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Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
 

Bestuur 

  

J.  van Dijk, voorzitter, L. Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk 

C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 

J. Veefkind, penningmeester, Breloftpark 26, 2201 TE Noordwijk 

J. Jacobs, Prins Bernhardstraat 7, 2202 LD Noordwijk 

Mevr. N. Nooyen, Joh. Molegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk 

R. Sluys, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk 

Mevr. I. van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk 

 

Contributie f10,- per jaar (min.), jeugdleden f6,- per jaar (min.), donatie f5,- per jaar (min.) 

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

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

Ledenadministratie 

 

Adreswijzigingen en aanmelden nieuwe leden: Breloftpark 26, 2201 TE Noordwijk 

 

De Strandloper 

 

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

Noordwijk 

De redactie bestaat uit: E. Aartse, H. de Bruijn, K. Erkelens, W. Kuijper en C. Verweij 

Redactieadres: K. Erkelens, Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk 

Bezorgadres: B. Heethuis, Derk Bolhuisstraat 64, 2202 VH Noordwijk, Tel.071-3610813 

Oplage De Strandloper: 600 exemplaren.  Homepage: http://chemae2.leidenuniv.nl/~strandl  
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

  

A. van der Werf, voorzitter, Beeklaan 64, 2201 BE Noordwijk 

C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 

Mevr. A. Marijnis, penningmeester, Obliehoren 38, Noordwijk 

Donatie minimaal f5,- per jaar, te storten op girorekening 3598755 t.n.v. Stichting Vogelasiel 

Noordwijk. 

Het vogelasiel is gelegen aan het Dompad. Gevonden vogels kunnen daar worden afgegeven. 

 

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. 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 32e jaargang nummer: 3 10 augustus  2000 

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

http://chemae2.leideuniv.nl/~strandl
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Agenda 
 

 

Slootjesexcursie Varkensboslaan 

 
datum: zaterdag 10 juni 2000 

vertrek: 10.00u  Jan Verwey Natuurcentrum  terug: 

omstreeks 12.00u 

Met schepnetten en potten gewapend wordt het 

waterleven in de heldere sloten achter het landgoed 

Offem onderzocht. Allerlei waterkevers, wantsen, 

slakken en kikkers kunnen hier worden 

aangetroffen. In hoofdstuk 11 van de Natuurgids 

voor de Duin- en Bollenstreek kunt u meer over dit 

bijzondere slootje lezen! 

Vermoedelijk is deze excursie al geweest, als deze 

Strandloper bij u wordt bezorgd. In de vorige 

Strandloper werd deze excursie echter ook al 

aangekondigd, zodat uw eventuele afwezigheid bij 

deze excursie niet te wijten kan zijn aan 

gebrekkige informatievoorziening. 

 

 

Vogelexcursie Starrevaart 

 
datum:  zaterdag 8 juli 2000 

vertrek: 8.00u  Jan Verwey 

Natuurcentrum  terug: omstreeks 

12.00u 

De laatste jaren heeft het gebied 

Starrevaart, gelegen tussen de A4 

en het Schiekanaal bij Stompwijk, 

zich ontwikkeld tot een bijzonder 

rijk vogelgebied. Begin juli is een 

prima tijd om hier weer eens een 

bezoek te brengen. De 

broedvogels zijn nog met hun jongen aanwezig, 

terwijl de eerste trekvogels al weer zijn terug 

gekeerd uit Scandinavië. Soorten die op 8 juli 

verwacht mogen worden: geoorde Fuut, 

Zomertaling, Slobeend, Lepelaar, Grauwe Gans, 

Kemphaan, Bosruiter, Bruine Kiekendief, Buizerd, 

enz. Ook exoten als Nijlgans en Rosse Stekelstaart 

zullen zeker aanwezig zijn. Vanaf de oevers en 

vanuit de kijkhut kan men een bijzonder goed 

overzicht krijgen. Een bezoek in augustus 1999 

leverde maar liefst 41 soorten op! 

 

Lezing over VLEERMUIZEN 

 
datum:  vrijdag 29 september 2000 

plaats: Jan Verwey Natuurcentrum aanvang: 

20.00u 

Vleermuizen zijn op veel plaatsen in en rond 

Noordwijk aan te treffen. In de avondschemering 

zijn ze soms al verrassend vroeg actief. Pas met 

een zogenaamde bat-detector krijgt men een goede 

indruk van het aantal soorten en de aantallen 

waarin ze voorkomen. Op pagina 99-102 van de 

Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek is een 

overzicht te vinden van alles wat tot nu toe bekend 

is over de verspreiding van bepaalde soorten in 

onze regio. Op de lezing zal uitvoerig worden 

ingegaan op de bijzonder leefwijze van 

vleermuizen. 

Op dit moment is nog niet bekend wie deze lezing 

zal verzorgen. De datum kunt u in ieder geval al 

wel noteren. 

 

 

Lezing over Gierzwaluwen of over Meeuwen. 

 

Datum: vrijdag 27 oktober 2000 

 

Een lezing over Ganzen 

 

Datum: vrijdag 24 november 2000 

 

Januari 2001: een Reis verhaal 

 

Februari 2001: een lezing over Padden. 

 

Maart 2001: jaarvergadering en bijdragen van 

eigen leden. 
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Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- 

en Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 25 

februari 2000 
Aanwezig: circa 60 leden  

Opening 

 

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

vergadering en heet de leden en de spreker van 

hedenavond, de heer Lorenzo Maginzali, van harte 

welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Presentatie Natuurgids:  

Inmiddels zijn de tekst en de foto's van deze gids 

nagenoeg gereed. De verwachting is, dat binnenkort 

het geheel aan de drukker kan worden aangeboden. 

Als alles volgens plan verloopt kan de Natuurgids in 

de eerste helft van februari a.s. worden 

gepresenteerd. Verder kan een poster worden 

meegedrukt. Deze poster zal straks aan ieder lid via 

de Strandloper worden aangeboden. 

Jaarvergadering:  

Op vrijdag 31 maart a.s. zal de Jaarvergadering 

plaatsvinden. Tijdens deze avond zullen weer 

bijdragen van verschillende leden worden getoond. 

Aan het begin van de avond zullen enkele vaste 

huishoudelijke punten worden behandeld, zoals de 

bestuursverkiezing, het jaarverslag van de secretaris, 

het financieel verslag van de penningmeester en het 

verslag en de benoeming van de nieuwe 

kascommissie. In dit verband wordt gemeld, dat de 

huidige penningmeester, Jan Veefkind, deze functie 

al een groot aantal jaren heeft vervuld.  

Hij zou graag zien, dat hij deze functie over niet al te 

lange tijd aan een ander kan overdragen. Op de leden 

wordt een beroep gedaan eens rond te kijken of te 

informeren naar een goede kandidaat. 

Gift van de WLTO:  

Aan de heer Zandwijk, lid van deze landbouw-

organisatie, wordt thans het woord verleend. De 

aanleiding hiertoe is het verstrekken van een gift van 

deze organisatie t.b.v. het vrijwilligerswerk binnen 

het Jan Verwey Natuurcentrum ten bedrage van f 

1250,--. De heer Zandwijk wijst op het belang, dat 

deze landbouworganisatie hecht aan de Vereniging 

voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk en op 

de goede samenwerking, die de afgelopen jaren is 

opgebouwd. In zijn dankwoord gaat ook de voor-

zitter, J. van Dijk, nog nader op deze samenwerking 

is en benadrukt, dat een goede samenwerking van 

groot belang is voor de handhaving van de waarden 

en het karakter van deze streek.    

 

Redactie Strandloper:  

Een van de oudste leden van het redactieteam heeft 

te kennen gegeven, dat hij de redactie wil gaan 

verlaten. Vandaar thans het verzoek om een nieuwe 

kandidaat. De heer H. de Bruijn meldt zich spontaan 

aan als nieuwe kandidaat.    

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Allereerst wordt een Goudvink gemeld nabij het 

zweefvliegveld bij de Langevelderslag. Verder zijn 

gezien een Grote Gele Kwikstaart en een Zwarte 

Mees bij Warmond, een Visarend en een Wulp in de 

A.W.-duinen. Een opvallende waarneming was 

verder een aantal Lepelaars in de Hoogeveense 

Polder bij Noordwijkerhout. Ook zijn de eerste 

Grutto's al waargenomen.  

 

Lezing met vertoning van bijzondere 

natuuropnamen in de  AWduinen door Lorenzo 

Maginzali 

 

Na het uitwisselen van enkele waarnemingen 

verleent de voorzitter thans het woord aan Lorenzo 

Maginzali. 

Met eindeloos geduld heeft hij de afgelopen jaren 

prachtige opnamen gemaakt. Daaronder vielen niet 

alleen vogels, maar ook vlinders, libellen en 

hagedissen.  

Zijn voorkeur gaat uit naar de zeer vroege 

ochtenduren, waarbij hij zich behoedzaam installeert 

en met eindeloos geduld op het juiste moment wacht. 

De aanwezigen zijn het er over eens, dat een 

dergelijke wijze van fotograferen prachtige 

resultaten afwerpt, hetgeen ook blijkt uit datgene, 

wat Lorenzo Maginzali naar voren brengt. 

Na afloop van zijn lezing dankt de voorzitter hem 

voor zijn prachtige bijdrage en hoopt hem in de 

toekomst nog eens te mogen uitnodigen. 

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

Zoals reeds is opgemerkt zal de volgende 

vergadering de jaarvergadering zijn. Deze vindt 

plaats op vrijdagavond 31 maart a.s. Wat de dan 

geboden wordt is nog een verrassing. Wel hebben 

enkele leden zich al aangeboden om iets van hun 

kunnen te laten zien. 

Hierna sluit de voorzitter deze bijeenkomst en wenst 

tot slot alle aanwezigen wel thuis.
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Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 31 maart 2000 
 

Aanwezig: circa 50 leden 

 

 

Opening 

 

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

jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom. 

 

Jaarverslag van de Secretaris 

 

Vervolgens wordt het jaarverslag van de secretaris 

aan de orde gesteld. Dit jaarverslag is al in de laatste 

Strandloper opgenomen, zodat een ieder hiervan 

kennis heeft kunnen nemen. De voorzitter 

memoreert enige punten uit dit verslag, zoals 

bijvoorbeeld het starten met een nieuwe jeugdgroep 

onder leiding van Nel Nooyen. Verder zijn er geen 

op- en of aanmerkingen. Hierna wordt het 

jaarverslag goedgekeurd. 

 

Financieel verslag en begroting 

 

Het financieel verslag over 1999 en de begroting 

voor 2000 zijn ook al in de laatste Strandloper 

opgenomen. De penningmeester, de heer J. 

Veefkind, geeft een korte toelichting op beide 

stukken. Deze toelichting bleek kennelijk voldoende, 

want vanuit de zaal kwamen verder geen vragen of 

opmerkingen. 

In dit verband meldt de voorzitter, dat de huidige 

penningmeester zijn huidige functie al geruime tijd 

vervult en graag zijn functie wil overdragen aan een 

nieuwe kracht. Aan de leden wordt gevraagd zich 

hierover te beraden of mee te helpen suggesties voor 

opvolging te doen.  

 

Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe 

kascommissie 

 

De huidige Kascommissie heeft de financiële 

stukken bekeken en in orde bevonden. Hierna wordt 

de penningmeester voor het gevoerde financiële 

beleid gedechargeerd. 

Voor wat betreft de kascommissie blijft Berend Ike  

actief,  Herbert de Bruijn komt erbij en Leo Schaap 

is reserve. 

 

Bestuursverkiezing 

 

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar 

aftredend Kees Verweij, Rien Sluys en Jan Jacobs. 

Deze drie bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Er 

zijn geen tegenkandidaten ingediend. De drie 

aftredende bestuursleden worden met algemene 

stemmen herbenoemd.  

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Allereerst wordt gemeld, dat de eerste zingende Fitis 

in de duinen is waargenomen. 

