog wel kunt leven. 

Als je echter als Pestvogel en Rotgans bent 

geregistreerd lijkt me dat wat minder aardig. Terwijl 

beide vogelsoorten juist zulke aardige beestjes zijn. 

Over de Pestvogel zullen we deze maal niet hebben. Om 

deze vogel hier te zien zijn we afhankelijk van invasies 

uit het hoge noorden. 

 

Met de Rotgans is dat anders gesteld. Ook die brengt de 

zomer in het hoge noorden door, maar zakt in de winter 

af naar gematigde streken. Voorzover ze in ons land niet 

op de Waddeneilanden blijven hangen zien we ze hier in 

het najaar langs trekken. Op weg naar Zeeland waar ze 

overwinteren. Tenzij het hier te bar wordt en ze nog wat 

verder naar het zuiden afzakken. Elk jaar is het weer een 

genot om de Rotganzen over zee te zien vliegen. Soms 

in de bekende V-vorm die we van alle ganzen kennen. 

Maar vaak ook in een lange rij achter elkaar. Een kleine, 

slanke vogel die meer aan een eend dan aan een gans 

doet denken. Opvallend is daarbij het witte `kontje`, een 

helderwitte vlek op de staart. Een bijzondere ervaring 

met Rotganzen hadden we eens op het eiland Öland in 

Zweden. We stonden daar met een groep op een 

camping en hadden zicht op de brug, die het eiland met 

de vaste wal verbindt. Grote groepen Rotganzen 

trokken, over het water, naar het noorden, op weg naar 

hun broedgebieden. Bij de brug aangekomen namen 

sommige groepen ganzen op en vlogen over de brug. De 

meeste vogels echter vlogen onder de brug door. Dat 

was heel apart om te zien, zeker toen we later op de 

brug zijn gaan staan en de vogels dus onder ons door 

trokken. 

 

Rotganzen overwinteren al heel lang in ons land. Een 

volkssprookje vertelt al dat de Eendenmossel (een 

schelpdier) de eieren van de Rotgans zijn. In de jaren 

dertig kregen deze ganzen het echter te kwaad. Zij 

leefden hier voornamelijk van Zeegras. Een plant die in 

zee groeit met lange smalle bladeren. Voorzover het niet 

door de ganzen werd opgegeten werd dit Zeegras 

gebruikt voor het opvullen van kinderbedjes. Ik herinner 

me het spul ook als vulling voor keukenstoelen. Over 

deze vulling werd dan stukje kunstleer aangebracht. Dat 

Zeegras verdween op een bepaald moment door een 

ziekte waarna we in Nederland in de winter vrijwel 

zonder Rotganzen zaten. Gelukkig zagen de beesten 

kans om over te schakelen op ander voedsel. Ze nemen 

nu ook genoegen met gras dat gewoon op het land 

groeit.  

 

Na deze aanpassing zijn er weer Rotganzen in ons land. 

Meer dan ooit tevoren. Soms verblijft vrijwel de hele 

wereldpopulatie op ons grondgebied. Wij kunnen ze dus 

weer op ons rondje tegenkomen als ze in het voor- en 

najaar over zee trekken. Ik blijf alleen nog met die nare 

naam zitten. Ik vind het helemaal geen rotgans.  

 

 

Muizen                                                                                
 

René Wanders 

 

Het is bruin, het is klein en het schiet rakelings voor je 

weg. Dat is de indruk, die de meeste mensen krijgen van 

een muis.  

Muizen zijn bij ons niet echt geliefd en meestal 

associëren wij ze met opengeknaagde pakken eten en 

vieze keutels in de keukenkast. De meeste mensen 

kennen eigenlijk ook maar één soort muis, de huismuis, 

die ze als ze hem buiten zien nog wel eens willen 
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aanduiden als veldmuis. En na de constatering, dat er 

muizen zitten, is het eerste, wat er gedaan wordt, óf een 

greep op zolder om de oude muizenvallen, die daar 

ergens liggen op te duiken óf een wandeling naar de 

drogist voor een bus muizengif met als enig doel dat 

rotbeest eens grondig uit te roeien. En zo kan het dan 

gebeuren, dat er soms zelfs een diertje wordt gedood, 

wat eigenlijk helemaal geen muis is, maar tot een hele 

andere groep van dieren behoort. Want weten wij veel, 

dat er ook nog andere beesten zijn, dan muizen, die er 

wel veel op lijken. En wat we helemaal niet weten is, 

dat er ook nog een heleboel soorten muizen bestaan. 

 

Muizen zijn onder te verdelen in dagdieren, nachtdieren 

en leef maar wat aan dieren. Er zijn goede klimmers en 

slechte klimmers, er zijn gravers en luiwammesen, die 

het graven aan andere over laten etc. Kortom elke soort 

muis heeft zijn eigen gewoontes en leeft op zijn eigen 

manier. Als klap op de vuurpijl zijn er dan nog behalve 

muizen ook spitsmuizen. En vergis u niet: spitsmuizen 

zijn helemaal geen muizen. Ze lijken wel heel erg op 

muizen, maar dat komt door hun leven in holen en 

tunnels, in de onderwereld van bos en veld, net als de 

mollen. Sommige mensen vinden mij maar een 

muggenzifter, als ik ze zeg, dat een spitsmuis geen muis 

is, maar ja, een vleermuis is toch ook geen muis en een 

walvis is ook geen vis. Eigenlijk zijn spitsmuizen veel 

meer familie van de egels en mollen en sommige boeren 

noemen ze ook wel molmuisjes, wat in feite een veel 

betere naam is. En net als de egels, de mollen en de 

vleermuizen behoren spitsmuizen tot de insecteneters. 

 

Er zijn dus muizen en spitsmuizen, maar daarmee is de 

onderverdeling nog lang niet klaar. Muizen, de echte 

muizen dus, zijn knaagdieren, net als de ratten, de 

hamsters en bijvoorbeeld de bevers. Maar ratten en 

hamsters hebben knobbelkiezen, net als wij mensen en 

zijn alleseters en bevers hebben plooikiezen net als bv. 

koeien en herten en eten bijna alleen maar planten. En 

zo zijn de muizen ook onder te verdelen in muizen met 

knobbelkiezen, de ware muizen, die ook alleseters zijn 

en muizen met plooikiezen, de woelmuizen, die 

voornamelijk planten eten. Woelmuizen en ware muizen 

en dan ook nog spitsmuizen, die geen muizen zijn, het 

zou een mens gaan duizelen voor de ogen van zo veel 

feiten ineens. En de indeling is nog lang niet af, want al 

deze groepen bestaan nog eens uit evenzovele soorten. 

Alleen al in de omgeving van Noordwijk leven 7 

soorten muizen en 4 soorten spitsmuizen. 

 

Eén van de soorten muizen kennen de meesten wel, de 

huismuis. Hij behoort tot de ware muizen en is van 

nature een echt nachtdier. Grote oren, grote priemogen, 

15 cm. lang inclusief een lange staart en een grijsbruin 

vachtje, op de buik iets lichter is zijn signalement. Alle 

laboratoriummuizen en muizen uit de dierenwinkel 

stammen van hem af. Alleen zijn die dierenwinkeldieren 

meestal een stuk dikker dan de wilde soortgenoten. 

Hoewel wild?, huismuizen konden geen betere naam 

krijgen, want er is geen muis zo gebonden aan huizen en 

aan ons mensen, als de huismuis. Zijn er geen 

gebouwen of andere menselijke attributen, dan zijn er 

ook geen huismuizen en dat maakt de determinatie een 

stuk makkelijker. Jammer alleen, dat zijn veel wildere 

neef de bosmuis roet in het eten gooit. De bosmuis is de 

beauty onder de muizen. Grote, nee hele grote 

pikdonkere kijkers stellen hem in staat in het duister de 

aanstormende uil te zien, zodat hij ruim op tijd weg kan 

springen en zo zijn prachtig bruine huidje weet te 

redden. Zijn buik en poten zijn zuiver wit, scherp 

afgetekend tegen het bruin van de rug.  

Hele grote recht opstaande oren nemen het kleinste 

geluidje waar en zo heeft elke vijand het nakijken als de 

bosmuis met grote sprongen een goed heenkomen zoekt 

bij het minste gerucht. Want springen kan hij als geen 

andere muis. Met zijn lange achterpoten kan de 

bosmuis, die maar ietsje groter is dan de huismuis, 

sprongen maken van wel 75 cm.. Zijn lange staart, 

anderhalf keer zijn lichaamslengte, houdt hem daarbij in 

evenwicht. Jammer alleen, dat we dat allemaal bijna 

nooit te zien krijgen, want de bosmuis is een echt 

nachtdier, dat pas bij het vallen van de duisternis zijn 

holletje verlaat.  

Is de naam van de bosmuis ook zo goed gekozen? 

Nauwelijks, want in het echte bos leeft de bosmuis maar 

heel weinig. Zijn wereld is die van veld en ruigtes, open 

bossages met veel struiken en ook droge rietvelden met 

andere begroeiing ertussen. In wilde tuinen, grenzend 

aan wat heggetjes of open veld, voelt hij zich ook 

uitstekend thuis en omdat hij zeer goed kan klimmen 

komt hij zo ook nog wel eens in onze huizen en schuren, 

die bij die tuinen horen. Waar bosmuizen en huismuizen 

samen in huis voorkomen, ontstaat een ware strijd, 

omdat ze elkaar niet kunnen luchten of zien. Altijd is er 

een enorme concurrentiestrijd tussen deze twee soorten 

en moet één van de twee het veld ruimen. 
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De laatste van het drietal der ware muizen is de 

dwergmuis. Zoals de naam al zegt, veel kleiner dan de 

vorige twee soorten en heel anders van bouw. Het is een 

muisje, helemaal gemaakt voor het klimmen in hoog 

gras en riet. Zijn lange staart gebruikt hij als 

grijpgereedschap en slingert hij als steun overal omheen 

bij zijn klimtocht 

door de wereld 

van halmen en 

stengels.  

Als een waar 

aapje klautert hij 

zo rond door de 

ruigtes en komt 

als het even kan 

nooit op de 

grond.  

Zelfs jongen 

grootbrengen 

doet de dwerg-

muis hoog boven 

de grond in een 

door haar zelf 

gebouwd nest. 

Als ze volwassen 

is, ze is dan niet 

groter dan zo'n 4 cm., heeft ze een prachtig witte buik 

en een feloranje bruine rug. Kleine kraaloogjes en hele 

kleine oortjes sieren haar stompe snoet. Springen kan 

een dwergmuis absoluut niet en een graaftalent is het 

nou ook niet echt. Slapen en actief zijn wisselen de 

dwergmuizen af in korte periodes van twee uur, zowel 

overdag als 's nachts. 

