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Agenda 
 

 

Excursies: 

 

Donderdag 28 december 2000: 

Ganzenexcursie naar Zeeland; vertrek om 8.00 uur 

vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Zondag 25 februari 2001: 

Vogelexcursie naar het rivierengebied tussen 

Kampen en Deventer; vertrek om 7.30 uur vanaf het 

Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Nieuwjaarsreceptie: 

 

Zondag 7 januari 2001 van 16.00 - 18.00 uur in het 

Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Lezingen: 

 

Vrijdag 26 januari 2001: 

Lezing met dia's over het natuurleven in Spanje door 

Dick Passchier. 

 

Vrijdag 23 februari 2001: 

Lezing over reptielen en amfibieën in ons land door 

Ben Prins. 

 

Vrijdag 30 maart 2001: 

Jaarvergadering en vertoning van bijdragen van 

eigen leden over verschillende natuuronderwerpen. 

 

Jeugdactiviteiten (6 - 12 jaar): 

 

Braakballen pluizen: 

Zaterdag 13 januari 2001 van 10.00 - 12.00 uur; het 

uitpluizen van braakballen met als doel te kijken wat 

de uilen dagelijks eten. 

 

Vogelexcursie: 

Zaterdag 10 februari 2001 van 10.00 - 12.00 uur naar 

de Oranjekom in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen; vertrek vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum. 

 

Praatje over fossielen, mineralen en gesteenten: 

Zaterdag 11 maart 2001 van 10.00 - 12.00 uur; Tom 

van Tilburg geeft over dit onderwerp een toelichting 

met voorbeelden. 

 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 

29 september 2000 
 
Aanwezig: circa 80 leden 

 

 Opening 

 

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

vergadering en heet alle aanwezigen en in het 

bijzonder de spreker van hedenavond hartelijk 

welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Mossenwerkgroep:  

De voorzitter doet in het kort verslag van de 

activiteiten van deze groep onder leiding van Joop 

Kortselius. Deze groep is opgezet in samenwerking 

met de KNNV, afd. Leiden. Voor degenen, die in 

mossen zijn geïnteresseerd, is hier zeker nog plaats. 

 

 

Waddenexcursie naar Terschelling:  

De belangstelling voor deze excursie viel wat tegen, 

maar de excursie op zich was bijzonder geslaagd. 

Ontwikkelingen rond het gebied Offem-Zuid:  

De voorzitter schetst in het kort de ontwikkelingen in 

het gebied, direct ten zuiden van het landgoed 

Offem. Volgens de laatste berichten zal ook daar in 

de toekomst woningbouw worden gerealiseerd. Dit 

betekent tevens, dat nauwlettend in de gaten gehou-

den zal moeten worden, dat het landgoed Offem niet 

in de verdrukking komt. In elk geval is al vernomen, 

dat de Hogeweg een verkeersluwe functie krijgt. De 

Nachtegaalslaan is inmiddels aan één zijde voor het 

autoverkeer afgesloten.  

Ontwikkelingen rond Dijk en Burg:  

Volgens de laatste berichten is het bouwvolume van 

de geplande villa's rond Leeuwenhorst belangrijk 

teruggebracht. Ook zal het bosperceel aan de zuid-

zijde van het huidige landgoed Nieuw-Leeuwenhorst 

te zijner tijd aan de Stichting Zuid-Hollands 

Landschap worden overgedragen. De smalle weg 
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tussen Dijk en Burg en de Gooweg zal dan voor het 

autoverkeer worden afgesloten en in het landgoed 

worden opgenomen. 

Excursies: 

Op donderdag 29 december a.s. zal de traditionele 

Ganzenexcursie naar Zeeland plaatsvinden. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Allereerst wordt gemeld, dat er verschillende 

waarnemingen van IJsvogels zijn gedaan, zoals in 

het Warmonder Bos en langs de Rijksweg nabij 

Sassenheim.  

Verder wordt een waarneming gemeld van een 

Monniksgier boven Noordwijk, welke later naar het 

zuiden trok. 

Bij Wassenaar is een Rode Wouw gezien. 

Boven Noordwijk aan Zee zijn in de laatste weken 8 

Buizerden, 2 Wespendieven, 5 Kiekendieven en 

enkele Lepelaars gezien. 

In een nestkast voor Torenvalken, vlak bij het 

Warmonder Bos, zijn 5 jonge Torenvalken 

uitgebroed. 

Tot slot maakt Nel Nooyen melding van de start van 

de nieuwe Jeugdgroep in de vorm van een 

strandexcursie. 

 

Lezing van de heer Zomer Bruijn over 

vleermuizen 

 

Na de rondvraag verleent de voorzitter het woord 

aan de heer Zomer Bruijn. De heer Zomer Bruijn 

gaat eerst uitvoerig in op de belangrijkste 

eigenschappen van vleermuizen, die deze diersoort 

zo uniek maakt te midden van de andere 

zoogdiersoorten. Hij laat daarbij prachtige beelden 

zien van de wijze, waarop vleermuizen hun prooi 

verschalken, o.a. met behulp van ultra-sone geluiden. 

Verder laat hij zien, waar vleermuizen zowel in de 

winter als in de zomer verblijven. Er zijn op dit 

gebied verschillende beschermende maatregelen 

toegepast, die hun uitwerking zeker niet hebben 

gemist. 

Een werkelijk opvallende diaserie is die van een 

Watervleermuis, die zijn prooi op het water vangt. 

Met eindeloos geduld en speciale opnametechnieken 

wist hij een unieke reportage te maken.  

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

Na het einde van de lezing dankt de voorzitter de 

heer Zomer Bruijn voor zijn boeiende betoog. Dat 

een onderwerp als dit in de smaak valt, mag blijken 

uit het grote aantal aanwezigen. 

Hierna sluit de voorzitter deze bijeenkomst en wenst 

een ieder wel thuis. 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 27 

oktober a.s. Dan zal de heer Gerrit J. Keizer spreken 

over het onderwerp "Paddestoelen in sprookjes en 

legenden en hun nut voor mens en natuur". 

 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 

27 oktober 2000 

 
Aanwezig: circa 95 leden 

 

Opening 

 

De waarnemend-voorzitter, de heer C. Verweij, 

opent deze vergadering en heet vervolgens alle 

aanwezigen en in het bijzonder de spreker van deze 

avond, de heer Gerrit J. Keizer, hartelijk welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Paddestoelenwerkgroep: Gelet op het feit, dat de 

spreker van hedenavond een vrij uitvoerig verhaal 

zal vertellen, deelt de waarnemend-voorzitter mee, 

dat hij de mededelingen tot een minimum zal 

beperken. Hij volstaat hierbij met de mededeling, dat 

morgenochtend de Zuid-Hollandse afdeling van de 

Nederlandse Mycologische Vereniging in het Jan 

Verwey Natuurcentrum op bezoek zal komen. Onder 

leiding van enkele leden van onze 

Paddestoelenwerkgroep zal men op excursie gaan 

naar de Coepelduinen, die een bijzondere en rijke 

paddestoelenflora kennen. Na afloop van deze 

excursie zal men de vondsten determineren. 

In dit verband wijst de heer Verweij nog op enkele 

andere activiteiten van de Paddestoelenwerkgroep, 

zoals de inventarisatie- en determinatie- 

bijeenkomsten.   

Lezingen en excursies: De heer Verweij verwijst 

naar de eerstkomende Strandloper, die in december 

a.s. zal uitkomen. 
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Lezing van de heer Gerrit J. Keizer over het 

onderwerp          "Paddestoelen in sprookjes en 

legenden en hun nut voor mens     en natuur". 

 

Na de mededelingen leidt de heer Verweij de spreker 

in en nodigt hem vervolgens uit het woord te voeren. 

 

Allereerst schetst de heer Keizer de geschiedenis van 

het gebruik en de waardering van de paddestoel. Het 

blijkt hieruit, dat de mens lange tijd in het onzekere 

verbleef over de vraag, wat paddestoelen nu precies 

waren. Hierdoor konden er allerlei verhalen en 

mythen ontstaan en soms dichtte men de 

wonderlijkste eigenschappen aan paddestoelen toe. 

Hij geeft hierbij een groot aantal voorbeelden, 

vergezeld van prachtige opnamen. 

Door hun "geheimzinnigheid" stonden paddestoelen 

vaak in een kwade reuk, zeker vanwege het feit, dat 

er een aantal van hen behoorlijk tot dodelijk giftig is. 

Niettemin heeft de mens de paddestoel ook weten te 

waarderen, o.a. als leverancier van  verschillende 

nuttige en onmisbare stoffen. Hij geeft hierbij een 

aantal treffende voorbeelden. 

Na afloop van de lezing, die ondanks zijn lange duur 

niemand verveelde, dankt de heer Verweij hem voor 

zijn boeiende betoog en meent ook namens de 

anderen te kunnen spreken door de stellen, dat men 

op deze avond weer heel veel over paddestoelen 

heeft kunnen leren. 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

De voorzitter wenst tot slot alle aanwezigen wel 

thuis. Hij deelt daarbij mee, dat de eerstvolgende 

bijeenkomst plaatsvindt op vrijdagavond 24 

november a.s. Op deze avond spreekt de heer Bart 

Ebbinge over ganzen, een groep vogels, die men 

vooral in de wintermaanden in Nederland in grote 

aantallen kan waarnemen. 

 

 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 

24 november 2000 
 

Aanwezig: circa 80 leden 

 

Opening 

 

De voorzitter, Jelle van Dijk, opent deze vergadering 

en heet vervolgens de aanwezigen van deze avond 

hartelijk welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2001: De 

voorzitter deelt mee, dat op 7 januari a.s. wederom 

de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie zal worden 

gehouden in het Jan Verwey Natuurcentrum. Enkele 

jaren geleden is deze activiteit geïntroduceerd en 

bleek naderhand een zeer geanimeerde bijeenkomst 

te zijn. Een ieder wordt hierbij van harte 

uitgenodigd. 

Golftoernooi Dutch Open: Het verhaal rond het 

geruchtmakende Dutch Open Golftoernooi van 

afgelopen zomer is zeker nog niet voorbij. Deze 

week heeft de gemeente Noordwijk geantwoord, 

hetgeen er op neer komt, dat wordt erkend, dat op 

verschillende punten fouten zijn gemaakt dan wel de 

juiste procedures niet in acht zijn genomen. Dit biedt 

aanknopingspunten om ervoor te zorgen, dat een 

dergelijk toernooi zich niet in deze vorm herhaalt.  

Bouw van bungalows bij de Ruigenhoek te 

Noordwijkerhout: Het gaat hier om een stukje 

duinterrein, grenzend aan het Paardenkerkhof in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen. Oorspronkelijk 

zou hier een motel gebouwd worden, maar door 

allerlei speculaties e.d. is dit niet door gegaan. 

Inmiddels schijnt er weer een nieuw bouwplan te 

zijn voor dit gebied. De Stichting Duinbehoud heeft 

dit gebied geïnventariseerd en trof er o.a. een 

populatie van de Zandhagedis aan, een beschermde 

diersoort. Mede dank zij deze constatering valt 

waarschijnlijk een bouwstop te verwachten. Het 

vervelende is, dat er nog steeds een 

bouwbestemming op ligt, welke uit 1960 dateert, en 
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dat de betreffende bestemming, ondanks de druk van 

o.a. onze vereniging, nog steeds niet is aangepast. 