Vervolgens worden de komende excursies nog even 

onder de aandacht gebracht, zoals de vogelexcursie 

naar de Amsterdamse Waterleidingduinen op 

zaterdag 13 mei a.s. en de slootjesexcursie in de 

Varkensboslaan te Noordwijk Binnen op zaterdag 10 

juni a.s. Beide excursies staan vermeld op het groene 

inlegvel, dat verstrekt is bij de laatste Strandloper. 

De voorzitter meldt in dit verband, dat de officiële 

uitreiking van de nieuwe Natuurgids zal 

plaatsvinden op woensdag 12 april a.s. Zojuist heeft 

hij de eerste exemplaren van de drukker ontvangen, 

zodat zij tijdens de pauze door de aanwezigen 

kunnen worden ingezien. 

 

Presentatie van eigen werk door enkele leden 

 

Ook dit jaar werden de diapresentaties verzorgd door 

eigen leden. We kregen een keur van prachtige dia's 

te zien, zoals een selectie van opnamen van Jelle van 

Dijk, die in de Natuurgids terecht zijn gekomen, een 

aantal prachtige vogelopnamen van René van 

Rossum en Ab Steenvoorden, een kort reisverslag 

van Nico Plaatzer van Noord-Engeland en tot slot 

een aantal bijzondere opnamen van verschillende 

zoogdieren van Piet van Leeuwen, die hij in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen heeft gemaakt. 

Juist deze bonte afwisseling bleek ook ditmaal zeer 

bij het publiek in de smaak te vallen. 

 

Sluiting 

 

Deze jaarvergadering is tevens de laatste vergadering 

van dit seizoen. De voorzitter hoopt een ieder weer 

in het nieuwe seizoen terug te zien. Nadere 

mededelingen over het programma voor het komend 

seizoen verschijnen in de komende Strandloper. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering. 
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Rectificatie

In de Strandloper van maart 2000 is een storende fout geslopen. Bij de gegevens van de 

broedvogelinventarisatie van Westhoek/Haasvelderbeken staat abusievelijk de naam van Jaap van Saase als 

inventarisant vermeld. Jaap heeft het vaandel echter overgedragen aan Andries Gort, die nu samen met Wim 

van Leeuwen de inventarisatie verzorgt. 

Hieronder volgt een impressie van de eerste schreden op het inventarisatiepad van Andries Gort. 

 

“Inventarisatie broedvogels AWD De Westhoek 1999”
 

Andries Gort, 

Met ingang van het broedseizoen 1999 heb ik het 

inventariseren overgenomen van Jaap van Saase. 

Samen met Wim van Leeuwen, die heel wat jaren 

met Jaap heeft meegelopen, zijn we in maart 

gestart.  

Het was toen nog niet zo druk met de vogels maar 

voor mij een goede gelegenheid de 

plattegrondkaarten van De Westhoek te leren 

kennen. De eerste weken waren spannend welke 

vogels er weer gearriveerd waren en daarna het 

vaststellen van de broedplaatsen. Boeiend werk 

wat ik positief heb ervaren. 

Na 11 bezoeken stond alles op papier en waren er 

volgens mijn collega weinig verschillen met vorig 

jaar. Hoewel er weinig in De Westhoek is 

veranderd, wordt de structuur van het duin jaarlijks 

wel wat ruiger. 

De waterstand met name de wei van De 

Klinkenberg, het Grote Vlak en verschillende 

beekjes, was bijzonder hoog.  

Door het natte voorjaar, was de flora deze zomer 

prachtig. Met al deze ingrediënten van flora en 

fauna waanden wij ons in de AWD soms als in een 

stukje Paradijs. 

Waddenexcursie 2000 
De eerste "Waddenexcursie" in de 21ste eeuw vindt 

plaats in het weekeinde van vrijdag 14, t/m zondag 

16 september en gaat naar Terschelling. Het vertrek 

met de touringcar van de firma Brouwer vindt plaats 

op vrijdagmiddag uit Noordwijk, terwijl de 

terugkomst zondagavond zal zijn. 

 

Voor beide dagen zijn er excursies gepland. 

Zaterdagmorgen gaan we, in groepen vertrekkend 

vanuit de Wierschuur, de vogels en de specifieke 

flora bekijken. Bij terugkomst is een ieder vrij. De 

zaterdagavond zal weer het tijdstip zijn van de 

enige echte "Waddenquiz". 's Zondags heeft u de 

keuze: op eigen gelegenheid de natuur en cultuur 

van het eiland te verkennen of, in groepjes o.l.v. 

een excursieleider, de vogel- en/of 

plantenbevolking van het eiland te ontdekken. 

 

Voor iedereen is er voor het gehele weekeinde een 

fiets gehuurd, maar op zaterdagmorgen vindt de 

excursie voor alle deelnemers te voet plaats.  

De kosten bedragen ongeveer f130,-. Leden kunnen 

zich opgeven door f130,- over te maken op 

girorekening nr. 2573795 t.n.v. Penningmeester 

Vogelbescherming Noordwijk onder vermelding van 

Waddenweekend. U kunt zich tot 15 augustus 

opgeven, waarbij wordt vermeld dat het maximum 

aantal deelnemers 50 bedraagt en dat de inschrijving 

plaatsvindt bij volgorde van aanmelding. 

Natuurlijk krijgen alle deelnemers nog nadere 

informatie, waaronder de exacte tijd en plaats van 

vertrek. Indien u nog vragen heeft kunt u zich in 

verbinding stellen met Rien Sluys. Telefoon: 071-

3610945  
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Enkele berichten uit de plaatselijke pers over de presentatie van de 

“Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek” 

Presentatie 'Natuurgids door de 
Duin- en Bollenstreek' 
Namens de Ven •niging voor Na tuur- en Vogelbesrherming Noordwijk werd door Jclle van Dijk de ' 'anuit deze vereni
ging samengestelde na tuurgids aan hu rgemeester Van Wouwe, in zijn hoedanigheid van voorzitter van het 
Samenwerkings-Hrhand Duin- en Bollenstreek, overhandigd. 
In de 'Natuurgids voor de Duin- en n ollenstreek · wordt mora l ingegaan op planten en dieren, die kenmerkend zijn voor 
deze streek. Verdeeld over twaalf hoofdstukken wordt ingegaan, na de inleiding en verantwoordi ng, op de onderwer pen 
zee en strand. pla nten. mossen en korstmossen. paddestoelen, zoogdieren, vogels, reptielen en amfibict!n, insecten, \\ a ter
IC\'Cn en landslakken. 

Het b een pracht ig~ full-color gc• llu~
trccrdc boclo.wcrkje geworden dat in een 
oplage van :!()(X) exemplaren is gcJrukt. 
Veel lovende woorden waren er voor 
Dn•lo.lo.crij All In Verhngen waarmee in 
goede ~amenwerking het lloekjc tot 
~tand b l!.:lo.omen. Het eindre~ultaat 
werd predes op de afgcspmlo.en datum 
van 30 maan afueleverd. Dom dc inl!c
plandc vcilighcid,rnargc van 10 dagen 
wa~ hurucmecM.:r Van Wouwe in dc 
gclcgcnh-;;id om het hcm ge~chonlo.cn 
cxempiJar dt>or te lctc11. 
kllc \ an Dij lo. pree~. na de lov.:ndc 
wnordcn aan het adr..:<. van de uitg.:vcr
ij. de medcwerking van de vele fotogra
fen die hun fow·s ter hc~chilo.kmg hd>
hcn geMeld. Opmerlo.elijlo. nocmdc hij in 
dit 'crhand het feit dat van veel onge
wone dien:n de lo.eute in dc daarvan 
gcmaalo.te fllllJ\ heel groot wa'>. nwar 
dat er e,·n hel..: '>pcunocht >Ollr nlldig 
"a' om aan c.:n tol<l van een gc"onn 
knnitn 1.: lo.nmen. I >ct.: v. crd uitcind.:!Jjlo. 
hij .:.:n van de fotogr.1lcn in lla.Jrlem 
I!C\Onden 
fkt cnc dier l.1a1 tich gemalo.lo.elijlo.cr 
va~tlcggen dan hct ;md.:re. IJc nh.!t groot 

geduld 101 stand gclo.omcn prachtige 
opnamc , ·an ccn J)uinhagcdis b pagina
groot in het hoclo. opgenomen. 
De '>amen~tellers van het bock hebhen 
er een grote hocveelheid van hun vrije 
tijd ko~teltxJs ingcstolo.cn. 13ij elkaar lijn 
tij tc~ .:n twintig ke.:r in vergadering 
hij.:cn gev.ec'>l. 
M cJc danlo.tij detc grati'> intcl en de 
mcd,·wcrlo.ing van een groot aantal 
'-pOn~or~ kan diL wcrkel ijlo. schiucrcnde. 
met ecn grotc hocveelheid kleurenfo
to ·s. geillustreerde hoek voor dt! prijs 
van r. J::!.50 wordcn aangchodcn. 
Ecrdcr \\Crdcn in detc ~cric twee uid~cn 
uitgcgcven: ·vogels van Noordwijlo. ~n 
om'>trckcn· ( 19H9J ~n ·Flora van de 
Duin- en Hol lcn.,Lrco.:lo. · ( 1994). 
E\o.:ntplaro.:n \i.ln Jc uitvcrlo.ochtc gid~ 
pver do.: vogel\ kunnen met een hcctjc 
go.:luk nog biJ Antiquariaat Molly Diclo. 
in de Schnol,traat te Nnortlwijk word.:n 
1!<:\~uttlcn . 

In d.: niO.:U\\0.: gid\ Lijn onJcr anJcrc 
Lv..ec hoofJstulo.lo...:n op g..:nornen waarin 
ov..:r dc veranderingen v.ordL ge~prolo.en 
wello.e Jc Jlnra o.:n J.: fauna in de tussen
ligg.:nJc tijd h.:hhcn ondergaan. 

Zo kunncn nu. in Legenstelling tol voor
heen. Aalscholvcrs wordcn waargt>no
mcn cn is het aantal roofvogel~ gc~L..:
go.:n. 
In hcl nock is bijvoorbeeld een foto 
afgedrukt van o.:o.:n sperwer met tijn 
prooi wo.:lkc in d~ lo.em van No0rdwijk
Binncn is go.:rnaalo.L. 
Mcdo.: als gcvolg van h.:L laten vcrstui
\Cn van de duinen. wa:~ronder in het 
Am~: ·rJam~e Wato.:rleidinggcbicd. het 
wat.:r in dc Noordduincn. de nicuwc 
woonwijko.:n ctc. hebben er verand..:rin
gen binnen hel landschap plaatsgo.:von
den. 
In hel Jan Vcrwo.:y Natuurcentrum houtlt 
m.:n 1ich o.a. met de t:ducatio.: van de 
jo.:ugd hctig. Jaar! ijk\ hcLOclo.cn rond d.: 
I(XJO lo.indcrcn het ccntn1111. Er vindl·n 
cursu~~en en lctingcn plaah cn er wnr
do.:n excursie., I!COrl!anisccrd. 
D.: groot~tc \ijand van de natuur. /O 

werd door van Dijlo. gc~Lcld. is onvcr
schillluhdd. wcllo..: ab oort:.wlo. l..nt 
\\orde~ I!O.:ticn van vand:tii\ITIC en vcr
nio.:lingen. 

