
 de STRANDLOPER 
3 Ie jaargang • nummer I • maart 2000 



 2 
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Gironummer: 2573795 t. n .v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk. 

Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro toegestuurd. 
 

Ledenadministratie 
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Noordwijk. 
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Jan Verwey Natuurcentrum 

 

Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade te Noordwijk. In het centrum bevindt zich een 

uitgebreide natuurbibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is. Ook is er een permanente 

tentoonstellingsruimte waarin de natuur in en rondom Noordwijk in beeld wordt gebracht. 

Voor groepenbezoek is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: Mevr. I. van Dijk, 

Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk. Tel. 071-3616954. 

Tijdens de maanden mei t/m september is het Centrum voor iedereen geopend op woensdagen van 
14.00-16.00 uur. 
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Agenda

 
 

 
Excursies: 

 

zaterdag 8 april: 

  

Vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen; vertrek 

om 8.00 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum; 

 

zaterdag 13 mei: 

    

Vogelexcursie naar de Amsterdamse 

Waterleidingduinen; verzamelen om 7.00 uur bij 

ingang De Zilk; dagkaarten kunnen bij de ingang via 

een automaat worden aangeschaft; 

 

zaterdag 10 juni: 

    

Slootjesexcursie achter Offem; verzamelen om 10.00 

uur in de Varkensboslaan. 

 

Een uitgebreide agenda is als bijlage bijgevoegd ! 

 

Officiële aanbieding Natuurgids voor de Duin- en 

Bollenstreek: 

 

Op woensdagmiddag 12 april a.s. om 16.30 uur 

vindt de officiële presentatie plaats van de nieuwe 

Natuurgids van de Duin- en Bollenstreek. Het eerste 

exemplaar zal door onze Vereniging worden 

aangeboden aan de voorzitter van het 

Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, de 

heer Van Wouwe (burgemeester van Katwijk). 

Verder zal het een en ander worden verteld en 

getoond over de totstandkoming van deze unieke 

uitgave. 

Tevens zal er gelegenheid zijn een exemplaar van 

deze natuurgids aan te schaffen voor de vriendelijke 

prijs van f 32,50. 

Vanwege deze bijzondere gebeurtenis worden alle 

leden uitgenodigd deze presentatie bij te wonen, die 

plaatsvindt in het Jan Verwey Natuurcentrum, 

Weteringkade 27 te Noordwijk. 

 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op 

vrijdagavond 26 november 1999. 
 

Aanwezig: circa 45 leden 

 

Opening 

 

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

vergadering en heet alle aanwezigen en in het 

bijzonder de spreker van hedenavond van harte 

welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Ontwikkelingen rond Calorama: Volgens de 

laatste gerechtelijke uitspraak staat in principe voor 

de firma Van der Wiel de weg open om met het 

kappen van de bomen te beginnen. Op zich is dit een 

treurige ontwikkeling, maar van onze kant zijn in elk 

geval alle beschikbare middelen aangewend om te 

bereiken, dat aan het landgoed zo min mogelijk 

schade wordt berokkend. 

Ontwikkelingen rond Dijk en Burg 

(Leeuwenhorst):  

Het ligt in de bedoeling, dat de camping Dijk en 

Burg zal worden opgeheven. Op het campingterrein 

zullen enkele villa's verrijzen. Het huidige hotel zal 

qua uiterlijk blijven bestaan en op advies van de 

Stichting Zuid-Hollands Landschap rondom worden 

beplant. Het voormalige Parkhotel aan de overzijde 

zal worden gesloopt en rond deze plaats zullen ook 

villa's verrijzen. Het bosgedeelte, dat niet bij de 

tuinen van de villa's zal worden betrokken, zal naar 

alle waarschijnlijkheid worden overgedragen aan het 

Zuid-Hollands Landschap. De smalle weg tussen de 

Gooweg en het Westeinde zal zeker voor 

autoverkeer worden afgesloten en in het totale 

landgoed Leeuwenhorst worden opgenomen. Al met 

al is dit geen ongunstige ontwikkeling.   

Ontwikkelingen rond Café-restaurant De 

Nachtegaal aan de Gooweg: 

 Hier zijn de ontwikkelingen toch minder gunstig, 

want De Nachtegaal zal binnenkort verdwijnen en 

het ligt in de bedoeling, dat de RABO-Bank hier een 

kantoorgebouw zal vestigen. Deze ontwikkeling 

wordt toch betreurd, omdat dergelijke vestigingen in 

zo'n landelijke gebied eigenlijk niet thuishoren. 

Natuurgids:  
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Met de Natuurgids gaat het voorspoedig. De tekst is 

gereed en bijna alle foto's zijn binnen. Binnenkort 

gaat het geheel naar de drukker. Het ligt in de 

bedoeling, dat de Natuurgids zal worden uitgebracht 

in het eerste kwartaal van het volgend jaar. 

 

 
 

Ganzenexcursie op 29 december as.:  

De voorzitter brengt nog even de ganzenexcursie op 

29 december as. in herinnering. Het vertrek is om 

8.00 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. De 

excursie voert langs bekende plaatsen als de omge-

ving van Goedereede, de Brouwersdam en de 

Schouwense Inlagen.  

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Allereerst wordt melding gemaakt van een IJsvogel 

langs de grote vijver op het landgoed Nieuw-

Leeuwenhorst. Verder doet Hein Verkade verslag 

van enkele waarnemingen van meeuwen, zoals de 

Geelpootmeeuw en de Noorse Zilvermeeuw. Ook 

zijn er nog enkele Pestvogels gezien in een tuin in 

Noordwijk. 

De voorzitter wijst nog even op de komende 

nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari 2000. 

 

Lezing van Dick Hoek over de vogels van Egypte 

 

De voorzitter heet Dick Hoek nogmaals van harte 

welkom. Vervolgens geeft hij hem het woord. 

Dick Hoek heeft verscheidene reizen door Egypte 

gemaakt, voornamelijk langs de Nijl. Naast allerlei 

prachtige landschappelijke opnamen laat hij vele 

mooie opnamen van verschillende vogels zien, die 

hij tijdens zijn tochten heeft waargenomen. Hij geeft 

vooral gekeken vanaf de boot op de Nijl, maar 

verschillende malen is hij ook aan land gegaan en 

bezocht hij enkele natuurreservaten. Ook aan 

verschillende oases heeft hij nog een bezoek 

gebracht. Opvallende opnamen worden getoond van 

verschillende soorten IJsvogels, Groene Bijeneters, 

diverse roofvogels, klauwieren enz. 

Na afloop dankt de voorzitter Dick Hoek voor zijn 

boeiende bijdrage en hoopt hem nog eens in de 

toekomst te kunnen uitnodigen. 

 

Sluiting 

 

Na afloop van de lezing sluit de voorzitter deze 

bijeenkomst en hoopt alle aanwezigen weer te zien 

op de volgende avond op vrijdag 28 januari 2000. 

Dan spreekt Martijn de Jonge over verschillende 

vogelgebieden in Amerika, Spanje, maar ook in 

Nederland. Daarbij laat hij o.a. allerlei prachtige 

opnamen van vogels zien. 

 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op 

vrijdagavond 28 januari 2000. 

 
Aanwezig: circa 90 leden en belangstellenden 

 

Opening 

 

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

ledenvergadering en heet in het bijzonder de spreker 

van hedenavond hartelijk welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Nieuwjaarsreceptie:  

De voorzitter deelt mee, dat de nieuwjaarsreceptie, 

die op zondag 9 januari jl. georganiseerd werd, een 

groot succes is geweest. Heel wat leden namen de 

moeite om elkaar te spreken en de beste wensen over 

te brengen. Het was een heel geanimeerde 

bijeenkomst. 

Ganzenexcursie:  

Op woensdag 29 december jl. vond wederom de 

jaarlijkse ganzenexcursie plaats. De tocht voerde 

langs Goeree Overflakkee en Schouwen Duiveland. 

Het weer was heel behoorlijk en er werden grote 
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aantallen ganzen, eenden, duikers e.d. gezien. 

Kortom: een groot succes. 

Calorama:  

Met Calorama gaat het echter helemaal niet naar 

onze wens. De bomen op de beoogde bouwlocatie 

zijn inmiddels gekapt en het geheel maakt een trieste 

indruk. Jammer, dat zo'n ontwikkeling kon 

plaatsvinden. Van onze zijde is er alles aan gedaan 

deze ontwikkeling te keren, maar helaas zonder 

resultaat. 

Onderhoud vogeltoren en zeetrekhut:  

De voorzitter wijst erop, dat voor het onderhoud van 

de vogeltoren en zeetrekhut extra mensen nodig zijn. 

Het gaat hier om een extra opknapbeurt, die straks 

zal plaatsvinden. Vrijwilligers kunnen zich in de 

pauze opgeven. 

Rabo-Bank:  

Inmiddels kan worden geconstateerd, dat het voor-

malige Café-restaurant De Nachtegaal aan de 

Gooweg te Noordwijkerhout geheel is afgebroken. 

Het ligt in de bedoeling, daar een nieuw Rabo-

Bankkantoor te vestigen. Deze ontwikkeling wordt 

bepaald niet gunstig geacht, want zo'n kantoor hoort 

eigenlijk niet in een dergelijke omgeving thuis. Het 

schijnt, dat ook de Provincie sterke bezwaren heeft 

tegen deze ontwikkeling. 

Natuurgids: 

Met de natuurgids gaat het voorspoedig. Alle tekst 

en foto's liggen op het ogenblik bij de drukker en aan 

de tekst (register, inhoudsopgave e.d.) wordt de 

laatste hand gelegd. Het geheel komt er fantastisch 

uit te zien en het boek is van een groot aantal 

kleurenfoto's voorzien. Kortom: een uitgave om naar 

uit te kijken. 

Excursies:  

De voorzitter deelt tot slot nog even de geplande 

excursies voor het komende half jaar mee. Deze 

excursies komen ook nog in de komende Strandloper 

te staan.  

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Allereerst wordt melding gemaakt van een 

Klapekster in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Verder zijn een Velduil en enkele Ransuilen gezien 

in de Elstgeesterpolder. Nabij de Oase (ingang 

A.W.-Duinen te Vogelenzang) is een Zwarte Specht 

waargenomen. Langs het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal in de A.W.-Duinen is een groep 

Sneeuwgorzen opgemerkt.  

In de Polder Hogeweg was onlangs een groep van 

ruim 2000 Goudplevieren aanwezig. In de nabijheid 

was ook nog een groepje Wilde en Knobbelzwanen 

aanwezig. Tot slot wordt gemeld, dat rond het 

kampeerterrein Het Lappenest nabij het Hotel De 

Witte Raaf een grote groep Vinken en Kepen 

verblijft. Ook waren daar verschillende Zwarte 

mezen aanwezig. 

 

Lezing van de heer Martijn de Jonge over 

opvallende vogelopnamen 

 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan 

Martijn de Jonge, die landelijke bekendheid heeft 

verworven met zijn opvallende vogelfoto's in 

dagbladen als De Volkskrant en de regionale pers 

(waaronder het Leidsch Dagblad). 

Allereerst neemt Martijn de Jonge ons mee naar de 

uitgestrekte steppegebieden in Spanje, waar hij o.a. 

spectaculaire opnamen heeft gemaakt van Kleine 

Trappen. Vervolgens belicht hij de Amerikaanse 

westkust, waar hij uitgebreid de Amerikaanse 

Zeearend heeft bestudeerd. In de buurt van 

Vancouver Island laat hij het een en ander zien van 

langstrekkende Orca's, die hij tezamen met een 

onderzoeker nauwkeurig heeft gevolgd. 

Het verhaal werd hiermee heel afwisselend en werd 

verder begeleid door prachtige opnamen. 

Na afloop dankt de voorzitter Martijn de Jonge voor 

zijn boeiende bijdrage en hoopt hem te zijner tijd 

nog eens voor andere onderwerpen te kunnen 

uitnodigen. 

 

Sluiting 

 

De voorzitter sluit thans de vergadering en dankt de 

vele aanwezigen voor hun belangstelling. Tot slot 

kondigt hij aan, dat de eerstvolgende 

ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 25 

februari a.s. Dan zal de heer Magnizali bijzondere 

vogelopnamen laten zien uit nabijgelegen 

duingebieden als Berkheide en de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. 
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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
 

Kees Verweij 
 

Het jaar 1999 was een jaar waarin binnen onze 

Vereniging weer de nodige activiteiten werden 

ontplooid. Verder kwamen er verschillende 

ontwikkelingen op ons af, die hieronder in het kort 

zullen worden aangeduid. Dankzij de hulp en inzet 

van velen kon er heel wat tot stand gebracht worden.  

 

Bestuur 

Binnen het bestuur vonden enkele mutaties plaats. 

Zo werd tijdens de Jaarvergadering in maart 1999 

afscheid genomen van Ab Steenvoorden en trad 

Ineke van Dijk tot het bestuur toe. 

Daarbij bleef de wens bestaan om het bestuur uit te 

breiden om enkele specifieke taken wat meer over de 

bestuursleden te kunnen verdelen. 

 

Leden 

Voor het eerst werden alle leden schriftelijk 

geraadpleegd over hun wensen, hun mogelijkheden 

tot medewerking enz. Er werden vele reacties 

verzameld, waarmee het bestuur rekening kan 

houden bij het samenstellen van het programma, het 

inschakelen bij activiteiten e.d. 

Een trieste gebeurtenis was het overlijden van Jan 

Hoek aan het begin van 1999. Hij was een van de 

leden van het eerste uur en erelid van onze Ver-

eniging. 

 

 

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Een groots gebeuren was de opening van de geheel 

vernieuwde permanente tentoonstellingsruimte, die 

plaatsvond op vrijdag 25 juni 1999. De opening 

werd verricht door de burgemeester van Noordwijk, 

de heer Van der Sluis. Op donderdag 1 juli werd 

deze vernieuwde ruimte aan alle leden 

gepresenteerd. De leden van de 

Tentoonstellingsgroep en in het bijzonder Ab 

Steenvoorden en Rob Jansson en de leden van de 

"klusgroep" hebben heel wat werk verricht. 

Verder is er een nieuwe projector aangeschaft. Dit is 

een hele opluchting voor al degenen, die ooit met het 

oude apparaat hebben moeten werken. 

Verder is een begin gemaakt met het opzetten van 

een archiefruimte.  

Voor alle medewerkers van het Natuurcentrum werd 

op vrijdag 12 november 1999 een speciale gezellige 

avond georganiseerd. 

Na deze plezierige berichten toch nog enkele 

minpuntjes: door de baldadige jeugd werden enkele 

ruiten vernield, die gelukkig spoedig konden worden 

hersteld. Lekkages aan het dak zijn helaas een 

regelmatig terugkerend euvel, maar verder beleeft 

een ieder toch heel veel plezier aan het 

Natuurcentrum. 

 

Acties en activiteiten 

Ook dit jaar kwam de bescherming van de padden 

weer aan bod. Praktische zaken als het nalopen van 

de hekken e.d. kregen daarbij weer de nodige aan-

dacht. Voor het overige verliep de bescherming als 

in voorgaande jaren. 

Op initiatief van de voorzitter werd een protestbrief 

gezonden inzake verruiming van de jacht-

mogelijkheden in Frankrijk. 

De ontwikkelingen rond Calorama hielden de 

gemoederen geruime tijd bezig. Wij richtten ons tot 

de Arrondissementsrechtbank om in beroep te gaan 

tegen de verklaring van "niet ontvankelijk" door de 

gemeente Noordwijk waar het onze bezwaarschrif-

ten tegen de gewijzigde monumentenvergunning en 

de bijbehorende Kapvergunning betrof. De 

rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan. In 

december 1999 werd het bosperceel gekapt. 

Ook op het landgoed Offem zullen zich de komende 

tijd nieuwe ontwikkelingen voordoen. Zo werden 

wij gehoord omtrent de wens van de eigenaar van 

het landgoed Offem de percelen aan de oostzijde van 

Offem deels te beplanten en deels in te richten voor 

de bouw van enkele villa's. 

Ook kwam de gemeente Noordwijk met nieuwe 

plannen voor de herinrichting van de Noord-
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Boulevard. Van onze zijde is duidelijk benadrukt, 

dat het karakter van de Zeereep in elk geval niet 

moet veranderen en het liefst gehandhaafd dient te 

blijven in de staat, waarin hij nu verkeert, 

uitgezonderd de "Duintuin" tegenover Hotel Oranje. 

Verder hebben wij onze visie gegeven op het 

ontwerpbestemmingsplan Bronsgeest, maar 

inmiddels is gebleken, dat de plannen wederom 

ingrijpend zijn  gewijzigd en dat van realisatie van 

het plan voorlopig nog wel geen sprake zal zijn. 