Excursies: Gewezen wordt op de komende 

ganzenexcursie naar Zeeland, welke plaatsvindt op 

donderdag 28 december a.s. Nadere gegevens 

hierover staan in de eerstvolgende Strandloper. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Vorige week werd langs de Schiestraat een 

Bastaardarend gezien, een wel zeer opmerkelijke 

waarneming voor onze omgeving. Verder wordt 

melding gemaakt van een IJsvogel, welke is waar-

genomen boven de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst. 

 

Lezing van de heer Bart Ebbinge over zijn 

onderzoek naar        het gedrag en voorkomen 

van ganzen in ons land 

 

Bart Ebbinge, een toonaangevend onderzoeker in 

Nederland voor wat betreft de wilde ganzen, gaat 

allereerst in op de betekenis van ons land als 

winterverblijf voor verschillende soorten ganzen. 

Dank zij allerlei beschermende maatregelen gaat het 

goed met hen in Nederland en zijn de aantallen de 

laatste jaren beduidend hoger geworden. Daar staat 

tegenover, dat de landbouw weer meer schade 

ondervindt en om o.a. inzicht te kunnen verkrijgen in 

de aantallen ganzen, die in de komende tijd te ver-

wachten zijn, heeft hij verschillende onderzoekingen 

gedaan langs onze kust en in Noord-Siberië.  

Na de pauze laat Tijs Tinbergen, zijn naaste 

medewerker, een film zien over een onderzoek op 

het Taymir-schiereiland in Noord-Siberië naar de 

leefwijze en het broedsucces van de Rotgans in dit 

gebied in relatie tot hun belagers als Lemmingen, 

Poolvossen, Sneeuwuilen en Zilvermeeuwen. Het 

gaat hier om een 6-jarig onderzoek, dat onder leiding 

van Bart Ebbinge en Tijs Tinbergen in 

samenwerking met Russische biologen is uitgevoerd. 

Zoweel het verhaal als de prachtige beelden vallen 

bijzonder in de smaak en na afloop dankt de 

voorzitter beide presentatoren voor hun 

buitengewoon interessante bijdrage. 

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 

vrijdagavond 26 januari 2001. Dan zal Dick 

Passchier spreken over zijn belevenissen in Spanje. 

Hierna sluit de voorzitter de vergadering en wenst de 

aanwezigen wel thuis. 
 

 

 

VERSLAG  PADDENBESCHERMING  2000 
 

Jan Jacobs  

 
In maart en april  van dit jaar heeft onze vereniging 

zich weer bezig gehouden met de 

paddenbescherming. Zoals inmiddels bekend mag 

worden verondersteld helpt een groep van  ± 20 

vrijwilligers om de duizenden padden, die na de 

winter uit de duinen komen om zich in de 

poldersloten voort te gaan planten, om veilig de 

doorgaande weg langs de binnenduinrand in het 

Langeveld over te steken. Het gaat dan om de 

Kapelleboslaan en Vogelaardreef, die over een 

lengte van bijna 3 kilometer bij voldoende 

paddentrek ‘s nachts worden afgesloten voor alle 

verkeer. Alleen aanwonenden mogen dan van deze 

wegen gebruik maken. 

 

Vanwege het bijzonder zachte winterweer in de 

maanden januari en februari was te verwachten, dat 

de paddentrek vroeger dan gewoonlijk op gang zou 

komen. Daarom hebben we Openbare Werken van 

Noordwijk, die de hekken en de verlichting ter 

beschikking stelt, om deze voorzieningen een week 

eerder dan gepland te plaatsen. Al op 27 februari 

vond bij een temperatuur van 9 °C de eerste 

paddentrek plaats. De wegen werden dan ook 

direct afgesloten. Ook in de eerste week van maart 

was er bij een temperatuur van 9 à 10 °C  volop 

paddentrek, zodat het traject 4 x afgesloten is. Ook 

in de rest van maart en de eerste 3 weken in april is 

er een regelmatig trek geweest. In totaal zijn de 

wegen 22 keer afgesloten. 

 

De paddentrek is dit jaar behoorlijk in de 

publiciteit geweest. Het Leidsche Dagblad heeft er 

een bericht aan gewijd, en de plaatselijke radio- en 

Tv-zender hebben er aandacht aan besteed en 

Gemeente Noordwijk heeft een persbericht 

uitgegeven om de paddenbescherming en de 

bijbehorende wegafzettingen en omleidingen onder 

de aandacht te brengen. 

 

Ondanks onze inspanningen zijn er toch een flink 

aantal padden om het leven gekomen. Er zijn 

namelijk toch nog steeds een aantal 

automobilisten, die zich van het inrijverbod niets 

aantrekken. Zij rijden daarbij over het afgesloten 

traject, waarop dat moment de padden 
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nietsvermoedend massaal de weg oversteken. Deze 

automobilisten veroorzaken daardoor meerdere 

malen een grote slachtpartij. Bij tellingen door 

onze vrijwilligers, die ‘s morgens de afzettingen 

weer weghalen, werden in totaal meer dan 1600 

dode padden geteld. En hoewel we niet de 

pretentie hebben om elke overstekende pad een 

veilige overtocht te kunnen garanderen, vinden we 

toch dat dit aantal veel te hoog is. 

 

Met de uitvoering van de paddenbescherming zijn 

dit jaar weinig problemen geweest. Mogelijk heeft 

de ruime publiciteit daartoe bijgedragen. Helaas 

zijn in het afgelopen jaar een aantal van onze 

verkeersborden en informatieborden ontvreemd, 

welke op de draaihekken waren geplaatst. Verder 

waren er enkele technische mankementen, zoals 

uitgevallen lampen e.d., welke direct door 

Openbare Werken van Noordwijk werden 

gerepareerd. 

 

De volgende personen hebben zich in 2000 voor de 

paddenbescherming ingezet: Wim Baalbergen, Wil 

Heemskerk, Jelle van Dijk, Annelies Marijnis, 

Martha Baalbergen, Kees Erkelens, Piet van der 

Luyt, Wim Breukers, Ineke van Dijk, Jan de 

Ridder, Jan Hoek, Rien Sluijs, Siem de Haas, 

Martijn Kosterman, Wim van Capellen, Frans 

Ruigrok, Robert Jansson en Jan Jacobs. Iedereen 

wordt bedankt voor zijn inzet in weer en wind. 

Hopelijk weer tot het volgende paddenseizoen. 

 

 

Wie? 
Wij zoeken nog enkele mensen, die in het maart en april willen meewerken met de paddenbescherming in  

Noordwijk. Dit houdt in, dat je dan samen met een ervaren paddenbeschermer  1x per week ’s avonds in het 

Langeveld gaat kijken of er paddentrek is. Zo ja, 

dan je zet je de weg af met de aanwezige 

draaihekken. De volgende morgen draai je deze 

 hekken weer open. Het is beslist niet zo, 

 dat je de padden opraapt en overzet. 

 

Interesse of vragen?  Dan graag 

even bellen naar  Jan Jacobs. 

Tel: 071-3610396 

 

Nieuw in de Jan Verweij Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 

Bomen van Lisse, door ir. Udo Hassefras. 2000. 

Uitgegeven door de Vereniging Oud Lisse. ISBN 

90-9013925-7. 116 pagina’s; geïllustreerd met 

veel zwart-wit foto’s. Prijs f. 20,- 

 

Bomen maken een belangrijk deel uit van onze 

leefomgeving. Zonder bomen is geen bos mogelijk. 

Bomen bepalen echter ook voor een belangrijk 

deel het karakter van dorpen en steden. De iepen 

langs de Amsterdamse grachten, de linden langs de 

Noordwijkse Voorstraat, de zomereiken op de 

brink van Ruinen, het zijn voorbeelden van 

karakteristieke beplantingen. 

Udo Hassefras heeft al jarenlang grote 

belangstelling voor de bomen in Lisse. Tijdens zijn 

studie leerde hij alle bomen en heesters van 

Nederland op naam brengen. Met die kennis 

gewapend startte hij een inventarisatie van alle 

straat- en parkbomen in de gemeente Lisse. De 

bomen op de landgoederen Keukenhof en 

Wassergeest (Reigersbos) werden niet in deze 
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inventarisatie meegenomen. In 1993 werd een 

rapport opgesteld waarin alle gegevens van de 

bomeninventarisatie waren verwerkt. 

Op verzoek van de Vereniging Oud Lisse werd in 

1999 begonnen met het actualiseren van het 

rapport uit 1993. Deze vereniging had een lijst 

opgesteld van monumentale panden in de 

gemeente Lisse. Daarbij was opgevallen dat bij 

deze panden dikwijls ook eerbiedwaardige bomen 

zijn aan te treffen. De belangstelling voor bomen 

in het dorp was daarmee gewekt. Opnieuw werd er 

heel wat door Lisse gefietst, waarbij ook de 

nieuwbouwwijken flink onder handen werden 

genomen. Het resultaat werd gebundeld in een 

fraai boek dat door “Oud Lisse” dit jaar werd 

uitgegeven. 

In een inleidend hoofdstuk wordt ingegaan op de 

betekenis van bomen voor de directe 

leefomgeving. Hierbij wordt ook verteld welke 

eisen bomen aan hun omgeving stellen. Dat bomen 

ook overlast kunnen veroorzaken wordt niet 

doodgezwegen. Denk maar eens aan luizendrup uit 

linden, omhooggewerkte stoeptegels en gevaar van 

vallende takken bij storm.. 

De omvangrijke hoofdstukken 3 en 4 vormen de 

kern van het boek. Hoofdstuk 3 biedt een 

boombespreking per soort en hoofdstuk 4 een 

boombespreking per straat op wijk. Deze 

hoofdstukken zijn rijk geïllustreerd met vele zwart-

wit foto’s. Het laatste hoofdstuk is duidelijk 

bestemd voor de plaatselijke politiek en de 

plantsoenendienst. Hier worden allerlei 

waardevolle adviezen gegeven over onderhoud en 

uitbreiding van groenzones en onderhoud van 

bomen. Maar al te vaak krijgen straatbomen niet de 

kans uit te groeien tot eerbiedwaardige 

exemplaren. Wegverbreding, rioleringsactiviteiten 

en dergelijke betekenen in veel gevallen het einde 

van een aantal bomen. Het boek wordt besloten 

met een aantal interessante bijlagen. 

De gemeente Lisse mag zich gelukkig prijzen dat 

zij door het enthousiasme van Udo Hassefras zo 

maar gratis een degelijk overzicht van het 

bomenbestand krijgt aangereikt. Ook de lijst van 

aanbevelingen mag er zijn! Hier niet het wollige 

taalgebruik van een adviesbureau dat per pagina 

wordt betaald, maar duidelijke taal waaruit  direct 

blijkt wat er zoal verbeterd kan worden. 

Als Noordwijker (of mag je  je na 32 jaar nog niet 

zo noemen?) kijk ik ook met enigszins jaloerse blik 

naar Lisse. Wat staan er veel soorten bomen in 

Lisse! Wat is er werk gemaakt van de beplanting in 

de Poelpolder! Een boekje over de bomen van 

Noordwijk zal niet de omvang halen van de 

Lissese inventarisatie. Noordwijk aan Zee zal op 

enkele velletjes besproken kunnen worden. 