Burgemo.:c\l<!r Van Wouv..: merlo.to.: or. 
na tiJn compl imcnLo.:n over hel aango.:ho
dcn !loek te hchhcn gemaalo.t. Jat hij cn 
ti jn echtgcnnto.: vaalo. o.:.:n v.andeling 
ll\Cf ho.:t strand mak~n. 
Na hcl lct~n 'Jn heLiltJCio. t .:i hij hang te 
tijn dal hij nu helernaai liJn og.:n niet 
mcer van de grond t ou kunnen athou
do.:n. 
Beh:~lv.: v<~Jr dc medcwcrlo.ers Jan hct 
ll<JCio. hJd hij oolo. Jo\ ende woordo.:n Hl\Jr 
het Pact van Teylingen. dat hij als co.:n 
unick tlocurn.:lll 1llllschr~.:f. Dc samo.:n
"crking tus,cn onJemo.:mo.:rs. hcJnjl\ 
l..:vcn en llpcnnaar hötuur IKJCmdc hij 
c.:n schnohoorbc.:ld van hlJC hel oolo. 
lo.an. 
Do.: JcrJc ·Natuurl!itls vtxlr Jo.: Duin- ..:n 
Bollcn~Lr..:..:lo. · i~ ~amenge\to.:IJ Jonr: 
Jo.:llc van Dijlo. . Joop Knn,.:liu,, Wim 
Kuijper en K~o.:' Vcr\\eij mct m.:J..:wer
lo.ing \,Ut Ec' t\an 'o.: o.:n Ri.:n Slu)'· 
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Nieuw boek ·over de natuur in 
de Duin- en Bollenstreek 
Noordwijk- In het Jan Verwey Natuurcentrum in Noordwijk werd verleden week woensdag
middag een nieuw boek gepresenteerd: de Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek. Namens de 
schrijversgroep vertelde Jelle van Dijk hoe het boek tot stand was gekomen. 

Na een vogelbock ( 1989) en 
een bock over de wilde flo
ra ( 1994) wilden wij ook 
een overzicht publiceren 
van alles wat er bekend is 
over strandvondsten, zoog
dieren, insecten, reptielen 
en amfibieën, slakken, mos
sen en paddestoelen. Na
tuurlijk mocht een hoofd
stuk over vogels niet 
ontbreken. Hierin wordt 
vooral ingegaan op vogels 
die in de afgelopen tien jaar 
achterwt of opvallend 
>ooruit zijn gegaan. Zo 
\\Orden nu overal Aalschol
vers en Nijlganzen gezien 
terwijl ook soorten als 
Sperwer en Buizerd duide
lijk Lijn toegenomen. Veel 
mmdcr goed gaat het leeu
wcriken en weidevogels. In 
het hoofdstuk over Planten 
worden de meeste recente 
landschappelijke ontwikke
lir.gen belicht zoals het 
dempen van he: Van Lim
burg Stirumkanaal en de in
vloed daarvan op de vege
tatie. 

Educatief 
In zijn toespraak bena
drukte Van Dijk dat de 
Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noord
wijk, de uitgever van dit 
bock, ook duidelijk educa
tief bezig wil zijn. In dat 
kader passen de activiteiten 
in het Natuurcentrum, maar 
ook het toegankelijk maken 
van kennis in de vorm var. 
aantrekkelijke boeken. On-

De schnjver Je/Ie van Dijk en de burgemeester van Katwijk, Van Wou we. 

(foto: Ton Koevoet) 

verschilligheid en onkunde 
zijn dikwijl s de aanleiding 
voor vernielingen en op 
beleidsniveau kan dit leiden 
tot beslissingen waarbij met 
natuurwaarden weinig re
kening wordt gehouden. 
Hierna overhandigde Van 
Dijk het eerste exemplaar 
aan de heer Van Wouwe, 
voorzitter van het Samen
werkingsorgaan Duin- en 
Bollenstreek (en burge
meester van Katwijk). 

Samenwerking 
In zijn toespraak bena
drukte de heer Van Wouwe 
het belang van de samen
werking tussen bestuurders, 

bollenkwekers en natuur
verenigingen zoals dat ge
stalte heeft gekregen in het 
Pact van Teylingcn. Hij 
sprak zijn waardering uit 
voor het vele werk dat voor 
dit prachtige boek is verzet. 
Zelf had hij vooraf al even 

het hoofdstuk over het 
Strand doorgebladerd. 
Daarbij was hij tot de ont
dekking gekomen dat ook 
een strandwandelaar als hij
zelf nog heel wat uit dat 
hoofdstuk kon leren. Je gaat 
met andere ogen naar alles 
wat aanspoelt kijken. 

Het boek telt 184 pagina's, 
180 kleurenfoto's en is in 
alle boekhandels in de regio 
te koop voor f 32,50. 

Presentatie Natuurgids voor de Duin
en Bollenstreek 
I-tel eerste exemplaar van de rijk 
l(e"ollustreerde Naluurgids voor de 
DUin· en Bollenslreek. welke door 
de \'ereniging ,·oor Natu ur- en 
Vo~elbeschermin~ Noord"ijk in 
ei~en beheer "ordl uit~:e~:e,en, Lal 
'"Jrden uil~:ereikt aan de heer B ,·an 
\\ou"~ , burgemeester \Un Kat" ijk, 
in tijn hoedanigheid Hlll ''UOrLilter 

van het Samenwerkingsverband 
Duin· en Bollenstreek (SDB). 
De hieromheen georganiseerde rees
lelijke bijeenkomst zal plaatsvinden 
op \HJensda~ 12 april om 16.30 uur 
in het Jan Verwey Natuurcentrum 
aan de Weteringkade 27 te 
1\oord"ijk Binnen. 
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Weekendkrant Duin & Bollenstreek 8 april 2000 

“We willen laten zien hoe rijk de natuur hier nog is” 
  

NOORDWIJK - Jelle van Dijk en 

Joop Kortselius, twee leden van 

het schrijversteam van de 

Noordwijkse Vereniging voor 

Natuur- en Vogelbescherming, 

noemen het bescheiden "een 

boekje? voor de natuurliefhebber 

die graag rondsnuffelt in de eigen 

omgeving". Maar het nieuwste 

werk van de vereniging is meer 

dan dat. Het is een complete na-

tuurgids geworden, waarin de lief-

hebber alles kan vinden wat hij 

weten wil over schelpen en 

zeevogels, bomen en planten, 

zoogdieren, amfibieën, reptielen, 

vlinders en paddestoelen en al het 

andere moois dat de natuur in de 

Duin- en Bollenstreek te bieden 

heeft. 

 

door Marijke den  Hollander 

 

Het boek ligt vanaf 12 april in de 

winkel. Op die dag wordt het eerste 

exemplaar uitgereikt aan de burge-

meester van Katwijk, tevens voorzit-

ter van het Samenwerkingsorgaan 

Duin en Bollenstreek. Al eerder pu-

bliceerde de actieve natuur-

vereniging boeken over de vogels in 

Noordwijk en de omgeving en over 

de flora van Noordwijk en de Duin- 

en Bollenstreek. "Dit boek gaat 

verder dan vogels en plantjes", legt 

Van Dijk uit. "We hebben mensen in 

de vereniging die heel veel weten 

over vlinders of slakken, over 

vleermuizen en reptielen, padden, 

bijen, paddestoelen en mossen. Die 

echt specialist zijn op hun gebied. 

Die kennis hebben we gebruikt. We 

hebben voor dit boek dan ook geen 

uitgebreide inventarisatie op touw 

hoeven zetten. Het uitgangspunt was 

ook niet dat we elk plantje of 

vlindertje dat in het boek voorkomt 

gezien wilden hebben. Het 

onderzoek kon dus vrij beperkt 

blijven. Wel hebben ik bijvoorbeeld 

een kijkje genomen in de oerbossen, 

die je ziet vanuit de trein als je 

richting Haarlem reist.  Daar komt 

doorgaans niemand”. Dat zijn de 

gebieden waar natuurvorsers 

likkebaardend rondlopen. Hier kan 

moeder natuur immers ongestoord 

haar gang gaan en is de kans om iets 

bijzonders aan te treffen, een 

zeldzame paddestoel of lang 

vergeten mossoort, het grootst. 

Beheerders van dergelijke terreinen, 

ook van de landgoederen  in de 

omgeving zoals Offem en 

Leeuwenhorst in Noordwijk of Huys 

te Warmond, Keukenhof en 

Wassergeest, geven volgens van 

Dijk en Kortselius vrijwel altijd hun 

medewerking. Ze zijn blij met de 

gegevens die onderzoekers hen 

aanreiken. Bij het beheer kunnen ze 

dan rekening houden met de 

bijzondere natuurwaarden, als die 

tenminste zijn aangetroffen. Zo 

snijdt het mes dus aan twee kanten. 

Wij blij omdat we aan de gegevens 

komen die we graag willen hebben 

en de eigenaar blij omdat hij via ons 

meer te weten komt over wat groeit 

en leeft op zijn terrein. De 

samenstellers van het boek hebben 

alle gegevens die door de leden 

werden aangereikt verzameld en 

geordend. Vervolgens is geprobeerd 

dat op een zo begrijpelijk mogelijke 

manier op te schrijven, om een 

bruikbaar boek te krijgen voor een 

zo breed mogelijk  publiek; 

variërend van de wandelaar die eens 

wat meer wil weten over de planten 

die hij op zijn pad vindt tot een 

scholier die een werkstuk over de 

natuur in de omgeving wil maken. 

Het resultaat is een complete 

natuurvraagbaak in boekvorm, 

voorzien van een allesomvattend 

verwijzingsregister en verfraaid met 

180 unieke kleurenfoto's. 

Wie wil weten hoe de giftigste 

paddestoel in ons land, de groene 

knolamaniet, er uitziet vindt hem in 

deze gids. Net als plaatjes van het 

parapluutjesmos, van de fluwelen 

zeemuis, de gekraagde aardster en de 

ruige dwergvleermuis. Vierjaar 

hebben de samenstellers er aan 

gewerkt. 

Van Dijk en Kortselius zijn trots op 

het resultaat. "Of het leuk was om te 

doen?". Kortselius aarzelt even bij 

deze vraag. "Ja en nee. Ja, want het 

was heel leuk om in de voorfase 

avonden te praten met een groep ge-

lijkgestemde zielen, met vrienden 

die dezelfde interesses en ideeën 

hebben als jij. En nee, omdat daarna 

toch de eenzame fase aanbrak; die 

van het schrijven. Je zit dan achter je 

toetsenbord en moet het alleen 

uitzoeken. Maar het was de moeite 

waard. Het resultaat is echt prachtig 

geworden". 

Mountainbikers 

Over de vraag of met dit werk in het 

toch al zo druk bezochte duingebied 

wellicht juist het omgekeerde wordt 

bereikt dan wat natuurliefhebbers 

doorgaans nastreven, namelijk rust 

en stilte in de natuur, wordt door de 

twee even nagedacht. "Natuurlijk", 

geeft van Dijk toe.” is de 

recreatiedruk in het gebied groot. 

Maar het publiek waar wij ons op 

richten kan volgens mij geen kwaad. 

Die houden zich wel aan de regels, 

vernielen geen dingen, stappen niet 

over afrasteringen heen en betreden 

geen gebieden waar ze helemaal niet 

mogen komen. Wat erg is, dat zijn 

bijvoorbeeld die mountainbikers die 

nu van Staatsbosbeheer een eigen 

pad hebben gekregen. Dergelijke 

ontwikkelingen, daar ben ik absoluut 

geen voorstander van". 

De schrijvers pretenderen geen We-

tenschappelijk werk te hebben 

geproduceerd. "Maar alles wat er in 

staat is wel verantwoord vanuit 

wetenschappelijk oogpunt. Met dit 

boek laten we zien hoe verrassend 

rijk de natuur in onze dichtbevolkte 

Randstad toch nog is". Dankzij 

financiële bijdragen van onder 

andere de provincie de gemeenten 

Sassenheim en Noordwijk. het VSB-

fonds Den Haag en omstreken en het 

Prins Bernhard Cultuur-fonds Zuid-

Holland en van particulieren kon de 

Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk de 

prijs van het boek zo laag mogelijk 

houden.  De 184 pagina's tellende 

natuurgids voor de Duin- en 

Bollenstreek kost f. 32,50
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WEET JE WAT OOK LEUK IS……………. 

 

om eens te komen kijken in het Jan Verwey 

Natuurcentrum als schoolkinderen daar actief 

bezig zijn met het nieuwe diorama. Er zijn n.l. 

leuke opdrachten, speurtochtjes en spelletjes 

bedacht, waaraan de kinderen met volle overgave 

deelnemen en veel plezier beleven. 