Jammer is, dat Staatsbosbeheer toestemming heeft 

verleend voor een mountainbiketraject door de 

Noordduinen. Hier bleek helaas de beslissing al 

definitief te zijn. 

Ook via het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek 

hebben wij regelmatig ons geluid laten horen t.a.v. 

diverse ontwikkelingen binnen de Duin- en 

Bollenstreek, zoals bij de plannen rond de camping 

Dijk en Burg tegenover het landgoed Leeuwenhorst, 

de geplande kantoorbouw op het terrein van het 

voormalige café-restaurant De Nachtegaal aan de 

Gooweg e.d. 

Binnen onze Vereniging werd weer een nieuw 

initiatief genomen om de Jeugdclub te activeren. 

Verder kwamen diverse werkgroepen bijeen, zoals 

de Paddestoelengroep, de Vlindergroep en de 

Vogelclub. 

Een leuk initiatief was de Milieumarkt op 4 

september 1999 op het Vuurtorenplein, waaraan ook 

onze Vereniging met een stand deelnam. 

Zowel de zeetrekhut als de vogelobservatietoren in 

de Polder Hoogeweg bleven voortdurend onze 

aandacht vragen vanwege het onderhoud en helaas 

ook vernielingen. Niettemin voorzien deze beide 

objecten nog steeds in een belangrijke behoefte. 

Door een enthousiaste groep werd het afgelopen jaar 

intensief gewerkt aan de voorbereiding van de 

Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek. Er werd 

veel geschreven en gefotografeerd. Daarbij moesten 

de vele verschillende bijdragen tot één samen-

hangend geheel worden gebracht, hetgeen heel wat 

overleg en werk met zich meebracht. Op dit moment 

is deze gids zo goed als drukklaar en we hopen 

binnenkort deze uitgave te mogen presenteren.  

 

Excursies 

29 januari:  Mossenexcursie bij de Duindamse 

Slag; 

  27 maart: Excursie naar de Starrevaart te 

Leidschendam; 

28 april:  Excursie naar het landgoed Offem 

te Noordwijk; 

8 mei:  Nachtegalenexcursie in de 

Noordduinen; 

1 t/m 3 oktober: Waddenweekend op Vlieland; 

29 december:  Ganzenexcursie naar Zeeland; 

 

Lezingen 

26 januari:  Mossen - Joop Kortselius;  

26 februari:  Strandvondsten en leven in het 

zeewater Joop Verkuyl; 

26 maart:  Jaarvergadering met een keuze van 

dia’s uit werk van eigen leden;       

17 september:  Edelherten - Prof. van Haaften;         

29 oktober:  Libellen - dhr. Wasscher; 

26 november:  Vogels in Egypte - Dick Hoek.   

 

 

Slotwoord 

Naast de vele activiteiten, die in dit verslag 

beschreven staan, is er nog heel veel meer werk 

verricht. Vele vrijwilligers hebben menig uurtje aan 

onze Vereniging besteed. Daarvoor past ook ditmaal 

in dit verband een extra woord van dank.   

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering 
 

De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 31 maart a.s. in het Jan Verwey Natuurcentrum, Weteringkade 

27 te Noordwijk. 

Na behandeling van enkele punten van huishoudelijke aard volgt de verkiezing van het bestuur. Volgens het 

rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend Kees Verweij, Rien Sluys en Jan Jacobs. Zij stellen zich herkiesbaar. 

Ook door de leden kunnen nieuwe bestuurskandidaten worden voorgedragen tot voor de aanvang van de 

jaarvergadering. 

Tijdens deze vergadering komen ook het jaarverslag van de secretaris en het financiële verslag van de 

penningmeester ter sprake, welke u beide in deze Strandloper kunt vinden. Verder doet de kascommissie verslag 

van haar bevindingen. Ook zal een nieuwe kascommissie moeten worden benoemd. 

Verder wordt op deze vergadering een oude traditie in ere gehouden n.l. dat leden weer staaltjes van hun beste 

fotografische kunnen ten toon kunnen spreiden. De ervaring heeft geleerd, dat zo'n opzet vele verrassingen kan 

bieden en voor de nodige afwisseling zal zorgen. 

Het bestuur wenst u een plezierige jaarvergadering toe en hoopt wederom, dat velen weer de weg naar het Jan 

Verwey Natuurcentrum zullen weten te vinden. Graag tot ziens op de jaarvergadering!  
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Financieel overzicht 1999 
J.Ch. Veefkind 

 

Staat van Baten en Lasten   

    

Baten In Uit Saldo 

    
Contributies en donaties 11016   

Rente 1513   

Batig saldo verkoop 168   

 12697   
saldo baten   12697 

    
    

LASTEN    

    
Jan Verwey Centrum    
Entree, speciale avonden 616   

Giften 46   

Batig saldo kantine 151   

Bijdrage Stivono 500   

Exploitatie en onderhoud  4254  

Bibliotheek ____ 318  

 1313 4572  
saldo Jan Verwey Centrum   -3259 

    
Strandloper    

Advertenties 1336   

Drukkosten  5568  

Portokosten  576  

Diversen ____           230  

 1336 6374  
saldo Strandloper   -5038 

    Diverse lasten    

Bestuur, vergaderingen,activiteiten  3497  

Jeugdclub  25  

Contributies en giften  912  

  4434  
saldo div. lasten   -4434 

    
Jaarresultaat   -34 

    

Incidentele  posten    

Folders  99  

Verkoop Flora 219   

Verbouw tentoonstelling  4974  

Reserve Natuurgids ___ 2000  

 219 7073  
saldo incidentele posten   -6854 

    
(Nadelig) exploitatie saldo   -6888 
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BALANS PER 1 JANUARI  1999     

         
ACTIVA     PASSIVA   

Kas, Bank, Giro  50064  Vooruitbetaalde contributie 82 

Te ontvangen rente  1777  Te betalen rekeningen en declaraties 2216 

Te ontvangen advertentie gelden 1375  Reserve onderhoud  10000 

Vorderinge

n 

  985   speciale giften… 2853 

Overige voorraad  p.m.   wintervoedering 1486 

Overige bezittingen  p.m.   natuurgids  7000 

     Algemene reserve  30564 

   _____            _____ 

  totaal 54201    totaal 54201 

         

BALANS PER 31 DECEMBER  1999     

         
ACTIVA     PASSIVA   

Kas, Bank,  Giro  50000  Vooruitbetaalde contributies 32 

Te ontvangen rente  1501  Te betalen rekeningen en  declaraties 434 

Te ontvangen advertentie gelden 1344  Reserve onderhoud  10000 

Vorderingen  240   Gierzwaluwfonds 1150 

Voorraad Flora  p.m.   wintervoedering 1486 

Overige voorraad  p.m.   natuurgids  16307 

Overige bezittingen  p.m.  Algemene reserve   

     per 1 januari 30564  

     exploitatie saldo -6888  

        23676 

   _____       _____ 

 totaal  53085   totaal  53085 

 

 
Begroting  2000     

     
ONTVANGSTEN   UITGAVEN  

Contributies en donaties 11000  JVNC exploitatie en onderhoud 1250 

Rente 1500  JVNC energie 3000 

Strandloper, advertenties 1500  JVNC verzekering 250 

Verkoop  100  JVNC belasting 210 

JVNC entree 750  JVNC permanente tentoonstelling 300 

JVNC consumpties 250  JVNC bibliotheek 300 

JVNC stivono 500  Strandloper, druk 5600 

   Strandloper, porto 600 

   Strandloper, diversen 250 

   Bestuur 1500 

   Verzekering 100 

   Vergaderingen en activiteiten 1800 

   Jeugdclub 100 

   Contributies en Giften 950 

   Nieuwe diaprojector 1400 

   Diversen 250 

EXPLOITATIE TEKORT 2260   _____ 

totaal 17860  totaal 17860 
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Toelichting 

 
De staat van baten en lasten: 

 Het jaar wordt afgesloten met een fors tekort. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verbouwing van de 

tentoonstelling en het opknappen van de tentoonstellingsruimte. Daarnaast is dit jaar weer ƒ 2000,- gereserveerd voor 

de nieuwe natuurgids. Voor de laatste keer want de gids komt dit jaar uit. Kijken we naar het jaarresultaat (hierin zijn 

verwerkt alle normale posten voor het draaiende houden van de vereniging, dan zien we dat dit geen aanleiding geeft tot 

ongerustheid. 

 

De balans: 

 

De reserves Wintervoedering , Onderhoud en Gierzwaluwen zijn onveranderd. 

De reserve Speciale giften is zoals vorig jaar vermeld gebruikt voor de verbouwing van de tentoonstelling 

 

  reserve 1 januari 1999: ƒ 1703,-  Kosten verbouwing ƒ 6682,- 

  toegevoegd liquidatie IVN __ 5,-  Reserve 1708,- 

   totaal ƒ 1708,-   Resteert ƒ 4974,- 

 

Dit bedrag van ƒ 4974 vindt u terug op de staat van baten en lasten. De reserve is van de balans verdwenen. 

De reserve Folder is gebruikt voor het drukken van nieuwe folders voor de vereniging. 

 

  drukkosten folders ƒ 849,- 

  reserve  750,- 

   resteert ƒ   99,- 

 

Dit bedrag van ƒ 99,- vindt u terug op de staat van baten en lasten. De reserve is van de balans verdwenen. 

De reserve Natuurgids is als volgt gemuteerd: 

 

  reserve 1 januari 1999 ƒ 7000,- 

  sponsorgelden  7377,- 

  eigen bijdrage  2000,-  

   totaal 16377,- 

  reeds gemaakte kosten ___70,- 

   resteert ƒ 16307,- 

 

Dit bedrag van ƒ 16703,- vindt u terug op de nieuwe balans. 

De nog aanwezige Flora’s en de overige voorraad voor verkoop is niet op de balans opgenomen. Het is niet te 

voorspellen of en hoeveel er verkocht zal worden. Alle verkoop zal als baten in de desbetreffende exploitatierekening 

opgenomen worden. De overige bezittingen van de vereniging, te weten de inventaris, de bibliotheek, schrijfmachines, 

audiovisueel apparatuur, een binoculair e.d., zijn evenzo p.m. op de balans opgenomen. Dit omdat verkoop niet in de 

bedoeling ligt.  

De begroting spreekt voor zich het verwachte tekort, dat voor het grootste deel ontstaat door de aanschaf van een 

nieuwe diaprojector, kan gedekt worden uit de algemene reserve.  

 

OVERZICHT LEDENBESTAND  per 1 januari 2000 
 

                  
JAAR 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Noordwijk 279 303 328 370 387 397 403 404 395 384 376 361 352 339 339 335 335 

Noord’hout,de Zilk 21 23 25 25 27 30 30 35 39 35 32 31 34 34 37 39 37 

Katwijk 15 16 18 21 22 31 29 17 16 15 15 15 17 17 18 21 23 

Rijnsburg,Valk’bur

g 

13 15 16 16 14 14 18 17 16 16 14 14 15 17 16 14 13 

Leiden e.o. 14 17 20 23 26 28 25 29 37 31 32 35 36 35 37 35 34 

Bollenstreek 26 33 40 54 59 60 64 63 69 66 60 60 57 55 58 59 60 

Elders 27 25 23 26 29 31 34 40 40 38 45 36 34 33 36 36 37 

                  
TOTAAL 395 432 470 535 564 591 603 605 612 585 574 552 545 530 541 539 539 
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Overzicht scholenbezoek Jan Verweij Natuurcentrum 1999 

 

  Ineke van Dijk 

 

 
Datum School Plaats Kinderen Begel. leeftijd 

27-4 Groene Delta Oegstgeest 17 1 13/14 

28-4 Groene Delta Oegstgeest 18 1 13/14 

27-5 Jean Baptist Wassenaar 48 12 8/9 

31-5 

/4-6 

AOC Groencollege Rijnsburg 131 11 13/14 

4-6 Schapendel Noordwijk 28 2 8/9 

17-6 Antoniusschool Aerdenhout 29 4 12 

20-8 Zeevlam Noordwijk 23 5 4/6 

25-8 Groene Delta Oegstgeest 52 5 13/14 

2-9 De Kring Leiden 30 5 8/9 

6-9 Kinderpartijtje Noordwijk 10 1 8/9 

13-9 Achtbaan Voorhout 52 2 11 

20-9/ 24-9 

4-10/ 8-10 

Andreas College, lok.Pieter Groen Katwijk 299 10 13/14 

12-10 Victorschool Noordwijkerhout 26 2 10/11 

15-10 Klaverweyde Noordwijk 30 5 10/11 

15-10 Kinderpartijtje Noordwijk 15 2 8/9 

28/29-10 Bronckhorstschool Noordwijk 85 9 4/6 

 Totaal  893 77  

 

 
 

Daarnaast zijn er scholen begeleid in het Leeuwenhorstbos 
 
 

Datum School Plaats kind. leeftijd 

27/28-9 + 1-10 De Jutter Noordwijk 104 6/7/8 

18-11 De Duinpieper Noordwijk 26 8/13 

 

 

N.B. Dit jaar zijn we in verband met de verbouwing pas laat gestart. 
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Enquête 

Vorig jaar is er een enquête gehouden onder de leden. Het bestuur wilde graag weten hoe de 

leden denken over de activiteiten die georganiseerd worden en wat hieraan zou kunnen worden 

toegevoegd?   
52 leden (zo’n kleine 10%) hebben het formulier ingevuld. 

Onder de niet-anonieme inzenders zijn drie exemplaren van de “Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek” verloot. De 

prijswinnaars zijn: 

• Mevr. R. v.d. Meijs, Rijnsburgerweg 4W/051, Voorhout 

• Mevr. A. Schrama- v.d. Berg, Oosteinde 2a, Warmond 

• De heer P. van Malssen, Koekoekstraat 31 Leiderdorp 

Zodra de Natuurgids verschijnt kunnen zij hun prijs tegemoet zien. 

 

De resultaten van deze enquête zijn hieronder afgedrukt 

A.  De Strandloper 

 

1.  Leest u (een gedeelte van)  ons verenigingsblad?    Ja  /  nee 

 (omcirkelen wat van toepassing is)      51    1 

 

2.  Wilt u aankruisen welke rubrieken u  regelmatig, wel eens of nooit leest? 

     
 regelmatig wel eens nooit 

Verenigingsnieuws 41 8 1 

Artikelen over vogels 43 8  

Artikelen over planten, paddestoelen ed. 33 14 2 

Artikelen over Ruimtelijke Ordening e.d. 31 16 2 

Excursieverslagen 33 13 2 

Waarnemingenrubriek 24 17 7 

Stukjes van W. Andelaar 35 11 3 

 
3. Hoe  waardeert u de vormgeving van De Strandloper?  Goed  /  matig  / slecht 

           51            1 

 Zou u  een  kleiner formaat (bijv. A 5) op prijs stellen?   Ja   / nee   

          7       45 

B.  Ledenvergaderingen 

 

In het winterhalfjaar wordt zesmaal een lezing georganiseerd, vooraf gegaan door een kort huishoudelijk gedeelte. Deze 

bijeenkomsten zijn ook voor niet-leden toegankelijk. 

 

1. Hebt u wel eens een lezing in het Jan Verweij Natuurcentrum bijgewoond? Ja  / nee 

          39   13 

2. Welke onderwerpen bij een lezing spreken u  aan?  

 
 zeer gewenst aardig geen belangstelling 

Vogels 37 10  

Planten 23 17 4 

Reisverhaal 28 15 1 

Insecten 9 23 5 

Zoogdieren 20 20 3 

Strandvondsten 24 17 3 

Zeezoogdieren, Fossielen    

Vissen, Reptielen, Amphibieën    

Paddestoelen, Ontstaan van 

landschap 
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C.  Jan Verweij Natuurcentrum 

 
1.  Bent U  (buiten de lezingen om) wel eens in het natuurcentrum geweest? Ja  /  nee 

          38     14 

2. In het natuurcentrum is een uitgebreide bibliotheek die regelmatig wordt uitgebreid. Leden kunnen gratis 

boeken lenen. 

 Heeft u wel eens gebruik gemaakt van de Jan Verweij Bibliotheek?  Ja  /  nee 

          17    35  

D.  Excursies 
Ieder jaar organiseert de vereniging enkele excursies naar natuurgebieden dichtbij en elders in Nederland. In het najaar 

wordt een weekend op een waddeneiland georganiseerd. 