Gelukkig is het in Noordwijk-Binnen beter met het 

bomenbestand gesteld. Misschien dat wij evenals 

in Lisse met “Oud Noordwijk” eens iets op het 

gebied van bomen kunnen ondernemen. Het boek 

van Udo Hassefras is wat dat betreft  zeker 

inspirerend! 

 

Oud Nieuws 
Kees Verweij 

Binnen deze rubriek wil ik graag eens de aandacht vestigen op de omzwervingen van een van onze leden van het 

eerste uur, nl. Kees van der Luyt. Toen velen van ons nog geboren moesten worden ( hij is nu negentig ), liep hij 

al regelmatig langs het strand en in zijn geliefde omgeving, de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vele 

kilometers legde hij lopend af, waarbij hij scherp lette op al datgene, wat hij onderweg tegenkwam.  

Zo trof ik onlangs een leuk stukje aan in de Noordwijker van 9 november 1962, waarin hij een van zijn 

"voettochten" door de Amsterdamse Waterleidingduinen beschrijft. Hoewel een en ander nog duidelijk 

herkenbaar is, valt toch op, dat er in de afgelopen 40 jaar wel wat veranderd is. De dennen zijn inderdaad voor 

een deel verdwenen, maar lang niet allemaal. Het Vogelenveld is niet meer zo droog als toen. Er staat zelfs weer 

water in de sloten! Ook broedden er nog volop Zilvermeeuwen, die echter na de intrede van de Vos als 

broedvogel nagenoeg verdwenen zijn. 

 
DE NOORDWIJKER  9 november 1962 

 

Wandeling in de Waterleiding duinen 
 
Op een vroege oktoberochtend 's 
morgens om zes uur stappen wij 
op de scooter die ons ongeveer in 
een kwartier op de plaats brengt, 
aan het begin van de waterleiding-
duinen, tussen het radiostation en 

Zandvoort. 
 
Zo'n vroege wandeling in de 
duinen is altijd weer een heerlijke 
ontspanning. Wij kunnen dan ook 
volop genieten van het ongerepte 

landschapschoon dat al van de 
weg af valt te bewonderen. 
Van het fietspad af volgen wij de 
weg over een grote duintop, zodat 
wij al spoedig midden in het 
duinterrein zijn. 



 10 

De Witte berkenstammetjes doen 
het nu prachtig. De liguster zit nog 
vol glinsterende zwarte bessen. 
Ook de vlier zit nog goed in de 
bessen, ofschoon ze nu snel 
aftakelt. 
Over de bomen heen links, rechts, 
opzij en achter strekken zich de 
duinen uit, ongerept door niets 
onderbroken. 
Wat een kleureffecten. De 
kardinaalshoedjes staan te gloren 
tegen de berkenachtergrond. Het 
is hier een wondermooie om-
geving. 
Ziet de meidoorns daar in een vrij 
diepe pan, met op de achtergrond 
de hoge top van een duin geheel 
omgeven door de duindoorns met 
hun oranje bessen. De 
jachtopziener gaf deze duintop de 
naam ,,De kop van 't grote vlak". 
Als wij er bovenop staan hebben 
wij een wijds uitzicht over dit 
prachtige duinterrein met in de 
verte de St. Bavo van Haarlem en 
de watertoren van Zandvoort die 
prachtig afsteekt tegen de 
helderblauwe lucht. Zo'n lucht die 
men enkel in ons mooie land kan 
bewonderen. 
Wij nemen het pad dat vlak langs 
het afgebroken huis van de 
koddebeier gaat, en recht op de 
blauwe paal aan, de grens van 
Noord- en Zuid- Holland. 
Links en rechts van het pad staan 
de duinen vol met doorns met hier 
en daar een mooie fijne berk of 
meidoorn. Zo nu en dan kruist een 
fazant of konijn ons pad. Van de 
vogeltrek is nog weinig te zien, de 
vogels vinden het weer nog veel te 
mooi om weg te trekken. 
Behoudens enkele groepjes 
spreeuwen en vinken die wij zo nu 
en dan voorbij zien gaan. 
Wij richten onze schreden 
oostwaarts en komen, na ongeveer 
een kwartier lopen, op het 
vogelenveld. Dit is een vlak stuk 
duinterrein waarin de vorige eeuw 
een of andere boer zijn beroep 
uitoefende, maar door het steeds 
droger worden van het duin het 
hazenpad heeft gekozen. De ge-
hele vlakte is omgeven door een 
prachtige bosrand en wordt 
doorkruist door sloten, echter 
geheel droog. 
Het zit er vol kieviten en konijnen 
die zich hier geheel thuis voelen 

ver van het gewirwar van mensen 
en verkeer. 
In de verte zien wij het prachtige 
donkere bos bij Vogelenzang, het 
zogenaamde "panne land". Het 
bos met z'n eeuwenoude bomen. 
Er staan daar bomen die zo 
schaars zijn in ons land, dat men 
ze op de vingers van één hand kan 
tellen. De moeite waard om er 
eens een dag aan te spenderen. 
Men krijgt in deze omgeving de 
indruk dat men in de savanne van 
Afrika zit. Wij kijken steeds de 
lucht af naar roofvogels: buizerd, 
torenvalk of sperwer, maar wij 
hebben tot nu toe geen succes. 
Als we wat verder lopen, een ieder 
zo met zijn eigen gedachten, denk 
ik onwillekeurig wat er met deze 
duinen gebeurd zou zijn als het 
geen eigendom van de gemeente 
Amsterdam was. Zou dit prachtige 
duinlandschap dan ook ten offer 
zijn gevallen aan het 
betonmoloch, zoals er zovele 
mooie stukken natuur zijn 
verdwenen (bijv. ,,de Beer" op 
Rozenburg) in ons mooie land. 
Wij zijn de blauwe paal voorbij en 
komen nu bij de afgraving waar 
een breed kanaal gemaakt wordt 
voor het inpompen van lekwater 
daar men bezorgd is dat er voor de 
grote stad niet voldoende water in 
de duinen aanwezig is. Er zijn dan 
ook jammer genoeg heel wat 
bomen doodgegaan door droogte. 
Wij zijn nu op weg naar het 
,,marele vlak" waar wij een rustig 
plaatsje uitzoeken om onze 
boterham op te eten, vlak bij de 
oude den. 
Hoe goed is het hier te zijn, alles 
lokt tot rust. Men hoort het fijne 
stemmetje van de koolmees en 
vlak bij ons zit warempel een 
roodborstje het hoogste lied te 
zingen. Het lijkt wel zomer en 
boven ons de prachtige 
wolkenvelden. Wij zijn toch wel 
bevoorrechte mensen dat wij zo 
dicht bij de natuur leven en 
wonen, met een stuk ongerepte 
natuur van 12 km lang en 7 km 
breed, waar je voor 10 cent per 
dag de hele dag kunt zwalken. Een 
gebied waar je volop kunt 
genieten in april/mei van de flora 
en fauna. 
Over de meeuwenduin, waarin het 
voorjaar de zilvermeeuwen hun 

nesten bouwen, zijn wij bes~ten 
om dwars over het haasveld naar 
de uitgang te lopen dat op het 
fietspad uitkomt, waar wij nog 
enkele woorden wisselen met de 
jachtopziener. 
Als wij op ons klokje kijken 
hebben wij ongeveer vier uur 
gewandeld en hebben trek in een 
heerlijk kop koffie. Als wij huis-
waarts door de staatsbossen rijden 
worden wij getroffen door het 
aanblik van onze mooie dennen, 
die gedoemd zijn te verdwijnen. 
Zij worden zwaar aangetast door 
de zeewind en de dennenscheerder 
doet de rest. Dat is een insect van 
3 â 4 mm die doordringt in het 
hart van de dennen waardoor ze 
onherroepelijk tot de ondergang 
gedoemd zijn. Zoals het nu gaat 
staat er over vijf jaar geen groene 
den meer, ook in ons dorp niet. Er 
is absoluut niets tegen te doen, 
ook niet als men comités in het 
leven wil roepen. Ons mooie dorp 
gaat er uitzien als 50 jaar geleden 
zonder dennen. 
Als wij dichter bij de zee komen, 
over fietspad, zien wij weer de 
meeuwen over de reep zweven 
een vertrouwd gezicht. Prachtig is 
het duin tussen het fietspad en de 
duinreep, het zgn. Rijnland, men 
kan zien dat er in dat stuk weinig 
wordt lopen. Het gekrijs van de 
meeuwen klinkt ons als muziek in 
de oren, dat wij dat nog  maar lang 
mogen horen en zien, (het wapen 
van onze Noordzee) in ons mooie 
duindorp. 
 
Goude stille kusten en de zee nog 
blauw. 
En de blijde vele golven die er 
spelen 
En de witte vlucht van vog'len O, 
de vele 
Meeuwen zweven door de 
zuiverende kou. 
Zwervend als een bui, als een 
gevleugeld sneeuwen 
En hun kreten af en aan over 
mijn hoofd 
Heb ik ooit wel in een ander lied 
geloofd 
Hier op Aard, dan de verloren 
kreet der meeuwen. 

 

K. v. d. Luyt
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Geluk hebben of afdwingen? 
 
Paul Paumen 

 

Het is vrijdag  “the day after…”  het regent hard, 

de hele dag al. Ik bedenk wat een mazzel we 

gisteren hebben gehad. 

 "Bij de voetbal zouden ze zeggen: 

geluk kun je afdwingen". Ik weet niet 

WIE dat geluk  voor ons heeft 

afgedwongen, misschien heeft Dick 

Passchier                                                 

bij volle maan een ‘zonnedans’ 

uitgevoerd!  

In elk geval, ondanks de slechte 

weersvooruitzichten, wandelden  er 

donderdag-middag (26 oktober) meer 

dan 350 kinderen met een honderdtal 

begeleiders bij een stralend zonnetje 

in het Leeuwenhorstbos voor het 

jaarlijkse Herfstnatuurspel! 

 

De bedoeling van deze dag is de 

kinderen een gezellige 

wandelmiddag te bezorgen en 

daarnaast door wat opdrachten en 

spelletjes hen wat meer vertrouwd te 

maken met de natuur.  

Deze opzet van de educatiegroep is 

ook dit jaar weer goed gelukt. De 

speurtocht door het herfstbos kon dit 

jaar uitstekend aansluiten bij het thema van de 

boekenweek  ‘aard van het beestje’, door in te gaan 

op de specifieke eigenaardigheden van elke boom, 

plant of dier.  

Zoals het roffelen van een specht, bewegen als een 

sprinkhaan, het verhaal over … en door … Riet. 

Waar slaapt een vleermuis, waarom verschillen de 

poten van vogels, wat vangt een spin in zijn web?  

Heel opvallend is dat de volwassen begeleiders 

vaak het meest fanatiek zijn bij het invullen van de 

vragenformulieren.  

Altijd erg leuk zijn de ideeën van kinderen over 

namen die je bijvoorbeeld aan een oude 

beukenboom kunt geven: Big beuk, Ben beuk, 

kwijlerd, mietje, oude tietenboom, oude breuk, 

holy tree, takkeboom , ouwe taaie enz. 