 

Deze drie muizensoorten, bij elkaar de ware muizen 

genoemd, hebben dus knobbelkiezen, net als wij 

mensen, en zijn alleseters. Van de huismuis weten we 

dat ook wel. Hij scharrelt zijn kostje op in en rond onze 

huizen. Zelfs in de keurigst schoongehouden 

huishoudens weet hij tot ergernis van menig huisvrouw 

of -man in leven te blijven van alles wat hij zoal vindt, 

kruimeltjes, stukjes kaas of worst, honden- en 

kattenvoer, je kan het zo gek niet bedenken of hij vindt 

het en eet het. De bosmuis is heel wat minder inventief 

in het zoeken van eten in huis. Hij komt toevallig ook 

wel eens in huis en eet dan wat hij tegenkomt, maar 

zoekt toch veelal buiten zijn voedsel, insecten, zaden, 

vruchten, planten en allerlei soorten vlees, van wat hij 

zoal tegenkomt. Daar horen soms ook jonge vogels bij 

van soorten, die op de grond broeden en jonge muizen. 

Nu zijn muizenmoeders voorbeeldige moeders, die bijna 

altijd bij hun jongen zijn en die furieus verdedigen, als 

ze dat kunnen. De meeste muizen lukt dat heel goed als 

een bosmuis hun holletje binnen dringt en dan is, na één 

uitval van een woedende moedermuis de bosmuis weer 

gauw verdwenen. Maar met die dreumes van een 

dwergmuis ligt dat toch wel even anders. Zij is 

volkomen kansloos tegen een drie keer grotere bosmuis 

en gebruikt een heel andere tactiek om haar jongen te 

beschermen tegen bosmuizen en andere muizen. Zij, 

moeder dwergmuis, zoekt het hogerop en brengt haar 

jongen groot hoog boven de grond. Bovenin de 

graspollen, korenaren of riethalmen vlecht zij van de 

bladeren van de daar groeiende planten een bolvormig 

nestje. En hoewel er heel wat muizen zijn, die zeer goed 

kunnen klimmen, is zo'n nest daar bovenin de dunste 

wuivende halmen toch echt onbereikbaar voor de andere 

muizen. Ook het verdere leven van de dwergmuis speelt 

zich merendeels af boven de grond, waar ze hoog in de 

halmen zoeken naar zaden en insecten.  

 

Drie soorten muizen, die ieder hun eigen levenswijze 

hebben en elkaar zoveel mogelijk proberen te ontlopen. 

Drie soorten, die in feite niets met elkaar te maken 

willen hebben en helemaal apart leven. Zoveel strijd al 

tussen drie soorten muizen, zou er nog plek over zijn 

voor nog meer muizensoorten? Ja, die is er, maar welke 

soorten daar voorkomen en hoe die er in slagen zich een 

plaatsje te verwerven in de muizenwereld zal een 

volgende keer uit de doeken worden gedaan. Dat ze niet 

allemaal kiezen voor het bos, een gebied wat tot nu toe 

door de andere muizen vrijwel is genegeerd, kan ik 

alvast verklappen. Sterker nog, het bos blijft wonderlijk 

genoeg een gebied, wat bij muizen niet erg in trek blijkt. 

   

Cap Gris Nez oktober 1997 

 

Rien Sluys en Hein Verkade 

Het stormde begin oktober en de vooruitzichten 

beloofden niet veel anders. Menigeen had met ons te 

doen omdat wij uitgerekend toen naar Cap Gris Nez 

zouden afreizen. Onze reactie was daarentegen 

opgetogen, op westerstorm zaten we nu net te wachten. 

Een wat verbaasde blik viel ons ten deel. 

Met mooi weer heeft een vogelaar weinig te zoeken op 

'de Kaap'. Westerstorm blaast echter vele zeevogels naar 

de kust waarlangs zij dan verder naar het zuiden 

trekken. Cap Gris Nez ligt ver vooruit in de Noordzee 

op de plaats waar die zee op zijn smalst is. Tijdens 

stormachtig weer is het één van de beste plaatsen om 

(veel) zeevogels waar te nemen. 

Met het stuur vast in de hand reden wij naar ons 

onderkomen vlak bij de enorme vuurtoren van Cap Gris 

Nez. In de nacht wakkerde de wind nog aan en floot om 

het dak.  

De volgende morgen was de wind iets minder en 

gekrompen naar het zuidwesten. Op de kaap kon je je 
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echter met moeite staande houden, laat staan je kijker 

stil houden. Op zo'n moment blijkt een bomkrater een 

sympathiek restant uit de tweede wereldoorlog. Daarin 

gezeten kun je uit de wind prachtig over zee turen.  

Onze voorspellingen kwamen uit. Tientallen Jan van 

Genten, Jagers, Drieteenmeeuwen en Pijlstormvogels 

zeilden schijnbaar moeiteloos tegen wind naar het 

zuiden. Middelste Jagers met prachtig gedraaide 

staartpennen, heel dichtbij, zorgden voor een uitgelaten 

stemming. Grauwe Pijlstormvogels, in groepjes voorbij  

'bogent' vormden het dekor. Slechts enkele sterns 

waagden zich boven zee, met moeite toornden ze tegen 

de wind op. We hadden geluk, het was droog, de rest 

van de dag verregende. 

De tweede ochtend bleek de wind aangewakkerd en 

geruimd naar noordwest. Zware buien vielen ons ten 

deel. Gelukkig had Rien een visparaplu MET 

scheerlijnen meegenomen. We zaten droog en riant in 

onze bomkrater. Nu vulde een constante stroom Jan van 

Genten ons beeld. De afwisseling bestond vooral uit 

zeer grote groepen Rotganzen die zich richting Bretagne 

repten.  Diverse soorten jagers en een Vaal 

Stormvogeltje op korte afstand maakten ook deze 

ochtend onvergetelijk.  

's Middags vielen de buien weg en luwde de wind zodat 

een duinwandeling mogelijk werd. Hardelot, iets ten 

zuiden van de kaap was ons doel. Hoge wandelende 

duinen met diepe stuifkuilen leidden naar het brede 

strand. Grote banken met Mesheften stonden met het 

lage water droog. Ondanks de zondagmiddag was het 

heerlijk rustig en werden de vele meeuwen niet 

opgejaagd. De meest talrijke soort was de 

Zwartkopmeeuw. De meesten waren adulte vogels die 

in het najaar bijna sneeuwwit zijn. In onze omgeving 

neemt deze soort in aantal toe, maar is nog steeds een 

vrij zeldzame verschijning. 

De laatste ochtend bleek zeker de meest vriendelijke 

van de drie. 

De wind was teruggevallen tot kracht vier a vijf uit het 

westen, de lucht half bewolkt. De zangvogeltrek was 

door de aanhoudende stormen dagenlang opgehouden 

maar leek nu te exploderen. Vele tienduizenden vinken, 

kepen, piepers, ringmussen en koperwieken rolden als 

een groot koor over ons heen. Ook boven zee was het 

druk. Rijtjes alken en zeekoeten, duikers en 

strandlopertjes waren nu van de partij. De aantallen Jan 

van Genten, jagers en rotganzen kwamen nu in 'normale' 

aantallen voorbij. Grote hoeveelheden zangvogels 

verdwenen uit beeld richting Engeland, terwijl de 

twijfelaars minutenlang luid piepend boven ons bleven 

hangen.  

Voldaan verlieten wij onze krater met het gevoel 

dankzij het slechte weer een topweekend achter de rug 

te hebben.  

 

Voor de statistici volgen hieronder van een paar soorten 

uurtotalen van een willekeurig teluur. Ook de 

weersomstandigheden worden kort weergegeven om de 

verschillen te constateren. Alle genoemde aantallen 

vlogen in zuidelijke richting. 

 

 

 zaterdag  11 okt     zondag12 okt.   maandag 13 okt.   

 8.25-9.25       8.45-9.45        8.15-9.15  

 ZW 6 bewolkt  NW 7-8 buien  W 4-5 half bewolkt 

 

Grauwe Pijlstormvogel                          55                                       4           - 

Noordse Pijlstormvogel                           1                                       2                                            - 

Jan van Gent                                        293                                    900                                          78 

Rotgans                                                  -                                     1690                                        416 

Grote Jager                                              1                                        2                                            - 

Middelste Jager                                       2                                        5                                            - 

Kleine Jager                                           21                                      25                      2 

Alk/Zeekoet enz.                                   21                                        4                  124 
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OUD NIEUWS 

 

Kees Verweij 

David de Gorter, een pionier onder de 

planteninventariseerders 

 

Onlangs kreeg ik een boek in handen onder de 

indrukwekkende titel "Flora VII provinciarum Belgii 

foederati indigena", geschreven door David de Gorter. 

Dit boek verscheen in 1781 te Haarlem. 

 

David de Gorter is een van de eerste 

planteninventariseerders, die in de 18e eeuw grote delen 

van Nederland hebben doorkruist op zoek naar allerlei 

vindplaatsen van planten. Zeker voor die tijd was dat 

geen geringe opgave, want de reismogelijkheden waren 

veel geringer dan thans. Behoorlijke wegen waren er 

nauwelijks en het meeste vervoer vond plaats per 

postkoets, paard of trekschuit. 

Niettemin is hij in staat geweest ook in onze omgeving 

de nodige waarnemingen te doen. Opvallend is, dat hij 

verschillende planten beschrijft, die ook nu nog op 

dezelfde plaatsen te vinden zijn, zoals verschillende 

silenesoorten in de Coepelduinen. 

Naast het vermelden van de planten beschrijft hij ook in 

het kort de plaats, waar hij de planten heeft 

aangetroffen. Zo spreekt hij over de duinen bij Hillegom 

en de natte duinvalleien tussen De Zilk en Lisse. Helaas 

is dit al lang verleden tijd. Nu zien we er alleen maar 

bollenvelden, huizen en schuren.  

Verder had hij contact met Boerhaave, die naast het feit, 

dat hij een beroemd medicus was, ook een grote kennis 

bezat van wilde planten. Van hem zijn ook vele 

meldingen bekend, die in dit boek staan opgetekend. 

Ook de toenmalige hortulanus van de Hortus Botanicus 

van Leiden, de heer Meerburgh, voegde de nodige 

waarnemingen aan zijn lijst toe. 

Opmerkelijk is, dat hij ook verschillende waarnemingen 

van Linnaeus beschrijft. Bekend is, dat Linnaeus een 

aantal jaren op de Hartekamp in Bennebroek heeft 
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verbleven en daar zijn hoofdwerk heeft voltooid. Tussen 

het schrijven door zal hij ongetwijfeld regelmatig naar 

buiten zijn getrokken en de nodige waarnemingen 

gedaan hebben. Zo beschrijft Gorter waarnemingen van 

Linnaeus aan de Leidse Vaart en bijvoorbeeld ook van 

verschillende stuifzwamsoorten, die hij in onze duinen 

had aangetroffen. Nog steeds zijn onze duinen rijk aan 

verschillende soorten stuifzwammen en aardsterren en 

het is zeker leuk te beseffen, dat Linnaeus zich ook al 

daarover heeft verwonderd. 

De betekenis van David de Gorter wordt nog steeds 

levend gehouden in de naam van een van de meest 

bekende wetenschappelijke tijdschriften van het 

Rijksherbarium te Leiden. Dit tijdschrift is getiteld 

"Gorteria" en wordt enkele malen per jaar uitgegeven. 

Ter illustratie worden hierbij enkele korte passages 

afgedrukt, tezamen met het titelblad en het portret van 

David de Gorter.    