 

1. Bent U wel eens meegeweest op een verenigingsexcursie?   Ja  /  nee 

          39     13 

 Van de 39 leden die ja hebben geantwoord zijn er meegeweest op: 

 a. Nachtegalenexcursie  : 29  

 b. Offem-excursie  : 33 

 c. Ganzenexcursie december : 15 

 d. Waddenweekend  : 21 

 e.  Flevolandexcursie  : 12 

 Een aantal heeft ook aan onderstaande excursies deelgenomen. 

 f.  anders, namelijk . . . . . . . .  

vleermuizen, fietsexcursie’ Polder Hoogeweg, Coepelduijnen, Waterleidingduinen, Duindamseslag, Leeuwenhorstbos, 

Korhoenderexcursie, Paddenstoelenexcursie, Starrevaart, Slootjesexcursie, Nieuwkoop: roeien 

 

2. De bovenstaande excursies zijn vooral  op vogels gericht. 

  Uw belangstelling gaat (ook) uit naar: 

 

  a. planten en mossen : 28 

  b. paddestoelen  : 27 

  c. vlinders  / insecten : 28 

  d. anders namelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

   Schelpen, Landschap, Vleermuizen, Zoogdieren, Strandvondsten 

 

3.  Excursies die worden georganiseerd met de nadruk op planten, mossen, strand, goede vogelgebieden, 

buitenland, AW-duinen, Veluwe: bronsttijd herten, trekken het grootste aantal deelnemers 

   

 De ideale vertrektijd ligt tussen 08.00 uur en 09.00 uur. 

 Op de vraag welke dag de voorkeur heeft: zaterdag of zondag hadden 39 leden geen voorkeur,  

 8 leden voorkeur voor zaterdag en 5 leden hadden een voorkeur voor zondag 

 

E.  Medewerkers 
 

Op de vraag naar de bereidheid om bepaalde werkzaamheden uit te voeren hebben diverse leden positief gereageerd. 

.Hieronder staan de gegevens gespecificeerd.  

 a. begeleiding van schoolgroepen in het natuurcentrum : 4       

 b. helpen bij het onderhoud van het natuurcentrum  : 3       

 c. het bijhouden van de tuin van het natuurcentrum  : 3       

 d. één avond per week in maart/april paddenbescherming : 12 

 e.  Bijhouden van het waarnemingenarchief   : 2       

 f.  het rondbrengen van De Strandloper   : 11 

 g. actief deelnemen in het veldwerk op het gebied van vogels  /  planten  / vlinders   

           7     3         2  

 

F.  Suggesties 
 

• Geen activiteiten toevoegen, maar bestaande activiteiten verbeteren 

• Geen verbreding, maar verdieping 

• Reclame maken voor Jan Verwey Natuurcentrum d.m.v. poster 

• Avondopenstelling centrum/bibliotheek, één vaste avond per week 

• Beginners/familiecursus over de natuur rondom Noordwijk  
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Broedvogelinventarisatie in de AWD in 1999 
 

1 Gijs Kokkieshoek 
geïnventariseerd door E. Aartse 

 

Terreinomschrijving: 

 

Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 

begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten 

door het rijwielpad, in het zuiden door de 

Langevelderslag en in het westen door de 

Houtweg. 

 

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. 

Waarvan: 

circa 7 ha. Duinberkenbos 

circa 15 ha. duindoorn/vlierstruweel 

circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken 

circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en 

Helm.  

 

Volgens het beheersplan wordt een beperkte 

verstuiving toegelaten. 

Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de 

Langevelderberg (27 m + NAP) loopt het terrein 

glooiend af naar de Langevelderslag en de 

Halfwegseslag. Paden komen in het terrein niet 

meer voor. De oude voerbanen zijn thans geheel 

dichtgegroeid. De Rozendel is nauwelijks meer 

begaanbaar. 

 

Broedvogels van Gijs Kokkieshoek: 

1995 t/m 1998 

 
Soort 95 96 97 98 99 

Fazant - 1 1 - - 

Houtduif 6 10 8 3 1 

Zomertortel 2 3 3 2 2 

Koekoek 1 1 1 1 1 

Boomleeuwerik - 1 1 3 5 

Boompieper - - 1 2 1 

Graspieper 2 2 3 5 6 

Winterkoning 3 2 3 1 4 

Heggemus 17 24 23 22 16 

Roodborst 1 - 2 1 3 

Nachtegaal 18 21 24 22 20 

Gekr. Roodstaart 2 2 2 2 2 

Roodborsttapuit 3 3 2 5 5 

Tapuit 3 3 1 1 - 

Merel 5 6 1 5 8 

Zanglijster - 2 - 1 1 

Sprinkhaanzanger 1 3 1 1 2 

Soort 95 96 97 98 99 

Braamsluiper 4 5 4 4 3 

Grasmus 15 22 25 23 17 

Zwartkop 2 1 1 2 2 

Tjiftjaf 2 3 2 3 3 

Fitis 21 22 22 25 20 

Staartmees - 1 - - - 

Glanskop - - 1 - - 

Pimpelmees - 1 2 1 1 

Koolmees 4 5 4 3 3 

Vlaamse Gaai 2 2 1 2 2 

Ekster 5 5 5 4 5 

Kneu 4 6 7 6 6 

Goudvink - 1 - 1 - 

Zwarte Kraai - - - - 1 

Totaal aantal soorten 22 26 27 27 26 

Aantal broedgevallen 123 157 155 152 140 

 

Toelichting 1999 

De Houtduif is bijna verdwenen. We moeten er 

rekening mee houden dat de toename van de Havik 

in de AWD nu ook van invloed is op het aantal 

broedparen van de Houtduif in het zuidelijk 

duingebied. De Boomleeuwerik vertoont een 

spectaculaire toenama, niet alleen in Gijs 

Kokkieshoek, maar in het hele zuidelijk duingebied 

en De Blink. Op 18 en 26 maart waren vanaf de 

Langevelderberg vijf zingende mannetjes 

tegelijkertijd boven Gijs Kokkieshoek te horen, 

doch ook veel zingende mannetjes uit aangrenzende 

gebieden. Van een broedpaar per ongeluk het nest 

gevonden, twee andere broedparen zien vliegen met 

voer. 

De Tapuit is (voorlopig?) als broedvogel verdwenen 

in Gijs Kokkieshoek. Alleen in de trektijd enkele 

exemplaren waargenomen, maar binnen de 

datumgrenzen werd geen enkele Tapuit meer in het 

terrein gezien: geen balts, geen gezang. Niets!! 

Het liet zich aanzien dat ook de Ekster door predatie 

van de Havik achteruit zou gaan. Dit bleek niet het 

geval. Wel bestaat de indruk dat de Eksters wat 

schuwer zijn geworden. 

De Zwarte Kraai is een nieuwe broedvogel in het 

terrein. Broedde in een vlier in de Schapendel. 

Vanaf het duin keek je zo in het nest. 

Doortrekkers: 

De volgende soorten verbleven enige tijd in Gijs 

Kokkieshoek, maar bleken toch doortrekkers te zijn: 

Paartje Wulp met zingend mannetje boven 

Langevelderberg. Heeft daar in 1993 voor het laatst 

gebroed. 
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Ringmus in Speerstekeldelletje. Heeft daar in de 

jaren tachtig gebroed. Bosrietzanger in Natte Bos. 

Heeft daar in 1994 gebroed. 

 

2 Boeveld-West 
geïnventariseerd door W. Baalbergen en J. Veefkind 

 

Terreinomschrijving: 

Het geïnventariseerde gebied wordt in het Noorden 

begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten 

door de Houtweg en een stukje onverhard 

wandelpad, in het zuiden door het raster langs de 

Langevelderslag en in het westen door het 

voormalige Van Limburg Stirumkanaal. 

Het onderzochte gebied kan men grofweg in twee 

delen verdelen. Het zuidelijke deel wordt 

grotendeels bepaald door een vrij kaal 

duinenplateau met toppen van 18 m. Het noordelijke 

deel is begroeid met struweel. De oppervlakte 

bedraagt circa 28 ha. 

De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de 

dichtbij gelegen ingang, erg groot.  

 

Broedvogels van Boeveld-West:  

 
Soort 95 96 97 98 99 

Wilde Eend - - - - - 

Fazant - 1 1 2 1 

Bontbekplevier - - - - 1 

Houtduif 2 2 2 2 1 

Zomertortel - 1 - 1 1 

Koekoek 1 1 1 - 1 

Boomleeuwerik - - - 1 1 

Boompieper 1 1 1 - 1 

Graspieper 2 4 1 2 3 

Winterkoning 2 - 2 - 3 

Heggemus 10 12 10 7 8 

Roodborst - - - - - 

Nachtegaal 9 5 6 7 8 

Gekraagde Roodstaart - 1 1 - 1 

Roodborsttapuit 2 4 2 3 2 

Tapuit - 1 1 - - 

Soort 95 96 97 98 99 

Merel 2 1 2 2 3 

Sprinkhaanzanger 1 - 1 2 2 

Braamsluiper 1 2 2 2 2 

Grasmus 10 14 9 9 15 

Tjiftjaf 1 - 3 2 2 

Fitis 12 9 7 10 9 

Pimpelmees 1 1 1 - - 

Koolmees - 1 1 3 2 

Vlaamse Gaai 1 1 1 2 - 

Ekster 4 2 2 1 2 

Zwarte Kraai 1 2 - 1 1 

Kneu 6 7 4 7 5 

Putter - - - - 1 

Goudvink 1 1 - - 1 

Rietgors 1 - - - 1 

Totaal aantal soorten 21 22 22 19 26 

Aantal broedgevallen 71 74 61 66 78 

 

 

Toelichting 1999: 

Het zand van het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal wordt nog steeds verder naar het zuid-

oosten geblazen en overdekt de daar aanwezige 

begroeiing. In dit deel steekt, speciaal op de 

vochtige stukken, wat begroeiing de kop op. Na het 

dichten van het kanaal en de overstuiving van een 

strook ten oosten hiervan is de vogelstand 

gedecimeerd. Het laat zich aanzien deze deze zich 

langzamerhand weer wat herstelt. Zo is de 

Goudvink dit jaar weer als broedvogel teruggekeerd. 

In het tracé van het voormalige kanaal heeft een 

Bontbekplevier gebroed. Het nestje lag in de 

nabijheid van een natte plek en bevatte vier eieren. 

Het is niet bekend of de jongen goed zijn 

uitgelopen. 

 

3 Wolfsveld-West 

geïnventariseerd door B. Heethuis en J. Jacobs 

 

Terreinomschrijving: 

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 

Ruigenhoeker Schulpweg, in het oosten door het 
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Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan door 

een denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde 

Vlak en de oostkant van het Spejende. In het zuiden 

is het terrein begrensd door het Finnlayweggetje en 

in het westen door de stuivende zandvlakte van het 

voormalige Van Limburg Stirumkanaal. 

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 35 ha. 

Hierin liggen vijf dellen n.l. Lange Vlak, Spejendel, 

Abelendel, Biezenvlakje en Ronde Vlak. Deze 

dellen bestaan grotendeels uit Meidoorn, Liguster, 

Berk, Populier, Kardinaalsmuts, Vlier en 

Duindoorn. 

 

Broedvogels Wolfsveld-West: 

1995 t/m 1999 

 
Soort 95 96 97 98 99 

Buizerd - - 1 - - 

Fazant 2 2 2 1 1 

Houtduif 3 4 4 2 3 

Koekoek 1 1 1 1 1 

Zomertortel 2 1 2 1 1 

Boomleeuwerik - - - - 1 

Boompieper - - 1 - 1 

Graspieper 1 1 1 2 3 

Winterkoning 8 3 4 1 5 

Heggemus 13 13 14 12 18 

Nachtegaal 11 13 11 14 13 

Roodborsttapuit 4 4 4 5 5 

Merel 6 3 3 2 3 

Zanglijster 2 - 1 - - 

Sprinkh. zanger 1 4 2 3 2 

Braamsluiper 3 3 3 1 3 

Grasmus 14 19 13 17 18 

Tjiftjaf 1 2 3 4 3 

Fitis 17 20 14 14 17 

Pimpelmees 2 2 6 3 3 

Koolmees 7 4 5 4 7 

Vlaamse Gaai 1 2 1 1 1 

Soort 95 96 97 98 99 

Ekster 4 5 4 3 2 

Zwarte Kraai 1 2 2 - 1 

Kneu 2 3 4 4 7 

Goudvink - 1 - - - 

Rietgors 1 - - - 1 

Totaal aantal soorten 23 22 24 21 24 

Aantal broedgevallen 107 112 106 98 120  

 

 

Toelichting 1999 

Het westelijke gedeelte van het terrein wordt 

steeds meer overstoven door zand uit het 

voormalige kanaal, waardoor het potentiele 

broedgebied voor veel vogels kleiner wordt. Door 

de vernatting vanwege de stijgende 

grondwaterstand en de langzaam opkomende 

begroeiing in het tracé van het voormalige kanaal 

zal daar hopelijk spoedig een einde aan komen . 

Deze nieuwe begroeiing  zal  echter ook weer 

nieuwe kansen scheppen voor andere vogelsoorten. 

We hebben dit jaar een toename van 23 broedsels 

t.o.v. vorig jaar, dat overigens met 98 broedsels 

een dieptepunt was. Deze winst kwam 

voornamelijk voor rekening van algemeen 

voorkomende soorten, zoals de Heggenmus (+6), 

Fitis (+3), Koolmees (+3) en Kneu (+3). Maar ook 

telden we drie nieuwe soorten met elk één broedsel 

n.l. Boomleeuwerik, Tuinfluiter en Rietgors. En de 

Zwarte Kraai was weer terug, na één jaar 

overgeslagen te hebben als broedvogel in dit 

gebied. We hadden dit jaar geen soorten, die sterk 

achteruit zijn gegaan of zijn verdwenen. 

Voor volgend jaar hopen we ook in ons gedeelte 

van het voormalige Van Limburg Stirumkanaal 

nieuwe soorten aan te treffen, zoals dit jaar is 

gebeurd ten noorden van ons gebied met de Kleine 

Plevier en de Kievit, en ten zuiden van ons gebied  

met de Bontbekplevier. Deze feiten, en ook dat de 

Rietgors in ons gebied na 4 jaar weer terug is, 

geven in ieder geval weer hoop voor de toekomst. 

 

 

4 Westhoek/Haasvelderbeken 

geïnventariseerd door J. van Saase  en W. van 

Leeuwen 

Terreinomschrijving: 

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 

Nieuwe Haasvelderweg of Heiweg, in het oosten 

door de slag van de Westhoek, in het zuiden door de 
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Starrenbroekerweg en in het westen door de 

Haasvelder Klugtweg. 

Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De 

Trapjesberg is met ruim 16 meter + NAP de hoogste 

duintop.In de omgeving van het Haasveld 

(oorspronkelijk Haags-Veld) zijn nog vele sporen 

aanwezig van een vroegere landbouwvestiging, 

zoals oude teelthoeken (=duinkrochten) en weitjes, 

droge wateringen, greppels en oude beekbeddingen. 

De vlakke gedeelten zoals de "Lange Velletjes" en 

"Het Weitje van de Wilgenpoort" zijn sterk verruigt.  

 

Broedvogels van 

Westhoek/Haasvelderbeken:  
1995 t/m 1999 

 
Soort 95 96 97 98 99 

Fazant 24 15 9 10 6 

Houtduif 4 6 3 - - 

Zomertortel 1 - - - - 

Koekoek 4 3 3 3 2 

Groene Specht 1 - - - 1 

Boompieper 9 8 5 9 10 

Graspieper 1 1 1 - 7 

Winterkoning 14 - 2 4 5 

Heggemus 9 9 6 5 3 

Roodborst 1 1 1 - 3 

Nachtegaal 11 15 11 9 16 

Gekr. Roodstaart 1 3 3 3 2 

Roodborsttapuit 3 5 3 5 3 

Merel 4 6 2 5 3 

Zanglijster - - - - 1 

Sprinkhaanzanger 10 10 8 9 9 

Braamsluiper 4 4 1 2 3 

Grasmus 21 24 16 21 24 

Tuinfluiter 1 - - - 2 

Tjiftjaf 5 4 5 9 21 

Fitis 59 58 49 44 53 

Soort 95 96 97 98 99 

Glanskop 1 - - - - 

Pimpelmees 3 2 3 - 2 

Koolmees 9 14 7 8 9 

Vlaamse Gaai 1 2 1 - - 

Ekster 7 4 - - - 

Zwarte Kraai 1 - 1 - - 

Vink - - 2 1 1 

Kneu 7 8 6 4 2 

Totaal aantal soorten 27 21 23 19 23 

Aantal broedgevallen 216 202 148 153 188 

 
 

 

 

5 Hoekgatterduin 
geïnventariseerd door S. Vos 

 

Terreinomschrijving: 

Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot. In het 

noorden en oosten wordt het terrein begrensd door 

de Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zilkerslag 

(Joppeweg) en in het westen door het Oosterkanaal. 