 

Schoolkinderen; ze zijn er in alle soorten en maten. 

Het is grappig om mee te maken hoe elke 

leeftijdsgroep weer anders reageert op de dingen 

die te zien en te doen zijn in het Natuurcentrum. 

Neem bijvoorbeeld de kleintjes van 4 tot 6 jaar 

(groep 1 en 2). Meestal beginnen we met een 

kleine rondleiding langs het diorama. Daarna laten 

we hen opdrachtjes uitvoeren met schelpjes of 

ander materiaal. Het is echt genieten van die 

kleintjes: hoe ze met hun grote nog verwonderde 

ogen rondkijken en van die onverwachte vragen 

stellen. Vaak vertellen ze hun eigen verhaaltjes 

over “enge” beesten die ze hebben ontmoet. 

Dan de iets oudere groepen van 7 tot 12 jaar (groep 

3 t/m 8). Leergierig en hongerig naar informatie 

stellen ze de leukste vragen en proberen vooral 

boven alle andere kinderen uit te komen. Bij 

spelletjes zoals raden van plantennamen, sporen 

van dieren en het korte leven van een pad, is het 

voor hen het belangrijkste de eerste en de beste te 

zijn. 

De oudste groep, de brugklassers, zijn niet altijd 

even gemakkelijk, maar als je goed kijkt, zitten zij 

zichzelf het meest in de weg. En om in vogeltaal te 

spreken, hier zie je tussen de juvenielen al enkelen 

die pogingen doen tot hun eerste baltsgedrag. 

 

Weet je, er komen jaarlijks zo'n duizend kinderen 

in klasverband naar het Natuurcentrum. Kom 

gewoon eens een keertje kijken wat er allemaal 

gebeurt. Een helpende hand is voor ons mooi 

meegenomen! Je hoeft echt niet veel van de natuur 

te weten of een echte vogelaar te zijn om de 

kinderen te begeleiden. Bovendien liggen de 

antwoorden binnen handbereik. 

 

Ineke van Dijk is de contactpersoon voor afspraken 

met de scholen. Zij weet precies wanneer welke 

groepen naar het Jan Verwey Natuurcentrum 

komen. 

Bel haar eens op (071-3616954), kom eens langs, 

dan zul je zelf ervaren hoe leuk het is …. 

 

Paul Paumen 
 

 
 

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. 

Enkele weken geleden werd het eerste exemplaar 

van de Natuurgids voor de Bollenstreek aan de 

burgemeester van Katwijk uitgereikt. De trilogie is 

nu compleet. Al eerder verschenen boeken over de 

vogels en de flora van onze streek. Al bladerend in 

deze nieuwe gids besef je weer dat Noordwijk en 

omgeving op het gebied van natuurbeleving veel te 

bieden heeft. Daarbij komt dat die natuur vlak 

naast de deur ligt, terwijl we toch in een 

verstedelijkt gebied wonen. Een zondagmiddag in 

de Hoofdstraat laat zien wat dat betekent. Toch is 

het gevoel van vol en drukte om je heen een 

betrekkelijk begrip. Jan Kloos, de 

geschiedschrijver van Noordwijk maakte rond 

1920 een tochtje door de Bronsgeest. In een 

verslag van deze wandeling in De Noordwijker 

riep hij uit: `Hier geen drukte van de sport meer, 

alleen de stemme Gods in de natuur. Hier ademt de 

dichter, de schilder vindt stof voor eene studie...` 

 

Ik zou me kunnen voorstellen dat je `s morgens 

vroeg op het strand inspiratie voor een gedicht zou 
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kunnen opdoen. Helaas ben ik de dichtkunst nooit 

machtig kunnen worden. Ik moet me maar 

behelpen met het kijken naar vogels, vliegend over 

zee en naar iets dat door de golven aan het strand is 

gebracht.  

Een aantal jaren geleden was dat een jonge 

bruinvis. Het beestje was nog helemaal gaaf, 

kennelijk had het net de geest gegeven. In de 

genoemde natuurgids is een foto van het dier 

opgenomen. 

Het is eigenlijk een beetje jammer dat een foto van 

hetzelfde bruinvisje, met een aantal kinderen 

eromheen, niet is afgebeeld. Het zou de educatieve 

opdracht van onze vereniging hebben onderstreept. 

En.. de fraaie natuurgids nog iets levendiger 

hebben gemaakt. Desondanks is het een prachtig 

boek geworden dat in iedere boekenkast in 

Noordwijk hoort te staan. 

 

Die bruinvis op het strand hoorde daar niet. Het 

legde het loodje omdat hij uit zijn element was 

geraakt. In vroeger jaren gebeurde dat veel meer.  

Toen was de Noordzee voor onze kust nog een 

geschikte plek voor deze zeezoogdieren. Met het 

risico dat ze wel eens aan lager wal raakten. Als 

het goed gaat met een soort, als er veel van zijn, 

vallen er ook meer slachtoffers. Enkele jaren 

geleden kwamen een aantal potvissen, soms 

levend, soms dood, op het strand terecht.  

Niet in Noordwijk, daarvoor moeten we naar het 

begin van de 18e eeuw terug, maar onder meer in 

Scheveningen.  

Een bekend walvisdeskundige trok hieruit de 

conclusie dat het met de stand van deze dieren 

kennelijk weer beter ging. Er zouden inmiddels 

weer zoveel jonge mannetjes zijn dat die, zoals 

ooit heel lang geleden, door het nemen van de 

verkeerde afslag in de Noordzee terechtkomen.  

De geraamten van deze potvissen hangen nu te kijk 

in verschillende musea. Zo vervullen ze na hun 

dood nog een educatieve functie. Net zoals dat 

bruinvisje op het strand van Noordwijk. Als men 

tenminste de juiste foto in de natuurgids had gezet.   

 

 

 

 

Goed nieuws voor de mossenliefhebbers
 

 

 

Joop Kortselius 

 

Na de lezing en de excursie die in het afgelopen 

seizoen werden gehouden, wordt de 

mossenactiviteit het komende jaar uitgebreid. Dat 

gebeurt onder de naam Mossenwerkgroep 

Hollands Duin. 

Deze nieuwe werkgroep is een gezamenlijke 

activiteit van de KNNV-afd. Leiden en de 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk.  

De bijeenkomsten worden gehouden in het Jan 

Verweij Natuurcentrum, één keer per maand, op de 

eerste dinsdag van de maand.  

 

Voor KNNV-afd. Leiden is het een voortzetting 

van de reeks studieavonden in Oegstgeest.  

We gebruiken de Veldgids mossen (KNNV). Het 

gebruik van eigen microscoop en uitgebreidere 

literatuur wordt aanbevolen maar is niet verplicht.  

Voor beginners is dit een goede kans om enigszins 

thuis te raken in de wereld van de mossen, een 

wereld vol schoonheid maar waarin het lastig is de 

weg te vinden. 

De eerste werkgroepavond is op 5 september om 

8.oo uur. Informatie bij Joop Kortselius (071-

5172966), bij wie u zich tevens kunt aanmelden. 
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Oud Nieuws:   Uit de Zeekant van 25-03-1966  

Eerst VUT …….dan Ierland. Deel 3  (slot)

Woensdag 2 juni 09.30 uur.  

Achter ons staat de zon al aardig hoog. Vóór ons, 

over de Blasket Sound, ligt Great Blasket Island 8 

kilometer lang en heel groen. Ierland, het meest 

westelijke (ei)land van Europa, is nog niet 

westelijk genoeg.  

Het bootje brengt ons in een half uurtje naar de 

overkant. Onderweg kruisen tientallen Jan van 

Genten ons op soms korte afstand en op 

kruinhoogte. Met een rubber opblaasbootje worden 

we afgezet op iets dat op een kade lijkt en we 

glibberen ertegen op naar boven.  

Direct bekruipt ons het gevoel dat we kennen van 

de waddeneilanden. Rust, diepe rust, nog meer rust 

dan aan de andere rustige zijde van de sound. 

Rondom ons bouwvallen van huisjes, in de loop 

der tijden verlaten en ingestort.  

Ooit stond hier een dorp van 20 huizen met zelfs 

een schooltje. Van de huizen worden er nog 3 

bewoond. Uit één van die drie kringelt blauwe 

rook uit de schoorsteen en ruiken we verbrande 

turf. Op een kruispunt van paden zien we een 

provisorisch bord met de tekst café en souvenirs!  

We hebben de mogelijkheid om dit kruispunt 

rechts of links in te lopen. Houd je niet van 

repeteren dan kom je vanzelf over het andere pad 

terug. Het grootste deel van de groep die met ons 

mee van boord stapte, strijkt neer in het dorp. Een 

aantal vertrekt rechtsom dus gaan  wij linksom.  

Het is toch nog even klimmen want de top ligt op 

290 m en we starten op zeeniveau. Na anderhalf 

uur staan we boven op het eiland en genieten als 

beloning van een fantastisch uitzicht. Tot aan de 

caravan, over de sound is het helder, zelfs zonnig. 

Maar daarboven vormen zich wolken, die als een 

dikke deken verder Ierland indrijven.  

Zeewaarts zien we een aantal kleinere eilandjes 

liggen, net als bij ons, badend in het zonlicht. We 

staan er alleen met z’n tweeën en wat konijnen, 

schapen, 2 tapuiten, meeuwen en wind. Véél wind 

op die top. We laten ons wat afzakken, wat 

tegelijkertijd de helft scheelt in je uitzicht, maar de 

kant die overblijft, vergoedt veel. Heel veel Iers 

groen met her en der grote plukken roze Engels 

gras, een intens blauwe lucht en boven zee weer 

een club meeuwen. De kijkers dus er onder gericht 

en ja hoor ……dolfijnen. We volgen ze een half 

uur. Alles mag, niets moet.  

290 Meter hoog, minus de tien die we gezakt zijn, 

is geen wereldhoogte, behalve als je groepen Jan 

van Genten laag over het water onder je langs ziet 
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vliegen. Van deze hoogte zijn ze toch wel erg 

klein.  

Verder op komen het “linksompad” en het 

“rechtsompad” weer bij elkaar en is er nog maar 

één: die over de kam. Op twee plaatsen loopt de 

kam wat breder uit en vinden we de resten van 

ringforten en wat clochans (los gestapelde stenen 

huisjes).  

Rovers en plunderaars, w.o. de Vikingen, lieten 

zelfs op dit karig begroeide eiland de bewoners 

niet met rust. We staan ineens temidden van een 

veld varens en missen nu pas de vertrouwde 

veenpluis, rododendrons en fuchsia’s. In de varens 

hebben wat Oeverpiepers kennelijk de nesten 

verstopt. Bij de clochans vandaan horen we twee 

Roodborsten of misschien één met echo. Van hier 

loopt het eiland gestaag af naar het westen, om met 

een paar laatste steenpuisten in de oceaan te 

verdwijnen. We hoeven eigelijk niet zo nodig tot 

het allerverste punt. Van een “uit de wind en in de 

zon”  plek hebben we een grandioos uitzicht.  

Na een kwartier, of misschien wel een uur, wordt 

het fris en vinden we het tijd voor de terugtocht. 

We noteren een Roodborsttapuit en een paar 

honderd Rietorchissen. Bijna bij de boot terug 

halen 2 andere eilandsjouwers ons in. “ Of wij in 

een Toyota rijden?” . “Ja dat doen we”. “Missen 

wij geen autosleutels?”. “ eh….ja dat doen we 

ook”.  

 

Via nog meer roundtowers, klooster-en 

kasteelruïnes, langs de Shannon, door het 

Limmerick van Frank McCourt naar het 

graafschap Clare. Clare heeft de “Cliffs of Moher” 

en de “Burren” waar busladingen toeristen op af 

komen. De Cliff is een 8 kilometer lange rotspartij 

die tot een hoogte van 200 meter loodrecht uit de 

Atlantische Oceaan oprijst.  