 

 

 

 

 

Kruiwagens in Leeuwenhorst? 
 

Paul Paumen 

 

Op een herfstige donderdagochtend zo rond half tien, 

zag ik op een bospad in Nieuw Leeuwenhorst twee 

baardige mannen die beiden een kruiwagen 

voortduwden. Eerst dacht ik nog... Oh dat zijn zeker 

bosbeheerders... maar toen ik wat beter keek dacht ik 

‘verroest’ die twee ken ik, die ene is Dick Passchier en 

die ander is... eh... Jaap Eisinga, mijn nieuwsgierigheid 

was meteen gewekt. 

 

Waar zijn die twee mee bezig? en wat zou er in die 

kruiwagens zitten? Vroeg ik me af, terwijl ik ze op een 

afstand volgde. Mijn gedachten (dirty mind...) gingen 

onmiddellijk naar iets illegaals... gestroopte konijnen, 

of misschien mossen voor de verkoop van kerststukjes? 

Toen ik wat dichterbij kwam bleek echter dat de 

kruiwagens waren volgeladen met stokken, kartonnen 

pijlen, elastieken, witkartonnen bordjes en ander 

vreemd materiaal. 

 

Daar wilde ik toch meer van weten! En zo ontdekte ik 

dat ze bij elk kruispunt een stok met een pijl in de 

grond hamerden of stilstonden uitvoerig discussieerden 

en vervolgens een of meer wit kartonnen plaatjes aan 

een paaltje of een boom bevestigden. Nog steeds 

nieuwsgierig, keek ik op zo’n kartonnen plaat en las: 

‘Teken de eikenbladeren van de zomereik en de 

amerikaanse eik’ .. Toen pas ging er eindelijk een 

lichtje branden... natuurlijk... vanmiddag was het 

jaarlijkse ‘Herfstnatuurspel’. 

 

Toen ik ‘s middags tegen enen bij de ingang aankwam, 

het was inmiddels prachtig herfstweer geworden, stond 

daar een grote kraam opgesteld. Daar arriveerden 

andere bekenden van de educatie-groep (Joop, Toos, 

Carla, Nel, Ineke, Ibolika, Ankie, Frank). Sommige 

bleven bij de kraam achter, maar de meesten trokken 

snel het bos in vaak met alweer een kruiwagen om hun 

‘spullen’ naar de controlepost te vervoeren. 

 

Wat ik daarna zag? ... kort nadat de eerste 

deelnemertjes verschenen waren... met tientallen 

stroomden ze binnen; kinderen met tweeën, kinderen 

met ouders, in groepjes met wandelwagentjes, opa’s en 

oma’s met kleinkinderen, in drommen trokken ze het 

bos in! Wat een feest! Het anders zo rustige lange pad 

in Leeuwenhorst had meer weg van de Hoofdstraat 

Noordwijk Zee op een zomerdag. 

 

Bij de kraam waar de formulieren werden uitgereikt 

ontstond na een tijdje lichte paniek omdat de 

deelnameformulieren al snel opraakten, maar gelukkig 

konden er in haast honderd worden bijgemaakt. Na 

anderhalf uur, terwijl er nog steeds groepen 

binnenkwamen, zag ik de eerste deelnemers weer bij de 

uitgang terug, de kleintjes soms moe van de lange 

herfstwandeling, maar de meeste kinderen met grote 

verhalen over het plezier dat ze die middag beleefd 

hadden. 

 

Er waren ook enkele naamdichten op het woord 

“HERFST” gemaakt, enkele daarvan mocht ik even 

inzien zoals: “Heel veel blaadjes- Eikels op de paadjes- 

Regendruppels op de takken- Fluitende vogels die wat 

pakken- Storm en wind kunnen ons niet deren- ‘T is 

fijn om van de natuur te leren.” Of bijvoorbeeld: 

“Herfstdagen- Eindeloos- Rustig en soms- Fantastisch- 

Stormachtig en soms- Treurig.” 

 

Tenslotte zo rond vijf uur zag ik Dick en Jaap de 

kruiwagens op een aanhanger laden en met een ‘big 

smile’ op hun gezicht wegrijden

. 
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Verslag van de laatste excursie op 7 november j.l. naar de Oostvaardersplassen. 
 

Kees Verweij 

 

Het is alweer een hele poos geleden, dat we een 

excursie georganiseerd hebben naar de 

Oostvaardersplassen. Van verschillende kanten werd 

belangstelling hiervoor vernomen. Vandaar, dat 

wederom het initiatief hiertoe genomen is. 

Het was zeker geen slechte keus, want degenen, die 

hieraan hebben deelgenomen, hebben op deze dag 

prachtige dingen kunnen zien. 

We vertrokken 's morgens om 8.00 uur vanaf het Jan 

Verwey Natuurcentrum met bijna 20 deelnemers. Het 

eerste doel was een bezoek aan de kijkhut aan de zg, 

Lepelaarsplassen. Daarvoor konden we nog even een 

koppel Reeën in het land zien. Om deze kijkhut te 

kunnen bereiken moet je eerst een stukje door het bos 

wandelen. Dit was allerminst een bezwaar, want onder-

weg konden we verschillende Baardmannetjes in de 

rietstengels waarnemen. Op de achtergrond was 

duidelijk het gekrijs en gegil van een Waterral te horen. 

Bij de kijkhut konden we overal de Aalscholvers zien. 

Verder waren er verschillende eendensoorten te 

bekijken als Krakeenden, Tafeleenden, Kuifeenden, 

Slobeenden enz. 

Het volgende doel was de nieuwe kijkhut De Zeearend 

aan de Knardijk, die nu vrij toegankelijk is. Het is nog 

een behoorlijk eindje lopen door het bos, voordat je 

deze prachtige hut bereikt, maar dit is geenszins een 

bezwaar. Het pad voert door een mooi Wilgenbos, dat 

op dat ogenblik deels onder water stond. Zeker voor 

paddestoelenliefhebbers is dit een eldorado. Zo 

ontdekten we enkele zeer fraaie exemplaren van de Gele 

Trilzwam. Nadat we de kijkhut De Zeearend hadden 

bereikt zagen we helaas geen Zeearend, maar wel veel 

Grauwe Ganzen en Brandganzen en Wintertalingen .Op 

de achtergrond konden we verder een grote groep 

Edelherten zien. Een leuke verrassing was een Vos, die 

de kijkhut passeerde met een grote Grauwe Gans in zijn 

bek. Later zagen we deze vos nog op een andere plek, 

terwijl hij een grote groep ganzen besloop. Ditmaal had 

zijn jachtkunst minder succes, want wij konden hem 

niet op het verschalken van een prooi betrappen. 

Behalve een aantal roofvogels, waaronder verschillende 

Buizerds, een Blauwe Kiekendief en enkele 

Torenvalken, werden wij aan het einde van de rit nog 

verrast door de aanblik van een Grote Zilverreiger.  

De sfeer tijdens deze excursie was als vanouds en ieder 

was van mening, dat zo'n excursie zeker voor herhaling 

vatbaar is. 

 

 

REISDOEL OLAND (2) 
 

Coby en Dick Passchier. 

 

 

Hillerstorp dinsdag 19 mei 1998. 

Eerst even het geheugen opfrissen. 

We kamperen tussen Hillerstorp en Bredaryd in het 

nationaal park de 'Store Mosse' (Groot Moeras). Dit ligt 

ongeveer 20 km ten noordwesten van Värnamo en 

Värnamo vinden we aan de A4 tussen Helsingborg en 

Stockholm. 

Onze eerste kennismaking met de Store Mosse gis-

teravond was al veelbelovend (zie Strandloper 3/1998) 

en we hebben voor deze streek gelukkig extra dagen 

uitgetrokken. 

 

Op 'Topogafiska karten skala 1:50.000' stippelen we een 

dagtocht uit rondom het Kävsjön (sjön = meer). (zie 

kaart 1) 

We parkeren de auto bij Svanö (3 huizen, 1 boerderij) 

aan de noordkant van het reservaat. Svanö ligt in een 

glooiend gebied wat uitsteekt boven het terrein voor 

ons. Een kaarsrecht pad van 2 kilometer loopt naar het 

volgende 'duin' waar nog maar 2 huizen staan met de 

naam Södra Svanö (södra = zuid). 

Sinds mensenheugenis werden de duinen gebruikt om er 

vee te laten grazen en het ligt voor de hand dat dit rechte 
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pad als veedrift diende en dus regelmatig werd 

onderhouden. 

Al vrij snel lopen we van de hogere zandgrond het 

moerasgebied in. Aan weerszijden doen wat zielige 

berkjes alle moeite overeind te blijven met ertussen veel 

lage struikjes van dwergberk die hier de meest 

zuidelijke groeiplaats van betekenis heeft. 

Regelmatig zien we plukken van Eenarig wollegras en 

Lavendelheide. Vanaf merelooghoogte ontdekken we 

zelfs minuscule plantjes van de Kleine zonnedauw maar 

daarmee is de plantenkoek echt op.  

De vogelkoek stelt ook al weinig voor. 

Een paar Paapjes maken het ons makkelijk ze te vinden 

door de toppen van struikjes en zielige berkjes te 

gebruiken als uitkijkplaats. Ze worden onmiddellijk 

genoteerd in de Vakantie Vogellijst (V.V.L.). We zijn 

het er over eens: het klinkt niet bijster positief. Echter 

niets om ons heen is storend. Geen gebouwen of 

hoogspanningsmasten en geen enkel ander geluid dan 

de wind en het gekras van de Paapjes. Bij Södra Svanö 

verandert het landschap wel heel plotseling. Van de 

twee voormalige boerderijen is er één in gebruik als 

jeugdherberg met er omheen een ook al niet storend 

houten omheining. Van gasten, boeren of vee is niets te 

bekennen. We zijn daar alleen met nogal wat 

Boerenzwaluwen, een paar Kramsvogels en Koolmezen. 

Waar geen fris groen gras de bodem bedekt, groeien 

dennen en eiken. Een goede plek ook voor zenegroen 

(pyramidevorm) en Zevenster die in ons land heel 

zeldzaam is. 

Twee houten balken in de lengte, bij elkaar gehouden 

door dwarsbalken er onder, hebben voldoende 

draagkracht om twee niet al te zware wandelaars voor 

wegzinken te behoeden. Bij de aanleg is duidelijk elke 

natuurlijke bult benut en is men om de natste delen 

heengegaan. Desondanks zakt voor ons uit het pad 

omlaag tot zelfs de loopbalk onder water verdwijnt. 

Om de paar honderd meter zijn passeerplaatsen 

aangebracht met soms een extra horizontale balk om 

even uit te rusten. Volgens de boeken moet het 

veenpakket hier 3 tot 7 meter dik zijn en dat kilometers 

ver! 

 

                                                                           Kaart  1 
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De enige onderbreking van het balkenpad is zo nu en 

dan een kleine brug over een kreek. Het water is meestal 

roestbruin van kleur wat kennelijk een gezond milieu is 

voor het Waterdrieblad dat in tapijten voorkomt. Aan de 

richting vanwaar we regelmatig het trompetteren van 

Kraanvogels horen, leiden we af dat we ten oosten van 

het Kävsjön lopen. Zicht op het water hebben we niet 

door wat met dennen begroeide duinen die voor ons 

liggen. 