Door het gebied lopen enkele zandpaden. Het gebied 

kenmerkt zich door een rug van vrij kale duinen met 

veel stuifgaten. We vinden verspreid over het terrein 

enkele bosjes van voornamelijk eikehakhout zoals 

b.v. het Amerikaanse Bosje. Langs het Oosterkanaal 

vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse den. 
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Broedvogels van Hoekgatterduin:  

1995 t/m 1999 
 
Soort 95 96 97 98 99 

Knobbelzwaan - - - 1 - 

Nijlgans 1 1 1 1 1 

Bergeend 1 - 1 - - 

Wilde Eend 1 1 4 3 2 

Kuifeend - - 1 2 3 

Boomvalk 1 1 - 1 1 

Fazant 1 1 1 1 1 

Meerkoet - - 1 2 2 

Houtduif 6 5 4 6 5 

Zomertortel - - - 1 - 

Koekoek 1 1 1 1 1 

Groene Specht 2 2 1 - 2 

Gr. Bonte Specht 1 1 1 2 1 

Boomleeuwerik - - - - 1 

Boompieper 7 6 6 8 7 

Winterkoning 13 2 5 3 4 

Heggemus 12 4 9 8 6 

Roodborst 6 1 2 2 3 

Nachtegaal 15 17 14 17 15 

Gekr. Roodstaart 7 6 8 10 9 

Paapje - 1 - - - 

Roodborsttapuit - 1 1 1 2 

Merel 4 3 6 7 5 

Zanglijster 2 2 1 2 1 

Sprinkhaanzanger 1 1 3 3 3 

Braamsluiper - - 1 - - 

Grasmus 11 11 16 17 15 

Tuinfluiter 1 1 - 1 1 

Zwartkop - 1 2 1 1 

Tjiftjaf 4 3 4 8 8 

Fitis 32 27 28 36 32 

Staartmees 2 - - - - 

Glanskop 1 1 - - - 

Kuifmees - - - - - 

Pimpelmees 10 6 8 11 12 

Koolmees 12 9 14 15 16 

Wielewaal - - - 1 1 

Vlaamse Gaai 5 5 2 1 3 

Spreeuw - - 2 1 1 

Ekster 5 5 3 3 3 

Kauw - - 1 1 - 

Zwarte Kraai 3 3 2 2 2 

Ringmus 1 - - - - 

Vink 2 2 3 3 3 

Kneu 2 2 2 2 2 

Goudvink 1 - - - - 

Totaal aantal soorten 33 32 34 37 36 

Aantal broedgevallen 174 131 159 187 176 
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Vastgesteld aantal broedgevallen: Kavels 1 t/m 5 
 

 
Soort 95 96 97 98 99 

Knobbelzwaan - - - 1 1 

Nijlgans 1 1 1 1 1 

Bergeend 1 - 1 - - 

Wilde Eend 1 1 4 3 2 

Kuifeend - - 1 2 3 

Buizerd - - 1 - - 

Boomvalk 1 1 - 1 1 

Fazant 27 20 14 14 9 

Bontbekplevier - - - - 1 

Meerkoet - - 1 - 2 

Houtduif 21 27 21 13 10 

Zomertortel 5 5 5 5 4 

Koekoek 8 7 7 6 6 

Groene Specht 3 2 1 - 3 

Gr. Bonte Specht 1 1 1 2 1 

Boomleeuwerik - 1 1 5 8 

Boompieper 17 15 14 20 20 

Graspieper 6 8 6 9 19 

Winterkoning 40 7 16 12 21 

Heggemus 61 62 62 54 51 

Roodborst 8 2 5 3 9 

Nachtegaal 64 71 66 69 72 

Zwarte Roodstaart - - 12 19 - 

Gekr. Roodstaart 10 12 14 15 14 

Paapje - 1 - - - 

Roodborsttapuit 12 17 12 19 17 

Tapuit 3 4 2 1 - 

Merel 21 19 14 17 22 

Zanglijster 4 4 2 2 3 

Sprinkh.zanger 14 18 15 18 18 

Braamsluiper 12 14 11 9 11 

Grasmus 71 90 79 87 89 

Tuinfluiter 2 1 - 2 3 

Zwartkop 2 2 3 3 3 

Tjiftjaf 13 12 17 27 37 

Fitis 141 136 120 129 131 

Wielewaal - - - - 1 

Staartmees 2 - - - - 

Glanskop 2 1 1 - 1 

Pimpelmees 16 12 17 15 18 

Koolmees 32 33 31 33 37 

Vlaamse Gaai 10 12 6 7 6 

Ekster 25 21 14 11 12 

spreeuw - - - - 1 

kauw - - 1 1 - 

Zwarte Kraai 6 7 5 3 5 

Ringmus 1 - - - - 

Vink 2 2 5 5 4 

Kneu 21 26 23 23 22 

vink 2 2 5 5 - 

Goudvink 2 3 - - 1 

Rietgors 2 - - - 2 

Totaal aantal soorten 40 36 40 40 43 

Aantal broedgevallen 691 675 622 601 702 
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Broedvogels van een gedeelte van Nieuw –Leeuwenhorst 

1999

 
Soort    93   94   95   97 98 99 

Nijlgans   -   1   1   1  1 1 

Wilde Eend   5   7   9   7 3 3 

Sperwer   1   -   -   - - - 

Buizerd   -   1   -   - - - 

Fazant   -   -   1   - - - 

Waterhoen   2   2   1   - 1 1 

Meerkoet   -   -   -   1 2 2 

Holenduif   6   6   8   8 6 4 

Houtduif   20   16   17   14 15 12 

Turkse Tortel   3   -   -   - - - 

Tortelduif   1   1   -   - - - 

Koekoek   -   -   -   - - - 

Bosuil   1   1   1   1 - - 

Groene Specht   3   3   3   1 1 1 

Kleine Bonte 

Specht 

- - - - 1 - 

Grote Bonte 

Specht  

 5   5   5   6 6 4 

Winterkoning   18   19   17   18 12 10 

Heggemus   4   3   4   4 3 1 

Roodborst   23   21   23   19 16 16 

Nachtegaal   3   2   2   1 - - 

Merel   17   15   12   15 17 15 

Zanglijster   5   8   8   4 3 - 

Grote Lijster   1   -   -   - 1 1 

Braamsluiper   -   1   -   - - - 

Grasmus   -   -   1   1 - - 

Tuinfluiter   2   3   3   2 1 - 

Zwartkop   9   8   9   7 4 7 

Fluiter   1   -   -   - - - 

Tjiftjaf   11   10   12   12 11 8 

Fitis   5   3   3   3 2 3 

Grauwe 

Vliegenvanger  

 2   -   -   1 1 - 

Staartmees   -   1   1   1  1 - 

Glanskop   3   4   4   2 3 3 

Pimpelmees   19   20   13   16 16 10 

Koolmees   26   28   22   20 24 20 

Boomklever   -   -   -   1 1 1 

Boomkruiper   5   7   7   9 11 9 

Wielewaal   1   -   -   - - - 

Vlaamse Gaai   4   4   4   4 4 2 

Ekster   4   5   5   3 1 1 

Kauw   25   25   33   26  31 30 

Zwarte Kraai   2   2   2   1 - - 

Spreeuw   1   -   1   2 - - 

Vink   1   2   1   2 4 2 

Totaal soorten   34   31   32   32 30 25 

Totaal 

broedgevallen  

 247   236   240   213 203 165 
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Broedvogels van de Willem van den Bergh in 1999 
 

Jelle van Dijk 

 

De laatste keer dat het terrein van de Stichting 

op de aanwezigheid van broedvogels werd 

onderzocht, dateert al weer van 1984. Hoog 

tijd dus om eens te kijken welke soorten in de 

afgelopen periode van 15 jaar zijn toe- of 

afgenomen. 

In 1984 waren vrijwel alle gebouwen die we 

nu kennen ook al aanwezig. Ook bestond het 

recreatieterrein langs de duinvoet al een aantal 

jaren. De begroeiing was echter aanzienlijk 

lager en dichter dan op dit moment. 

Vergeleken met 1984 kan worden gesteld dat 

de struik- en boombegroeiing nu meer tot 

ontwikkeling is gekomen. Daar staat tegenover 

dat juist in het vroege voorjaar van 1999 het 

bomenbestand van het recreatieterrein krachtig 

was uitgedund, waardoor het aantal 

broedvogels in dit deel van het terrein zeer 

gering was. 

Voor dit onderzoek werd het terrein negen 

maal bezocht: 14 maart, 21 maart, 2 april, 10 

april, 24 april, 12 mei, 21 mei, 31 mei en 10 

juni. Bij elke telronde werden de zingende 

vogels op een kaartje ingetekend. Ook vogels 

die op andere wijze territoriumgedrag 

vertoonden werden op de kaart genoteerd. 

Elke telronde nam ongeveer anderhalf uur in 

beslag. De gegevens werden uitgewerkt 

volgens de landelijke richtlijnen van SOVON 

(Samenwerkende Organisaties 

Vogelonderzoek Nederland). 

 

Als we de resultaten van de inventarisatie van 

1984 vergelijken met die uit 1999 dan 

springen een paar zaken in het oog: 

1. Broedvogels met een voorkeur voor oudere 

bomenbestanden zijn duidelijk 

toegenomen. Dit blijkt niet alleen uit de 

vestiging van spechten, Boomkruiper en 

Holenduif, maar ook uit de opvallende 

toename bij soorten als Tjiftjaf en 

Zwartkop. Deze zangvogels hebben in ons 

land een duidelijke voorkeur hoge 

loofbomen. De Pimpelmees heeft 

vermoedelijk ook geprofiteerd van het 

verdere uitgroeien van het 

loofhoutbestand. 

2. De Fitis is duidelijk in aantal afgenomen. 

Deze soort profiteerde in 1984 nog 

duidelijk van de toen nog lage aanplant 

van het recreatieterrein. 

3. In 1984 werden nog geen dakbroeders 

aangetroffen. Nu treffen we op de daken 

Scholeksters en Zilvermeeuwen aan.  

 

Over het voorkomen van enkele soorten kan 

nog het volgende opgemerkt worden: 

1. In het gehele Nederlandse duingebied is de 

Nachtegaal in de jaren tachtig opvallend in 

aantal toegenomen. Vanaf die periode 

horen we ook steeds vaker zingende vogels 

buiten het duingebied. Zo werden zingende 

Nachtegalen gesignaleerd in Nieuw-

Leeuwenhorst en in de bosjes langs de 

provinciale weg N206. Het terrein van de 

Willem van den Bergh behoort nu ook 

duidelijk tot het broedgebied van deze 

soort. 

2. De Staartmees werd tijdens de 

bezoekrondes niet eenmaal opgemerkt, 

maar de heer Delhaas attendeerde mij op 

een paartje in zijn tuin langs de 

Zwarteweg. 

3. Bij de bezoeken in maart werden veel 

groepjes Vinken waargenomen, maar eind 

april was op nog maar één plaats een 

zingende Vink te vinden. Op andere 

plaatsen langs de binnenduinrand is de 

Vink als broedvogel in de jaren negentig 

duidelijk in aantal toegenomen. Dit geldt 

dus (nog?) niet voor de Willem van den 

Bergh. 

4. Ook de Roodborst was vroeger beslist geen 

talrijke broedvogel in de Bollenstreek. Van 

de vele wintergasten in tuinen en parken 

bleven altijd maar weinig paartjes broeden. 

Daar is de laatste tien jaar duidelijk 

verandering in gekomen, ook op de 

Willem van den Bergh. Met 14 paren 

behoort deze soort hier nu tot de talrijkste 

broedvogels. 

5. Van drie soorten is slechts een schatting 

van het aantal broedparen opgenomen: 

Spreeuw, Kauw en Huismus. 
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Overzicht broedvogels van de Willem van den Bergh  1999 t.o.v. 1984 
 

 
soort Aantal paren Aantal  paren 

 1984 1999 

Wilde Eend 3 5 

Torenvalk - 1 

Waterhoen - 2 

Meerkoet 1 1 

Scholekster - 3 

Zilvermeeuw - 5 

Houtduif 10 28 

Holenduif - 1 

Turkse Tortel 6 4 

Zomertortel 1 - 

Gr. B. Specht - 1 

Groene Specht - 1 

W. Kwikstaart 1 - 

Winterkoning 17 23 

Heggemus 16 13 

Roodborst 1 14 

Merel 42 33 

Zanglijster 2 2 

Nachtegaal - 5 

Bosrietzanger 1 - 

 

soort Aantal paren Aantal  paren 

 1984 1999 

Grasmus - 1 

Zwartkop 6 9 

Braamsluiper - 1 

Fitis 14 7 

Tjiftjaf 5 13 

Pimpelmees 1 8 

Koolmees 15 9 

Staartmees - 1 

Boomkruiper - 1 

Ekster 5 9 

Gaai 1 3 

Zwarte Kraai 1 2 

Kauw 7 20 

Spreeuw ? 25 

Huismus ? 20 

Ringmus - 1 

Vink - 1 

Groenling - 5 

Putter - 1 
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“Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek” klaar! 
 

 
Jelle van Dijk 
 

Op 4 februari 1997 kwamen ten huize van Ees 

Aartse enkele mensen bij elkaar. Ze vonden dat na 

een vogelboek (1989) en een plantenboek (1994) 

ook een meer algemene natuurgids moest worden 

uitgegeven. Nu, drie jaar en 25 vergaderingen 

verder, is het dan eindelijk zo ver dat het resultaat 

van onze inspanningen binnenkort getoond kan 

worden. De afspraken met  Drukkerij All-in BV te 

Rijnsburg zijn gemaakt en op woensdag 12 april 

zal de heer B. van Wouwe in zijn hoedanigheid als 

voorzitter van het Samenwerkingsorgaan Duin- en 

Bollenstreek het eerste exemplaar in ontvangst 

nemen. Dit heuglijke feit zal in het Jan Verwey 

Natuurcentrum plaatsvinden, aanvang 16.30u. 

De Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek heeft 

hetzelfde formaat en vrijwel dezelfde omvang als 

de eerder uitgebrachte boeken. Er is echter één 

ding dat direct opvalt: de vele kleurenfoto’s. 

Werden in de Flora van de Duin- en Bollenstreek 

80 kleurenfoto’s opgenomen, nu zijn het er 180 

geworden! Omdat uiteenlopende onderwerpen aan 

bod komen, moest aan veel mensen gevraagd 

worden dia’s voor dit boek af te staan. De rij van 

medewerkende fotografen is dan ook opvallend 

lang: Arnoud van den Berg, Joost Bouwmeester, 

Jelle van Dijk, Jan Jacobs, Rob Jansson, Dineke 

Kistemaker, Joop Kortselius, Lorenzo Maginzali, 

Arnold Meijer, Hans Rijngoud, René van Rossum, 

Piet Schaap, Ab Steenvoorden, Hein Verkade, 

Kees Verweij en René Wanders. 

Wat de vormgeving betreft werd weer op 

inspirerende wijze met René van Rossum 

samengewerkt. Frans Aartse was voor de derde 

maal bereid een leuk ontwerp voor het omslag te 

leveren. Er ligt binnenkort een fantastisch boek 

voor u klaar! . 

De laatste opmerking slaat  niet alleen op de vorm 

en de illustratie. Ook aan de inhoud van de teksten 

is bijzonder veel aandacht besteed. Een volledige 

opsomming van alles wat er in onze regio 

gevonden is, zult u niet in deze natuurgids 

aantreffen. Dat geldt met name voor soortrijke 

groepen als vogels, planten, insecten, slakken en 

paddestoelen. Bij deze hoofdstukken beperken we 

ons daarom tot die soorten die karakteristiek voor 

onze regio genoemd kunnen worden. Bij andere 

groepen is wel een (vrijwel) volledige lijst 

opgenomen. Dit is het geval bij zoogdieren, 

reptielen en amfibieën. 

De landschappelijke veranderingen van de laatste 

tien jaar komen nadrukkelijk aan bod in het 

hoofdstuk over de planten. Dergelijke 

veranderingen hebben meestal een directe invloed 

op de vegetatie en daarmee indirect ook op veel 

andere organismen. 

De volgende onderwerpen komen in de natuurgids 

aan bod: Zee en Strand (Wim Kuijper), Planten 

(Jelle van Dijk), Mossen en korstmossen (Joop 

Kortselius), Paddestoelen (Kees Verweij), 

Zoogdieren (Wim Kuijper), Vogels (Jelle van 

Dijk), Reptielen en amfibieën (Wim Kuijper), 

Insecten (Kees Verweij), Waterleven (Wim 

Kuijper) en Landslakken (Wim Kuijper). 