Op de hoogste top heeft ene O’Brien lang geleden 

een toren gebouwd om de horizon af te zoeken 

naar dreigend gevaar. Precies……….O’Brien’s 

Tower, met drommen toeristen eromheen, die er 

door bussen dichtbij zijn gedropt om zich uiterlijk 

een half uur te vergapen aan dit natuurwonder. Wij 

vergapen ons ook, maar op een lager en rustiger 

niveau. Het is er zo steil, dat we de vogels die 

onder ons op de wand aan vliegen, niet eens 

helemaal kunnen volgen. Dat lukt wel als je op je 

buik gaat liggen. We kijken zo neer op een in de 

oceaan uitstekende steenklomp, die bovenop met 

gras is begroeid. Dit gras blijkt gestoffeerd met 

Papegaaiduikers die kennelijk niets anders te doen 

hebben, dan met tientallen tegelijk af en aan te 

vliegen. Hun slag is zo snel, dat je niet echt de 

vleugels ziet, maar meer een schimmige waas aan 

weerszij- 

den van de romp. Wat het verschil is tussen 

Alken/Zeekoeten en Papegaaiduikers? Alken en  

Zeekoeten kwakken zich bij het landen op en tegen 

richels, Papegaaiduikers tuimelen daarbij over het 

gras. Bij beiden gaat het er onbeholpen aan toe en 

net als bij de Drieteenmeeuwen zitten ze graag 

(misschien noodgedwongen) op elkaars lip. De 

Noordse Stormvogels doen het anders. Zij hebben 

om te landen en te nestelen meer oppervlakte nodig 

en dergelijke plaatsen liggen doorgaans verder uit 

elkaar. Er staat op dit moment een stevige bries 

recht uit zee, waar de Stormvogels op een 

fantastische manier gebruik van maken. Geen druk 

geklapper, maar met hun vleugels bijna star, de 

staart gespreid en de poten vaak omlaag, halen ze 

de dolste capriolen uit. Soms met grote snelheid 

scherend langs de wand, dan weer stilhangend op 

dezelfde hoogte, om ineens horizontaal om de as te 

draaien en zonder één vleugelklap liftend omhoog 

of recht omlaag te schieten. Seconden lang 

knipoogt er één van pakweg 3 meter afstand naar 

ons. Het verschil zit ‘m in de ondergrond, die bij 

hem ruim 100 meter lager ligt.  

De Burren is een gebied van ongeveer 100 

vierkante mijl kale bodem. Eeuwen geleden 

spraken de mannen van Cromwell hun ongenoegen 

uit over dit gebied. Het had geen water genoeg om 

er een man in te verdrinken, geen boom om hem 

op te hangen en geen grond om hem te begraven. 

Zachte delen kalksteen zijn in miljoenen jaren 

opgelost, met als gevolg eindeloze grijze, bijna 

onbegroeide hellingen vol barsten, scheuren en 

kloven. Toch is de Burren, botanisch gezien, 

Ierlands grote verassing. Door de kalk en het 

ontbreken van water (zakt onmiddellijk weg) 

groeien hier op laagland niveau veel planten die 

normaal in de bergen voorkomen, zoals          

Gentiaan en Trias. Door de ontkalking van andere 

delen, zijn er ook veel zuurminnende planten, 

waaronder heidesoorten, varens en Gaspeldoorn. 

De Burren telt in totaal 22 soorten orchideeën die 

ook elders in Ierland en Engeland voorkomen, 

maar nergens zo dicht bij elkaar als hier. Het 

gebied wordt van oudsher door schapen en koeien 

begraasd, maar de beesten dienen zich wel te 

haasten, van spriet naar spriet, over grote 

afstanden. Onze kaart geeft ook enkele plaatsen 

weer die van historisch belang zijn. De vroegere 

bewoners vonden in de vele grotten en 

grottenstelsels goede woon- stal- en 

vluchtmogelijkheden, waarvan sporen  zijn 

achtergebleven. Er zijn nog diverse ringforten, 

maar die kennen we. Wij zoeken langs een smal 

weggetje naar een dolmen. Die vinden we achter 

een openstaand hek, met daarvoor een 

openstaande, zeer oude gebutste auto met daarin 
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een zeer bebaarde, ietwat blauwneuzige Ier en 

daarvoor een emmer , zo groot als een badkuip, 

waarnaast een bord met de boodschap daarin, voor 

het vrij mogen betreden van het terrein, een stevige 

bijdrage te doen.   

Onze donatie, voldoende voor één flinke teug Ierse 

whiskey, biedt ons de mogelijkheid de dolmen, die 

zo’n 300 meter van de weg ligt, van dichtbij te 

bekijken. Op een lichte verhoging zijn 4 enorme 

stenen platen verticaal opgesteld, op ± 2 meter van 

elkaar. Daar overheen is, als dak, een even grote 

plaat gelegd. Elke steen heeft een oppervlak van 

ongeveer 10 vierkante meter en is tot een meter 

dik. Je krijgt vanzelf grote bewondering voor de 

mensen van 5000 jaar geleden, die dit hebben 

gedaan om hun doden een traditionele rustplaats te 

bieden.We passeren de Ier in de auto op korte 

afstand. We menen allebei dat we hem zien 

knikken maar we zijn er niet zeker van.    

Het graafschap Connemara is een voorproefje voor 

het nog stillere Donegal. Bergruggen rijzen 6 à 700 

meter boven het zompige veen uit en waar geen 

veen is, is er water. De enige menselijke sporen 

zijn de weg waarop we rijden en de regelmatige 

hopen turf. We zetten de caravan die middag bij 

een strandje van enkele meters breed. Rondom ons 

overal keien, soms manshoog. Ertussen scharrelen 

koeien met kalveren en schapen naar wat eetbaars. 

De meeste hebben een bel om de nek, waardoor ze 

makkelijk te traceren zijn. Twee uur later is het 

strand een halve kilometer breed en trekt de kudde 

voor ons langs, op weg naar nieuw groen, op enige 

afstand gevolgd door een merrie met veulen. Om te 

voorkomen dat het paard Ierland verlaat (?) zijn de 

linker voor- en achterpoot  aan elkaar gebonden. 

Kennelijk de lokale oplossingen om het voldoende 

voedsel te bieden zonder het al te ver te laten 

afdwalen.  

De volgende dag maken we een stevige wandeling 

langs de Killary Harbour, een zeearm die 16 

kilometer landinwaarts steekt. Het is Ierlands enige 

fjord en is in het midden 24 meter diep. Er loopt 

alleen aan de zuidzijde een pad langs, om de 

plekken te bereiken waar mosselen worden 

gekweekt. Aan de overzijde een bijna loodrechte 

wand van meer dan 800 meter hoog, hier bekend 

onder de naam “Mweelrea”. De mogelijke 

zeeotters laten zich niet zien, wel Oeverpiepers, 

Rouwkwikstaarten, Tapuiten en een Oeverloper 

met de boodschap elders van het uitzicht te 

genieten en zijn broedende eega niet te storen.We 

verplaatsen ons verder naar het noorden en rijden 

onder Ierlands heilige berg de “Croagh Patrick” 

langs. Het is een belangrijke bedevaartplaats, die 

op de laatste zondag in juli door duizenden Ieren 

beklommen wordt. De tocht naar de 765 meter 

hoge top wordt daarbij vaak barrevoets en soms 

zelfs op de knieën afgelegd. De graafschappen 

Mayo en Sligo zijn ongetwijfeld een bezoek meer 

dan waard, maar de tijd dringt !  En het toppunt 

van dolen in Ierland doe je in Donegal. Wil je niet 

de grens met Noord Ierland over, dan zal je de  

N-15 moeten nemen om Ierlands meest 

noordwestelijke graafschap te bereiken. Ter hoogte 

van Ballyshannon komt Ulster op minder dan 5 

kilometer van de Atlantische Oceaan. Ben je dit 

punt eenmaal gepasseerd, dan rij je de absolute 

stilte in. Zelfs schapen en koeien zijn hier een 

bezienswaardigheid. De weg is er zo smal, dat 

passeren onmogelijk is, maar er is gewoon 

niemand om te passeren. Er zijn ook geen borden 

meer die aangeven waarheen je rijdt. We koersen 

omhoog tussen de Slieve Snagt en de Glencowan 

Mountains door. De toppen zijn hoog genoeg om 

in de wolken te verdwijnen. Water stroomt aan alle 

kanten rond ons omlaag, gorgelt tussen stenen door 

om uiteindelijk in een groot meer even uit te 

rusten. Prima plek voor de nacht. Binnen is het 

snel warm en we hebben Ludlum genoeg. ’s 

Morgens is het redelijk opgeklaard, maar het blijft 

fris. Tot ons vertrek is geen sterveling gepasseerd. 

Om 10 uur parkeren we op het terrein van het 

National Park “Glen Veagh”. Ooit door een rijke 

Amerikaanse Ier aan de staat  geschonken, 

inclusief kasteelachtig huis met tuinen, is het een 

vaste stopplaats van touringcars. De reisgids meldt 

van het meer dat er Roodkeelduikers en Grote 

zaagbekken voorkomen, maar vandaag hebben we 

pech. De rotswand er achter heeft in de 19e eeuw 

de Steenarend als bewoner getorst, maar ook daar 

schiet je niet veel mee op. Wat overblijft is echter 

een overweldigend landschap, waar je geen genoeg 

van kunt krijgen. De show wordt gestolen door een 

paar nerveuze Oeverlopers, die steeds voor ons uit 

vliegen om even verder weer in te vallen. Hun 

geluid weerkaatst van de wand over het meer, 
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waardoor het zowaar toch nog druk lijkt te worden. 

We lopen zeer tevreden  de 3 kilometer naar de 

auto terug, onderweg gepasseerd door de eerste 

parkbusjes met toeristen op weg naar het “kasteel”. 

Langs Bloody Foreland in het uiterste noord-

westen, bereiken we kaap “Horn Head” in het 

midden noorden van Donegal. Het uitspringend 

massief wordt bewoond door veel zeevogels en in 

het water dobberen verschillende groepjes Grijze 

zeehonden. De strak blauwe hemel werkt 

bedrieglijk, want er staat een krachtige wind bij 

een temperatuur van hooguit 12 graden. Dat 

“ongemak” wordt die avond ruimschoots 

gecompenseerd door de mooiste zonsondergang 

van de hele vakantie. Duizend tinten goud en geel 

toveren zee en land om in het Ierse paradijs. Een 

dag later vinden we, vlakbij Ierlands meest 

noordelijke punt “Malin Head”, een kleine 

camping direct achter de duinen. Tussen het 

helmgras krioelt het van de slakken en 

Hondskruidjes en op het strand heeft iedere 100 

meter zijn eigen Bontbekplevier.  

Het is duidelijk broedtijd, want steeds worden we 

opgewacht door een exemplaar dat ons vooruit rent 

met over het zand slepende vleugels. Zijn we 

eenmaal buiten zijn broedgebied, dan staat de 

volgende al klaar om ons verder te begeleiden. In 

en boven zee wemelt het van de Visdiefjes, 

Noordse sterns en Eidereenden. Over zee veel 

eilanden en eilandjes in alle tinten groen en grijs. 

We verleggen voor het eerst de koers richting zuid 

op ons rondje Ierland. Van de grens met Ulster 

bespeuren we absoluut niets. Alleen de wegen 

blijken ineens stukken beter en we kunnen  de 

maximumsnelheid opvoeren tot boven de 60 

kilometer. De reisgids beschrijft de sterke band van 

dit deel met Schotland. Dat is bepaald niet vreemd, 

wanneer je van hier Mull of Kintyre, Islay en de 

Schotse hooglanden kunt zien liggen. Geologisch 

zijn Ierland en Schotland door een onderzeese 

basaltdrempel aan elkaar verbonden. In Schotland 

komt deze op het eiland Staffa en op Sky 

bovengronds. Aan de Ierse kant is hij zichtbaar bij 

het plaatsje Dunseverick. Hier vinden we (citaat 

reisgids) een onregelmatig plaveisel van duizenden 

zeshoekige basaltkolommen, genaamd de Giants 

Causeway. Volgens de legende door          Fin 

McCool, een reusachtige held uit de Ierse mythen, 

als weg aangelegd naar Fingal’s Cave  

(grot) op Staffa. De Engelse National Trust beheert 

het gebied en liet er een weg aanleggen met 

parkeerterreinen, cafétaria, boekwinkel en 

tentoonstellingsgebouw. Om de tien minuten rijden 

er trustbusjes, kortom je loopt er niet met z’n 

tweetjes. Wanneer je echter voor zoveel “Trust” 

oogkleppen opzet, blijft er voldoende over om te 

bezoeken.  