Tegen 12 uur staan we voor de grote 'Utsikstorn' en 

klimmen we naar boven om een broodje plus schitterend 

uitzicht te nuttigen. We zijn er de enigen. De vlakte met 

het meer samen is qua oppervlak te vergelijken met de 

Dwingelose heide. Maar hier kijken we er van 12 meter 

hoogte overheen. 

Links voor ons het meer en meer naar rechts 

(oostwaarts) is het gebied minder vochtig. Daar tellen 

we ongeveer 150 Kraanvogels in groepjes verspreid. 

Ook in groepjes grazen tientallen reeën en nogal ver van 

ons vandaan stapt een eland uit de dekking het open 

veld in. Onze eerste en we volgen hem een kwartier 

lang. 

Maar zo maak je geen kilometers en enigszins met 

tegenzin pakken we alles weer in.  

Aan de westkant van het meer liggen duinen die 

hoofdzakelijk met dennen zijn begroeid. Regelmatig 

staan we voor doorkijkjes over het meer en zien we tot 

soms dichtbij groepen Grauwe en Canadese ganzen 

vaak met pulli zwemmen. 

De bosbodem is bedekt met een dikke laag mos en op 

de wat drogere plekken vooral veel bosbes. Als 

bijzonderheid enkele plukken Moeraswolfsklauw en aan 

vlinders: 1 Rouwmantel. 

Om 4 uur zijn we weer terug bij de auto met 20 

kilometer in de benen. 

Tot 's avonds 9 uur zitten we voor de caravan. Volop 

licht maar wel fris (14E C). Van grote afstand horen we 

ineens dezelfde klagelijke geluidjes die we eerder niet 

'thuis' konden brengen. Met de kijker in alle richtingen 

gezocht tot Coby wijst op een paar snel rennende vogels 

door het hoge gras in het weitje naast ons. Natuurlijk..... 

het muntje valt. Goudplevieren zijn het. Goudbruin op 

de rug en kop, witte rand erlangs en volmaakt zwart op 

de borst. Broeden doen ze natuurlijk op de Store Mosse 

maar hier wordt het voedsel verzameld. We zitten op de 

eerste rang. 

 

 

                                                                   Kaart  2 
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Woensdag 20 mei 1998. (Zie kaart 2) 

We hebben geleerd dat we voorzichtig de 

caravangordijntjes open moeten doen. Vanuit bed liggen 

we oog in oog met één reebok en vier reegeiten. 

Het is zonnig, fris en er is weinig wind. Ter afwisseling 

gaan we vandaag fietsen. We hobbelen zuidwaarts over 

boerenweggetjes, langs verdwaalde boerderijtjes en een 

behoorlijk meertje met daarin een mannetje 

brilduiker.Weer terug op het normale asfalt passeren we 

een andere camping. De naam 'High Chaparal' neemt 

alle twijfels weg dat we misschien op de verkeerde plek 

kamperen. Onderweg rode landbouwschuren, gele 

koolzaadvelden onder een strakblauwe hemel. We 

kijken uit naar de plaatsnaam 'Lövö'. Volgens de kaart 

moet er maar één huis staan maar hier heeft alles een 

naam. We vinden het bord Lövö'. We fietsen over een 

boerenpad twee kilometer door het bos dat daarna 

overgaat in een lange rij duinen die diep de Store Mosse 

insteekt.  Onderweg van zeer dichtbij een zeer grote 

eland die zeer snel de benen neemt. Geen kans voor een 

foto of video. Het ene huis van Lövö blijkt ook weer een 

oude boerderij te zijn die als vakantieverblijf is 

ingericht. Maar hier grazen wèl koeien over glooiende 

weiden. Het hoogste duin biedt tot aan de horizon een 

schitterend uitzicht over het moeras. Ergens uit het niets 

voert een zig-zag-streep naar een ander niets.Na een 

half uur lopen staan we aan het begin van de zig-zag 

streep. Het blijkt eenzelfde soort pad te zijn als we 

gisteren hebben bewandeld. Twee balken vertrekken 

van hier naar een vraagteken. Het pad staat niet op de 

kaart maar een bordje wijst naar Björnkullen en dat staat 

er wel op. 

Dat wordt dan het doel van morgen. 

 

 

Donderdag 21 mei 1998. 

We stallen de auto tot dicht bij Lövö. Rugzak met 

proviand, kaart en het cameraatje van Coby aan riemen 

en koordjes om ons heen. We zoeken en vinden de 

balken vn gisteren en hobbelen het moeras op. Er staat 

een stevige noordenwind, Hollandse luchten en een 

temperatuur van 15o C. 

8......Acht kilometer vlakte met zielige berkjes, wat 

struikjes met Paapjes, en Wulpen, Watersnippen en 

Goudplevieren die we wel horen maar niet zien. Maar 

aan het eind...!  

Eerst volgen we misschien tien minuten of een uur lang 

een Boomvalk op jacht naar libellen want andere 

insecten zijn er (nog) niet. Dan vind ik een 'rietgors' die 

zo mak is en er zo anders uitziet dat ik met het 

pietepeuterige telelensje van onze enige meegenomen 

camera er toch maar een foto van maak. (Terug in 

Noordwijk zou Hein Verkade er een vrouwtje Blauw-

borst van maken). 

Op het keerpunt van de tocht staan we voor het 

Herrestadsjön met daarin een klein eilandje dat als 

vogelreservaat te boek staat. Er blijken Blauwe reigers 

te broeden waar de Zweden ongetwijfeld veel zuiniger 

op zijn dan de drie Visarenden die we in één kijkerbeeld 

erboven zien vliegen.  

Maar we moeten terug. Een bordje op een splitsing geeft 

ons de keus over het moeras of door het bos naar Lövö 

terug te lopen. Intussen zijn de Hollandse luchten wel 

erg donker geworden en onweer op de kale vlakte heeft 

niet onze voorkeur. Het bospad levert ons Kuifmezen, 

goudhaantjes en boomkruipers op (moeten in 

Scandinavië dus Taiga boomkruipers zijn). 

Tot het moment....! 

Er kruist voorlangs iets zwarts over ons pad, meer dan 

een halve meter hoog. Op zulke momenten twijfel je 

stevig aan je visuele vermogen. Op de plaats waar het 

verdween kijken we om wat sparren heen en zien echt 

wat we zojuist ook dachten te zien. Met glanzend zwarte 

borstveren, witte schoudervlekken, een joekel van een 

snavel zo ongeveer op kruishoogte staat een Auerhoen 

wel heel erg groot te wezen. Nu wordt het tijd om echt 

verschrikkelijk zenuwachtig te worden. Thuiskomen 

met dit verhaal zonder bewijzen? Alweer de kleine 

camera (ad) voor de dag. Het telelensje op vol 

vermogen, de haan herkenbaar in de zoeker. Als de film 

niet ter plekke in de fik vliegt moet dit lukken. Na voor 

alle zekerheid nog twee opnamen, een lange blik na en 

kilo's lichter nemen we afscheid. De V.V.L. krijgt deze 

dag een ruime uitbreiding.  

 

Bij de auto terug maakt Coby geen bezwaar mét de auto 

+ grote camera en video terug te gaan. Daarvoor moeten 

we een kilometerslang een slecht bospad over. Op de 

plek waar we de haan achterlieten staat hij weer. Het 

beest maakt geen enkele aanstalten om te vluchten. 
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Eerst een videoshot uit de hand genomen en daarna het 

statief eronder geschoven en rustig gevolgd. Het geluid, 

dat bij korhoenders bolderen wordt genoemd, lijkt uit 

het middenrif te komen. De borst wordt als een ballon 

opgepompt waarbij de veren meebewegen en dan glan-

zend verkleuren van metaalblauw naar groen en paars. 

Het beest staat zo langzamerhand wel heel dichtbij maar 

het is welletjes. We willen geen verstoring, dus 

wegwezen. De camera van het statief gehaald en in de 

auto geborgen. Terug bij het statief staat de haan tussen 

mij en mijn eigendom. Dan er maar omheen en statief 

gepakt en de poten ingeklapt. Het bolderen wordt er niet 

bepaald rustiger op. Blijft de haan steeds verder 

aandringen dan ben ik genoodzaakt om hem, met behulp 

van het statief, op een afstand te houden (1 meter). De 

snavel op eerder genoemde hoogte is van hier af nog 

groter en boezemt akelig veel ontzag in. Met het statief 

als bescherming en de haan op de hielen weer terug naar 

de auto. In het voorbijgaan toch maar de deur 

dichtgedaan want Coby zit er al in en stel je voor!!! Een 

rondje rond de auto in polonaise en met een zucht en 

zonder schade stap ik in. Heel rustig gestart en 

weggereden. Coby wijst naar buiten. De haan vliegt op 

een meter van de auto met ons mee met zoveel 

snavelgeklapper dat het wel echte 

Auerhoenverwensingen moeten zijn. Als hij ons volgt 

tot aan de grens van zij domein moet het wel een paar 

honderd meter zijn. We hebben ons nog nooit zo 

voldaan een domein uit laten schelden. 

 

(Wordt vervolgd). 

 

 

Verslag van de jongste activiteiten van de paddestoelengroep 
 

Kees Verweij 

 

Het zal de meesten van u wel bekend zijn, dat binnen de 

Vereniging ook een actieve paddestoelengroep 

werkzaam is. Graag wil ik hierbij verslag doen van de 

verschillende activiteiten, die dit najaar binnen deze 

groep hebben plaatsgevonden. 

Het seizoen werd begonnen met een bijzonder 

geslaagde excursie op het landgoed Leeuwenhorst, 

gelegen tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. Op 26 

september jl. verzamelden zich ruim 15 actieve 

paddestoelenliefhebbers nabij de hoofdingang. Niet lang 

daarna konden de deelnemers een rijk gesorteerde hoe-

veelheid paddestoelen aanschouwen. Door de 

overvloedige regenval en de betrekkelijk milde 

temperatiren waren de paddestoelen letterlijk op hun 

best. Groot was het aantal amanieten, waarbij de 

Parelamaniet, de Roodbruine Slanke Amaniet, de Gele 

Knolamaniet en de Witte Knolamaniet de boventoon 

voerden. Onder de beukenbomen kwamen verschillende 

russula's en melzwammen tevoorschijn. Op 

houtstompen werden o.a. de Biefstukzwam, de Witte 

Bultzwam, de Roodporiehoutzwam en de Berkezwam 

aangetroffen. Ook kwamen de eerste 

Porseleinzwammen uit het beukenhout tevoorschijn. 

Een leuke waarneming was verder een aantal 

Kostgangersboleten, die parasiteren op de Aardappelbo-

vist. Er waren zelfs behoorlijk grote exemplaren bij. Dit 

is nog maar een greep van de vele paddestoelen, die wij 

op deze ochtend hebben gezien. 