We verwachten dat deze natuurgids een breed 

publiek zal aanspreken. Het bestuur heeft het 

daarom aangedurfd 2000 ex. te laten drukken. Van 

Vogels van Noordwijk en omstreken en de Flora 

van de Duin- en Bollenstreek werden beide 1250 

ex gedrukt en verkocht. We gaan er bij deze oplage 

natuurlijk van uit dat zeker al onze leden dit boek 

willen hebben en dat velen dit boek anderen 

cadeau willen doen! Voor de prijs behoeft u het 

niet te laten, deze bedraagt  slechts  32,50. 

Onze leden kunnen het boek (na 12 april) behalve 

bij de boekhandel ook afhalen op de volgende 

adressen: 

- Rien Sluijs , Bremkant 38  Noordwijk-Binnen 

- Nel Nooijen , Joh. Molegraafstraat 14  

Noordwijk-Binnen 

- Jan Jacobs,  Prins Bernhardstraat 7  Noordwijk 

aan Zee. 
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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. 

 

In een wat zielig struikje op het duin ten zuiden 

van het Palaceplein zie ik steeds een koppeltje 

mussen. Met een stuk of twintig keeltjes kwetteren 

ze er in de eerste vroege voorjaarsdagen  lustig op 

los. De eerste morgen dat ik ze zag dacht ik aan 

ringmussen. Het gedrag, zo met z’n allen in een 

boompje, is typisch voor de ringmus. Het zijn 

echter `gewone` huismussen. 

Geregeld krijg ik de vraag te horen: Wat is er toch 

met de (huis)mussen aan de hand? Ik zie ze in de 

tuin en om het huis bijna niet meer. Ook mij is het 

opgevallen dat er in de winter minder mussen op 

de voertafel komen. Of ze veel minder dan 

voorheen om het huis tot broeden komen weet ik 

echter niet. De huismus is een vogel die we zo 

gewoon vinden dat er nauwelijks naar wordt 

gekeken. Er zijn bibliotheken volgeschreven over 

vogels, maar als je wat wilt nalezen over het 

vogeltje dat onder onze dakpannen woont, moet je 

flink zoeken. Het is de mens eigen om dat wat 

dichtbij en gewoon is over het hoofd te zien. Het 

moet bijzonder zijn en wat je van ver haalt is 

lekker.  

We blijven wel met de vraag zitten: Gaat het 

inderdaad nu zo slecht met de huismus? Haalt het 

beestje de volgende eeuw niet meer? In Randstad 

en broedvogels, een boek dat in 1981 uitkwam, 

wordt er nog gezegd dat ze het uitstekend doen. 

Volgens de schrijvers van het boek is er volop 

voedsel aanwezig terwijl er meer dan voldoende 

broedgelegenheid voorhanden is. In de Vogels van 

Noordwijk en omstreken, een boek dat in 1989 

verscheen, schat men het aantal broedparen in onze 

omgeving op 2500 tot 3000 paar. De vogels zijn 

toen niet geteld en ik denk dat dit ook later nooit is 

gebeurd. Zo loop je het risico dat je min of meer 

ongemerkt een vogelsoort uit je omgeving 

kwijtraakt.   

Misschien moeten we dus onze mussen maar gaan 

tellen. Bij ons loopje door het dorp een zakboekje 

in de hand en de aantallen turven. De hamvraag 

daarna is echter: Wat doe je dan met de gevonden 

gegevens. Veel vogelaars zijn van mening dat al 

dat tellen en inventariseren van vogels flauwekul 

is. Van vogels moet je gewoon genieten, is hun 

motto. Wat maakt het nu uit of je weet of er meer 

of minder huismussen in het dorp zijn? Als ze al in 

aantal achteruitgaan kun je daar toch niets aan 

doen. 

Zo zou je mensen die naar vogels kijken in twee 

categorieën kunnen indelen. In de eerste plaats de 

genieters, die onbekommerd door dorp en veld 

banjeren en al het moois dat ze zien in zich op 

nemen.  

Daarnaast diegenen die zich zorgelijk op pad 

begeven, steeds beducht weer een soort niet meer 

aan te treffen. Net als die ezel tussen twee tassen 

graan kan ik maar geen keus maken tussen de 

eerste of de tweede opstelling. Jaren geleden telden 

we op een stuk of vier duintoppen alle trekvogels 

die naar het zuiden vlogen. Met Kees Luyt zat ik 

op een duintje aan de duinvoet en ik had het aardig 

naar mijn zin. De volgende zaterdag zat ik echter 

alleen. Van diegenen die de zeereep bemanden 

hoorde ik later dat Kees wandelend over het strand 

was gesignaleerd. Uit volle borst zong hij daarbij 

het `O Solo Mio`. Volgens mijn zegslieden straalde 

het genot van hem af. Had hij nou toch de goede 

keus gemaakt?    
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        OMKIJKEN.........ZESTIG JAAR TERUG. 

 
Ees Aartse 
 

Geen omkijken deze keer in de oude Strandlopers. 

De redaktie heeft gemeend dat terugkijken op wat 

vijfentwintig jaar geleden in de Vereniging is 

gebeurd een mooie grens is. In 'De Strandloper' van 

het 4e kwartaal zullen we terugkijken op de 

gebeurtenissen in 1976. 

We kijken deze keer verder terug in het verleden. In 

een oude NOORDWIJKER van 1940 vond ik een 

artikel van Kees van der Luijt. Het leek me leuk om 

terug te kijken hoe hij als 29-jarige de natuur 

beleefde, hoe het landschap er toen uitzag en welke 

vogels en planten in en rond Noordwijk te vinden 

waren.  

Kees van der Luijt, bij velen beter bekend als ome 

Kees Luijt, is één van de oprichters van onze 

vereniging. Zijn hele leven is natuur. Het is nog niet 

zolang geleden dat hij dagelijks op het strand en in 

de duinen te vinden was. Hij ging vroeg op pad en 

als hij in de loop van de morgen thuis kwam, had hij 

er al een dag opzitten, zei hij. Ook nu nog op 89-

jarige leeftijd mag hij nog graag een ommetje door 

het duin maken. Hij ziet niet zo best meer, maar zijn 

gehoor is nog tamelijk goed. 

Kees van der Luijt kon heel goed wat hij zag en 

beleefde onder woorden brengen. Na zestig jaar is 

zijn romantische verteltrant nog heel goed leesbaar. 

Dat zult u met me eens zijn als u zijn impressie leest 

(in de taal van nu maar in de stijl van toen) over de 

komst van de lente.  

 

 

DE LENTE KOMT 

 

De vogels zingen het van de daken en van de 

bomen. De natuur ontwaakt uit de lange 

winterslaap. Alles gaat zich weer kleuren, de 

bloemen in wondere kleurschakeringen en de 

bomen in het mooie lichtgroen. De stammen der 

ranke berkjes blinken en schitteren in de voorjaars-

zon. Wandelaars komen weer opdagen en trekken 

naar duin en strand, waar de natuur ook het beste 

gade te slaan is. 

De kokmeeuwen hebben het zomerpakje alweer 

aangetrokken en dagelijks ziet men ze op het strand 

tippelen met hun bruine kapjes of zwenken door de 

lucht. 

Iedere dag hoort men de scholekster roepen. En 

koppels vechten op het strand om het lekkerste 

hapje te bemachtigen. 

Ook de zilvers ziet men dikwijls bakkeleien om een 

kokkel. Ze zijn heel wat levendiger dan in de winter. 

Vooral de scholeksters. Zeker vijftig procent van 

onze wintergasten zijn gesneuveld door de vorst. 

Ook sterven er jaarlijks duizenden door stookolie, 

vooral zeekoeten. Soms vindt men er wel 20 à 30 

langs de hoogwaterlijn op één wandeling. De bonte 

kraaien zorgen er wel voor dat ze geconsumeerd 

worden. 

Maar we hadden het over de Lente. Klaterend valt 

het maartse zonlicht over Noordwijks landschap, 

een zoete belofte inhoudend. Alles ontwaakt: het 

gerucht werd ons verspreid door hazelaar en wilg. 

De kastanjes krijgen al flinke knoppen. Nu nog een 

warm lentezonnetje en zij springen open in hun 

pracht. 

De crocussen steken hun tere kopjes al door het riet, 

als voorboden van de lente.  

De hyacinten bloeien bij ons al voor het raam, nog 

enkele weken en de velden zullen bloeien in 

wondere kleurenpracht en duizenden mensen in 

verrukking brengen. Alles haast zich om tot bloei en 

volle wasdom te komen. 

Onze leeuwerik zong twee weken geleden al. Hoog 

boven de akkers jubelde hij ons toe: de Lente komt. 

Toen hij ons voor de zoveelste maal weer in verruk-

king had gebracht door zijn mooie zang, daalde hij 

langzaam naar beneden om het laatste stukje pijlsnel 

neer te dalen in het land. 

De trekvogels zijn gekomen over eindeloze vlakten 

van hun winterplaatsen naar de broedplaatsen hier. 

Grote troepen trekken met vlugge vleugelslag de 

uitgestrekte polders binnen. 

Zij zijn er: de kieviten in hun bruiloftskleed. Ze 

duikelen door de lucht van blijdschap over de komst 

van de lente. En dagelijks hoort men hun jubelkreet 

'kiewiet kiewiet' boven de groene weide. Met vlugge 

pasjes ziet men ze door het gras lopen, staan dan 

plotseling stil, pikken driftig in de grond naar 

slakjes of wormpjes en gaan dan weer verder. Als 

wij dichtbij komen en over het damhek klimmen, 

komt hij al van ver op ons afstormen alsof hij 

zeggen wil: 'wat doen jullie in mijn domein?' Zijn 

echtgenote heeft hem al begrepen en is hem gauw 

van het nest gesmeerd. Als wij het weiland verlaten, 

doet hij ons nog een eindje uitgeleide, alsof hij 

zeggen wil 'ziezo, jullie heb ik lekker afgepoeierd.' 

Hier en daar bloeien de sneeuwklokjes ook alweer; 

die zijn er altijd gauw bij. Scherp tekenen zij zich af 

tegen de met bladeren bedekte grond. 's 

Morgensvroeg lijken het net grote dauwdruppels. 

Wanneer u de lente in al haar schoons wilt zien, 

kom dan 's morgens eens om zes uur uit bed en ga 
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een wandeling maken langs het strand, tot het eind 

van het draad, daar de duinen in door de dennen, de 

binnenduinrand terug en de Duinweg af naar huis.  

Zodra u op het strand komt, wordt u al begroet door 

de meeuwen. Een mooi gezicht is ook de 

strandlopertjes wanneer ze voor u uitlopen met hun 

korte trippelpasjes, om dan plotseling op te vliegen, 

en ze te zien keren en zwenken daar in de lucht, als 

op commando. Prachtig ziet men dan de zilveren 

onderkant van de vleugels schitteren in het zonlicht. 

Bij het eind van het draad, boven op het duin, krijgt 

u een prachtig gezicht over de dennen, dat als een 

groen tapijt over het duin ligt. 

Als u door de dennen loopt, wordt u van alle kanten 

begroet door de zangvogeltjes. De lijster zingt het 

mooiste lied uit volle borst: het is het lied van de 

lente. De fitis en de roodborsttapuit wedijveren met 

elkaar en ook de wielewaal is weer 

vertegenwoordigd. Daar tussendoor hoort men de 

schorre roep van de vlaamse gaai, de eierrover bij 

uitnemendheid. 

Het mooiste gezicht krijgt men aan de rand van de 

dennen, bij het polderland. De boerderijen liggen te 

schitteren in het zonlicht. Prachtig glinsteren de 

sloten in het groene weiland, alsof er grote stukken 

koek afgesneden zijn met een reuzehand. Men heeft 

in het voorjaar ook geen hinder dat de rust verstoord 

wordt door jengelende grammofoonplaten, die er in 

het kampeerterrein bij honderden afgedraaid 

worden, die de vogels veel hinder veroorzaken en de 

natuurliefhebber een gruwel zijn. En wanneer u dan 

nog even vertoeft op de bank bij de boshut en u 

wordt van alle kanten onthaald op de mooiste 

vogelzang in de vrije natuur en u loopt dan nog de 

Duinweg af door de bloeiende tulpenvelden, die 

straks zullen pronken met honderden kleuren kris 

kras door elkaar, dan geloof ik toch zeker, dat u de 

beslommeringen van het dagelijkse leven en de 

strijd om het bestaan een wijle vergeet. En dan zal 

er onwillekeurig een jubelkreet in uw hart opkomen 

om de lente, die de Schepper van het heelal zo mooi 

voor ons heeft gemaakt. Natura sanat (zoekt uw 

evenwicht in de Natuur). 

 

De vogels zingen: de lente is daar! 

En niemand kan raden hoe en vanwaar; 

Ze is heel zoetjes gekomen: 

Stil in de nacht 

En plots schitteren velden en bomen vol pracht. 

Hoe stillekens ruist het beekje zo zacht; 

De knopjes ontluiken, heel de aarde lacht. 

Hoe bloeien de klokjes rein en klaar; 

De vogelen zingen: de lente is daar! 

Breng lof aan uw Schepper, 

De lente is daar. 

 

C.van der Luyt. 

 

(Eerder gepubliceerd in de  'De Noordwijker' van 12 

april 1940) 

   

 

Kort verslag van de bijeenkomst van de Paddestoelenwerkgroep op 

maandag 7 februari 2000 in het Jan Verwey Natuurcentrum te Noordwijk. 
 

Aanwezig: Kees Verweij, Dineke Kistemaker, Hans 

Langeveld, Edwin Maassen, Nel Nooyen, Harm 

Heddema, de heer en mevrouw Schlatmann, mevr. 

van Eeden en Alice van Duyn; 

 

Afwezig met kennisgeving: Els Löhr, Arie van der 

Plas, Kitty Alkemade en Mieke Bernard. 

 

Na een woord van welkom zet Kees Verweij 

allereerst de opzet van het monitoringssysteem uit. 

Van de zijde van de Mycologische Vereniging is 

verzocht of wij mee willen doen aan het padde-

stoelenmonitoringsproject, getiteld "Paddestoelen 

in het meetnet". 

Sedert een aantal jaren wil men landelijk bezien, 

hoe het is gesteld met de paddestoelen in 

Nederland en welke ontwikkelingen er gaande zijn. 

Sommige soorten gaan sterk achteruit en andere 

gaan weer vooruit. Om hierin een wat duidelijker 

beeld te krijgen probeert men verspreid over het 

land meetpunten uit te zetten, waarbinnen de 

paddestoelen nauwgezet worden bekeken. Het gaat 

hier om vlakken van 1000 m2 of om stroken van 

500 m2. De omgeving rond Noordwijk is nog een 

witte vlek en vandaar, dat men onze medewerking 

heeft gevraagd. Begin november vorig jaar zijn er 

in aanwezigheid van de landelijke coördinator, 

Mirjam Veerkamp, drie van dergelijke vlakken 

uitgekozen, die voor monitoring in aanmerking 

komen. Een ervan is gelegen in de Noordduinen, 

ongeveer ten westen van de Jeugdherberg aan de 

Randweg. De overige twee liggen dicht tegen de 

Gooweg in het landgoed Oud-Leeuwenhorst.  

Voorwaarden voor de keuze van een meetpunt is 

allereerst het voorkomen van een van de telsoorten 

in zo'n telgebied. In totaal zijn er ruim 100 

telsoorten. Deze telsoorten pretenderen een goede 

weergave te geven van de kwaliteit van het 

betreffende gebied en zijn qua kenmerken vrij 

eenvoudig op naam te brengen en te inventariseren. 

Verder moet zo'n meetpunt homogeen en bosachtig 

van karakter zijn. 
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De bedoeling is, dat deze gebiedjes een maal per 

maand tijdens de maanden juli t/m november 

worden bezocht en geïnventariseerd worden. De 

gegevens worden op speciale formulieren ingevuld 

en aan het begin van het volgende jaar aan de 

Mycologische Vereniging toegezonden. Degenen, 

die aan dit onderzoek deelnemen kunnen 

beschikken over een zeer goed verzorgde 

determinatiegids met prachtige afbeeldingen in 

kleur. 

In principe willen alle aanwezigen aan dit 

onderzoek meedoen en er wordt afgesproken, dat 

zij gezamenlijk eind juli a.s. aan de uitgezochte 

vlakken een bezoek zullen brengen. 

Aan de betreffende terreineigenaren moet nog 

toestemming worden gevraagd om dit onderzoek 

uit te voeren, maar dat zal Kees Verweij voor zijn 

rekening nemen. Verder zal hij nog de benodigde 

formulieren opvragen. 