 

Ook dit jaar kregen wij weer de volle medewerking 

van de beheerder van het Zuid-Hollands landschap, 

die dit keer zelfs voor een mobiele ‘boskeet’ had 

gezorgd!  Met dank aan de familie Beuk kon 

opnieuw van de parkeergelegenheid ‘Dijk en Burg’ 

gebruik gemaakt worden. 

  

 

Terwijl ik dit schrijf denk ik terug aan de vele 

activiteiten die aan het Herfst-natuurspel 

voorafgaan, zoals voorbereidende wandelingen 

door het bos, brainstormsessies over de vragen en 

opdrachten, plakken, knippen en kleuren, 

ontwerpen en kopiëren van formulieren,  bezorgen 

van posters bij scholen, de pers informeren, de 

speurtocht uitzetten enz. Dat alles, maar vooral  als 

ik het beeld weer voor mij zie van tientallen 

kinderen  die met begeleiders ‘als een lang 

kleurrijk en bewegend lint’ achter elkaar het grote 

grasveld van het Leeuwenhorstbos oversteken, 

terwijl ze ondertussen heel intensief de 

keutelhoopjes van de konijnen tellen, dan denk ik:  

 

” Ja, het was zeker weer alle moeite waard!”  
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Watervogels in Nieuw-Leeuwenhorst (2) 
 

 
Hein Verkade 

 

In de strandloper van december 1999 werd verslag 

gedaan van de watervogeltellingen in de twee 

voorgaande jaren. De hoop werd toen uitgesproken 

dat dit een vervolg zou krijgen. Dit is gelukt. 

Telmethode en bezoekfrequentie bleven hetzelfde. 

De afgelopen winter was wederom zeer zacht zodat 

de tellingen goed vergeleken kunnen worden. De 

omstandigheden zijn wel iets gewijzigd, waarover 

later meer. Hier volgt het verslag over de periode 

september 1999 tot september 2000.  

 

Dodaarsjes waren vaker en in grotere aantallen op de 

vijver aanwezig dan in het jaar ervoor. Reeds begin 

oktober arriveerde de eerste vogel. Daarna werden 

zij onafgebroken tot begin april waargenomen. 

Bedroeg het maximale aantal Dodaarsjes in de 

winter van 1999 nog 3, het jaar erop werden 

regelmatig 6 exemplaren gezien tijdens een telronde. 

Dit succesverhaal staat niet op zichzelf. In de 

maandelijkse nieuwsbrief vogeltellingen in Zuid-

Holland wordt beschreven dat de concentraties 

Dodaarzen in de delta de laatste jaren sterk toenemen 

(Kees Mostert maart 2000). Over de oorzaken 

hiervan tast men nog in het duister.  

Wederom klonk in het voorjaar veelvuldig de roep 

van de Dodaars over de vijver daadwerkelijk 

broeden kon helaas ook dit jaar weer niet worden 

vastgesteld. Opmerkelijk was wel dat op 14 mei één 

Dodaars werd waargenomen. De vogel had het niet 

gemakkelijk en werd verjaagd door Nijlganzen en 

Meerkoeten. 

Ook een paartje Futen was weer territoriaal 

aanwezig op de vijver. Buiten enkele pogingen tot 

nestbouw is er verder niets van terecht gekomen. 

Aalscholver en Nijlgans vertoonden weer een 

onregelmatig bezoekpatroon net als de jaren ervoor. 

Het zelfde geldt ook voor de Smient en de Krakeend, 

zij het dat de aantallen iets lager waren dan in 

voorgaande jaren. 

De Wilde Eend bleef ondanks een flinke terugval in 

aantallen de meest talrijke watervogel op de vijver. 

In de maanden oktober, november en december 

1999 werden in totaal 625 Wilde Eenden geteld. In 

dezelfde periode in 1998 bedroeg dit aantal echter 

meer dan 1800. Hiervoor lijken twee oorzaken te 

noemen. Ten eerste het verloop van de winter. 

Beiden staan te boek als zacht. Toch deelde de 

winter van 98/99 een heel klein vorststootje uit. Op 

22 november kon zelfs hele lichte ijsvorming op de 

vijver worden genoteerd! Direct namen toen ook de 

aantallen Wilde Eenden op de vijver toe, om daarna 

weer gestaag af te nemen. De winter van 99/00 

kende in het geheel geen vorst. Een tweede oorzaak 

moet gezocht worden in de veranderde 

omstandigheden rond de vijver. In het najaar van 

1999 werden een paar eiken omgezaagd die langs de 

oever aan de westzijde stonden. Bij navraag bleek 

een eenvoudige reden de oorzaak. Recreanten 

hadden geklaagd dat het zicht op de mooie vijver 

langzamerhand verdwenen was. Best begrijpelijk uit 

menselijk oogpunt, de eenden reageerden iets minder 

enthousiast. Juist in deze hoek is een belangrijke 

rustplaats voor de Wilde Eenden. Na deze actie is dit 

deel maanden onbezet gebleven. De storm van 28 

mei jl. bracht uitkomst. Omgewaaide abelen zorgden 

voor een verbetering van de rustplaats waar de 

eenden dankbaar gebruik van gingen maken.  

Op dit moment lijkt de situatie weer genormaliseerd. 

Slobeenden werden slechts één keer waargenomen ( 

19 maart 3 exx.) terwijl een Pijlstaart zich twee keer 

liet zien ( 19 augustus en 10 september 1 ex.). 

Het aantalsverloop van de Wintertaling was vrijwel 

identiek aan het jaar ervoor. De eerste vogels 

verschenen in beide jaren half november, terwijl de 

laatsten de derde week van april de vijver verlieten. 

Verrassend was wel dat dit najaar de eerste vier 

talingen al op 17 september werden waargenomen. 

Ook het voorkomen van de Tafeleend liet een zelfde 

beeld als het jaar ervoor zien. Hetzelfde geldt voor 

de Kuifeend. Opvallend verschil was echter net als 

bij de Wintertaling dat de aankomst in het najaar van 

2000 veel vroeger lag. Vanaf eind juli tot half 

september namen de aantallen gestaag toe van twee 

naar zeven. In 1999 werd voor eind september 

slechts één enkele Kuifeend gezien! 
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Nonnetjes ontbraken helaas het afgelopen jaar, 

terwijl de Grote Zaagbek eenzelfde beeld gaf als het 

jaar ervoor, met een maximum aantal van 8 exx. op 

31 december.  

Waterrallen werden net als in de winter ervoor twee 

keer langs de oevers waargenomen  ( 28 november 

en 19 december 1 ex.). 

Waterhoentjes hebben dit voorjaar niet en 

Meerkoeten wel op de vijver gebroed. De aantallen 

waargenomen vogels waren bij de Waterhoentjes 

lager, en bij de Meerkoeten gelijk aan een jaar 

geleden.  

Oeverlopers werden zowel in mei als in augustus 

weer op doortrek waargenomen. Steeds ging het 

slechts om een paar vogels.  

IJsvogels nemen na een paar zachte winters steevast 

toe in aantal. Maar liefst zes keer kon deze 

prachtvogel genoteerd worden het afgelopen jaar.  

 

Conclusie 

Op Dodaars en IJsvogel na lagen de aantallen van de 

overige soorten dit jaar gelijk of lager dan het 

seizoen ervoor. Globaal gezien kan van een lichte 

achteruitgang worden gesproken. Dergelijke 

fluctuaties lijken vooralsnog natuurlijk van karakter 

en geven geen aanleiding tot zorg. 

 

 

 
 

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. 

 

Bij de opening van de Moby Dick tentoonstelling 

in de bibliotheek brak Martin Ros een lans voor het 

behoud van de walvissen. Met een vurig pleidooi 

riep hij op tot beschermende maatregelen en 

veroordeelde hij de Noren en de Japanners, die nog 

steeds op deze dieren jagen. Hij voorspelde dat als 

men zo doorgaat de walvissen straks zijn 

uitgestorven. Een dergelijk doemdenken kom ik 

vaak tegen. Zo stond ik op mijn rondje op de 

boulevard te praten met een oudere Noordwijker. 

`Er zit geen vogeltje meer in de duinen,` was zijn 

bijdrage aan het gesprek. `Vroeger vond je volop 

nestjes als je even door het duin liep, nu is alles 

door die rot-vossen opgevreten`. Mijn voorzichtige 

reactie dat er nog nooit zoveel nachtegalen in het 

duin zijn geweest dan de afgelopen jaren, werd 

weg gewimpeld.  

Een dergelijke opvatting werd door Jan P.Strijbos 

ooit eens verkondigd in een interview met een 

krant. Op een antiquarenbeurs kwam ik in contact 

met een vriend van Strijbos. Jarenlang reed hij de 

schrijver-filmer naar de plaatsen waar een 

filmavond werd gegeven. Ook Noordwijk werd 

door hem vrijwel jaarlijks bezocht. Van deze man 

kreeg ik dat krantenknipsel waarin Strijbos zich 

pessimistisch over de vogelstand uitliet. Als 

voorbeeld noemde hij de Aalscholver die naar zijn 

mening op uitsterven stond.  

Natuurlijk is het terecht dat we ons zorgen maken 

over de natuur om ons heen. Niet voor niets werd 

in Den Haag over het milieu gesproken, al is deze 

conferentie vrijwel mislukt. Toch zijn reacties als 

boven genoemd: alles gaat naar de ...., onterecht. In 

tegenstelling met wat Martin Ros beweerde gaat 

het met een aantal walvissoorten, na het stoppen 

van de grootschalige jacht, weer goed. 

Deskundigen, zoals Chris Smeenk, zijn 

bijvoorbeeld van mening dat de Potvissen 

belangrijk in aantal zijn toegenomen. Over de 

Aalscholver kunnen we kort zijn. Deze vogels 

nemen in ons land, maar ook elders enorm toe. Er 

zullen weinig uurtotaalkaarten langs onze kust zijn 

ingevuld zonder deze vogel te turven.  

In het programma Vroege Vogels was er laatst een 

gesprek met Wouter van Dieren. Hij is een van 

opstellers van het rapport van Rome. Er werd tegen 

hem gezegd dat het rapport toch wel erg 

pessimistisch was gestemd. Dat al die rampzalige 

scenario’s die werden geschetst, niet waren 

uitgekomen. Van Dieren pareerde deze stelling met 

de opmerking dat in het rapport duidelijk is 

aangegeven wat er allemaal bij een ongewijzigd 

beleid stond te gebeuren. In de jaren tussen het 

uitkomen van het rapport en nu, is er wel wat 

gebeurd. Er zijn in deze periode een groot aantal 
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maatregelen genomen die vruchten hebben 

afgeworpen. `We zijn er nog lang niet en we doen 

nog veel te weinig, maar er zijn wel resultaten 

bereikt`, volgens Van Dieren. 

Dezer dagen kreeg ik het boek van Rachel Carson, 

Dode Lente, weer in handen. Al lang geleden, 

jongeren kennen zelfs haar naam niet meer, gaf zij 

met haar boek de stoot tot milieubesef. Ook al 

blijven we ons zorgen maken over de wereld voor 

onze kinderen en kleinkinderen, dank zij haar en 

vele anderen kunnen we op ons rondje de 

Graspieper nog in de zeereep horen.   