 

Op woensdagavond 14 oktober jl. hebben we een 

bezoek gebracht aan het Rijksherbarium. Daar vertelden 

mevr. Nauta en de heer Jalink het een en ander over hun 

onderzoek naar paddestoelen in Nederland. Beide 

sprekers vervullen een belangrijke rol in het onderzoek 

naar Nederlandse en buitenlandse paddestoelen. Tevens 

lieten zij uitgebreid zien hoe paddestoelen aan de hand 

van sporen onder de microscoop gedetermineerd kunnen 

worden. Ook het maken van goede coupes om de 

structuur van de opbouw van de paddestoel goed te 

kunnen bekijken werd uitvoerig gedemonstreerd. Door 

ieder werd deze avond als zeer leerzaam bevonden. 

Beide sprekers toonden zich bereid eens een keer in het 

Natuurcentrum wat uitgebreider op deze materie in te 

willen gaan. Tot slot werd aangegeven hoe men het best 

kan inventariseren en welke formulieren men daarbij 

kan hanteren. 
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Op zaterdagmorgen 1 november jl. werd wederom een 

paddestoelenexcursie georganiseerd naar het landgoed 

Woestduin bij Vogelenzang. De slechte 

weersvoorspellingen hebben kennelijk invloed gehad op 

de deelname, want helaas waren er niet zoveel aanwezig 

als tijdens de eerste excursie. Het werd echter prachtig 

weer en er werd nog bijzonder veel gevonden. 

 Hier volgt even een greep uit het aantal waarnemingen: 

Houtknotszwam, 

Foptandzwam, 

Nevelzwam, 

Paarse Knoopzwam, 

Geweizwam, 

Meniezwam, 

Geelwitte Russula, 

Week Oorzwammetje, 

Diverse soorten mycena's, 

Elfenschermpje, 

Roestvlekkenzwam, 

Grofplaatrussula, 

Judasoor, 

Stijfselzwam, 

Grijsgroene Melkzwam, 

Kaneelrode trechterzwam, 

Pruikzwam, 

Oranje Aderzwam, 

Witte Bultzwam, 

Paarse Schijnridderzwam enz. 

 

In de maand januari zullen we voor geinteresseerden 

verschillende paddenstoelen laten zien, die we de 

afgelopen tijd op dia hebben vastgelegd. Tevens zal dan 

worden besproken, hoe verder gegaan wordt en een 

voorzichtig begin gemaakt kan worden met de 

inventarisatie van paddestoelen in onze streek.  

Bedacht moet worden, dat onze omgeving bijzonder rijk 

is aan paddestoelen en wel zozeer, dat volgende jaar de 

afdeling Zuid-Holland van de Mycologische vereniging 

bij ons te gast zal zijn. Gedacht wordt aan een 

bijeenkomst in het Jan Verwey Natuurcentrum, 

gekoppeld aan een excursie in de nabije omgeving. 

Over verdere activiteiten hoop ik in de komende 

afleveringen van de Strandloper te rapporteren. 

 

 

Omkijken ............  Strandloper 1971 

 

'Oud nieuws' is een nieuwe rubriek in De Strandloper. 

 De Vereniging bestaat thans 33 jaar en de 

Strandloper bijna 30 jaar. Het in 1966 gemaakte 

mededelingenblad had nog geen naam maar in 1971 

verscheen de naam  

De Strandloper op wat toen ook nog min of meer een 

mededelingenblad was.  

Het is leuk om oude jaargangen nog eens door te 

lopen om te zien waar de Vereniging toen mee bezig 

was of waar de leden mee bezig waren. Bekende 

namen kom je tegen, maar ook de namen van 

vogelvrienden die inmiddels zijn overleden. Ook 

namen die na een korte 'bloei' in de vergetelheid zijn 

geraakt. 

 

Kijk mee in het verleden van onze Vereniging, een 

Vereniging die zich soms ontpopte als een echte 

actievereniging. In die beginperiode waren niet alle 

leden echt enthousiast over deze koerswijziging.  

 

In de beginjaren was de Vereniging eigenlijk niet meer 

dan een groep vogelliefhebbers die gewoon hun plezier 

die ze daaraan beleefden in clubverband wilden uiten. 

Maar zo'n club groeit uit tot een echte vereniging en 

hoe groter zo'n vereniging wordt hoe meer het eerste 

idee gaat vervagen. Dat kan een positieve maar ook 

een negatieve uitwerking hebben. Een negatieve 

uitwerking en zo'n over-de-kop-gegroeide club 



 

 27 

verdwijnt van het toneel, maar een positieve uitstraling 

zorgt voor veel leden en donateurs. Zo ook onze 

Vereniging. Van een handjevol aan het begin tot rond 

de zeshonderd leden/donateurs nu. Dat aantal 

leden/donateurs blijft de laatste jaren stabiel. Stil-

stand? Pessimisten zeggen dat stilstand achteruitgang 

betekent. Anderen zeggen: een periode van conso-

lidatie. Weer anderen zeggen: Natuurverenigingen 

hebben hun beste tijd gehad. Er zijn er gewoon teveel. 

De meeste dorpen in onze omgeving hebben een 

dergelijke vereniging en de noodzaak om zich bij 

Noordwijk aan te sluiten wordt minder. Neemt niet 

weg dat onze Vereniging binnen het district Duin- en 

Bollenstreek nog steeds een naam heeft waar men 

rekening mee houdt maar ook naar luistert. Onze 

Vereniging heeft in de loop der jaren een schat aan 

gegevens verzameld over de natuur in en rond Noord-

wijk. Door onze Vereniging zijn boeken uitgegeven 

over de vogels en planten in de Duin- en Bollenstreek. 

Thans wordt gewerkt aan een boek 'Natuurgids voor 

de Duin- en Bollenstreek'.  

Onze Vereniging is bewust bezig om de natuur in de 

Duin- en Bollenstreek ook na 2000 voor onze leden, 

donateurs, inwoners, vaders, moeders, kinderen, 

kleinkinderen enz. zo goed mogelijk te behouden.  

De wortels liggen in het verleden en daarom kun je 

soms ook glimlachen bij het lezen van dat oude 

nieuws. 

  

Eind 1970/begin 1971 was Noordwijk in rep en roer 

door de plannen om in de Noordduinen een weg naar 

zee aan te leggen met een groot parkeerterrein. De door 

de Vereniging gestarte handtekeningenactie tegen de 

aanleg van weg en parkeerterrein was een groot succes. 

Het plan is ook nooit doorgegaan.  

 

Nieuwe leden 

 

Door het voeren van onze aktie tegen de aanleg van een 

weg en een parkeerterrein in de Noordduinen, krijgt 

onze vereniging steeds meer bekendheid. Dit is vooral 

te merken aan de snelle uitbreiding van ons ledental in 

de laatste weken. Ook het aantal donateurs is de laatste 

weken verdubbeld. Wij verwelkomen al deze nieuwe 

leden en donateurs van harte. Het doet ons als bestuur 

van Vogelbescherming Noordwijk goed dat zo velen 

met ons de strijd tegen de natuurverarming 

daadwerkelijk ter hand willen nemen. Nogmaals 

welkom in onze gelederen! 

(De Strandloper 3e jaargang nr.1, maart 1971) 

 

 

Een activiteit van onze Vereniging was het tellen van 

dode vogels op het strand. Vooral Hans van der Linden 

heeft in de jaren zeventig menig uurtje op strand 

doorgebracht. 

 

Uit: 'Dode vogels op het strand' door H.v.d.Linden. 

 

....Van de interessante waarnemingen van levende 

vogels die elke strandwandeling zo aantrekkelijk 

maken, wil ik die van zo'n 200 Jan van genten, welke in 

enkele dagen eind september '70 naar het zuiden 

trokken, regelmatig van grote hoogte naar vis duikend, 

niet onvermeld laten. In die tijd kwamen er ook enkele 

in het asiel terecht en werden er dode exemplaren op het 

strand gevonden. Eén van de doodsoorzaken is dat ze bij 

een duik naar vis in het visnet verstrikt raken en stikken. 

Door de vissers worden ze uit het net gesneden en zo 

worden ze wel eens op het strand aangetroffen, verward 

in een stuk visnet..... 

(De Strandloper 3e jaargang nr. 2, juni 1971) 

 

Ook het verzorgen van zieke en gewonde vogels was een 

taak van de Vereniging. Jan Hoek verzorgde samen met 

zijn neef Dick Hoek de vogels. De werkzaamheden van 

het vogelasiel zijn later in een aparte Stichting 

ondergebracht. 

 

Uit: Verslag van het asiel vanaf 1 maart tot 13 

september 1971, D.Hoek 

 

....Het aantal binnengebrachte patienten bedroeg 78. In 

diezelfde periode werden 28 vogels weer in vrijheid 

gesteld t.w. 

: 

Waterral            1       Fazant          1 

Kievit                 1       Gierzwaluw      2 

Zilvermeeuw     1       Huismus         3 

Kokmeeuw        1       Spreeuw        2 

Wilde eend        7       Kauw           2 

Houtduif            1       Merel          1   

Turkse tortel     3       Zwarte kraai    1 

Patrijs                1 

 

De waterral werd in april gebracht; de vogel was 

gevangen in een werkplaats aan de Nic.Barnhoornweg. 

Het gebeurt vrij vaak dat waterrallen tijdens de trek 

verdwalen. Vorig jaar ontvingen we een waterral die in 

een kist andijvie terecht was gekomen..... 

 

Leden van onze Vereniging zwierven in hun vrije tijd uit 

over Nederland. Natuurgebieden buiten de Noordwijkse 

omgeving betekenden een nieuwe uitdaging. Later bleek 

Nederland te klein te zijn en trok men Europa in, maar 

men bezocht ook  Afrika en Amerika. De bevindingen 

werden vaak gepubliceerd in De Strandloper.  Ook 

werden op de maandelijkse waarnemersvergaderingen 

de dia's vertoond die op deze 'uitstapjes' waren 

gemaakt. 

Hier een stukje uit 'Ademnood' van Dick Passchier na 

een bezoek aan de Strabrechtse Heide. 
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Uit: 'Ademnood' door Dick Passchier. 

 

....Zo omstreeks half vijf is het nog zo immens stil dat 

een knappend takje onder de voeten als een kanonschot 

klinkt. Vanwege de ochtendmist is het zicht 

aanvankelijk niet meer dan een goede 100 meter. 

Binnen die kring bevinden zich wat vliegdennen, hier en 

daar een berk en een ven met vele pollen pijpestrootje. 

Dit beeld, met de bijbehorende stilte, blijft gehandhaafd 

tot de eerste stralen van de zon de hei tot leven brengen. 

De damp die zich schijnt terug te trekken boven het ven, 

wordt fel beschenen en doet de hei als het ware in vuur 

staan. Een helder koer-lie, koer-lie ontbindt de stilte. 

Onzichtbaar nog voor het oog geeft de wulp blijk van 

z'n aanwezigheid, onmiddellijk beantwoord door een 

soortgenoot aan de andere zijde van de heide. Hiermee 

is de hei voor wakker verklaard want nu komen van alle 

zijden geluiden op je af. Ergens rechts strijkt, aan het 

gesnater te horen, een heel regiment wilde eenden neer. 