Verder wil de Zuid-Hollandse afdeling van de 

Mycologische Vereniging in het najaar graag een 

bezoek aan Noordwijk brengen. Wellicht, dat men 

dan in het Jan Verwey Natuurcentrum tezamen kan 

komen en vandaar uit op pad kan gaan. Aan het 

einde van deze toelichting wordt gevraagd of men 

ook een of meer gebieden kan inventariseren, 

bijvoorbeeld tijdens een speciale excursie. Deze 

werkwijze wordt ook door de Mycologische 

Vereniging gevolgd. Gedacht kan worden aan een 

terrein in de Coepelduinen en aan een terrein in het 

binnenduinrandgebied. Tot slot wordt aandacht 

gevraagd voor het oefenen in het determineren van 

paddestoelen. Er is bijvoorbeeld in Wassenaar een 

heel actieve groep en wellicht kan daar eens een 

bezoek gebracht worden of we kunnen misschien 

een of meer leden van deze groep uitnodigen. 

Na de pauze laat Kees Verweij een aantal 

paddestoelenopnamen zien, die hij tijdens een 

excursie van de KNNV in de oostelijke Ardennen 

in België heeft gemaakt. Hierna toont hij nog 

enkele bijzondere paddestoelen uit de 

Coepelduinen. 

Tot slot toont Edwin Maassen een aantal opnamen, 

die hij heeft gemaakt tijdens een speciaal 

werkweekend van de Nederlandse Mycologische 

Vereniging. 

Hierna wordt deze avond gesloten onder 

dankzegging voor de getoonde belangstelling. 

 

Kees Verweij 

 

 

EERST VUT EN DAN IERLAND - II 
 

Donderdag 20 mei 1999 8 uur 30 km ten zuiden 

van Cork aan de kust. 

 

De caravan staat zo ongeveer op het smalste deel 

van het schiereiland 'Old Head of Kinsale'. Het is er 

pakweg 80 meter breed en het ligt ongeveer 100 

meter boven de Celtic Sea die we naar beide zijden 

kunnen overzien. Vóór ons de lange dunne 

rotsvinger met toegangshek en portiershuisje. Het 

hek staat zeer uitnodigend open en het huisje is zeer 

uitnodigend leeg. Erachter glooiende velden, 

gemillimeterd gras met een tint groen die je in 

Ierland alleen op golfterreinen vindt. De gedachte 

dat een dozijn mollen hier prachtig werk kan 

verrichten is niet netjes, maar is er wel! We gaan 

dan ook niet naar 'binnen' voor het gras maar in de 

verwachting nog veel meer van de steile wanden te 

zullen zien als vanaf onze staanplaats. We wandelen 

3 kilometer om het lighthouse op de uiterste punt te 

bereiken. Hier geen steile wanden maar een 

langzaam aflopende rotskust waar we in geen enkel 

struikje wèl 1 Fitis en 1 Roodborst aantreffen!  

De golfterreinen zijn niet helemaal leeg. We tellen 

30 Scholeksters en 18 Alpenkraaien. Om daarvoor 

zo'n prachtig stuk natuur..... Nee, laat maar. 

Van een, naar zijn verkeerd geslagen balletje 

zoekende, Ier krijgen we ongevraagd de hele 

geschiedenis van de vuurtoren te horen. In 1853 

daar gebouwd, wordt het sinds een paar jaar 

automatisch bediend. Met toch nog een interessant 

detail: van hieruit volgde men het zinken van het 

Engelse passagiersschip de 'Lusitania' die met 

hoofdzakelijk vrouwen en kinderen op weg was 

naar Canada. Het zou de geschiedenis ingaan als het 

eerste Engelse schip dat in de Eerste Wereldoorlog 

op 7 mei 1915 door de Duitsers werd getorpedeerd. 
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Bij het passeren van het portiershuisje hebben we 

wél vriendelijk naar binnen gewuifd en géén 4 Ierse 

ponden betaald. 

De Alpenkraaien kuierden nu om de caravan. 

Na de koffie nemen we weer positie in bij de steile 

wanden die we van hieruit het best kunnen overzien, 

weten we nu.  

Wolken Drieteenmeeuwen vliegen van en naar 

richels waar al wolken Drieteenmeeuwen 

verblijven. Het 'kitty-wiek, kittywiek' overstemt alle 

andere geluiden. 

Komen meeuwen in het algemeen door geluid 

en voorkomen soms wat onsympathiek over, 

dan vergeet je dat bij de Drieteenmeeuw. Mooi 

rond kopje, donkere ogen, gele snavel, zwarte 

pootjes en dat bekende geluid maken er juist 

een lief meeuwtje van. Het zijn echte 

kolonievogels die afzonderlijke delen van de 

wanden innemen buiten de richels die door 

Alken en Zeekoeten zijn bezet. Alle 

broedplaatsen zijn van ver herkenbaar aan de 

witte poepranden en -plekken. 
Alken en Zeekoeten, die uitrusten op kleine 

rotseilandjes, lijken net oude mannetjes die met 

elkaar keuvelen over de laatste nieuwtjes.... o.k. o.k. 

net Vutters dan. Een aantal Zilvermeeuwen ontdekt 

ineens hoe leuk het is deze Vutters te pesten door er 

laag overheen te vliegen, met als gevolg lege 

eilandjes en een volle zee. Ze moeten toch al zoveel 

moeite doen om eruit te komen. Een gedrongen lijf 

en smalle vleugeltjes verleent weinig 

vliegvermogen. De vogels die de laagste richels 

bezetten moeten hun uiterste best doen bij het 

afvliegen niet in het zeewater te verdwijnen. Bij de 

meesten lukt dat vaak ook maar net. Regelmatig 

blijken echter de berekeningen niet te kloppen en 

plonzen ze in een golf. Grappig is dan dat ze hun 

vlucht zonder onderbreking onder water voortzetten 

en met dezelfde vleugelbeweging hun weg 

vervolgen. 

Verder weg in zee blijven Jan van Genten, Noordse 

Stormvogels en Pijlstormvogels 

voorbijtrekken. Kortom een plek om 

dagen te verblijven, maar Ierland is 

groot zelfs voor 8 weken vakantie. 

Via Galantere, klein, kleurig in een 

schilderachtige baai, bereiken we Castte 

Toewensend. De hoofdstraat loopt zo 

steil omlaag dat je er met gemak een 

springschans van kunt maken. 

We laten de auto en caravan 'boven' 

staan en dalen af naar het centrum. In 

wat ze daar beweren, de oudste Ierse 

pub drinken we koffie en eten heerlijke 

scones met marmelade, op onze handen 

gekeken door fraai uit hout gesneden 

bebaarde Ierse figuren, onder een laag 

plafond gedragen door zware kromme 

houten balken. 

Op het laagste punt van het dorp loopt 

de straat uit in een klein haventje met 

wat kleurige vissersbootjes. Het is 

ongetwijfeld vanuit zee bereikbaar maar 

ligt geheel in de luwte van de landtong 

aan de overkant. 

Van een oude houten vissersboot, die op 

het strandje werd gezet, zijn de wanden deels 

vergaan en steken spanten als ribben van een skelet 

omhoog. Het geheel lijkt er door de hand van een 

kunstenaar te zijn aangebracht en besef je ineens dat 

met dit tempo nog niet de helft van Ierland valt te 

ontdekken. 

We naderen in het zuidwesten de drie schiereilanden 

Beara, Iveragh en Dingle deels in het graafschap 

Cork en deels in Kerry. Ze vormen samen één van 

de grootste toeristentrekpleisters. 

Vlakbij het plaatsje Glengarriff op Beara vinden we 

een kleine camping met een zeer makke Roodborst, 

Vink en Merel. 

Hier vandaan verkennen we de omgeving en dan 

blijkt het gebied behoorlijk bergachtig te zijn met 

toppen tot 700 meter. De doorgaande wegen zijn 

over het algemeen smal en bedenkelijk slecht. 

Wanneer je daar vanaf dwaalt wordt het zelfs link: 

kronkelend, onoverzichtelijk door hoge heggen en 

gaten als echoputten. Maar het voert ons wel door 

een schitterend landschap. Steile wanden van 

geplooid gesteente afgewisseld door verborgen 
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dalen met overal resten van kleinschalig turfsteken 

uit vroeger en recent verleden. Velden gele 

Gaspeldoorn, rozerode Rododendron, witte 

Veenpluis en langs de wegen en weggetjes 

metershoge fuchsiastruiken in bloei. 

Op de Healy Pass (maar 330 m!) raken we over de 

grens van Cork naar Kerry aan de noordkant van het 

schiereiland. Over de Kenmare River zien we in de 

verte Iveragh liggen. We rijden nu op de kustweg 

die 'Ring of Beara' wordt genoemd. Het plaatsje 

Eyeries is even uitstappen waard. Zien we in dit 

deel van Ierland regelmatig huisjes in frisse kleuren 

gesaust, in Eyeries lusten ze er wel pap van. Knal 

hemelsblauw naast hard gaspeldoorngeel, diep 

rododendronroze gevolgd door Iers golfbaangroen 

en daarachter intens fuchsiapaars! Het doet 

aanvankelijk zeer aan de ogen maar voor je het eind 

van de dorpsstraat bereikt, ben je er aan gewend en 

ga je het bijna mooi vinden. 

In het plaatsje Castletown-Bearhaven liggen 

vissersboten met dito kleuren en stormt je van een 

hardturkooise gekalkte gevel een immense 17e 

eeuwse postwagen tegemoet. 

De mogelijkheid om voor 10 pond met de boot 

dolfijnen te bekijken, plaatsen we in de agenda. 

Bij 'thuiskomst' zit de Roodborst op de buitenstoel, 

de Vink op en de Merel onder de tafel. 

Die avond maken we kennis met een zeer nietig Iers 

fenomeen; het meivliegje. Zo groot als een 

speldenknop maar met honderden tegelijk 

marcheren ze zelfs door de kleinste gaatjes naar 

binnen en beginnen ons naar hartelust te beknagen. 

De minibekjes van de loeders blijken ware 

martelwerktuigen en veroorzaken venijnige steken 

op gezicht, tussen het haar en op de handen ondanks 

de middelen die we er tegen hebben aangebracht. 

Dat ze tegen een uur of 10 even snel vertrekken als 

ze kwamen, doet er niets toe. "We gaan morgen 

verder!" 

 

Maandag 24 mei 1999 

 

We dwingen de Roodborst, Vink en Merel opzij te 

gaan, pakken de boel in en rollen van de camping 

om 500 meter verder te parkeren bij het bord 'over-

tocht naar het National Park Garinish Island.' Niet 

echt gepland maar even later varen we toch onder 

een bank vol zeehonden door op weg naar het 

vroegere bezit van een steenrijke Schot die hier 

zijn eigen subtropisch paradijsje schiep. Bomen en 

struiken uit alle delen van de wereld zijn er 

aangeplant en verlenen de bezoeker een kijkje tot 

ver buiten Europa. Perfect onderhouden gazons, 

fraaie prieeltjes met doorkijkjes naar nog meer 

eilandjes en in het midden het landhuis vol antieke 

meubels. Er bloeit nog maar weinig. Het zijn de 

azalea's die kleur geven aan en in het park, maar 

dan in ongelooflijk veel variaties en tinten. Het 

geheel wordt muzikaal ondersteund door 2 

Zanglijsters en 1 Vink. 

Van Glengarriff volgen we de N71 noordwaarts 

naar Kenmare. De weg slingert tussen en door de 

Caha- en Barraboymountains met nauwe passages 

en tunnels en is zo slecht dat de inhoud van laden en 

kastjes over de caravanvloer rolt. Elkaar passeren 

geeft echter nergens problemen. De tegenliggers 

zijn natuurlijk grotendeels Ieren, maar iedereen 

zoekt mee naar de beste oplossing en knippert met 

lichten of zwaait met armen om bedoelingen 

duidelijk te maken. 

Het bord 'keep left', dat om de mijl is aangebracht, 

duidt niet op de Ierse vergeetachtigheid maar op de 

eigenschap om midden op de weg te blijven rijden 

omdat dat het veiligste is vanwege de gaten. Na 

twee duiken in zo'n gat doe je als toerist dapper 

mee. 

 
Papegaaiduiker 
 

Aan de zuidzijde van Iveragh bij het plaatsje Sneem, 

vinden we 4 kilometer van de 'Ring of Kerry' een 

minuscuul haventje in de luwte van wat hogere 

stenen bulten, een drietal huisjes in de verte en een 

ruïne dichtbij. Tussen de stenen van de kademuren 

zoeken Boerenzwaluwen naar vliegen, in het gras er 

naast doet een Roodborst hetzelfde en trekt een 

Tapuit wurmen uit de grond (echt waar!). Het geluid 

wat hier doordringt is een allegaartje van klotsend 

water, meeuwen, Scholeksters, schapen, 

Winterkoning en Fitis. Kortom een prima plek voor 

weer een paar dagen vrij kamperen. 

Iveragh ligt bezaaid met historische restanten van 

ringforten, Oghamstones, Clochans en ruïnes van 

burchten en kasteeltjes. 
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Voor de kust liggen vogeleilanden bij uitstek zoals 

de Skelligs en        Puffinisland (o.a. Jan van Gent 

en Papegaaiduikers). Er varen bootjes heen, maar 20 

pond p.p. vinden we te prijzig. 

Bij de caravan terug, Rouwkwikstaart op het 

fietsstuur, Bontbekplevieren en Tapuiten tussen het 

wier in het leeggelopen haventje, de 

Boerenzwaluwen nog steeds op de kademuren en 

vanaf de 'bult' met uitzicht op Beara, 3 Zwarte 

Zeekoetjes. 

Een Ier op gympen met werphengel heeft aan een 

halfuur genoeg om driekwartmeter vis uit de 

Kenmare River te hijsen en een oud Iers vrouwtje in 

snowbootes heeft meer tijd nodig om in Gallic 

(streektaal) haar verhaal kwijt te raken. Naar de toon 

en haar gezicht te oordelen bevat het alle kommer 

en kwel van de familie of ging het over de Ierse 

Sociale Voorzieningen? Het zijn de enige twee 

mensen die we er in vier dagen zien. 

 

De 'Ring of Kerry' is niets anders dan een smalle 

kustweg om Iveragh heen en begint en eindigt in 

Killarney, landinwaarts. Het grote vervoer (touring-

cars) rijdt uitsluitend tegen de klok in over deze 

route. Weten wij veel. Maar we hebben geen haast. 

Haast is hier slecht voor schokbrekers, voor Ieren en 

voor jezelf. Dolen moet je er. 

In Killarney de eerste Ierse koude douche. Wat te 

denken van tientallen paardentaxi's om toeristen 

naar idyllische plekjes te vervoeren. Killarney ligt 

temidden van meren, bossen en bergen met daarbij 

Ierlands hoogste top van 1041 meter. Gelegenheid 

te over voor lange wandelingen zonder al die 

toeristen. 

Het meest noordelijke van de drie schiereilanden is 

Dingle. Het is er minstens even mooi maar zonder 

veel toeristen.  

In het zuidwesten bij het plaatsje Fahan liggen 400 

Clochans waarvan de meesten te herkennen zijn als 

steenhopen. Clochans zijn ronde huisjes van  

losgestapelde stenen die van de 6e tot de 8e eeuw 

werden gebouwd en bewoond. Bij de fraaisten staat 

steevast een krikkemikkig keetje waarin de 

terreineigenaar of familie van hem een pond per 

persoon incasseert voor een bezoek. 

Bij Slee Head slaan we de 'hoek om' en staan ineens 

voor één van de mooiste panorama's tot nu toe. 

Voor ons de aflopende intens groene helling vol 

muurtjes van losse stenen eindigend in de Blasket 

Sound. Als decor ligt op de achtergrond Great 

Blasket Island en nog wat kleine hoopjes. Van 

hieruit vaart er een bootje op en neer. Op een vlak 

stukje met hetzelfde uitzicht draaien we de 

caravanpoten uit. Morgen varen we over. 

 

Coby en Dick Passchier. 

  

Bijzondere plantenvondsten in de Duin- en Bollenstreek in 1999 
 
Martien de Graaf & Jelle van Dijk 

In 1994 werd een volledige lijst van de op dat 

moment bekende plantenvondsten in onze regio 

gepubliceerd in de Flora van de Duin- en 

Bollenstreek. Sindsdien zijn enkele artikelen in De 

Strandloper verschenen waarin nieuwe vondsten 

bekend werden gemaakt: 

 

- 28e jaargang, nr. 4 (december 1996) 

- 30e jaargang, nr. 1 (maart 1998) 

- 30e jaargang, nr. 4 (december 1998). 

-  

In dit artikel wordt deze lijn voortgezet. Niet alleen 

zullen soorten besproken worden die nog niet 

eerder in de Duin- en Bollenstreek werden 

aangetroffen; ook zullen nieuwe vindplaatsen van 

schaarse soorten worden genoemd. Dat daarbij 

vaak industrieterreinen en wegbermen worden 

genoemd, spreekt haast vanzelf. Het grondverzet 

op dergelijke plaatsen geeft veel zaden een kans te 

kiemen. Helaas hebben dergelijke groeiplaatsen 

meestal een kort bestaan. 

Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 

Nerfamarant – Amaranthus blitoides 

Het voorkomen van deze plant in de AWD was al 

enige jaren bekend, maar in het Zuid-Hollandse 

deel van dit gebied werd deze soort tot nu toe nog 

niet aangetroffen. Op 25 september trof JvD een 

fraai exemplaar aan langs het pad dichtbij de 

tweede brug over het Oosterkanaal (blok 24-48-

53). De Nerfamarant komt oorspronkelijk uit 

Amerika en is in de AWD vooral te vinden op 

open zandige plaatsen langs paden.  

 

Muurbloem – Erysimum cheiri 

Het aantal soorten dat vanuit tuinen in het 

straatmilieu verwildert, blijft nog steeds toenemen 

(zie ook bij Grote leeuwenbek). Overbodig te 

zeggen dat deze zogenaamde urbane soorten zich 

alleen kunnen handhaven als er niet gespoten 

wordt met onkruidbestrijdingsmiddelen. Deze 

vroegbloeiende crucifeer met grote, donkergele 

bloemen werd door MdG aangetroffen in 

Noordwijk (blokken 30-16-25, 30-17-32) en 

Noordwijkerhout (blok 30-17-24). 
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Grijze mosterd – Hirschfeldia incana 

Op 28 juni troffen wij op het industrieterrein 

Sassenheim-Zuid langs de Oosthoutlaan (blok 30-

27-14) deze soort aan. 

In 1998 hadden wij 

deze forse soort met 

vele exemplaren reeds 

waargenomen op het 

terrein van de veiling 

Flora in Rijnsburg 

(blok 30-27-32). 

 

Engels gras – Armeria 

maritima 

Langs de provinciale 

weg N206 bij De Zilk 

(blok 24-58-12) vond 

JvD op 16 mei drie 

grote pollen. Op 23 

mei bleek deze soort 

ook dichter bij 

Noordwijkerhout te 

groeien (blok 24-57-

55). Deze soort hoort 

thuis in het brakke 

milieu langs schorren 

en kwelders. Tegenwoordig wordt deze plant ook 

hier en daar gevonden langs rijkswegen. Door de 

gladheidbestrijding met pekel kan op dergelijke 

plaatsen ook een enigszins brak milieu ontstaan. 

Bij velen bekend is de berm van de A1 bij Rijssen. 

Een foto van de groeiplaats bij De Zilk is te vinden 

in de Natuurgids van de Duin- en Bollenstreek. 

 

Doorwas – Bupleurum rotundifolium 

Op 19 juni werden door MdG op een braakliggend 

terreintje aan de Tramsteeg (blok 30-17-31) enkele 

exemplaren van deze soort aangetroffen. Het 

betreft hier een schermbloemige met gele bloemen, 

waarbij de stengels als het ware door de bladeren 

meegroeien (doorwas). 

 

Grote leeuwenbek – Antirrhinum majus 

Deze gekweekte leeuwenbek met vrij grote 

bloemen in diverse kleuren ontsnapt steeds meer 

uit tuinen in de richting van straattegels. Net als bij 

Klein glaskruid en in veel mindere mate 

Muurbloem wordt bij toenemende urbanisatie “het 

muurtje” verlaten en “het plaveisel” opgezocht. In 

de periode juli-september noteerde MdG de Grote 

leeuwenbek in Noordwijk (blokken 30-17-31, 30-

17-32, 30-17-21), Noordwijkerhout (blokken 24-

57-54, 24-57-55, 30-17-24), Sassenheim (blok 30-

18-42) en Katwijk (blok 30-26-14). 

 

Muurfijnstraal – Erigeron karvinskianus 

Deze recent beschreven nieuwe urbane soort werd 

door MdG in juli in ons gebied aangetroffen en wel 

tussen het plaveisel langs een tuin aan de Krab te 

Katwijk (blok 30-26-15). Het betreft hier een 

verwilderde sierplant met liggende stengels en 

tweekleurige lintbloemen: van boven wit en roze 

tot pars van onderen. 

 

Groot streepzaad – Crepis biennis 

langs de Zuidelijke randweg te Voorhout (blok 30-

17-55) werd door MdG eind mei een grote 

groeiplaats van deze soort ontdekt. Hoewel de 

plant landelijk gezien niet zeldzaam is, was dit 

toch de eerste vondst in ons gebied. Omdat het 

bijna een monocultuur betrof, lijkt uitzaai de 

oorzaak. 

 

Blauwe zegge – Carex panicea 

Enkele jaren geleden werd het Starrenbroek 

(gelegen in de AWD achter het zweefvliegveld, 

blok 24-58-11) voor een 

deel afgeplagd. Direct 

vestigden zich hier 

soorten als Tormentil en 

Kruipend zenegroen. Ook 

de Drienervige zegge 

werd spoedig gevonden. 

Op 16 mei vond JvD hier 

ook de Blauwe zegge. In 

het verleden is naarstig 

naar deze soort gezocht 

bij het Oosterduinse Meer, 

maar steeds bleek het om 

slecht ontwikkelde 

exemplaren van de 

Zeegroene zegge te gaan.  

 

 

Nieuwe vindplaatsen van 

zeldzame soorten 

 

Strandbiet – Beta 

vulgaris subsp. maritima 

Van de Koningin 

Astridboulevard (blok 30-16-35) werd deze soort 

gemeld door P. van den Berg. Af en toe wordt de 

Strandbiet in de zeereep gesignaleerd. De enige 

groeiplaats waar deze soort jaarlijks is aan te 

treffen, bevindt zich op de Katwijkse uitwatering. 

 

Gele hoornpapaver – Glaucium flavum 

In september vond MdG langs een strandopgang in 

de Coepelduynen (blok 30-16-44) een mooi 

uitgegroeid rozet van deze zeldzame soort. De 

laatste jaren waren vondsten bekend van kleine, 

eveneens nog niet bloeiende planten op de 

Katwijkse uitwatering. 
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Grijskruid – Berteroa incana 

Na publicatie van een groeiplaats langs de 

Rembrandtweg (Noordwijk aan Zee) in 1998, 

meldde P. van den Berg groeiplaatsen langs de 

Koepelweg en de Atjehweg in Noordwijk aan Zee 

(eveneens in blok 30-17-35) 

 

Groot heksenkruid – Circaea lutetiana 

Tijdens de Offemexcursie vond MdG langs een pad 

enkele een groeiplaats van nog niet bloeiende 

planten in blok 30-17-42. In augustus trof JvD het 

Groot heksenkruid aan in Park Rusthoff in het 

centrum van Sassenheim (blok 30-18-42). Tot nu 

waren alleen vondsten bekend uit de hakhoutbossen 

bij Lisse en van het tentoonstellingsterrein van de 

Keukenhof. 

 

Vlakke kruisdistel – Eryngium planum 

Deze soort wordt in onze omgeving regelmatig 

gekweekt. De laatste tijd treffen we deze soort 

regelmatig aan in het straatmilieu. Op 5 juni vond 

JvD een exemplaar tussen het plaveisel langs de 

Beeklaan in Noordwijk(blok  30-17-41) en op 4 juli 

werd een exemplaar gevonden langs de Duinweg 

(blok 30-17-21). 

 

Hondspeterselie – Aethusa cynapium 

Merkwaardig genoeg werd deze giftige plant tot nu 

toe slechts eenmaal in onze regio gevonden. Op 19 

juli vond MdG een exemplaar op een braakliggend 

terreintje aan de Tramsteeg in Noordwijk-Binnen 

(blok 30-17-31). 

 

Bilzekruid – Hyoscyamus niger 

In begin juli vond MdG enkele exemplaren, 

waarvan één van een meter hoog, op een 

braakliggend terreintje aan de Tramsteeg in 

Noordwijk-Binnen (blok 30-17-31). Deze zeldzame 

soort wordt in onze omgeving af en toe op 

dergelijke plaatsen gevonden. 

 

Wild kattekruid – Nepeta cataria 

Op 7 juli vond JvD enkele bloeiende exemplaren 

van het Wild kattekruid in de Noordduinen ten 

zuiden van de Duindamseslag (blok 24-57-42). 

Deze soort was nog niet eerder in de Noordduinen 

aangetroffen. In de zuidelijke AWD zijn wel enkele 

groeiplaatsen bekend. 

 

IJzerhard – Verbena officinalis 

Op 19 juli vond MdG op een ruderaal terreintje aan 

de hoek Heereweg / Catharijnelaan te Lisse (blok 

30-18-23) enkele exemplaren van deze in ons gebied 

zeldzame stroomdalplant. In Amsterdam wordt deze 

soort tegenwoordig steeds meer waargenomen. 

 

 

Polei – Mentha pulegium 

Deze soort wordt in onze omgeving gekweekt. Dit is 

ongetwijfeld ook het geval geweest op het veld aan 

de Schiestraat tegenover het SJC-terrein in 

Noordwijk (blok 30-17-42). Dit veld ligt al jaren 

braak, maar nog steeds zijn hier tientallen 

exemplaren van Polei te vinden. Dat geldt ook voor 

de Wilde marjolein, die hier vermoedelijk ook 

gekweekt werd. 

 

Melige toorts – Verbascum lychnitis 

In de berm van de nieuwe randweg bij Voorhout 

(blok 30-17-55) was in juni wekenlang een fors 

exemplaar van deze witbloeiende toorts te 

bewonderen. Het voorkomen van deze zeldzame 

soort is niet zo merkwaardig als die van de eerder 

waargenomen Kleverige ogentroost in dat gebied. 

 

Bont kroonkruid – Securigera varia 

Na de recente vondst van deze soort tussen 

straattegels in Noordwijk-Binnen werd deze plant  

door MdG onder dezelfde omstandigheden 

aangetroffen aan de Peperzoom in Voorhout (blok 

30-17-55). 

 

Blauwe bremraap – Orobanche purpurea 

Deze landelijk gezien zeer zeldzame soort wordt bij 

Noordwijk nog steeds regelmatig aangetroffen. Op 

29 juni vond JvD 10 exemplaren aan de rand van de 

oude golfbanen in de Noordduinen (blok 30-17-11). 

Langs de Bosweg (eveneens in blok 30-17-11) 

werden 12 ex. gevonden. In villapark De Zuid (blok 

30-16-35) trof  P. van den Berg ook enkele 

exemplaren aan. 

 

Alsemambrosia – Ambrosia artemisiifolia 

Op een pleintje achter een flat aan de 

Reygersberglaan in Katwijk (blok 30-26-24) werd 

door MdG eind september één exemplaar van deze 

soort gevonden. De laatste jaren lijkt deze urbane 

soort in ons gebied toe te nemen. Vanaf 1997 zaait 

deze eenjarige plant zich uit langs het fietspad van 

de A4 bij Sassenheim. 

 

Smalle waterweegbree – Alisma gramineum 

Op 4 juli vond JvD honderden exemplaren van deze 

laagblijvende waterweegbree op een vochtig terrein 

langs de randweg bij Voorhout (blok 30-17-45). Tot 

nu toe waren alleen vondsten van enkele exemplaren 

bekend van slootranden in graslandgebieden. 

 

Wilde sorgo – Sorghum halepense 

Twee jaar geleden trof MdG deze soort voor het 

eerst aan in de wijk Oosthout in Voorhout. Nu 

vonden wij beiden in september deze soort langs de 

Bronkhorststraat in Noordwijk-Binnen (blok 30-17-

31).
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Veldwaarnemingen van oktober, november en 

december 1999 
 

 
Duiker spec. 395 28-12 over zee (9.15-10.15)= record voor december JvD 

Roodkeelduiker 4 30-10 in zee thv uitwatering Katwijk AS 

  1 13-11 Oosterduinsemeer JvD 

  1 20-11 onvolwassen ex. Oosterduinsemeer AS 

  1 11-12 onvolwassen ex. Oosterduinsemeer JdR/AS 

  1 29-12 onvolwassen ex. Oosterduinsemeer AS 

Dodaars 1 2-10 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

  1 8-10 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR 

  5 10-10 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 24-10 Fagelsloot JdR 

  1 30-10 ADW Van Limburg Stirumkanaal AM/JdR  

  1 6-11 Bronsgeest AS 

  4 14-11 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  2 12-11 Leidsevaart thv Fagelsloot AS/JdR 

  6 21-11 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 27-11 Fagelsloot JdR  

  5 28-11 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD 

  3 11-12 Leidsevaart thv Fagelsloot AS 

  1 19-12 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

  2 19-12 AWD Van Limburg Stirumkanaal JdR 

  4 30-12 AWD Westerkanaal JdR 

Roodhalsfuut 1 10-10 over zee zuid HV 

  1 31-10 over zee zuid (08.30-10.00) AS  

  1 4-12 over zee (08.15-10.45) AS 

  1 18-12 over zee zuid (8.30-10.30) AS 

Kuifduiker 2 5-12 in zee thv uitwatering Katwijk AS 

Grauwe Pijlstormvogel 1 1-10 over zee (8.00-9.00) JvD/AM/RS 

  1 1-10 over zee zuid (16.30-17.00) AS 

  2 31-10 over zee zuid (08.00-9.00) JG 

Noordse Pijlstormvogel 1 1-10 over zee (8.00-9.00) JvD/AM/RS 

Vaal Stormvogeltje 1 31-10 over zee zuid (8.15-11.15) JG 

Jan-van-gent 23 1-10 over zee (8.00-9.00) JvD/RS 

Roerdomp 1 21-11 AWD overvliegend Westerkanaal AS 

Kleine Zwaan 3 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  2 17-10 over zee noord AS 

  3 19-10 over Noordduinen JG 

Wilde Zwaan 2 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  2 13-11 over AWD omgeving Langevelderslag JB 

  7 21-11 AWD Westerkanaal AS 

  2 22-12 Elsgeesterpolder JG 

Kleine Rietgans 170 22-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

Kolgans 5 17-10 over Noordduinen JvD/JG 

Brandgans 12 17-10 over zee zuid AS 

  14 19-10 over zee zuid JdR 

  10 30-10 over zee zuid AS 

Rotgans 380 16-10 over zee (9.00-10.00) JvD 

Smient 51 10-10 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  240 26-12 Fagelsloot JvD 

Krakeend 48 25-10 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Wilde Eend 480 31-12 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD 

Pijlstaart 2 1-10 over zee zuid (16.30-17.00) AS 

  9 10-10 over zee zuid HV 

  13 3-10 over zee zuid (16.30-17.00) AS 

  13 17-10 over zee noord AS 

  6 31-10 over zee zuid (08.30-10.00) AS/HV 

Krooneend 1 11-12 Oosterduinsemeer AS 

Toppereend 1 31-10 over zee zuid (08.30-10.00) AS 

IJseend 2 4-12 over zee (08.15-10.45) AS 

  4 18-12 over zee zuid (8.30-10.30) AS 

Grote Zee-eend 1 1-11 over zee noord HV 

  1 7-11 over zee zuid HV 

  1 20-11 over zee noord HV 
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 Grote Zee-eend 

 

9 

 

5-12 

 

over zee zuid(8.15-11.15) 

 

AS 

  4 18-12 over zee zuid (8.30-10.30) AS 

Brilduiker 2 10-10 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 20-11  Oosterduinsemeer AS 

  7 20-10 over zee zuid JdR 

  13 21-11 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 11-12 Oosterduinsemeer AS 

  2 19-12 AWD Westerkanaal JdR 

  3 30-12 AWD Westerkanaal JdR 

Nonnetje 7 21-11 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  8 10-12 AWD Van Limburg Stirumkanaal JvD 

  2 30-12 AWD Westerkanaal JdR 

Middelste Zaagbek 12 1-10 over zee zuid (16.30-17.00) AS 

  5 3-10 over zee zuid (16.30-17.00) AS 

  9 17-10 over zee zuid RS 

  9 31-10 over zee zuid (08.30-10.00) AS 

  5 6-11 over zee zuid AS 

  3 18-12 over zee zuid (8.30-10.30) AS 

Grote Zaagbek 3 17-10 over zee zuid AS 

  20 21-11 AWD Ooster- en Westerkanaal AS 

  1 11-12 Oosterduinsemeer AS 

  6 19-12 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 

  6 19/30-12 6 ex is max. waargenomen in Ooster- Wester- en V. L. Stirumkanaal JdR 

Bruine Kiekendief 1 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  1 17-10 over zee zuid RS 

  2 17-10 over Noordduinen zuid JG  

  2 17-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

Blauwe Kiekendief 2 13-10 AWD overvliegend De Vellen AS 

  2 15-10 Noordduinen JvD/JG 

  1 16-10 over zee JvD 

  2 16-10 AWD De Zilk JvD 

  2 16-10 Noordduinen JvD/JdR 

  2 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  5 17-10 over zee zuid RS 