 

 

Zeevogels en walvissen 
 
Jelle van Dijk 

 

De laatste jaren is de belangstelling voor het 

waarnemen van zeevogels en walvissen vanaf de 

veerboten Engeland-Spanje sterk toegenomen. In 

de zomer kun je kiezen uit twee verbindingen die 

beide het diepste gedeelte van de Golf van Biskaje 

aandoen. De ene ferry gaat van Portsmouth naar 

Bilbao en de ander vaart van Plymouth naar 

Santander. Op het Internet verschenen interessante 

rapporten en ook een blad als Birding World 

besteedde er in april 2000 uitvoerig aandacht aan. 

In ons land was Ruud Vlek degene die deze 

bootreizen onder de aandacht van anderen bracht. 

In het voorjaar van 2000 kwam Jan Jacobs met het 

plan om met een groepje vogelaars een dergelijke 

reis te ondernemen. Het was niet moeilijk een 

aantal liefhebbers te vinden en spoedig waren de 

plannen rond. We kozen voor de minicruise van 

£99 vanuit Plymouth. 

 

Op dinsdag 22 augustus vertrokken we in de 

camper van Willem Baalbergen. Behalve de acht 

personen en hun bagage (waaronder tentjes en 

slaapspullen) werd ook nog een flinke 

voedselvoorraad ingeladen. Zonder files reden we 

via  Breda en Antwerpen naar Gent. Daar namen 

we de snelweg naar Oostende. Ruim vier uur na 

vertrek uit Noordwijk stonden we op het 

parkeerterrein van SeaFrance in Calais. Na een 

kleine drie kwartier konden we inschepen op de 

Renoir. De overtocht naar Dover gaf de volgende 

vogels te zien: 6 Jan-van-genten, 15 Zwarte Zee-

eenden, 5 Aalscholvers, 2 Noordse Stormvogels, 

 1 Visdief, 2 Grote Mantelmeeuwen en 3 

Zilvermeeuwen. Opvallend was het vele wier dat 

in het water dreef. Hierbij was veel Riemwier, 

maar ook veel Japans bessenwier.  

De ringweg van London gaf geen files te zien en 

spoedig reden we richting Exeter. Bij Stonehenge 

gaat de vierbaansweg over in een gewone weg met 

twee rijstroken. Veel vertraging leverde dit nu niet 

op. Bij Wincanton vonden we het welletjes en 

spoedig vonden we de camping uit de ANWB-

gids.  

De volgende morgen waren we weer spoedig op 

weg naar Plymouth. Onderweg zagen we enkele 

Buizerden, Eksters en Torenvalken. Omstreeks 

10.30u reden we het haventerrein van Plymouth 

op. Dankzij de reserveringen  konden we snel 

verder. Bij het uitladen zagen we verscheidene 

Engelsen met kijkers en telescopen naar de 

vertrekhal lopen. 

Het schip dat langs de kade op ons wachtte, was de 

Val de Loire van de Franse maatschappij Brittanny 

Ferries.. Het schip is 162 m lang en 27 m breed. De 

vaarsnelheid bedraagt 20 knopen (37 km/u). Er 

kunnen 2140 personen en 580 auto’s worden 

vervoerd. 

Na de paspoortcontrole konden we aan boord gaan.  

Jan Jacobs had vier hutten gereserveerd die dicht 

bij elkaar op het negende dek lagen. Op het 

voordek was het al voor de afvaart een drukte van 

belang. Na enig geschuifel en ellebogenwerk lukte 

het Hein Verkade en mij een staanplaats in de 

rechterhoek te bemachtigen. Er stond nog een 

motorrijder tussen ons in, maar toen wij druk met 

elkaar in gesprek gingen, was hij snel verdwenen. 

Even na 12.00u werden de trossen losgegooid. 

Tussen de vele meeuwen zagen we opeens een 

Slechtvalk. Vermoedelijk had deze vogel op de 

grote, verlaten silo gezeten die naast de 

aanlegsteiger van de Brittanny Ferries staat. Dit 

vermoeden werd bij terugkomst bevestigd! 

Spoedig passeerden we de golfbreker met het 

vuurtorentje in de havenmonding. Direct hierna 

werden de eerste Jan-van-genten waargenomen. 

Ook de Noordse Stormvogel werd al dicht onder 

de kust opgemerkt. Na ruim een half uur 

passeerden we de hoge vuurtoren van Eddystone, 

een rotspunt op zo’n 20 km uit de kust. Na meer 

dan een uur varen werden de eerste Bruinvissen 

gesignaleerd en de spanning steeg toen de eerste 

schreeuw petrel klonk. 

Het was ondertussen harder gaan waaien, waardoor 

alleen de echte waarnemers op het voordek 

achterbleven. Na het derde uur hadden we dan ook 
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allemaal een plaatsje aan de reiling bemachtigd. 

Dat was maar goed ook want in de volgende uren 

werd het spannend door de vele Stormvogeltjes die 

voor de boeg langs vlogen.  

Tegen de avond werd het veel rustiger op zee en 

we besloten naar het restaurant te gaan. Voor de 

maaltijden had iedereen voor £33 aan vouchers 

gekregen. Het bleek mogelijk te zijn hiervan rond 

te komen wat de maaltijden betreft. Het 

zelfservice-restaurant leverde redelijke kwaliteit en 

omdat de boot nog niet voor de helft bezet was, 

waren er geen rijen. Na de maaltijd gingen we nog 

even naar het voordek en konden daar nog net 2 

Grote Jagers oppikken. 
 

 

Totaal oversteek van Het Kanaal op 23 augustus 2000 

Aalscholver   1   Drieteenmeeuw  4 

Jan-van-gent   133   Grote Mantelmeeuw  5 

Noordse Stormvogel  7   Kleine Mantelmeeuw  2 

Stormvogeltje   30   Noordse Stern   3 

Noordse Pijlstormvogel 2   alk/zeekoet   1 

Vale Pijlstormvogel  2   Tureluur   3 

Kuhls Pijlstormvogel  2   Boerenzwaluw  1 

Grote Jager   4   Bruinvis   9 

Larus spec.   15   ‘dolfijn’   5 

 

 

Donderdag 24 augustus zou het hoogtepunt van 

onze reis moeten worden: de vaart door het diepe 

deel van de Golf van Biskaje. Het continentale plat 

van zo’n 200m diepte gaat hier over in de echte 

oceaanbodem die op ruim 4000 m diepte ligt. 

Jammer dat een deel van de Golf van Biskaje bij 

donker wordt afgelegd, zowel op de heenreis als op 

de terugreis!  

We waren de vorige dag vroeg naar bed gegaan, 

want we wilden vandaag de Engelsen voor zijn wat 

de beste plaatsen betreft. De wekker werd gezet en 

om 5.30u zaten we allemaal in volstrekte duisternis 

op het voordek. 

Slechts twee 

Engelsen waren ons 

voor geweest. We 

zorgden er ook voor 

dat we voldoende 

‘dubbele’ stoelen 

bemachtigden. Alleen 

dan is het mogelijk 

om vanuit de stoel 

goed over de reiling 

te kunnen kijken. Even na 6.00u werden de eerste 

vogels ontwaard: Kuhls Pijlstormvogels. Spoedig 

bevonden we ons te midden van meerdere 

exemplaren die soms minutenlang met de boot 

meevlogen. Even na 6.30u werd linksvoor een 

enorme  blaaswolk waargenomen. Dit werd nog 

tweemaal herhaald. Helaas bleef het hierbij en 

werd niets van het dier zelf gezien. Het ging hier 

zondermeer om een vinvis, maar gelet op de 

hoogte en de vorm van de ademwolk kon het wel 

eens een Blauwe Vinvis zijn geweest. 

In het volgende uur werden de meeste walvissen 

van de heenreis opgemerkt. Herhaaldelijk werd nu 

ook de rug met rugvin waargenomen.  

 

Eenmaal passeerde het schip de walvis op minder 

dan 100 meter. Gelet op de vorm van de 

blaaswolken en de vorm van de rugvin, dachten 

wij dat we vermoedelijk  eenmaal een Noordse 

Vinvis hadden gezien en wellicht ook enkele 

Dwergvinvissen. De Engelsen hielden het evenwel 

allemaal op de Gewone Vinvis. Deze bereikt 

volgens Whales, Dolphins and Porpoises 

(Carwardine M & Camm M. 1995) een lengte van 

18-22m en komt in groepen voor. Volgens Kees 

Camphuysen (mond. meded.) komt de 

Dwergvinvis nauwelijks voor in dit gebied, 

evenmin als de Noordse Vinvis. De Gewone 

Vinvis is hier de talrijkste soort. Deze walvis wordt 

ook steeds vaker bij de westelijke ingang van Het 

Kanaal gezien. Verder is deze soort de laatste jaren 

vijfmaal in de Noordzee gesignaleerd, waarbij 

eenmaal in botsing met een Scheveningse kotter!  
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Helaas was het na 8.00u met de walvissen gedaan. 

Op drie uur varen tot Santander werd het heel 

rustig, ook wat vogels betreft. De wind was vrijwel 

gaan liggen en op het voordek werd het aangenaam 

warm. In de verte zagen we de contouren van het 

Cantabrisch Gebergte. Het laatste uur van de tocht 

verliep over een spiegelgladde zee. Het aantal 

kledingstukken werd ondertussen steeds kleiner. 

De stranden van Santander lagen al vol met 

badgasten.  

Het verblijf in Santander bedroeg slechts enkele 

uren. In een brede straat met plantsoentjes vonden 

we een aantal stoelen met parasols. De koffie en 

het bier lieten wij ons goed smaken. Omstreeks 

12.30u keerden we terug naar de haven. Meteen 

was duidelijk dat er nu meer passagiers meegingen. 

Ook voor de Engelsen was de vakantie afgelopen.  

Aangekomen op het voordek, bleken nu de Engelse 

waarnemers de beste plaatsen bezet te hebben. 

Toch lukte het vrij eenvoudig om na verloop van 

tijd allemaal een plekje aan de balustrade te 

bemachtigen.  In de baai zagen we behalve 

Kokmeeuwen en Geelpootmeeuwen nu ook 5 

Zwartkopmeeuwen. 

Eenmaal uit de kustwateren was er niets meer te 

zien. Geen meeuw, geen stormvogel, geen 

zeezoogdieren, gewoon niets. Het duurde tot na 

17.00u voordat er weer een opleving kwam, nu in 

de vorm van enkele grote walvissen. en een Grote 

Pijlstormvogel. Het aantal walvissen is moeilijk 

precies vast te stellen. De Gewone Vinvis leeft in 

groepen en produceert om de 10 tot 20 seconden 

een flinke blaaswolk. Betekent dit dat bij twee 

blaaswolken binnen 10 seconden er in ieder geval 

van twee exemplaren sprake is? Flinke consternatie 

ontstond toen een Kleine Pijlstormvogel vrij dicht 

voor de boeg passeerde. De laatste twee uren van 

de dag vormden het hoogtepunt van de reis. 