De eenden brengen de nacht vrijwel nooit op het ven 

door, maar overdag zij ze daar in groten getale te 

vinden. Een rietgors repeteert vanaf een den onafge-

broken zijn liedje. En dan ineens, zonder voorafgaande 

waarschuwing, staan we oog in oog met een ree. Als 

standbeelden staren we elkaar aan, niet bang of 

geschrokken, eerder gestoord in ons doen en laten. Je 

wilt dit moment zo lang mogelijk vasthouden en je 

betrapt je erop dat je nauwelijks durft adem te halen. 

Langzaam keert de prachtige reegeit zich om en 

wandelt, na nog eens om te kijken, uit het gezichtsveld. 

Je staat zelf het dier nog stomverwonderd na te staren 

als alweer iets anders je aandacht vraagt.  

Hoog boven de 'Somerense' kant van de heide is het een 

drukte van belang. Met de kijker wordt een kluwen 

vogels herkend als een dozijn kieviten, wat kauwtjes, 

bossen spreeuwen met ertussen... een bruine kiekendief! 

Mochten er nog slapende vogels zijn op de hei dan 

worden die nu zonder pardon wakker geschreeuwd en 

naar boven gedirigeerd. Alle vogels worden nu 

gemobiliseerd om het luchtschip te verdrijven. Ze 

krijgen hulp van enkele zwarte kraaien die de kiekendief 

tot de horizon achtervolgen en dan keert de rust weer. 

Ergens realiseer je dat de hei niet alleen vogels en reeën 

bevat. En dan krijgt de flora de belangstelling die ze 

verdient. De soortenrijkdom is niet groot daar leent de 

(zure) grond zich niet voor. Maar kleine en ronde 

zonnedauw vinden we hier volop. De blauwe 

klokjesgentiaan bloeit erbij tientallen. Klein warkruid, 

een parasiet die de plant waarop ze parasiteert (vooral 

heide) als het ware wurgt, is ook vertegenwoordigd. 

Zeker niet op de laatste plaats is de hei zelf hier het 

aankijken waard. Vroeger werden door schaapherders 

hele stukken afgebrand om net als bij het riet de oude 

gewassen te verwijderen om zo de jonge loten een kans 

te geven. Bovendien werden hierdoor het gras, de 

vliegdennen en de berkenopslag in toom gehouden, die 

de heide anders na verloop van tijd zouden 

overwoekeren zoals dat ook het geval is met sommige 

delen de Ospelse Peel. 

....Wanneer je al ademhalingsmoeilijkheden krijgt bij 

het zien van een ree dan treden er bepaalde 

verstikkingsverschijnselen op bij het zien van een 

visarend! De eerste maal kwam hij aanvliegen met een 

enorme vis in zijn klauwen. Daar zeilde op een honderd 

meter afstand een vogel voorbij met een vlucht van zo'n 

anderhalve meter, met het gemak van een vliegmachine. 

Je zult het altijd zien, midden op het veld, met in een 

straal van zeker 200 meter daaromheen niets anders dan 

hei, stond een paal..... en daar streek hij dan ook op 

neer. Hij at daarboven smakelijk. Maar over die afstand 

blijft er met een 7x50-kijker zelfs van een visarend niet 

zoveel over.  Echter genoeg om alleen daarnaar te 

kijken. In je verbeelding zie je dan wel de vis in de 

grote klauwen gekneld, de haaksnavel zijn werk 

verrichten...... 

(De Strandloper 3e jaargang nr.3) 

'Oud nieuws' werd verzameld door Ees Aartse. 

 

 

Vogelnieuws, derde kwartaal 1998 
 

Ab Steenvoorden 

Nog slechts één keer!!!!!! 

Om verschillende redenen heb ik besloten om vanaf 

1999 te stoppen met het verzorgen van de 

waarnemingsrubriek in de Strandloper. Het 

waarnemingsoverzicht in het eerste nummer van het jaar 

in maart met daarin de waarnemingen van oktober, 

november en december doe ik nog wel maar daarna is 

het afgelopen. 

Waarnemingen van het laatste kwartaal van 1998 

(oktober, 

november en december) kunnen dus nog wel gewoon bij 

mij ingeleverd worden. Het liefst wel zo snel mogelijk 

na het aflopen van de maand. 

Vandaar dat ik nu opzoek ben naar iemand (of meerdere 

personen) die deze taak van mij over willen nemen. Het 

enige wat men nodig heeft is een PC en een klein beetje 

verstand van vogels. 

Waaruit bestaat het verzorgen van de waarnemingen-

rubriek precies: 

* het aktief verzamelen van de veldwaarnemingen 

* het maken van het overzicht in de Strandloper 

* de waarnemingen invoeren in het archief (kaartenbak  

systeem) 

* alle waarnemingen doorsturen voor het bijzondere 

soorten project (niet-broedvogels) naar SOVON 



 

 29 

Verder komt daar dan nog het eventueel maken van het 

Vogelnieuws en het overzicht van de eerste 

aankomstdata bij. 

Ook het zoogdierwaarnemingen archief moet (kan) 

worden bijgehouden, dit bestaat uit het aktief 

verzamelen van zoogdierwaarnemingen en deze in het 

archief invoeren. Tevens worden deze waarnemingen 

allemaal doorgegeven aan het Zoogdierdatabank in 

Utrecht. 

Mensen die interesse hebben in het overnemen van 

bovenstaande taken (of een gedeelte daarvan) kunnen 

contact opnemen met de redactie van de Strandloper. 

 

Nieuwe avifaunistische volgorde 

Nadat ik in de vorige Strandloper een overzicht heb 

gegeven van de huidige, nieuwe naamgeving van een 

aantal soorten heb ik in deze Strandloper ook het 

waarnemingen-overzicht volgens de nieuwe 

avifaunistische volgorde gerangschikt. Deze volgorde is 

vastgesteld door de Dutch committee for systematics 

(CSNA). Meer bijzonderheden hierover zijn te vinden in 

de Dutch Birding, volume 20, nummer 1 1998.    

 

Lammergier weer thuis 

De Lammergier die op 13 en 14 mei van dit jaar in 

Noordwijk werd waargenomen (zie Strandloper 

nummer 3 september 1998) is weer terug in de Franse 

Alpen. Nadat de vogel in Noordwijk was waargenomen 

werd hij in de week daarna nog boven IJmuiden en 

verschillende plaatsen langs de Noord-Hollandse kust 

waargenomen, bij Julianadorp is hij zelfs foeragerend 

op een dood konijn gezien. De vogel is toen 

overgestoken naar het eiland texel waar hij op 

verschillende plaatsen werd gezien. Enkele dagen later 

werd de vogel weer aangetroffen, maar nu boven 

Amsterdam en vloog hij in zuidelijke richting. Nog geen 

week later bevond de vogel zich weer in de Franse 

Alpen vanwaar hij z'n zwerftocht richting Nederland 

begonnen was. 

 

Bollenvelden onder water in 1998 

Tijdens de afgelopen nazomer stonden er een tweetal 

bollenvelden in de streek onder water. Eén van beide zal 

vrijwel iedereen wel opgemerkt hebben, dit lag in de 

Bronsgeest op de hoek van de  

Bronsgeesterweg en de van Berckelweg in Noordwijk. 

Het tweede perceel was te vinden in Voorhout langs de 

Prinsenweg. 

Erg veel was er helaas op de beide percelen niet te zien. 

Waarschijnlijk had dit te maken met de ligging, rond 

beide percelen was het vrij druk en met het natte weer. 

Vrijwel overal in Nederland stonden hele stukken 

polder blank dus de steltlopers waren niet echt 

afhankelijk van de bollenvelden om aan voedsel te 

komen. 

Beide percelen werden ongeveer gelijktijdig (rond 5 

augustus) onder water gezet en stonden rond 16 

september weer droog. 

Op beide percelen werden de volgende soorten 

waargenomen: 

Nijlgans, Casarca, Bergeend, Slobeend, Krakeend, 

Wintertaling, Groenpootruiter, Kemphaan, Watersnip, 

Oeverloper, Witgat en Visdief.  

 

Vroege en late vogels 

De eerste Brilduiker, een & werd al op 26 juli 

waargenomen in de Amsterdamse Waterleiding duinen. 

Dit is hoogst waarschijnlijk een overzomerend 

exemplaar en mogelijk zelfs een broedvogel (er was een 

broedgeval in het Noord-Hollands gedeelte in 1997). 

Goudplevieren, 16 exemplaren werden al op 2 augustus 

waargenomen in de Polder Hoogeweg. Opvallende trek 

van Gierzwaluwen was er op 7 september, minimaal 24 

exemplaren vlogen toen in zuidelijke richting over de 

zeereep. De allerlaatste Gierzwaluw van 1998 werd 

gezien langstrekkend over de Puinhoop op 30 

september. 

De eerste Kramsvogel werd op 22 september in 

Noordwijkerhout gezien en de eerste Koperwiek op 26 

september in de Coepelduynen. 

 

 

Koolmees met afwijkende kleuren 

Ees Aartse, 

Naar aanleiding van dit artikel in de vorige Strandloper 

(3-1998) waarin melding werd gemaakt van een 

vrouwtje Koolmees dat in de winters van 1996/1997 en 

1997/1998 veranderde van bruin tot bijna wit, kreeg ik 

op 22 september 1998 een leuke reactie van de heer 

Noort uit Dobbelmannduin. Hij heeft in zijn tuin ook 

een Koolmees gezien met een afwijkende kleur. Deze 
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Koolmees maakte deel uit van een groepje van 4. De 

Koolmees met de afwijkende kleur was niet licht, maar 

had inderdaad geen zwart ,maar een bruin verenkleed. 

De Koolmees had een brede stropdas, een mannetje dus. 

Het zou best kunnen dat het nageslacht van >mijn= 

Koolmees, die vermoedelijk 

 gebroed heeft in het Middengebied, een mannetje 

Koolmees heeft voortgebracht met een afwijkende 

kleur. Een uitgevlogen nest Koolmezen blijft de eerste 

tijd bij elkaar voordat een ieder zijns weegs gaat. De 

afstand Middengebied-Dobbelmannduin is voor een 

Koolmees geen kippeneindje, maar een 

Koolmeeseindje. Misschien verkleurt de 

Dobbelmannduinse mees ook tot bijna wit.  

In de korte winter van november 1998 heb ik >mijn= 

bijna witte koolmees niet meer gezien. 

Ik hou me aanbevolen voor meldingen van koolmezen 

met gekke kleuren. 

 

 

Weidevogelbescherming in Noordwijk 

 

Dick Pekelharing 

Hierbij het derde verslag van de weidevogelgroep 

 Noordwijk en wel over het jaar 1998.  In 1996 is de 

groep begonnen met een aantal vrijwilligers uit alle 

hoeken van de Duin- en Bollenstreek. Wat je na een 

aantal jaren kunt verwachten is, dat er een zeker verloop 

gaat optreden in de vrijwilligers in de groep. Dit is dan 

ook dit jaar gebeurd. De manier waarop dit is gebeurd is 

echter nogal frustrerend. Zonder het  minste overleg met 

de coördinator is er daardoor op 3 terreinen niet 

gelopen. Dit heeft de resultaten van dit seizoen uiteraard 

nadelig beïnvloed. Daartegenover staat de aanwinst van 

twee nieuwe terreinen met 4 nieuwe vrijwilligers, die dit 

verlies weer enigszins compenseerden. 