  5 17-10 Noordduinen JvD/JG/JdR 

  6 17-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS  

  1 19-10 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

  2 20-10 jagend zeereep Coepelduynen JdR 

  1 21-10 jagend bij Duindamse Slag JdR  

  5 30-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  1 3-11 Noordduinen JvD 

  2 5-11 Noordduinen JvD 

  2 5-11 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

  1 30-11 jagend Vinkenveld AS 

  1 19-12 AWD omgeving Oosterkanaal JdR 

Havik 1 6-10 jagend op Gaai in Koepelweg JJ 

 3 13-10 AWD De Vellen AS 

  1 17-10 Noordduinen JvD/JG 

 1 24-10 Noordduinen JvD 

  1 26-11 jagend Boerenburg AS 

Sperwer 112 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AM/AS 

Buizerd 8 16-10 Noordduinen JvD 

  6 16-10 AWD De Zilk JvD 

  41 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  41 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  5 5-12 Polder Hoogeweg AS 

Smelleken 1 10-10 over zee zuid HV 

  1 17-10 over zee zuid RS 

  3 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  1 17-12 Polder Hoogeweg DP 

Slechtvalk 1 25-12 jagend in Elsgeesterpolder JG 

  1 26-12 met prooi ter plaatse in Elsgeesterpolder JG 

Patrijs 4 30-10 Kraaierslaan JB 

Waterral 2 10-10 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  5 21-11 AWD Van Limburg Stirumkanaal AS 

  1 28-11 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Morinelplevier 1 11-9 AWD Van Limburg Stirumvallei JB 

Goudplevier 240 24-10 Polder Hoogeweg JvD 

  1400 13-11 Polder Hoogeweg JvD 
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Goudplevier 

 

1400 

 

15-11 

 

Polder Hoogeweg 

 

HV 

  2000 22-11 Elsgeesterpolder JG 

  1400 5-12 Polder Hoogeweg AS 

  2500 8-12 Elsgeesterpolder JG 

  3400 19-12 Elsgeesterpolder JvD 

Kievit 2300 19-12 Elsgeesterpolder JvD 

Kanoet 2 6-11 over zee zuid AS 

Drieteenstrandloper 284  22-11 op strand tussen paal 79 en 81 HV 

Paarse Strandloper 2 2-10 over zee zuid AS 

Bonte Strandloper 100 27-12 over zee zuid (9.30-10.30) JvD/HV 

Watersnip 30 13-11 Polder Hoogeweg JvD 

Wulp 59 5-12 Polder Hoogeweg AS 

  56 19-12 Elsgeesterpolder JvD 

Witgat 1 10-10 Zwetterpolder JdR 

  1 2-12 Noordzijderpolder JvD  

  56 19-12 Elsgeesterpolder JvD 

Steenloper 7 25-10 Binnenwatering Katwijk HV 

  16 28-12 strand Katwijk-Noordwijk JvD 

Middelste Jager 1  9-10 adult over zee JvD 

  1 10-10 adult met staart lichte fase over zee zuid HV 

  1 27-10 onvolwassen over zee JvD 

  1 4-12 over zee (9.15) JvD 

  1 5-12 over zee (8.15-11.15) AS 

Kleine Jager 8 1-10 over zee JvD/RS 

  2 3-11 over zee zuid (8.30-10.00) JG 

  3 4-12 over zee (08.15-10.45) AS/JvD/HV 

Kleinste Jager 1 16-10 mogelijk deze soort overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

Grote Jager 1 4-12 over zee (08.15-10.45) AS 

Zwartkopmeeuw 1 5-12  adult winterkleed over zee (8.15-11.15) AS 

  1 18-12 adult over zee JvD 

Dwergmeeuw 6 31-10 over zee zuid (08.30-10.00) AS 

  6 6-11 over zee zuid AS 

  2 4-12 over zee (08.15-10.45) AS 

  2 27-12 over zee JvD/HV 

  1 30-12 over zee JvD 

Kleine Mantelmeeuw 145 1-11 Binnenwatering Katwijk HV 

Zilvermeeuw 1 22-11 ssp Larus argentatus, argentatus op strand tussen paal 70 en 81 HV 

Geelpootmeeuw 5 3-10 ad. ex. op ondergelopen weiland Oud-Leeuwenhorst AS/JdR 

  1 19-10 Binnenwatering Katwijk HV 

  1 15-10 Binnenwatering Katwijk JdR 

  2 25-10 Binnenwatering Katwijk HV 

  1 30-10 op strand nabij uitwatering Katwijk AS 

  1 26-11 noordstrand Katwijk JvD 

  1 4-12 in weiland bij Fagelsloot JdR 

  1 29-12 strand nabij Langevelderslag AS 

Pontische meeuw 1 12-11 noordstrand Katwijk JvD 

  1 4-12 over zee (08.15-10.45) AS 

Grote Mantelmeeuw 289 22-11 op strand tussen paal 70 en 81 HV 

Drieteenmeeuw 1500 4-12 over zee (08.15-10.45) AS 

  9 5-12 over zee (8.15-11.15) AS 

  64 8-12 over zee (9.00-10.00) JvD 

  9 18-12 over zee zuid (8.30-10.30) AS 

Grote Stern 33 10-10 over zee zuid HV 

Zeekoet 2 30-10 int zee thv uitwatering Katwijk AS 

  10 31-10 over zee zuid door en vlak achter de branding AS 

  2 5-12 in zee thv uitwatering Katwijk AS  

  2 18-12 in zee thv uitwatering Katwijk AS 

Alk 1 5-12 in zee thv uitwatering Katwijk AS 

  1 8-12 over zee JvD 

Kleine Alk 4 5-12 over zee (8.15-11.15) AS 

Ransuil 1 20-11 roestplaats nabij Duindamse Slag AS 

Velduil 2 16-10 jagend Coepelduynen AM/AS/JvD/FvD 

IJsvogel 1 3-10 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  1 15-10 Leidsevaart thv Fagelsloot JdR 

  1 27-10 Dijk en Burg JvdB 

  1 7-11 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

  1 14-11 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

Houtsnip 1 16-10 AWD Haasveld JvD 

 1 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 
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 Houtsnip 1 6-11 AWD Haasveld AS 

  1 6-11 invallend zeereep Coepelduynen AS 

  1 8-11 Duinweg DP 

  1 12-11 overvliegend Polder Hoogeweg AS 

Kuifleeuwerik 1 9-11 boulevard thv vuurtoren RoS 

  1 29-12 boulevard thv vuurtoren AS 

Boomleeuwerik 2 10-10 AWD Paardenkerkhof AS 

  1 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  25 23-10 Puinhoop Coepelduynen AM 

  36 30-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  24 4-11 Kraaierslaan JB 

  14 5-11 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

Strandleeuwerik 5 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  1 30-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  2 13-11 AWD Van Limburg Stirumvallei JB 

Boerenzwaluw 1 30-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

Huiszwaluw 1 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

Grote Pieper 1 6-10 Noordduinen rondvliegend JG 

  1 12-10 over Noordduinen zuid JG 

  1 13-10 over Noordduinen zuid JG 

  1 16-10 over Noordduinen zuid JG 

  1 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AM/AS 

Oeverpieper 3 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  1 19-10 over Duindamse Slag zuid JG 

  1 19-10 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

  2 30-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AM/AS 

Grote Gele Kwikstaart 1  7-10 Fagelsloot Oud-Leeuwenhorst AS 

  5 7-10 over Noordduinen zuid JG 

  1 7-10 Oosterduinsemeer AS 

  1 10-10 AWD Oosterkanaal foeragerend AS 

  4 12-10 over Noordduinen zuid JG 

  3 15-10 over Noordduinen zuid JG 

  2 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  7 17-10 over Noordduinen JdR  

  4 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  2 19-10 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

  1 22-10 Leidsevaart thv Piet Gijzenbrug AS 

  1 28-10 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AM  

  1 30-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  1 6-11 Leidsevaart thv Piet Gijzenbrug AS 

  1 9-11 Lindenplein HV 

  1 10-11 Boekerslootlaan AS 

  1 11-12 Van Panhuysstraat AS 

  1 29-12 Dompad AS 

Zwarte Roodstaart 1 20-10 ter plaatse bij manege in de Noordduinen JdR 

  1 8-11 Egmonderstraat DP 

Paapje 1 1-9 Kraaierslaan JB 

Roodborsttapuit 1 16-10 zeereep Coepelduynen AS 

  1 13-11 zeereep Zuidboulevard HV 

Tapuit 1 16-10 zeereep Coepelduynen AS 

Koperwiek 30.000 10-10 Noordduinen JvD/WH/LS 

Grote Lijster 15 15-10 over Noordduinen zuid JG 

  3 16-10 Puinhoop Coepelduynen AM 

  6 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AM/AS 

  2 19-10 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

  6 30-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  1 5-11 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

Kleine Karekiet 1 16-10 Noordduinen ter plaatse in struweel JG 

Zwartkop 1 21-11 AWD Schrama AS 

Pallas Boszanger 1 16-10 zeereep Coepelduynen thv Puinhoop vele waarnemers 

Bladkoning 1 10-10 AWD Achterhaasveld AS 

Humes Bladkoning 1 8-11 zeereep Puinhoop Coepelduynen vele waarnemers 

Tjiftjaf 2 21-11 AWD Schrama AS 

Vuurgoudhaan 2 10-10 AWD Achterhaasveld AS/RS/RoS 

  3 13-10 AWD Haasveld AS 

  1 15-10 AWD omgeving Oosterkanaal JdR 

  1 16-10 zeereep Coepelduynen ter hoogte van Puinhoop AS 

  1 19-10 Noordduinen ter plaatse in struweel JG 

  6 21-11 AWD Achterhaasveld AS 

Baardmannetje 1 30-10 AWD Schusterkanaal AM/JdR 
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Zwarte Mees 

 

 

18 

 

 

10-10 

 

 

AWD Achterhaasveld 

 

 

AS/RS/RoS 

  32 13-10 AWD Achterhaasveld AS 

  2 14-10 overvliegend Boekerslootlaan AS 

  10 15-10 AWD omgeving Oosterkanaal JdR 

  40 16-10 over Noordduinen zuid JG 

  7 21-10 over Duindamse Slag JdR 

  2 15-11 Beerenbroucklaan Noordwijkerhout AS 

  5 20-11 Noordduinen Duindamse Slag AS 

  27 21-11 AWD Achterhaasveld AS 

Pimpelmees 110 18-10 over Noordduinen zuid JG 

Taiga Boomkruiper 1 10-10  AWD Achterhaasveld. Zeer fraai op korte afstand langdurig kunnen 

bekijken 

AS 

  1 13-10 AWD Achterhaasveld (pas na drie uur zoeken weer gevonden) AS 

Klapekster 1 10-10 AWD Achterhaasveld JvD/RS/RoS 

  1 17-10  zeereep Noordduinen JvD/JG 

Kauw 1300 16-10 over Noordduinen naar zuid JG 

Russische Kauw 1 20-10 op strand voor telpost JdR 

  1 26-10 op strand voor telpost JvD/JG 

Roek 16 16-10 over Noordduinen JvD 

  19 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AM/AS 

  28 17-10 over Noordduinen JvD 

  5 18-10 over Van Panhuysstraat JdR 

  14 19-10 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

  25 20-10 over Noordduinen JdR 

  34 23-10 over Noordduinen JvD 

  57 30-10 over Noordduinen zuid RS 

  4 31-10 over Noordduinen zuid bij Witte Raaf JJ 

  1 5-11 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

  1 10-11 over Panhuysstraat JdR 

  1 12-11 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

Bonte Kraai 1 29-12 strand nabij Langevelder Slag AS   

Ringmus 24 30-11 Atjehweg in een groep AS 

  5 5-11 Kraaierslaan JB 

Europese Kanarie 1 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

Putter 40 18-12 Coepelduynen JvD  

  56 19-12 1 groep in de Coepelduynen AS  

Sijs 150 24-10 in 15 min. over Noordduinen zuid JG 

Frater 4 12-11 Katwijkse Uitwatering JvD/JdR 

  3 29-11 buitensluis Katwijk HV 

  9 29-12 strand nabij Langevelder Slag AS  

Grote Barmsijs 2 21-11 AWD Schrama AS 

Barmsijs spec. 3 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  39 17-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

Kruisbek 9 10-10 AWD overvliegend Haasvelderduinen AS 

  8 10-10 over de Noordduinen JvD 

  25 16-10 over Noordduinen zuid JG 

  23 17-10  Noordduinen zuid JdR 

  42 18-10 over Noordduinen zuid JG 

  4 19-10 over Puinhoop Coepelduynen JdR 

  2 20-11 Noordduinen Duindamse Slag AS 

  51 23-10 over Noordduinen zuid JG 

  2 30-10 AWD AM/JdR 

  1 12-11 Nieuw-Leeuwenhorst JdR 

Witbandkruisbek 5 10-10 3 man en 2 vrouw in AWD kort ter plaatse. Tussen Vogelenveld en 

Schrama in een dennenbosje. Later doorvliegend in zuidelijke 

richting. Waargenomen van 10.45-11.00 uur. Tweede waarneming 

voor ons gebied. 

AS 

Goudvink 7 10-10 AWD omgeving De Vellen AS 

  1 30-10 AWD omgeving Schusterkanaal AM/JdR 

  2 13-11 AWD Ronde Vlak JB 

  24 21-11 AWD Haasvelderduinen en De Vellen AS 

  6 19-12 AWD omgeving Pindabergje JdR 

  2 30-12 AWD Haasveld JdR 

Appelvink 2 30-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

IJsgors 1 16-10 over Noordduinen zuid JG 

  1 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

Sneeuwgors 1 29-12 strand nabij Duindamse Slag AS 

  2 9-11 Katwijkse Uitwatering RS 
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 Sneeuwgors 5 12-11 Katwijkse Uitwatering JvD/JdR 

  14 12-11 Van Limburg Stirumvallei MS/RS 

  2 10-12 Van Limburg Stirumkanaal bij Langevelder Slag JvD 

Geelgors 1 16-10 over Noordduinen zuid JG 

  1 16-10 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS 

  1 23-10 Noordduinen JvD/JG 

 

 

 

 
Waarnemers: 

 

JvD = Jelle van Dijk 

FvD = Frank van Duivenvoorden 

JB = Joost Bouwmeester 

JG = Johan Goudzwaard 

WH = Wil Heemskerk 

JJ = Jan Jacobs 

AM = Annelies Marijnis 

DP = Dick Passchier 

JdR = Job de Ridder 

AS = Ab Steenvoorden 

LS = Leo Schaap 

MS = Michael Sluijs 

RoS = Robert Sluijs 

RS = Rien Sluijs 

HV = Hein Verkade 
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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  

Ibolica Meyer 

Hoorneslaan 612 

2221-GL Katwijk 

071-4026271 

 

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 7 

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 

 

Veldwaarnemingen 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

 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 

 

Weidevogelbescherming 

Dick Pekelharing 

Muntstraat 165 

2165-VH Lisserbroek 
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Aankomstdata zomergasten in Noordwijk en Omstreken 
 

Ingevulde formulieren inleveren voor 1juli 2000, alleen waarnemingen, die in het gebied zijn gedaan 

dat door de vogelwerkgroep van onze vereniging wordt onderzocht, worden in het overzicht 

opgenomen. Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij Rien Sluys,  Bremkant 38, 2203 

NG Noordwijk 
 

Soort 
 
 Aantal 

 
 Plaats 

 
Datum 

 
Zomertaling 

 
 

 
 

 
 

 
Boomvalk 

 
 

 
 

 
 

 
Grutto 

 
 

 
 

 
 

 
Visdief 

 
 

 
 

 
 

 
Tortelduif 

 
 

 
 

 
 

 
Koekoek 

 
 

 
 

 
 

 
Gierzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Huiszwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Boerenzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Gele kwikstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Boompieper 

 
 

 
 

 
 

 
Tapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Roodborsttapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Paapje 

 
 

 
 

 
 

 
Gekraagde Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Zwarte Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Nachtegaal 

 
 

 
 

 
 

 
Sprinkhaanzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Bosrietzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Kleine Karekiet 

 
 

 
 

 
 

 
Spotvogel 

 
 

 
 

 
 

 
Zwartkop 

 
 

 
 

 
 

 
Tuinfluiter 

 
 

 
 

 
 

 
Grasmus 

 
 

 
 

 
 

 
Braamsluiper 

 
 

 
 

 
 

 
Fitis 

 
 

 
 

 
 

 
Tjiftjaf 

 
 

 
 

 
 

 
Wielewaal 

 
 

 
 

 
 

 

 

Naam waarnemer:  .............................................................................................................................. 

Adres:  ............................................................................................................................. 

Telefoonnummer:  .........................................................................................................................