De zeskantige basaltvormen zijn zo’n 60 miljoen 

jaargeleden ontstaan na vulkaanuitbarstingen. Door 

snelle afkoeling kristalliseerde de lava in deze 

structuren. Met de nodige fantasie voel je de 

warmte nog opstijgen en daarvan hebben we de 

afgelopen weken erg weinig mogen ontvangen.  

Bij het kustplaatsje Glenarin zetten we de caravan 

voor één nacht vlakbij het haventje. Het is nog 

steeds geen weer om buiten te zitten maar ook van 

binnen uit is het goed vogelen. Vóór ons tellen we 

twee paar Middelste zaagbekken, waarvan de 

heren elkaar ombeurten trachten te verdrinken. 

Verder minstens tien Zwarte zeekoetjes. Van de 

laatsten zien we er regelmatig, vanuit zee, laag 

over het water het haventje binnen vliegen. Vlak 

voor ons langs draaien ze met een ruime bocht op 

de kade af, om vandaar weer terug in het water te 

plonzen. In de kademuren hebben de koetjes een 

prima nestgelegenheid ontdekt maar  het 

aanvliegen blijft een groot probleem. Na een 

mislukte poging wordt de volgende gestart, door 



 17 

eerst met veel geklapper van het water los te 

komen, om weer met een wijde boog op de 

opening af te vliegen. De vleugeltjes slaan zo snel, 

dat ze er niet aan lijken te zitten.  

Samen hebben we de kademuur in kaart gebracht 

en daarop de invliegopeningen aangetekend. We 

tellen er 8 maar er drijven op een bepaald moment 

wel 20 koetjes in het haventje. Regelmatig “dopen” 

ze  het kopje onder water om daar de boel in 

ogenschouw te nemen.    

Even regelmatig zwemmen ze, in wisselende 

aantallen, in linie naast elkaar, om als op 

commando onder te duiken. Een wandeling door 

het dorp, die avond, leert ons dat toeristen er 

weinig te zoeken hebben en dat het slecht belletje 

trekken is. De meeste deuren zijn voorzien van 

kloppers. 

De volgende dagen vergapen we ons aan nog meer 

High Crosses, Round Towers, ringforten, kerk-en 

kasteelruïnes in de streek even boven Dublin. Maar 

op 25 juni hebben we het rondje Ierland voltooid 

en staan we op de kade van de Ierse hoofdstad. Een 

half uur na de afvaart gaan de truien uit. Het wordt 

warm en we zijn het er over eens, dat de druppel 

op m’n voorhoofd transpiratie moet zijn. Zuid 

Engeland heeft in bijvoorbeeld Stratford on Avon, 

Alcester, Mickelton, Chipping  Camden en Oxford 

zoveel te bieden, dat je er nog eens 6 weken voor 

uit kan trekken. We genieten ervan als slagroom op 

de taart. De taart was overheerlijk en van slagroom 

moet je niet te veel blijven snoepen. 

Coby wil volgend jaar naar Spanje en ik eigenlijk 

ook.  

 

Dick en Coby Passchier

EEN WEEKJE OP DE HOLTERBERG 
 
 
Kees Verweij 

 

Begin mei van dit jaar hebben we met onze caravan 

een weekje doorgebracht op een groot 

kampeerterrein te Hellendoorn aan de voet van de 

Holterberg. 

De Holterberg is een langgerekte heuvelrug in het 

midden van Overijssel, welke tijdens de ijstijd 

werd gevormd. Grote massa's ijs drukten grote 

hoeveelheden materiaal naar boven en zo 

ontstonden er verschillende heuvelgebieden als 

De Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, 

Gaasterland enz. 

We zaten direct bij het bos, hetgeen al dadelijk 

de mogelijkheid opende om volop in de 

nabijheid vogels te beluisteren. Het bos bestond 

voornamelijk uit Grove Dennen, Fijnsparren, 

Berken en Beuken, afgewisseld door een lage 

ondergroei. De Vink was wel een van de meest 

algemene vogels en deze liet zich bijna de 

gehele dag horen. Naaldhout gaf verder de 

mogelijkheid tot het beluisteren van de 

Kuifmees met zijn zachte trillers, de Zwarte 

Mees, die zingt als een fietspompje, en de 

Goudhaantjes, die opvallen door hun hele hoge en 

zachte piepjes. 

's Morgens werden enkele malen verrast door het 

geluid van de Wielewaal, die kennelijk hier net was 

aangekomen. Hij was hier duidelijk eerder dan in 

onze omgeving, want pas half mei hebben we hem 

voor het eerst in de Amsterdamse Waterleiding-

duinen gehoord. 

Zanglijsters zijn hier beter vertegenwoordigd dan bij 

ons, want op tal van plaatsen was zijn melodieuze 

zang in de bomen te horen. Een bijzondere ervaring 

was de Geelgors, die helaas in onze omgeving 

geheel is uitgestorven, maar daar nog op 

verschillende plaatsen zijn herkenningsmelodie "het 

regent, dat het giet" laat horen. 

De Holterberg staat echter nog het meest bekend om 

zijn Korhoenders. Het gaat hier om de enige plaats, 

waar zij nog in Nederland voorkomen en helaas 

wordt hun aantal ook hier minder. Vroeger kwamen 

zij ook nog op de Veluwe voor en ik herinner mij 



 18 

zelfs de baltsroep van de Korhoenders in de 

Drunense Duinen in Noord-Brabant, toen ik tijdens 

mijn militaire dienst een nachtoefening moest 

draaien. Maar dan praat ik al over het begin van de 

zestiger jaren. 

Het mooist is de balts te zien bij het aanbreken van 

de dag. Dan zijn de mannetjes het meest actief en 

rennen zij om de vrouwtjes heen, die vaak in de 

bomen of struiken zitten. Daarbij maken de 

mannetjes een snel, hoog en rollend geluid, dat ver 

over het heidegebied te horen is. 

Om de stand van de Korhoenders in ieder geval op 

peil te houden, wordt de oppervlakte aan 

heidevelden regelmatig nog uitgebreid en worden 

hier en daar oude stukken weer afgeplagd. De beste 

combinatie voor Korhoenders is heideveld met in de 

nabijheid akkerland met graan. Daarop kunnen zij 

foerageren. Helaas komen graanakkers hier 

nauwelijks meer voor en dit zal een van de redenen 

zijn, dat ook hier de Korhoenderstand achteruitgaat. 

We zijn verschillende malen in alle vroegte in de 

richting van de baltsplaats gelopen en we hebben 

inderdaad een aantal hanen prachtig zien baltsen, 

vergezeld van de bekende baltsgeluiden. Ook 's 

avonds hebben we nog een keer een Korhoender 

zien baltsen. 

De heidevelden, omzoomd door percelen Berken, 

Eiken, Grove dennen e.d. vormen tevens een 

prachtige plaats voor Roodborsttapuiten, die ook hier 

in redelijke aantallen aanwezig waren. Verder zagen 

we verschillende Boomleeuweriken met hun melo-

dieuze zang en Boompiepers, die regelmatig hun 

baltsvlucht in de vorm van een parachutesprong 

uitvoerden. Een leuke verrassing was een badende 

Appelvink in een plasje. 

Dit zijn zo even maar een paar waarnemingen, maar 

er zit nog wel meer. De Holterberg is geen 

uitgesproken vogelgebied, maar in combinatie met 

planten e.d. valt daar zeker genoeg te doen.

 

 

 
Noordse Stormvogel op leeftijd! 

 

Jelle van Dijk, 

 

Op 23 februari 1999 vond ik op het strand voor 

Huis ter Duin een vers aangespoelde Noordse 

Stormvogel. Het had de dagen daarvoor flink 

gestormd en de hoogwaterlijn lag vol met 

aangespoeld materiaal zoals stukken hout en veel 

wier. Omdat ik bezig was met de maandelijkse 

telling voor het Nederlands Stookolieslachtoffer 

Onderzoek keek ik goed of de vogel sporen van 

oliebesmeuring vertoonde. De vogel bleek geheel 

schoon te zijn, zodat in ieder geval niet besmeuring 

met olie de doodsoorzaak kon zijn. Toen ik de 

vogel op zijn rug keerde om ook de onderzijde te 

inspecteren, zag ik dat de vogel geringd was. De 

metalen ring was sterk afgesleten, maar met enige 

moeite kon het ringnummer worden vastgesteld: 

museum LONDON SS39380.  Voorzichtig werd 

de ring van de poot gehaald en platgebogen. 

Daarbij moest je oppassen je niet aan de ring te 

snijden, zo dun was de ring aan de onderrand 

afgesleten. Thuisgekomen werd de ring direct 

opgestuurd naar: Vogeltrekstation  Arnhem, 

Postbus 40, 6666 ZG HETEREN. 

In deze tijd van automatisering verwacht je dan 

zeker binnen enkele weken bericht terug te 

ontvangen. Dat duurde echter heel wat langer. Pas 

op 18 mei van dit jaar ontving ik een brief uit 

Heteren. Daarin werd meegedeeld dat deze 

Noordse Stormvogel op het bekende Schotse 

vogeleiland Fair Isle was geringd en wel op 12 

september 1968! De vogel was niet als nestjong 

geringd, maar als “full grown”. Dat kan evenwel 

betekenen dat deze vogel toch in de zomer van 

1968 was uitgevlogen. In september zijn alle 

jongen van dat jaar namelijk wel als “full grown” 

te betitelen. Dat de vogel echter nog ouder is 

geweest dan de bijna 31 jaar die de vogel in ieder 
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geval heeft bereikt, moet zeker niet worden 

uitgesloten. 

Hoge leeftijden zoals ruim 30 jaar zijn vaker bij 

vogels vastgesteld. In het algemeen is het zo dat 

grote vogels ouder worden dan kleine vogels. De 

leeftijden die vogels in gevangenschap bereiken, 

liggen vaak aanzienlijk hoger dan de 

maximumleeftijden die dankzij ringwerk bekend 

zijn geworden bij vogels in de vrije natuur. In de 

Londense Zoo zijn bijvoorbeeld de volgende 

leeftijden vastgesteld: Oehoe (68), Kakatoe (56), 

Andescondor (52), Witte Pelikaan (52). In een 

dierentuin worden de vogels niet bedreigd door 

voedselgebrek, predatoren, hoogspanningsmasten, 

verkeer en barre weersomstandigheden. Des te 

opmerkelijker is het dat vogels in de vrije natuur 

soms opmerkelijk hoge leeftijden kunnen bereiken. 

In een artikel in The Ring (Rydzewski, 1962) 

wordt een hele lijst genoemd van hoge leeftijden 

die dankzij het ringonderzoek konden worden 

vastgesteld. Hier volgen  opmerkelijke leeftijden 

uit die lijst: 

Zilvermeeuw (32), Wulp (31), Kokmeeuw (30), 

Scholekster (28), Noordse Stern (27), Rode Wouw 

(25), Blauwe Reiger (24), Buizerd, (24), 

Gierzwaluw (21), Houtsnip (20), Wilde Eend (20), 

Spreeuw (20), Knobbelzwaan (20), Koperwiek 

(18), Meerkoet (18), Boerenzwaluw (15), Sijs (10), 

Pimpelmees (8). Opmerkelijk zijn de hoge 

leeftijden van kleine vogels als Gierzwaluw, 

Spreeuw en Koperwiek op deze lijst! 