Voorts  werden  de  resultaten  negatief beïnvloed 

doordat op het vliegveld Valkenburg een aantal 

maatregelen zijn genomen die misschien wel gunstig 

waren voor het vliegverkeer,  maar zeker niet voor de 

broedvogelstand.  Men  heeft  namelijk besloten om 

naast de landingsbaan en naast de taxibanen een 

ongeveer 100 meter brede strook niet meer te maaien. 

waardoor er al snel zeer hoog gras staat, waar kieviten 

en scholeksters niet erg dol op zijn. Wel is er in een van 

deze stroken een wulp tot broeden gekomen op een nest 

met 4 eieren. Ook in 1996 was er één wulpennest,  maar 

in  1997 werd geen wulp gesignaleerd. Daarnaast werd 

er op het vliegveld veelvuldig gewerkt aan een nieuwe 

rondweg, welke  werkzaamheden  een  verstorende 

invloed hebben gehad. Sommige kieviten of 

scholeksters lieten zich echter niet afschrikken en 

broedden vlak naast de weg.  Ze bleven soms zelfs 

zitten als een auto vlak voor hun nest stopte 

De veldleeuwerik is ook niet zo’n liefhebber van hoog 

gras en dat zou de oorzaak kunnen zijn dat er vorig jaar 

3 nesjes werden gevonden en dit jaar geen enkel. Het 

aantal nesten van de kleine plevier daarentegen ging van 

2 naar 6 

Vermeldenswaard is nog dat door RoeI Voigt ,beheerder 

van het vliegveld Valkenburg, van de commandant 

toestemming werd verkregen voor een vogelexcursie op 

het vliegveld voor de vrijwilligers van de groep. Op 16 

mei werden we ontvangen op liet vliegveld met koffie 

en een krentenbol en daarna konden we in twee busjes 

over het vliegveld worden vervoerd voor het be-

zichtigen van hun vondsten. 

Het is ook aardig om nog even naar de resultaten in 

Zuid-Holland te kijken voor wat de doelstelling was bij 

het begin van liet zgn. 5-jarenplan en de huidige stand 

van zak en. 

          Doel 1998           Stand 1997. 

Aantal hectares               1 5.000                     14.593 

Aantal vrijwilligers         600                           628 

Aantal agrariërs               650                           677 

Zoals u ziet zijn de doelstellingen praktisch gehaald, één 

jaar voor het jaar 1998. 

Het eerste kievietsei werd dit jaar in Brabant 

genoteerd en wel op 6 maart. 

Soort  Aantal               Uit       Niet uit    nesten 

Grutto                                 17             14          3 

Kievit                                112             98        14 

tureluur.                                5               5          - 

scholekster                          25             18    7 

kuifeend                              11               9         2 

krakeend                              11              1          - 

slobeend                                1              1    - 

wilde eend                           12              1   2 

wintertaling                           2              2   - 

bergeend                               4              3   1 

kleine plevier                        6              4   2 

meerkoet                              13           12   1 

wulp                                       1             1   - 

knobbelzwaan                        2             1   1 

TOTAAL 212  179   33 

(1997) 3 1 7  280   37 

(1996) 235  181   53 

Opvallend was opnieuw de achteruitgang van de 

grutto’s  (in 1 996  50 nesten,  in 1997 29 nesten en deze 

keer dus slechts  17 nesten). Voor heel Zuid-Holland 

was er gelukkig een stijging te zien. 
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Veldwaarnemingen juli, augustus en september 1998 

 

Brilduiker  1 & 26-07  AWD Westerkanaal Pindabergje  AS 

Middelste Zaagbek  1  09-08  over zee zuid (09.00 - 09.30)  HV 

   1  12-09  over zee noord (07.30 - 08.30)  AS 

   1  16-09  over zee zuid (15.30 - 17.00)  AS 

Pijlstaart  12  16-09  over zee zuid (15.30 - 17.00)  AS 

   1  28-09  overvliegend noordduinen Duindamse Slag  AS 

   15  29-09  over zee zuid thv Uitwatering Katwijk  AS 

Zomertaling    15-07  ondergelopen weiland Oud-Leeuwenhorst  AS 

   2  07-08  Oud-Leeuwenhorst Fagelsloot  JvD 

Kwartel  1  02-09  opvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

Dodaars  1  19-09  AWD Westerkanaal Pindabergje  AS 

    1  19-09  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

Roodhalsfuut  2  07-07  in zee thv Uitwatering Katwijk  VWKW 

Noordse Stormvogel  1  08-07  over zee (07.30 - 08.00)  JvD 

   34  15-09  over zee noord (08.00 - 10.00)  RS/JvD 

   2  16-09  over zee (08.00 - 09.00)  JvD 

   2  16-09  over zee zuid (15.30 - 17.00)  AS 

Grauwe Pijlstormvogel  1  21-08  over zee (10.30 -11.30)  JvD 

   3  15-09  over zee noord (08.00 - 10.00)  RS 

   1  16-09  over zee zuid (15.30 - 17.00)  AS 

   2  17-09  over zee (08.30 - 09.30)  JvD 

Noordse Pijlstormvogel  1  22-08  over zee zuid (07.00 - 09.00)  AS 

Vaal Stormvogeltje  1  15-09  over zee (11.00 - 12.00)  JvD  

   1  16-09  over zee zuid (15.30 - 17.00)  AS 

Purperreiger  1  19-08  overvliegend industrieterrein 's Gravendijck  VWKW 

Ooievaar  1  09-08  overvliegend De Krom  VWKW  

Zwarte Ooievaar  1  25-09  overvliegend Langevelderslag  WP 

Lepelaar  7  10-07  overvliegend Leidse Vaart thv "Piet Gijs"  WK 

   1  17-07  overvliegend Coepelduynen Noordwijk  JdR  

   7  21-07  overvliegend Oud-Leeuwenhorst  AS/JdR 

   15  25-07  rustend op bollenland Leeweg Zwetterpolder  AS 

   10  27-07  weiland Oud-Leeeuwenhorst  AS 

   1  30-07  overvliegend Noordwijkerhoek zuid  AS  

   3  03-08  overvliegend Pilarenlaan Noordwijkerhout  JdR 

   8  06-08  overvliegend Fagelsloot Oud-Leeuwenhorst  AS/JdR/JvD 

   1  07-08  overvliegend Pilarenlaan Noordwijkerhout  AnM 

   9  12-08  foeragerend nabij Zanderijsloot Zwetterpolder  AS 

   6  15-08  foeragerend Leeweg nabij van Berckelweg  AS 

   2  17-08  overvliegend Zwetterpolder Noordwijkerhout  JdR 

   1  22-08  foeragerend industrieterrein 't Heen Katwijk  VWKW 

   38  31-08  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   2  01-09  overvliegend Zwetterpolder Noordwijkerhout  JdR  

   18  04-09  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS/JdR 

   1  06-09  overvliegend Elsgeesterpolder  AS 

   4  13-09  Zwetterpolder Noordwijkerhout  JdR 
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Wespendief  1  31-08  overvliegend Noordwijk-Binnen  AS 

   1  05-09  foeragerend op uitgegraven wespennest Coepelduynen  AS  

Bruine Kiekendief  1  18-08  boven zeetrekhut Noordwijk  JdR 

   1  19-08  AWD Marelvlak  AS 

   1  31-08  overvliegend Bronsgeesterweg Noordwijk  AS 

   1  31-08  Elsgeesterpolder  JGW 

   4  01-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

   1  04-09  overvliegend Leidse Vaart Noordwijk  AS 

   1  06-09  Elsgeesterpolder  JGW 

   1  20-09  overvliegend Elsgeesterpolder  AS 

   4  21-09  overvliegend noordduinen  JGW 

Havik  1  16-07  AWD Haasveld - De Vellen  AS 

   1  26-07  AWD Achterhaasveld - De Vellen  AS 

   1  31-08  jagend Coepelduynen  VWKW 

   1  11-08  overvliegend Duinpark Noordwijk  JvD 

   1  04-09  overvliegend Boerenburg Noordwijk  JvD 

   1  28-09  noordduinen jagend Duindamse Slag  AS 

Visarend  1  05-09  overvliegend Coepelduynen  VWKW 

   1  06-09  overvliegend strand thv Uitwatering Katwijk  VWKW  

   1  13-09  jagend Leidse Vaart thv Hoogeveense polder Noordwijkerhout  

JdR/AnM/AS/JJ/HV 

   1  19-09  AWD overvliegend Oosterkanaal de Zilk  AS 

   1  26-09  Hoogeveense polder Noordwijkerhout  JdR  

   1  28-09  overvliegend noordduinen Duindamse Slag  AS 

Roodpootvalk  1 &  06-09  overvliegend Coepelduynen  VWKW 

Smelleken  1  18-09  overvliegend Polder Hoogeweg  AS 

   1  23-09  overvliegend noordduinen  JGW 

   1  25-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   1  28-09  Elsgeesterpolder  JGW 

Slechtvalk  1  27-09  overvliegend Coepelduynen  AS 

Waterral  2  19-08  AWD Van Limburg Stirum kanaal westoever  AS 

   1  19-09  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  25-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  JdR 

Bontbekplevier  1  25-08  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

   13  01-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

   1  13-09  overvliegend Hoogeveense polder Noordwijkerhout  AnM/AS  

Morinelplevier  1  01-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

Kanoet  110  14-09  over zee (16.30 - 17.00)  JvD 

   11  16-09  over zee zuid (15.30 - 17.00)  AS 

Kleine Strandloper  3  06-09  ondergelopen weiland  Oud-Leeuwenhorst  AS 

   6  07-09  strand Uitwatering Katwijk  VWKW 

   14  13-09  ondergelopen weiland Polder Hoogeweg  AS 

Krombekstrandloper  5  06-09  ondergelopen weiland Oud-Leeuwenhorst  AS 

   3  13-09  ondergelopen weiland Polder Hoogeweg  AS 

   4  20-09  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

Kemphaan  2  06-09  ondergelopen weiland Oud-Leeuwenhorst  AS/JdR 

   92  13-09  ondergelopen weiland Polder Hoogeweg  AS 
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   38  13-09  ondergelopen weiland Elsgeesterpolder  AS 

   84  19-09  Polder Hoogeweg Noordwijk  AS 

   32  19-09  omspuiting Achterweg - Provincialeweg N206  AS 

   12  19-09  foeragerend Elsgeesterpolder  JGW 

   18  20-09  Elsgeesterpolder  AS 

   20  20-09  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   10  30-09  overvliegend Coepelduynen Puinhoop  AS 