Eindelijk de combinatie waar we zo op gehoopt 

hadden: Grote Pijlstormvogels + dolfijnen + 

walvissen. De inleiding werd gevormd door twee 

Kleine Pijlstormvogels die een tijdje met het schip 

meevlogen. Na twee grote walvissen die flinke 

blowers lieten zien, werd een groep dolfijnen 

opgemerkt. Het betrof voornamelijk Gewone 

Dolfijnen, maar ook werden in ieder geval twee 

Tuimelaars waargenomen. Kort hierna werd recht 

voor de boeg een flinke groep vogels rustend op 

het water ontdekt. Enkele vogels vlogen op; het 

bleken allemaal Grote Pijlstormvogels te zijn! 

Groot enthousiasme maakte zich van de 

waarnemers meester toen een Orka werd ontdekt.  

Dat we nu een bijzonder goed gebied waren binnen 

gevaren, was voor iedereen duidelijk. Wat jammer 

dat het al zo laat was en het snel donker werd. Het 

aantal waargenomen blaaswolken nam alleen nog 

maar toe. Op een gegeven moment werd een groep 

van zeker zeven vinvissen opgemerkt. Het schip 

passeerde de groep op vrij korte afstand, waarbij 

de lange ruggen en de duidelijke ver naar achteren 

geplaatste rugvinnen duidelijk konden waarnemen. 

Deze groep werd gevolgd door een groepje van 

minstens vier exemplaren. De grootste groep 

passeerde toen het al stevig schemerde. Zelf 

dachten we dat het aantal dicht bij de tien lag, maar 

een Engelsman die naar het zijdek was gerend, 

hield het op een groep van zeventien! 

 

 

Totaal Golf van Biskaje op 24 augustus 2000     

Jan-van-gent   4   Zwarte Stern   3 

Noordse Pijlstormvogel 1   Fuut    2 

Vale Pijlstormvogel  2   Wintertaling   1 

Kuhls Pijlstormvogel  62   Krakeend   3 

Grote Pijlstormvogel  83   Blauwe Reiger  14 

Kleine Pijlstormvogel  3   Bontbekplevier  2 

Stormvogeltje   2   Oeverloper   3 

Middelste Jager  2   Zomertortel   1 

‘jager’    1   Turkse Tortel   1 

Grote Mantelmeeuw  1 

Geelpootmeeuw  68   ‘grote vinvis’   1 

Kokmeeuw   16   Gewone Vinvis  44 

Zwartkopmeeuw  5   Orka    1 

Noordse Stern   1   Tuimelaar   2 

‘noordse dief’   4   Gewone Dolfijn  50 
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De volgende dag stonden we wat later op. Een 

tiental Engelsen was ons voor, maar er was nu 

ruimte genoeg op het voordek. Het weer was sterk 

verslechterd gedurende de nacht. Er was nog steeds 

niet veel wind, maar boven land – we zagen een 

vuurtoren  op een eilandje voor de kust van 

Bretagne – waren bliksemschichten zichtbaar.  

Wat de vogels betreft was de Jan-van-gent nu de 

talrijkste soort. Stormvogeltjes zagen we veel 

minder dan op de heenreis door Het Kanaal. Om 

niets te hoeven missen werd evenals gisteren het 

ontbijt aan dek geserveerd. Het weer werd er 

helaas niet beter op en af en toe moesten we 

vanwege een regenbui een goed heenkomen 

zoeken. 

 

 

Totaal oversteek van Het Kanaal op 25 augustus 2000 

Aalscholver   7   Kleine Mantelmeeuw  21 

Jan-van-gent   91   Zeekoet   1 

Noordse Stormvogel  11   Turkse Tortel   1 

Noordse pijlstormvogel 2   Gierzwaluw   3 

Stormvogeltje   16   Boerenzwaluw  1 

Grote Jager   1   Drieteenstrandloper  3 

Kleine Jager   2   ‘roofvogel’   1 

Drieteenmeeuw  1   Bruinvis   8 

Grote Mantelmeeuw  7   ‘vleermuis’   1 

 

 
Spoedig na de ontscheping reden we Plymouth uit. 

Het was nu overal zeer druk, ook op de doorgaande 

weg richting London. Na wat omwegen vanwege 

de vele files vonden we een camping bij 

Stonehenge. De volgende dag reden we door naar 

Dover. Tijdens het wachten op de boot 

bewonderden we de Noordse Stormvogels die 

langs de hoge krijtkust scheerden. Vrij snel na het 

verlaten van de havenkom werd een meevliegende 

Grauwe Pijlstormvogel ontdekt. Even  werd op 

grotere afstand een tweede Grauwe Pijl 

gemeld. Waarnemingen tijdens deze 

overtocht: 2 Jan-van-genten, 2 Noordse 

Stormvogels, 2 Grauwe Pijlstormvogels, 3 

Drieteenmeeuwen, 28 Grote Mantelmeeuwen, 

4 Kleine Mantelmeeuwen,  8 Zwarte Zee-

eenden.  

 

We kunnen terug zien op een heel gezellig 

uitstapje met leuke waarnemingen. 

Vergelijken wij onze waarnemingen met de 

verslagen van anderen (bijvoorbeeld met dat 

van Ruud Vlek 6-8 september 1999; zie ook  

http://members.tripod.co.uk/orgcet/latestnews.html  

en Birding World 13: 151-155) dan blijkt dat op 

deze reisjes nog veel meer gezien kan worden, 

zowel op het gebied van vogels als van walvissen. 

Een Engelsman die al enkele jaren deze reisjes 

maakt, noemde onze reis disappointing. In Het 

Kanaal kunnen aanzienlijk meer Stormvogeltjes en 

Jan-van-genten worden gezien, terwijl ook de 

Grote Pijlstormvogel hier geen onbekende hoeft te 

zijn. Wat de walvissen betreft kunnen in Het 

Kanaal meer soorten dan de Bruinvis worden 

verwacht (Grienden!). In de Golf van Biskaje 

hebben wij niet bepaald geboft. Uren met vrijwel 

geen zeevogels en walvissen (de laatste uren tot en 

de eerste uren na Santander) worden in de 

verslagen zelden genoemd. Grote Pijlstormvogels 

en Kuhls Pijlstormvogels worden dikwijls met 

honderden en soms met duizenden gezien, terwijl 

de Vorkstaartmeeuw zelden in een reisverslag 

ontbreekt. Bij de walvisachtigen valt op dat wij 

maar één groep dolfijnen hebben waargenomen. 

Over het aantal Gewone Vinvissen mogen we 

echter niet mopperen. 

http://members.tripod.co.uk/orgcet/latestnews.html
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Natuurlijk moet je dit traject vaker afleggen om 

een goed beeld te krijgen van de rijkdom aan 

zeevogels en walvissen in de Golf van Biskaje. 

Daarvoor kan ook heel goed de route Portsmouth – 

Bilbao gebruikt worden. Wie weet, doen we dit 

nog een keer. 

 

 

Waddeneiland Fanφ 

 
Hein Verkade 
 
Tijdens onze zomervakantie streken wij neer op het 

meest noordelijke waddeneiland Fanφ in 

Denemarken. Zee, strand en Legoland lokten ons in 

deze richting.  

Na twee weken verblijf op dit eiland dringt de vraag 

op welke overeenkomsten en verschillen er zijn met 

de Nederlandse waddeneilanden. Het beeld hierover 

is door de talrijke verenigingsexcursies en vakanties 

vrij helder voor ogen gekomen. 

 

Na het saaie Esbjerg voert de veerboot in een 

kwartier naar het dorpje Nordby op Fanφ. Wat direct 

opvalt zijn de vele lage huisjes, allemaal gedekt met 

riet. De talrijke Lerwick-hondjes voor de ramen 

wijzen op een sterke band van de bevolking met de 

zee. Een stel porseleinen hondjes werd vroeger door 

zeelui (vissers) 

meegebracht van de 

Shetland-eilanden. 

Deze werden thuis 

voor het raam in het 

kozijn gezet. 

Wanneer de man thuis 

was keken de hondjes 

naar binnen, eenmaal 

op zee werden zij 

omgedraaid om de 

'baas' op te wachten. 

Vroeger was dit 

gebruik ook in 

Nederlandse 

kustplaatsen bekend. 

Tijdens de rit naar het 

zuiden kruisen we een 

groot boscomplex de 

'Klitplantage'. Deze bossen zijn aangelegd om het 

uitgebreide moeras droog te leggen welke Nordby 

van het zuidelijke dorpje Sφnderho scheidde. Dit 

dorpje blijkt van een zelfde opbouw en schoonheid 

als die in het noordelijk deel. Het dorpsbeeld is op 

Fanφ totaal anders dan op onze waddeneilanden, en 

zeker zo aantrekkelijk. 

Polders kent het eiland niet, net als intensieve 

landbouw. De boerderijen die er zijn lijken extensief 

van karakter, waarbij vooral de oostelijke 

duinvlakten worden beweid. Natte duinvalleien en 

de oostelijke oevers zijn begroeid met uitgebreide 

rietvelden welke deels worden geëxploiteerd 

(vandaar al die rieten daken!?). De schaarste aan zoet 

oppervlaktewater en het ontbreken van polders doen 

nog het meest herinneren aan Vlieland. Zelfs de 

enige autoweg heet er ook Postweg.  

Als het landschap zo overeenkomt, zal dat dan ook 

voor de samenstelling van de vogelbevolking 

gelden?  

Er blijken opvallende verschillen. 

Turend over de wadden mis je iets. Na een poosje 

schiet het ineens te binnen. Er zijn geen Eidereenden 

en Bergeenden. Na deze constatering dus extra 

opgelet. Twee weken lang verscheen er geen enkele 

op het netvlies. Een mogelijke verklaring dient zich 

op een avond aan. Langs de wadoever struint een 

vos. Eigenlijk niet zo verwonderlijk, het vasteland 

ligt op een steenworp 

afstand.  

Een grote hoogspannings-

leiding is de enige fysieke 

verbinding met het 

vasteland van Dene-

marken.  

Aalscholvers maken hier 

als slaapplaats dankbaar 

gebruik van.  

Op 9 augustus tel ik er 

s'avonds meer dan 1300 

op de draden. 

Opvallend talrijk is de 

Bonte Strandloper. Enkele 

tienduizenden overtijen er 

op Fanφ.  

Ook Bontbekplevieren en 

Groenpootruiters blijken 

zeer algemeen. 

Buiten enkele groepjes Scholeksters, Kieviten, 

Tureluurs en Wulpen zijn alle andere steltlopers zeer 

schaars. De steltloperbevolking lijkt in Nederland 

gevarieerder dan op Fanφ. Misschien is de 

samenstelling van het wad hier debet aan. Het lijkt 

wat zandiger en minder voedselrijk dan in 

Nederland.  

Het Noordzeestrand is zeer breed en kan over de 

gehele lengte met de auto bereden worden. Toch 
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komen er opvallend veel vogels voor. Tijdens 

hoogwater is het strand nog zo'n 500 meter breed. 

Groepjes Bonte Strandlopers en Bontbekplevieren 

overtijen er. Ook rennen al vele honderden 

Drieteenstrandlopers langs de waterlijn, de meesten 

nog in zomerkleed.  