Let wel, de hiervoor genoemde getallen hebben 

betrekking op maximumleeftijden van geringde 

individuen. 

De gemiddelde leeftijd van een populatie ligt vele 

jaren lager! Met het berekenen van de gemiddelde 

leeftijd moet je wel duidelijk afspreken welke 

vogels je daarbij in ogenschouw neemt. Begin je 

met de jonge vogels die op het punt van uitvliegen 

staan, dan kom je met de gemiddelde leeftijd vaak 

bijzonder laag uit. Neem een nestje jonge 

Koolmezen. Van de 10 jonge mezen zullen er zeer 

waarschijnlijk zeker 5 de volgende maand niet 

halen en het volgende voorjaar wordt hoogstens 

door 1 of 2 gehaald. Gaan we echter de gemiddelde 

leeftijd berekenen van vogels die ten minste één 

jaar oud zijn, dan ziet het toekomstperspectief er 

heel wat gunstiger uit. 

Nog even terug naar onze Noordse Stormvogel. 

Cramp c.s. (in: The Birds of the Western 

Palearctic, Vol. 1, 1977) noemen voor volwassen 

Noordse Stormvogels een gemiddelde leeftijd van 

ruim 17.5 jaar. Verder maken zij melding van een 

vogel die op het nest geringd werd in 1950 (en dan 

zeker al 6 jaar oud is; eerste broedpogingen als de 

vogels 6-12 jaar oud zijn). Deze vogel broedde nog 

op dezelfde plek in 1974. De Noordwijkse Noordse 

Stormvogel slaat dus beslist geen slecht figuur met 

zijn (of haar?) leeftijd van ten minste 31 jaar! 

N.B. Een fraaie foto van een vliegende Noordse 

Stormvogel is te vinden op bladzijde 131 van de 

Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek 

 

  

Nieuwe  IVN   cursus  Vogels in de Winter 
 
Op dinsdag 19 september 2000 start het IVN afd. Leiden een nieuwe vogelcursus.  

Deze cursus bestaat uit 5 avonden en 5 excursies.  

De volgende onderwerpen komen aan bod:  Voedsel en Verenkleed, Gebieden waar wintervogels verblijven, 

Vogeltrek, Roofvogels en Uilen, Wintervoeding en vogels om het huis, Boek besprekingen  en boekentafel.  

De Avonden worden gehouden op 19/9- 26/9-10/10-24/10 en 7/11  2000 in het Groene Delta College te 

Oegstgeest. 

De avonden zijn als volgt ingedeeld: voor de koffiepauze een diapresentatie over het betreffende onderwerp 

en na de pauze diverse practica.  

Na iedere avond volgt op zaterdag ochtend een excursie. 

We bezoeken de volgende gebieden: Oostvaardersplassen, Duinen van Noordwijk, Starrevaartplas, 

AWDuinen en Zeeland.   

De excursie zijn de volgende zaterdagen:  30/9 - 14/10 - 28/10 - 11/11 en  25/11. 

Het max. aantal deelnemers is 30. De cursus gaat  f 80.- kosten, incl. Lesmap en koffie. 

Opgeven bij: Dineke Kistemaker, Vinkenlaan 23, 2201-BR Noordwijk. Tel. 071 3612219          

 

Hieronder informatie over het IVN afd. Leiden en het zomerprogramma. 
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WAT IS EN WAT WIL HET IVN? 
Het JVN (Verenig10g voor natuur- en m1heueducatie) IS een 
club van enthousiaste mensen. Zij w11len de rijkdommen van 
de natuur en het landschap ontdekken, verrassingen van alle 
levensvormen uit onze eigen omgeving ervaren en dit graag 
Uitdragen aan anderen. De natuur is een graadmeter voor de 
kwal1te1t van onze Jeefomgevmg, ons m1heu Verarming van 
de natuur betekent een verarming van ons welzijn. Dit denk
beeld maakt fVN-ers extra gemotiveerd 

ACTrVITEITEN van IVN-LEIDEN 

Wandelingen 
Onder le1ding van een natuurgids wandelt u mee m parken, 
10 het duin, over het strand en door het bos, de polder of de 
stad. Voor nadere informatie: Sjaak van Rijn, 071 - 513260 I. 

Natuurpaden 
Aan de hand van door fVN-Natuurgidsen beschreven routes 
kunt u kennis maken met natuur en rruheu in een bepaald 
geb1ed De boekjes zijn te koop m de Groene Wmkel. 

Hakhoutonderhoud 
Hakhoutbosjes dreigen te verdwijnen door gebrek aan 
onderhoud. In de maanden Januari en februari wordt er op de 
zaterdagen in een hakhoutbosje bij Wassenaar gewerkt om 
zo b•J te dragen aan het behoud van dit waardevolle 
landschapselement. Voor nadere informatie. 071- 5144462. 

Cursussen 
Alle cursusavonden worden mgeleid met een presentatie. Na 
de pauze kunnen de curs1sten zelf ontdekkingen doen d. m. v 
gevarieerde practicunnonderdelen. Enkele dagen later is er 
een aansluitende excurs1e. Voor de cursussen is geen 
b•Jzondere kermis nod1g: enthousiasme en betrokkenheld z•jn 
belangrijker. De volgende cursussen worden gegeven: 
Landschappencursus (voorjaar), Herfstcursus, Najaars
duiOcursus, Voorjaarsduincursus en de Vogelzangcursus 
(voorJaar en najaar). 
Verder is er nog een natuurg1dsencursus, d1e zo'n I Y, - 2 Jaar 
duurt en bestemd is voor mensen, die met hun kennis activi
teiten willen ontplooien zoals: leiden van publiekswandel
lngen, organiseren van tentoo.nstellingen, geven van lezingen 
<! d. Kortom een op vaardigheden gerichte kaderopleiding 

IVN jeugdactiviteiten voor kinderen van 6 tot 11 jaar 
Eenmaal per maand (in prmcipe de laatste woensdag) is er 
een excursie met natuurspel voor kinderen van 6 tot 11 jaar. 
IVN jeugdactiviteiten voor kinderen van 9 tot 14 jaar 
Eenmaal per maand (in principe de laatste zondag) is er een 
actiVIteit voor jeugd van 9 tot 14 jaar. 

IVN AFD. LEIDEN 
VERENIGING VOOR 
NA TUUR- EN MlLIEUEDUCA TIE 

GROENE WINKEL 
In de Groene Winkel van de afdeling Leiden is allerlei 
natuureducatief materiaal voor volwassenen en kinderen 
vtlrkrijgbaar, zoals boeken, vogel-cd's, opzoekkaarten, 
loepen, e d. Door het kopen van deze artikelen steunt u het 
werk van het IVN. De winkel is bij Meiske Masurel, 
v. Vollenhovenkade 7, Leiden. Graag wel even van tevoren 
bellen 071- 5141389. 

NATUURWANDELINGEN BOEKJES 
- Stads- Bomenwandeling door het centrum van Leiden 
Boekjes te koop bij VW Leiden voor I 2,50. 

- Dorps- Bomenwandelmg door Warmond. Boekjes te koop 
bij VVV Warmond voor I 2,50. 

- Zomerwandeling in het dumgebied "Berkheide" ten zu1den 
van Katwijk aan Zee. Boekjes te koop bij VVV 
Katwijk aan Zee voor I 2,50. 

- Rondwandeling door Sassenheim Boekjes te koop bij 
VVV Sassenheim voor I 2,50. 

SLEUTELBLAD 
In ons afdelingsblad vindt u beschrijVIngen van de natuur m 
de omgeving van Le•den en andere natuurartikelen. Verder 
krijgen de activiteiten van de afdeling Leiden aandacht 0 a 
het rooster voor de wandelingen, de tentoonstellingen en de 
IVN-cursussen. 

DOET U MEE 
Het IVN is een vereniging van actieve leden. Natuurlijk 
bepaalt u zelfhoeveel tijd u in het IVN-werk wilt steken Er 
zijn vele mogelijkheden om actief te Z1Jn. Behalve bij de 
reeds genoemde actlvitellen is er ook werk 10 
tentoonstellingen, het maken en op orde houden van 
matenalen, m administrallef werk en in voorlichting Vla 
kranten en tijdschriften 

AANMELDEN 
U kunt bellen naar het informatietelefoormummer 071 -
3011414 of071 - 5215560. 
~· Leden ontvangen 4 keer per Jaar het landelijke fVN
blad ''Mens en natuur" en het "Sieutelblad''. Het lidmaat
schapsbedrag voor 2000 is I 25,00. Huisgenoten: I 4,00. 
Als donateur: U kunt ons plaatselijk werk ook steunen als 
donateur met een bijdrage van minimaal I 20,00. 
Donateurs ontvangen het "Sieutelblad". 

IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie 
Afdeling Leiden. 
Grunerielaan 18,2343 AM Oegstgeest. Tel. 071-5170686. 
e mail: harmheddema@capitolonline.nl 
homepage:hUp·//ourworld.compuserve comlhomepageslhenk 
mens/jndex htm 

BEZOEKERSCENTRUM "HET REIGERS BOS" 

Het bezoekerscentrum gaat voor het eerst open op zondag 7 
mei. Voor daarna zijn de volgende activiteiten georganiseerd, 
d1e alle om 14.00 uur begirmen, steeds op een zondag· 
21 mei: Openingsfeest met activiteiten voor 

18 juni. 
25 juni: 
9 juli 

20 augustus: 
27 augustus. 

kinderen en volwassenen 
Dialezmg ''Cronesteyn jaarrond" 
"SiootJesexcursie" 
Excurs1e "Pluu~e verkeerd. insecten m 
bomen en struiken" 
Excursie "Bloemen en bees~es" 
Diaserie "Paddestoelen in Cronesteyn" 

Nadere mformatie over de openingstijden van het 
bezoekerscentrum Het Re1gersbos tel 071 - ~769805 
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IVN AFD. LEIDEN 
VERENIGING VOOR 
NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE 

JUNI 
TentoonsteUineen, parken: 
#Heempark Leiden. Toegang gratis. 

Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur, op zon- en 
feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur. 

#Koetshuis Leidse Hout. Toegang gratis. 
Open elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur, elke woensdag 
van 13.00 tot 16.30 uur. 
Jubileumtentoonstelling "Tien jaar Koetshuis" 

# Milieu Educatief Centrum Leiderdorp (MEC) bij 
de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 
ledere zondag van 15.00 tot 17.00 uur tentoonstelling: 
"Het leven in de sloot met slootaquarium" 
Organisatie: MEC i.s.m. IVN 

# Bezoekerscentrum "Het Reigersbos" in polderpark 
Cronesteyn. Zie elders in dit rooster. 

Wandelingen: 
zaterdag 3 

zondag 4 

zondag 4 

zondag 18 

zondag 18 

zondag 25 

zondag 25 

14.00 uur Berkheidewandeling door de 
schitterende duinroosvallei. 
Start: Soefitempel, Sportlaan, Katwijk 
15.00 uur Lange Akker, Heemtuin Leider
dorp: Heemtuinexcursie en een Kikker- en 
Egelpad. 
Organisatie: MEC i.s.m. IVN 
14.00 uur Landgoed Huys te Warmont. 
Start: Ingang Herenweg 139, Warmond. 
Parkeren aan de Beatrixlaan. 
14.00 uur Ommedijksche Bos: 
"Ontdek de boereMatuur"; stevig 
schoeisel en verrekijker zijn aan te 
bevelen. Vooraftelefonisch opgeven· 
071 - 5144462, bgg 071 - 5897837 
14.00 uur Wandeling in de Leidse Hout. 
Start: ingang bij het Theehuis. 
14 00 uur Boterhuispolder. 
" Ontdek de boereMatuur". 
Start: bij de Boterhuismolen aan de 
Zijldijk in Warmond. Stevig schoeisel en 
verrekijker zijn aan te bevelen. 
13.00- 16.00 uur Heempark Leiden. 
Heemparkfestijn in verband met het 
veertigjarig bestaan van het heempark; 
allerlei doe-activiteiten 
Start: Oegstgeesterweg, Leiden. 