Regenwulp  1  15-07  ondergelopen weiland Oud-Leeuwenhorst  AS 

   2  16-07  AWD overvliegend De Vellen  AS 

   1  22-07  Elsgeesterpolder  JGW 

   1  25-07  overvliegend Noordwijk-Binnen  AS 

   22  21-08  over zee (10.30 - 11.30)  JvD  

   22  22-08  over zee zuid (07.00 - 09.00)  AS 

   2  23-08  overvliegend Coepelduynen Noordwijk  JdR 

Groenpootruiter  1  19-07  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

   4  08-08  overvliegend Coepelduynen  AS 

   10  19-08  AWD overvliegend Westerkanaal Pindabergje  AS 

   1  30-08  overvliegend noordduinen Duindamse Slag  AS 

   3  01-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AnM 

   1  08-09  overvliegend Noordwijk-Binnen  AS 

   1  19-09  omspuiting Achterweg - Provincialeweg N 206  AS 

Witgat  1  15-07  ondergelopen weiland Oud-Leeuwenhorst  AS 

   2  16-07  AWD overvliegend De Vellen  AS 

   6  20-07  overvliegend Noordwijk-Binnen  HV 

   1  21-07  overvliegend Zeeburg Noordwijkerhout  AS 

   1  26-07  AWD Westerkanaal Pindabergje  AS 

   1  09-08  overvliegend Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   3  12-08  overvliegend Leidse Vaart thv "Piet Gijs"  AS 

   1  15-08  Polder Hoogeweg  HV 

   6  19-08  AWD overvliegend Westerkanaal Pindabergje  AS 

   1  22-08  industrieterrein 't Heen Katwijk  VWKW 

   1  01-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

Bosruiter  1  01-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

Middelste Jager  1  22-08  over zee zuid (07.00 - 09.00)  AS 

   2  14-09  over zee (13.30 - 14.00)  JvD 

Grote Jager  1  08-07  over zee (07.30 - 08.00)  JvD 

   1  13-09  in zee thv Uitwatering Katwijk  VWKW 

   2  15-09  over zee (0800 - 09.00)  RS/JvD 

   1  16-09  over zee (08.00 - 09.00)  JvD 

   1  16-09  over zee zuid (15.30 - 17.00)  AS 

   1  17-09  over zee (08.30 - 09.30)  JvD 

   1  19-09  over zee thv Uitwatering Katwijk  JdR 

Zwartkopmeeuw  1  21-09  strand Uitwatering Katwijk  VWKW  

   1  25-09  strand Uitwatering Katwijk  VWKW 

Dwergmeeuw  2  23-08  over zee  JJ 

   14  15-09  over zee zuid (08.00 - 09.00)  RS 

   3  16-09  over zee zuid (15.30 - 17.00)  AS  
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   2  17-09  Uitwatering Katwijk  VWKW 

   10  17-09  over zee (08.30 - 09.30)  JvD 

   11  25-09  over zee thv Uitwatering Katwijk  JdR 

Geelpootmeeuw  1  14-07  Binnenwatering Katwijk  VWKW 

   1  19-07  Polder Hoogeweg Noordwijk  HV 

   1  20-07  Polder Hoogeweg Noordwijk  JJ 

   1  07-08  Polder Hoogeweg Noordwijk  JvD  

   1  27-08  Binnenwatering Katwijk  VWKW 

   1  01-09  op strand thv zeetrekhut Noordwijk  AS 

Drieteenmeeuw  1  15-09  over zee noord (08.00 -09.00)  RS 

   2  17-09  over zee (08.30 - 09.30)  JvD 

Reuzenstern  2  02-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

Dwergstern  4  19-07  over zee noord (07.10 - 08.10)  AS 

   7  22-08  over zee noord (07.00 - 09.00)  AS 

Zwarte Stern  1  17-08  op strand thv zeetrekhut Noordwijk  HV 

   7  01-09  over strand (08.30 - 09.30)  JvD 

   6  06-09  over zee noord (08.00 - 09.00)  JGW 

Zeekoet  1  22-08  over zee door branding noord (07.00 - 09.00)  AS 

Bosuil  1  21-09  roepend Nieuw-Leeuwenhorst (06.00)  AS 

IJsvogel  1  13-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  22-09  omgeving Offem Noordwijk  VWKW 

   1  26-09  Hoogeveense polder Sixenburg Noordwijkerhout  JdR 

Draaihals  1  31-08  (t/m 02-09) Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

   1  19-09  de Krom Katwijk - Noordwijk  VWKW 

Zwarte Specht  1  05-08  AWD Rommelbos Paardenkerkhof  AS 

Boomleeuwerik  5  19-07  AWD nabij Ronde del  AS 

   1  26-07  AWD Paardenkerkhof  AS 

   1  19-08  AWD Marelvlak  AS 

   3  19-09  AWD Paardenkerkhof  AS 

   2  20-09  overvliegend Coepelduynen  AS 

   3  21-09  overvliegend noordduinen Duindamse Slag  AS 

   4  25-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   10  26-09  overvliegend noordduinen  JGW 

   7  26-09  overvliegend Vinkenveld - Coepelduynen  AnM/JdR 

   2  28-09  overvliegend noordduinen Duindamse Slag  AS 

   2  30-09  overvliegend Coepelduynen Puinhoop  AS 

Grote Pieper  1  26-09  overvliegend noordduinen  JGW 

   1  26-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

Duinpieper  1  05-09  Elsgeesterpolder  JGW 

   1  06-09  Elsgeesterpolder  JGW 

   1  18-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

Oeverpieper  2  25-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

   1  30-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

Grote Gele Kwikstaart  1  18-09  Vinkenveld Noordwijk  JdR 

   2  20-09  overvliegend Coepelduynen  AS 

   1  20-09  industriegebied 's Gravendijck Noordwijk  AS 

   3  24-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  JdR 
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   1  25-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   2  26-09  overvliegend noordduinen  JGW 

   2  26-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   4  27-09  overvliegend noordduinen  JGW 

   2  27-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS/AnM 

   1  28-09  overvliegend noordduinen Duindamse Slag  AS 

   1  29-09  overvliegend Noordwijk-Binnen  AS 

Gekraagde Roodstaart  1  26-07  AWD Achterhaasveld  AS 

   2  05-09  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  13-09  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   1  17-09  Prins Bernhardstraat Noordwijk aan zee  JJ 

   2  18-09  Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   3  19-09  AWD Trapjesberg Oosterkanaal  AS 

   4  19-09  Coepelduynen Zwarte Pad - Puinhoop  AnM/JdR 

   2  20-09  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   3  24-09  Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   1  25-09  Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   1  27-09  Coepelduynen Noordwijk  AS 

Paapje  1  19-08  Vinkenveld Noordwijk  JdR 

   2  22-08  Vinkenveld Noordwijk  JdR/AnM 

   7  31-08  Vinkenveld Noordwijk  JdR/AnM 

   6  29-08  industrieterrein 's Gravendijck Noordwijk  AS 

   2  30-08  noordduinen Duindamse Slag  AS 

   4  31-08  Elsgeesterpolder  AS 

   2  01-09  Polder Hoogeweg Noordwijk  JJ 

   3  02-09  Gerleeweg Vinkenveld Noordwijk  JdR 

   8  05-09  Elsgeesterpolder  JGW 

   2  06-09  industrieterrein 's Gravendijck Noordwijk  AnM 

   4  07-09  Gerleeweg Vinkenveld Noordwijk  JdR 

   3  13-09  Elsgeesterpolder  AS 

   6  13-09  AWD nabij ingang De Zilk  JvD 

   6  18-09  Gerleeweg Vinkenveld Noordwijk  JdR 

   2  19-09  AWD Haasvelderduinen Haasveld  AS 

   10  19-09  Gerleeweg Vinkenveld Noordwijk  AnM/JdR 

   6  19-09  industrieterrein 's Gravendijck Noordwijk  JdR 

   1  20-09  Elsgeesterpolder  AS 

   3  20-09  industrieterrein 's Gravendijck Noordwijk  AS/AnM 

   16  20-09  Coepelduynen omgeving Puinhoop  AS/AnM/JdR 

   7  21-09  noordduinen Duindamse Slag  AS 

   1  26-09  Gerleeweg Vinkenveld Noordwijk  AnM/JdR 

   3  27-09  Coepelduynen Noordwijk  AS 

Beflijster  1  26-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

Grote Lijster  1  05-08  AWD Sasbergen  AS  

   1  20-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   2  25-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   3  28-09  overvliegend noordduinen Duindamse Slag  AS 

Bladkoning  1  29-09  noordduinen Piet Florisdal  AS 
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Vuurgoudhaan  3  30-08  AWD Haasveld  AS 

   1  07-09  noordduinen Noordwijk  JGW  

   2  20-09  Coepelduynen Domeinenweg - Zwarte Pad  AS 

   2  29-09  noordduinen Piet Florisdal  AS 

Grauwe Vliegenvanger  1  16-07  AWD Trapjesberg  AS 

   1  29-08  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   3  13-09  (t/m 20-09) Duinpark Noordwijk  JvD 

   1  19-09  AWD Trapjesberg Oosterkanaal  AS 

   1  19-09  v.d. Berghstichting Noordwijk  AnM/JdR 

   1  20-09  Coepelduynen Noordwijk  AS 

Bonte Vliegenvanger  1  04-09  zeereep Coepelduynen thv Puinhoop  VWKW 

   6  05-09  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   2  13-09  (t/m 20-09) Duinpark Noordwijk  JvD 

   2  18-09  Zwarte Pad Coepelduynen  AnM/JdR 

   3  19-09  AWD Trapjesberg Oosterkanaal  AS 

   6  19-09  v.d. Berghstichting Noordwijk  AnM/JdR 

   6  20-09  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  20-09  v.d.d Berghstichting Noordwijk  AnM 

Baardman  2  28-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW  

Matkop  1  02-08  Coepelduynen nabij de trap  AS 

Grauwe Klauwier  1  01-09  (t/m 02-09) omgeving Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

Bonte Kraai  1  22-09  strand Noordwijk - Duindamse Slag  BH 

Europese Kanarie  1 %  27-09  zeereep Coepelduynen  AS 

Goudvink  1  16-07  AWD Westhoek  AS  

   1  19-07  AWD Vogelenvelderbos  AS 

   4  26-07  AWD Oosterkanaal - Schrama  AS 

   2  05-08  AWD Sasbergen  AS  

   4  19-09  AWD Oosterkanaal thv Schrama  AS 

IJsgors  1  21-09  overvliegend noordduinen  JGW 

   1  23-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

   1  25-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AnM/JdR 

   1  26-09  overvliegend noordduinen  JGW 

   1  29-09  overvliegend Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  30-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

Sneeuwgors  1  20-09  overvliegend Coepelduynen  AS 

   11  27-09  overvliegend strand thv Duindamse Slag  JGW 

   7  28-09  strand thv Duindamse Slag Noordwijk  AS 

Ortolaan  1  01-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

   1  04-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

   3  12-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

   1  26-09  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  VWKW 

WAARNEMERS:    

JGW     Johan Goudzwaard  

  JvD   Jelle van Dijk 

BH    Benno Heethuis  

JJ    Jan Jacobs 

AnM Annelies Marijnis 

  WP Willem Pompert  

JdR Job de Ridder 

RS Rien Sluys 

AS Ab Steenvoorden 

HV Hein Verkade 

VWKW  Vogelwerkgroep 

Katwijk 
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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 

A. Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest 

 

Paddestoelen werkgroep 

Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612219 

 

     

    

  

 

 