Duizenden meeuwen vergezeld door Grote Sterns, 

Visdiefjes en Noordse Sterns vormen grote dichte 

groepen. Zij zijn duidelijk gewend aan het verkeer 

op het strand. Soms stuiven de auto's op slechts 

enkele meters langs hen heen. Het meest talrijk is de 

Stormmeeuw, gevolgd door de Kokmeeuw. De 

Zilvermeeuw, het meest algemeen in ons eigen 

waddengebied, neemt hier een bescheiden derde 

plaats in. De Stormmeeuw is een echte noordelijke 

meeuwensoort die in ons land zo'n beetje zijn meest 

zuidelijke verspreidingsgebied kent. Een andere 

aanwijzing dat we op Fanφ een stuk noordoostelijker 

op de kaart zitten blijkt uit het aantal Noordse Sterns. 

Vooral veel zwart-witte juvenielen laten zich 

schitterend bekijken. Een volgende oostelijke soort 

bevindt zich in een onooglijk zoetwaterplasje 50 

meter achter het strand. Er zwemt een paartje 

Roodhalsfuten met twee jongen. Er wordt wel eens 

een paartje op ons meest oostelijk waddeneiland 

Schiermonnikoog gemeld, een succesvol broedgeval 

laat nog op zich wachten. 

Op het eiland zelf springt één familie er in het 

bijzonder uit, de vinkachtigen. In het open duin is de 

Kneu zeer algemeen, en in de parkachtige terreinen 

in en rond de dorpen de Groenling. Vervolgens is 

aan de rand van de bossen de Vink dominant 

aanwezig. Het meest opvallend is echter het 

voorkomen van de Barmsijs. Overal waar een paar 

berken en dennen staan voeren zij hun baltsvluchten 

uit, veelal in groepjes. De aantallen Barmsijzen op 

onze waddeneilanden, toch de belangrijkste 

gebieden voor de soort in Nederland, vallen hierbij 

in het niet. Toch is het biotoop van deze soort het 

laatste jaar flink veranderd op Fanφ. Een zware 

storm op 3 december 1999 blies vele duizenden 

bomen om op het eiland, en heeft volgens de nieuwe 

VVV folder het aanzien van Fanφ drastisch 

veranderd. De gevolgen zijn niet alleen in het bos 

maar ook in de dorpjes zichtbaar. Sommige huizen 

hebben compleet nieuwe gevels terwijl andere daken 

en gevels zijn afgedekt met plastic, wachtend op 

herstel. 

Dan de Kraai. Op onze waddeneilanden zien we in 

de zomer eigenlijk alleen maar Zwarte Kraaien. Een 

enkele keer komt er een vogel in de kijker met wat 

grijze vlekken, vermoedelijk een hybride van een 

zwarte en een Bonte Kraai.  

Fanφ blijkt op het grensgebied van de Zwarte en de 

Bonte Kraai te liggen. Op een weiland aan de 

wadkust zit een flinke groep kraaien, 94 in getal. 

Echt zwart blijken er 22, raszuivere bonte 24, terwijl 

48 vogels tot allerlei tussenvormen (hybriden) 

gerekend kunnen worden.  

Tot slot de Gierzwaluw. De Nederlandse eilanden 

kennen geen noemenswaardige populatie 

broedvogels. Alleen het grote Texel heeft enkele 

broedparen in de hoofdplaats Den Burg. De oude 

bebouwing op Fanφ belooft niet veel goeds. Lage 

huisjes met rieten daken bieden de vogels geen 

broedgelegenheid. Ondanks het feit dat het reeds 

begin augustus is blijken erboven Nordby toch nog 

Gierzwaluwen rond te vliegen. Naar het noorden toe 

broeden zij steeds later in het seizoen. Hebben we 

hier te maken met broedvogels of met trekvogels die 

een tussenstop maken? Na enig posten blijken de 

vogels vooral interesse te tonen voor een paar grote 

nieuwere gebouwen. Mijn geduld wordt beloond, er 

vliegen Gierzwaluwen onder de dakrand naar 

binnen. Duidelijk is de bedelroep van de jongen te 

horen. Zeker twee panden hebben een broedkolonie. 

Het is even wennen dat de vogels juist in minder 

oude panden broeden. Het aantal paren bedraagt 

vermoedelijk tussen de tien en twintig. In het dorpje 

Sφnderho, waar hogere nieuwbouw ontbreekt, 

werden volgens verwachting geen Gierzwaluwen 

gevonden. 

 

Zonder fanatiek te vogelen leverden twee weken 

Fanφ tachtig verschillende vogelsoorten op. Met 

dezelfde inzet zou twee weken in Augustus op 

Vlieland vermoedelijk meer soorten opleveren. Maar 

ach wat zeggen aantallen... Het was een leuke 

ervaring eens met een ander waddeneiland kennis te 

maken. Vooral de pittoreske dorpjes waren een 

aangename verrassing. 
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Van alles wat rond de Wierschuur 
 
Koene Vegter 

 

De Wierschuur op Terschelling is grenzend aan het 

wad, één van de favoriete locaties voor de 

jaarlijkse waddenexcursie van  de Noordwijkse 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming. Zo 

ging een 30-tal routiniers in het weekend van 15 

tot 17 september 2000 op zoek naar vogel, plant of 

paddestoel, of gewoon  een beetje frisse lucht met 

cranberrygebak. 

Het KNMI had een depressiedip in het vooruitzicht 

gesteld, maar de ervaren waddenweekender trekt 

zich daar uiteraard niets van aan, want op de 

eilanden is  nu eenmaal alles anders.  Zo werd de 

regen van de eerste dag al  snel omgezet in 

zonneschijn, misschien als cadeautje voor een 

jarige Nel Nooyen, die beseft had dat deze 

omgeving  toch wel de beste plek is om 

zo'n gebeurtenis te vieren.  

Dat niet iedereen zich even grondig op de 

excursie had voorbereid bleek al snel bij 

het uitpakken op de vrijdagavond, toen bij 

deze en gene bestek, beleg of wasgerei 

bleek te ontbreken. Maar in een goede 

groep vormt dat uiteraard geen probleem 

en vult men elkaars zwakke kanten aan.  

Zo kon  één der doktoren zelfs aan een 

vergeten leesbril worden geholpen. Maar 

dit verhinderde de persoon in kwestie niet 

om 's nachts, tijdens een hevig onweder, 

zwakjes roepend om zijn ook 

achtergebleven echtgenote door de 

stikdonkere Wierschuur te dwalen.  

Gelukkig is ook hem verder leed bespaard 

gebleven en kon de hele groep, niet altijd even fris 

maar wel monter, aan de gezamenlijke 

zaterdagtocht richting Boschplaat beginnen. 

Schrijver dezes, beginnend vogelaar en van andere 

natuurzaken vrijwel onkundig, wil daarom 

allereerst melding maken van enkele fraaie 

exemplaren op het gebied van plant en paddestoel 

om niet van eenzijdigheid verdacht te worden. 

Naast de meer bekende zeeaster en lamsoor 

stonden wij ook gebogen over schijnspurrie, 

kustmelde en zonnedauw, zoals altijd feilloos 

gedetermineerd door voorzitter Jelle van Dijk, 

hoewel ik hem op de terugweg peinzend aantrof 

over een groenig takje met wittige bloempjes dat 

hij maar niet thuis kon brengen. Ongetwijfeld zult 

u de oplossing hiervan binnenkort kunnen lezen in 

een publicatie van meer wetenschappelijk gehalte 

dan dit geschriftje.  

Ons pad werd ook omringd door de nodige 

zwammen en boleten, die de kenners noopten tot 

nader louponderzoek, waarbij men zich niet ontzag 

ook door te dringen tot de op een koeienvla 

woonachtige geringde vlekplaat. U begrijpt 

misschien dat dit voor mij te hoog gegrepen is, 

zodat ik mij in de verslaglegging verder zal 

beperken tot het vogelgebeuren.  

Hoewel volgens de kenners geen sprake was van 

een uniek jaar, zijn veel fraaie waarnemingen 

gedaan met in de topdrie een reuzenstern, Jan van 

Genten boven het wad en een visarend, als altijd 

als eerste door roofvogelkenner Jaap Deelder 

waargenomen, op korte afstand gevolgd door een 

overvliegende kleine zilverreiger en een troepje 

baardmannetjes ergens in het riet tussen Midsland 

en West-Terschelling. In totaal kwam de groep op 

110 waarnemingen, ruim boven de schatting 

vooraf en ook ruim boven de 92  van de vorige 

Terschellingexcursie in 1996.  

Voorzitter van Dijk was in zijn eentje de eerste dag 

al goed voor 75 waarnemingen - zelf deed ik 2 

dagen over deze score - maar moest de tweede dag 

hier duchtig op inleveren, toen hij voorzien van 

een haast vooroorlogse Terschellingkaart richting 

Boschplaat bekant van het pad raakte, niet meer 

van biotoop wist te veranderen en nog slechts tot 

een schamele 15 nieuwe waarnemingen kwam. 

Gelukkig had hij op de zaterdagavond tijdens de 

traditionele waddenquiz al voldoende zijn gezag en 

fenomenale kennis bevestigd, door vrijwel 

moeiteloos de vele en vaak venijnige natuurvragen 

van plantdeskundige Wim Kuijper en 

koningskoppel Sluijs goed te beantwoorden, zodat 

hij evenals vorig jaar zijn groep naar de zowel 

begeerde als gevreesde eerste plaats leidde. Een 

enkeling vroeg zich af of dit ook niet het begin van 
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het einde van dit ritueel zou kunnen betekenen en 

aan het einde van het weekend waren ook nog geen 

nieuwe quizmasters bekend, maar later meer 

hierover.  

Eerst is nog veel gewandeld, gefietst en genoten 

tijdens de rondgang over het eiland, waarbij ook de 

discussie niet uit de weg werd gegaan.  

Zo werd in kwelderlandschap een kleine roofvogel 

op een paal waargenomen en achtereenvolgens 

gediagnosticeerd als smelleken, torenvalk en jonge 

boomvalk. Deelder hield het op een torenvalk, 

uitgaande van het ook uit de filosofie bekende 

principe dat je uit moet blijven gaan van het 

gewone totdat iets er echt mee in tegenspraak is. 

Anderen spraken van een typisch 

smellekenlandschap en zagen hun zienswijze ook 

bevestigd in de snelle vlucht toen het beestje na 

een minuut of tien besloot te verdwijnen. 

Harstocht lag waarschijnlijk ook ten grondslag aan 

de actie van leden Robert Sluijs en Ton Swanen, 

als altijd enigszins bloot voortstappend, om door 

het betreden van een eendenkooi voor enkele 

waarnemingen te zorgen.  

Dit lukte wonderwel: slobeenden, wintertalingen 

en pijlstaarten vlogen op voor onze ogen, maar ook 

een vertoornde kooiker verrees uit het groen en 

verzocht de indringers op niet mis te verstane wijze 

om onmiddellijk op te sodemieteren.  