IVNJEUGDNATUURCLUB 
(voor jongeren van 9- 14 jaar) 

De IVN jeugdnatuurclub wordt in pnncipe gehouden iedere 
laatste zondag van de maand van twee tot vier uur, voor 
kinderen van 9 tot 14 jaar. Jongere kinderen zijn welkom, 
maar dan samen met een volwassene. 
zondag 21 mei is de heropening van het bezoekers
centrum het Reigersbos in Cronesteyn, met 
wateronderzoek, waterproefjes en waterspelletjes. 
zondag 18 juni weer naar het bezoekerscentrum het 
Reigersbos in Cronesteyn: over bloemen en bijen. 
zondag 25 juni .zijn er allerlei feestelijke activiteiten ter ere 
van het 40-jarig bestaan van het Heempark van Leiden 

Inlichtmgen over de zondagmiddagaci!Vlteiten: 
S1mon Voorn. tel. 071 - 5144211 

JULI 
Tentoonstellingen, parken: 
#Heempark Leiden. Toegang gratis. 

Open op werkdagen van 08.30 tot I 7. 00 uur, op zon- en 
feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur. 

#Koetshuis Leidse Hout. Toegang gratis. 
Open elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur, elke woensdag 
van 13.00 tot 16.30 uur. Bijententoonstelling. 

# Milieu Educatief Centrum Leiderdorp (MEC) bij 
de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 
Iedere zondag van 15.00 tot 17.00 uur tentoonstelling: 
"Het leven in de sloot met slootaquarium" 
LET OP: het MEC is gedurende de zomervakantie 
gesloten. Eind augustus is het MEC weer open! 

# Bezoekerscentrum "Het Reigersbos" in polderpark 
Cronesteyn. Zie elders in dit rooster. 

Wandelingen: 
zondag 2 

woensdag 5 

woensdag 19 

·zondag 30 

15.00 uur Lange Akker, Heemtuin 
Leiderdorp: Heemtuinexcursie en een 
Kikker- en Egelpad. 
19.30 uur Zomeravondwandeling in de 
duinen van Berkheide. 
Start: Soefitempel, Sportlaan, Katwijk. 
19.30 uur Zomeravondwandeling in de 
duinen van Berkheide. 
Start: Soefitempel, Sportlaan, Katwijk. 
14.00 uur Heempark Leiden. 
Rondleiding door het Heempark. 
Start: Oegstgeesterweg, Leiden. 

AUGUSTUS 
Tentoonstellingen, parken: 
#Heempark Leiden. Toegang gratis. 

Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur, op zon- en 
feestdagen van 14.00 tot 17.00 uur. 

# Koetshuis Leidse Hout. Toegang gratis. 
Open elke zondag van 14.00 tot 16.00 uur, elke woensdag 
van 13.00 tot 16.30 uur. Bijententoonstelling. 

# Milieu Educatief Centrum (MEC) Leiderdorp bij 
de Kinderboerderij in de Houtkamp. Toegang gratis. 
Open vanaf eind augustus elke zondag van 15.00 tot 
17.00 uur. 

# Bezoekerscentrum "Het Reigersbos" in polderpark 
Cronesteyn Z1e elders in dit rooster. 

Wandelingen: 
woensdag 2 

woensdag 16 

zondag 27 

19.30 uur Zomeravondwandeling in de 
duinen van Berkheide. 
Start: Soefitempel, Sportlaan, KatWijk. 
19.30 uur Zomeravondwandeling in de 
duinen van Berkheide. 
Start: Soefitempel, Sportlaan, KatWIJk 

14.00 uur Heempark Leiden. 
Rondleiding door het Heempark. 
Start Oegstgeesterweg, Leiden 

IVN KINDERNATUURCLUB 
(voor jongeren van 6- 11 jaar) 

De kindematuurclub wordt in principe gehouden in de 
Leidse Hout op de laatste woensdag van de maand van half 
twee tot drie uur. We verzamelen bij het Koetshuis tenzij er 
een andere plaats vermeld is. 
woensdag 24 mei: gaan we naar de Le1dse Hout om de 
natuur te helpen: we maken een voerplek voor vlinders zodat 
je de vlinders kan lokken naar je eigen tuin. ' 
woensdag 28 juni: gaan we ook naar de Leidse Hout 
Hopelijk is het mooi weer, want we willen allerlei 
waterproefjes doen. 

Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten· 
Els Witte, tel 071 - 5213620 
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Veldwaarnemingen januari t/m maart 2000 
 
 

Duiker spec.  144  07-01  over zee zuid  JvD 

   290  09-01  over zee zuid                                                       JvD/RdM 

   76  11-02  over zee  JvD 

Dodaars  1  14-01  Maandagse Wetering  JR 

   1  25-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JR 

   1  27-01  Fagelsloot  JR  

   2  09-02  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JR 

   6  11-02  Westerkanaal AWD  JR 

   1  12-03  Leidsevaart Zwetterpolder  JR 

   1  25-03  sloot Hoogeveense polder  JR 

   1  31-03  Leidsevaart Zwetterpolder  JR  

 Noordse Stormvogel  1  18-02  dood op strand  JvD 

Jan van Gent  1  12-02  over zee    JvD 

Wilde Zwaan  4  8-1/11-2   adulte exemplaren in Elsgeesterpolder  JG  

   2  15-01   Elsgeesterpolder  JvD 

   2  25-02  Polder Hoogeweg  JvD 

   4  11-03  Polder Hoogeweg  JvD 

Kolgans  800  03-01  over Duinpark noordoost  JvD 

Brandgans  500  21-3  over Elsgeesterpolder ONO  JG 

Zomertaling  1  29-3  mannetje in Elsgeesterpolder  JG 

Grote Zee-eend  5  11-03  over zee  JvD 

Brilduiker   4  11-02  AWD Westerkanaal  JR 

Nonnetje  3  11-02  Westerkanaal AWD  JR 

Grote Zaagbek  1  07-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JR 

   2  25-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JR 

   1  11-02  Westerkanaal AWD  JR 

   3  12-03  slootje achter Sancta Maria  JR 

Bruine Kiekendief  1  27-03  Zwetterpolder  JR 

Buizerd  12  19-3   over AWD Grote Vlak naar NO  JG 

Waterral  1  09-02  opvliegend vijver Leeuwenhorst  JR 

Scholekster  88  15-01  Polder hoogeweg  JvD 

   120  25-02  Polder Hoogeweg  JvD  

Goudplevier  2100  15-01  Polder Hoogeweg  JvD  

   2500  06-02  Elsgeesterpolder  JG 

   280  12-02  Elsgeesterpolder  JvD 

   3500  07-03  Elsgeesterpolder  JG 

   30  18-03  Elsgeesterpolder  JvD 

Bonte Strandloper  2  13-02  tussen de Goudplevieren in Elsgeesterpolder  JG 

   2  05-03  tussen de Goudplevieren in Elsgeesterpolder  JG 

Kemphaan  7  06-02  Elsgeesterpolder  JG 

   12  26-03  Elsgeesterpolder  JG 

Watersnip  27  18-03  foeragerend in grasland Elsgeesterpolder  JG 

Wulp  40  15-01  Elsgeesterpolder  JvD 

   88  23-01  foeragerend in grasland Elsgeesterpolder  JG 

Steenloper  1  05-03  tp in grasland van de Elsgeesterpolder  JG 

Zwartkopmeeuw  1  25/26/29-03  tp tussen de Kokmeeuwen in Elsgeesterpolder  JG 

Dwergmeeuw  21  07-01  over zee  JvD 

   1  05-02  over zee  RS 

Drieteenmeeuw  110  05-01  over zee  JvD 

   51  05-02  over zee  RS 

   22  12-02  over zee                                                               JvD/RdM 

Alk/Zeekoet  35  11-02   over zee  JvD 

   34  12-02  over zee                                                               JvD/RdM 

Zeekoet  1  09-02   lag (vermoeid) op stoep in Kerkhofpad.  

    Naar vogelasiel gebracht  JdR 

Bosuil  1  30-03  Nieuw-Leeuwenhorst  RS 
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Ransuil  2  02-02  in roestboom Elsgeesterpolder  JG 

Velduil  1  23-01  Elsgeesterpolder  JG 

Boomleeuwerik  5  18-03  zingende exemplaren boven  

    Sasbergen/Paardenkerkhof AWD  RS 

Kuifleeuwerik  1  17-03  voor de vuurtoren  JvD 

Grote Gele Kwikstaart  1  26-01  Elsgeesterpolder  JG 

   2  14-02  over politiebureau Noordwijk  JdR 

   1  15-02  over politiebureau Noordwijk  JdR  

   1  26-02  Elsgeesterpolder  JG 

Rouwkwikstaart  1  07-03  Elsgeesterpolder  JG 

Roodborsttapuit  1  09-01  mannetje in de zeereep Zuidboulevard  JR 

Grote Lijster   1  18-03  AWD Sasbergen  RS 

Tjiftjaf   1  27-02  tuin Duinpark  JvD 

Boomklever  2  13-02  Nieuw-Leeuwenhorst  RS 

   3  29-02  Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   4  30-03  Nieuw-Leeuwenhorst  RS 

Zwarte Mees   1  20-02  Duindamseslag  JR 

Vink   150  26-01  op bollenland bij Witte Raaf  JvD  

Keep   50  26-01  op bollenland bij Witte Raaf  JvD 

Sijs   3  29-02  tuin Duinpark  JvD 

Kruisbek   1  19-03  over bosrand Noordduinen  JG 

Geelgors   1  26-02  over Noordduinen  JG 

Koereiger  1  01-04  Eendenkooi Sassenheim  KV 

 

 

 

 

 

JvD = Jelle van Dijk 

JG = Johan Goudzwaard 

RdM = Rob de Mooy 

JR = Job de Ridder 

RS = Rien Sluijs 

KV=Kees Verwey 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 

 
Beheerscommissie Natuurcentrum  

Wim Baalbergen 

Schoolstraat 15 

2202-HC Noordwijk 

Telefoon: 071-3610210 

 

Coördinatie bezoek Natuurcentrum  

Ineke van Dijk 

Duinkant 20 

2203-NK Noordwijk 

Telefoon: 071-3616954 

 
Excursies 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

Kantine voorziening Natuurcentrum  

Ibolica Meyer 

Hoorneslaan 612 

2221-GL Katwijk 

Telefoon: 071-4026271 

 

Ledenadministratie  

Jan Veefkind 

Breloftpark 26 

2201-TE Noordwijk 

Telefoon: 071-3612368 

 

Mossenwerkgroep Hollands Duin 

(samen met KNNV-afd. Leiden) 

Joop Kortselius 
Morsebellaan 88 

2343 BN Oegstgeest 

Telefoon: 071-5172966 

 

Paddenbescherming  

Jan Jacobs 

Prins Bernardstraat 7 

2202-LD Noordwijk 

Telefoon: 071-3610396  

 

Paddestoelenwerkgroep 

Kees Verweij 

Vinkenlaan 23 

2201-BR Noordwijk 

Telefoon: 071-3612219 

 

 

Plantenwerkgroep  

Ees Aarste 

Joh. Molegraafstraat 6 

2202-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3614268 

 

Redactie De Strandloper 

Kees Erkelens 

Stakman Bossestraat 68 

2203-GL Noordwijk 

Telefoon: 071-3614143 

 

Veldwaarnemingen 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

Vlinderwerkgroep 

A. Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest 

 

 

Vogelwerkgroep 

Jelle van Dijk 

l. Hellenberghof 32 

2202-XT Noordwijk 

Telefoon: 071-3610833 

 

Weidevogelbescherming 

Dick Pekelharing 

Muntstraat 165 

2165-VH Lisserbroek 

 

 

 

Werkgroep bibliotheek 

Marian Bos 

Branding 46 

2201-WV Noordwijk 

Telefoon: 071-3618636 

 

Werkgroep tentoonstellingen  

Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 

 