Vermoeider en vermoeider keerde het gezelschap 

uiteindelijk schuurwaarts. Na al enkele vrouwtjes 

bruin te hebben waargenomen kregen we in de 

vroege avonduren uiteindelijk ook fraai zicht op 

een jagend mannetje blauwe kiekendief van nabij 

wiekend en zwenkend, dalend en weer opstijgend 

met zijn prooi. Nachtelijk gehos bij Hessel en 

oefeningen in het herkennen van sterrenbeelden als 

Grote Beer en Cassiopeia slaan wij nu maar over 

om in een grijzige zondag te belanden, waarin door 

de meest fervente excursiegangers het hele eiland 

werd rondgefietst, wat beloond werd door fraaie 

vergezichten over een spiegelgladde waddenzee 

met vluchten mannetjes eiders, ploegjes kanoeten 

en steenlopers, wulpen en rosse grutto's, 

bergeenden en scholeksters, groenpoot-ruiters en 

tureluurs en nog veel en veel meer; soms 

herkenbaar nabij, soms alleen in fraaie zwart-wit 

tekening tegen een eindeloze horizon. Wanneer 

vanuit het riet de baardmannetjes en vanuit het gras 

de watersnippen in en uit vliegen, wordt het 

duidelijk dat de waarnemingsbeker vol begint te 

raken en dat het tijd wordt huiswaarts te keren. Op 

de boot houden enkele cracks die van geen 

ophouden weten zich onledig met de fijnere 

verschillen tussen juveniele zilvermeeuw en kleine 

mantelmeeuw.  

In de verte achtervolgt een kleine jager moeiteloos 

een aantal kokmeeuwen. Het is duidelijk dat aan 

zoveel moois geen einde mag komen. Ook niet nu 

organisator Rien Sluijs eigenlijk al voor de tweede 

keer, nu na 15 excursies, de regeling hiervan uit 

handen geeft, maar nog onbekend aan wie dan wel. 

Zeer modern zo'n open einde, maar elk einde 

herbergt in zich de kiem van iets nieuws. Mij lijkt 

dan ook het mooiste cadeau aan Rien dat wij er als 

clubleden hoe dan ook in slagen volgend jaar weer 

een natuurweekend te organiseren, zij het op de 

wadden, zij het elders. 
 

 

Vogelen op het World Wide Web 
 
Jelle van Dijk 

 

Het laatste jaar is niet alleen het aantal mobiele 

bellers enorm gegroeid, maar ook het aantal 

aansluitingen op het World Wide Web. Op het 

internet is ongelooflijk veel  informatie te vinden. 

In dit artikeltje wil ik proberen beginnende surfers 

op het net een beetje op weg te helpen naar 

interessante sites op vogelgebied. 

Ruim een jaar geleden nam Kees Erkelens het 

initiatief om met een eigen homepage voor onze 

vereniging te beginnen. Het adres staat op de 

binnenkant van het kaft van elke Strandloper: 

http://chemae2.leidenuniv.nl/~strandl. Op deze site 

is onder andere informatie te vinden over onze 

http://chemae2.leidenuniv.nl/~strandl
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vereniging, het Jan Verweij Natuurcentrum en het 

Vogelasiel. Ook is de waarnemingenrubriek uit De 

Strandloper opgenomen. Kees heeft ook een aantal 

links verzameld die door simpel aanclicken 

rechtstreeks bereikt kunnen worden. Daarbij zijn 

andere vogelwerkgroepen, maar ook de bijzonder 

waardevolle pagina over kleurringen. Deze pagina 

(www.ping.be/cr-birding)  is door een paar Belgen 

opgezet en wordt secuur bijgehouden. In Europa 

vliegen heel wat vogels rond met opvallende 

ringen waarop een code is aangebracht die met een 

telescoop is af te lezen. Het probleem met dat 

aflezen is vaak dat je niet weet naar welke instantie 

je de afgelezen code moet opsturen. Dat probleem 

is nu de wereld uit. 

Andere natuurverenigingen zijn al langer op het 

net actief. De Vogelclub Katwijk heeft al enkele 

jaren een eigen website met veel foto’s 

(www.xs4all.nl/~eland/index.html). Sinds kort is 

ook de Natuurvereniging KNNV afdeling 

Bollenstreek uit Lisse op het net verschenen met: 

www.deduinrel.nl (genoemd naar hun blad De 

Duinrel geheten). 

Een geweldige hoeveelheid adressen op 

vogelgebied kun je bereiken door de 

vogelaarpagina, een dochter van de bekende 

Nederlandse startpagina, op te roepen: 

http://vogelaar.pagina.nl. 

Op deze pagina is een bonte stoet van Nederlandse 

vogelwerkgroepen (waaronder ook onze 

vereniging) bij elkaar gezet. Veel verenigingen 

hebben bijzonder uitgebreide websites met veel 

verwijzingen (links) naar andere interessante  

pagina’s. Verder is op de vogelaarpagina veel te 

vinden over kijkers en telescopen, natuurreizen, 

vogelorganisaties, enz. 

De meerwaarde van het internet boven allerlei 

informatie uit boeken is gelegen in het feit dat 

sommige pagina’s dagelijks worden bijgehouden. 

Voor mij zijn vooral de pagina,s met 

vogeltrekgegevens interessant. Sommige 

vogelwerkgroepen zijn wat dit betreft bijzonder 

actief. In de Kennemerduinen ten noorden van 

Zandvoort ligt het bekende restaurant Parnassia. Al 

tientallen jaren probeert men hier in het najaar op 

zoveel mogelijk dagen het aantal trekvogels zo 

goed mogelijk te bepalen. Na het tellen worden de 

waarnemingen meteen op de eigen website gezet: 

http://members.tripod.lycos.nl/parnassia. Na een 

paar uren op De Driehoek (Noordduinen) gestaan 

te hebben, is het leuk om op hun site te lezen 

hoeveel Sperwers, Roeken en Kepen 25 km 

noordelijker passeerden. Behalve deze dagelijkse 

updates biedt de site van Parnassia nog veel meer. 

De Haarlemmers geven ook een beschrijving van 

de langskomende soorten waarbij ook de 

trekgeluiden te horen zijn!  

Niet alleen langs de kust worden trektellingen 

verricht. Bekend zijn de roofvogeltellingen vanaf 

de Elterberg (ten zuidoosten van Arnhem, dichtbij 

de Duitse grens). Hier wordt bijna dagelijks vele 

uren naar overtrekkende roofvogels getuurd en de 

bevindingen worden meteen op de eigen pagina 

geplaatst: www.vogelwerkgroeparnhem.nl. Andere 

telposten die vrijwel dagelijks hun website 

bijhouden zijn de telpost Buytendijk Zoetermeer, 

De Wieden en telpost Driebergen (eenvoudig te 

bereiken via de vogelaarpagina). 

Buiten onze grenzen zijn er nog meer trekposten 

die dagelijks bijhouden wat er allemaal gepasseerd 

is. De mooiste site is wellicht die van de 

vogelvereniging van Skane (Zuid-Zweden). Het 

adres www.skof.se geeft toegang tot de startpagina 

van deze geweldige vogelclub.Via deze startpagina 

kun je doorclicken naar de pagina’s van Falsterbo, 

de trekpost op de uiterste zuidwestpunt van 

Zweden. Al meer dan 25 jaar worden hier dagelijks 

alle roofvogels geteld in de periode 15 augustus – 

15 november. Dat zijn er vele duizenden (vooral 

Buizerd, Wespendief en Sperwer). De getelde 

aantallen zijn de volgende dag reeds op de 

Falsterbo-pagina’s te vinden. Deze getallen zijn 

ook meteen verwerkt in de meelopende 

doortrekgrafiek van elke soort. Van de overige 

trekvogels verschijnt iedere zaterdag een overzicht 

van de afgelopen week.Door regelmatig deze 

pagina te raadplegen kun je min of meer al 

voorspellen of er in West-Europa veel of weinig 

Sijzen, Kepen en Kruisbekken zullen passeren.  

Interessant is ook Kaap Skagen op het uiterste 

puntje van Jutland (Denemarken). Dit punt is 

vooral voor de voorjaarstrek van belang. Hier 

steken veel Wespendieven over naar Zweden, 

terwijl ook veel zeevogels (vooral duikers) worden 

geteld. Ook deze site wordt in de trektijd dagelijks 

bijgehouden: http://home5.inet.tele.dk/ec-skaw . 

Ook Gibraltar en Helgoland geven  veel informatie 

met vrijwel dagelijks een update tijdens het 

trekseizoen. Teleurstellend is de site van de Franse 

waarnemers op Cap Gris Nez. Hun overzicht stopt 

in december 1999 en ze wensen ons nog steeds een 

voorspoedig 2000. Wel worden op hun site goede 

beschrijvingen gegeven van interessante plekken in 

de regio van Boulogne en Calais 

(http://home.nordnet.fr/~edansette ) 

Veel beter dan de Fransen bij Calais verzorgen de 

Franse kraanvogelliefhebbers hun website!  

Dagelijks wordt bijgehouden hoe de trek van 

Kraanvogels over West-Europa verloopt. Zo is 

bijvoorbeeld te lezen: “op 29 oktober zijn 21500 

Kraanvogels bij Lac du Der Chantecoq 

http://www.ping.be/cr-birding
http://www.xs4all.nl/~eland/index.html)
http://www.deduinrel.nl/
http://vogelaar.pagina.nl/
http://members.tripod.lycos.nl/parnassia
http://www.vogelwerkgroeparnhem.nl/
http://www.skof.se/
http://home5.inet.tele.dk/ec-skaw
http://home.nordnet.fr/~edansette
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neergestreken. Bij de Müritzsee (Mecklenburg) 

zijn nog 6200 ex achtergebleven.” Ook geven zij 

logiesadressen voor de omgeving van het Lac du 

Der en overige informatie die de moeite waard is. 

Adres:  http://perso.club-internet.fr/fdesjard . 

Voor veel bruikbare adressen buiten de 

landsgrenzen kan men ook terecht bij de reeds 

eerder genoemde website van Skane. Op hun 

startpagina kan men de vogellinks aanclicken 

(Fagellänkar). Je kunt vervolgens een land kiezen, 

waarna een lange lijst van organisaties van dat land 

verschijnt. Daarbij zijn landelijke organisaties, 

maar ook plaatselijke clubs. Per land  zijn door de 

Zweden ook veel reisverslagen (birdreports) 

verzameld. 

De moeite waard is ook de pagina van de Dutch 

Birding Association (www.dutchbirding.nl ). Deze 

pagina heeft vooral furore gemaakt door de foto’s 

van recent waargenomen zeldzaamheden. Ook de 

DBA-links zijn uitgegroeid tot een zeer bruikbaar 

en interessante verzameling internetadressen. 

Wil je andere continenten bezoeken dan is 

natuurlijk ook over de vogelwereld daar het een en 

ander te vinden. Via de vogelaarpagina die al 

eerder werd genoemd kun je vreemde continenten 

bereiken, maar ook rechtstreeks met www.bsc-

eoc.org/links  kom je een heel eind. 

Regelmatig wordt mij naar reisverslagen gevraagd. 

In de bibliotheek van het Jan Verweij 

Natuurcentrum staat een plastic bak met daarin een 

flinke verzameling verslagen , voor een deel van 

eigen leden. Op het internet is natuurlijk ook steeds 

meer te vinden op dit gebied. Al eerder wees ik op 

de ijver van de Zweden uit Skane (www.skof.se ) 

die per land ook een rijtje reisverslagen leveren.  

Er zijn echter nog meer sites waar verslagen te 

vinden zijn. Een aardige sortering is te vinden op: 

www.crosswinds.net/~birdtrips/europaindex.html  

en http://ebn.unige.ch/ebn/trip.html .  

Uit de kleine greep die hierboven is genoemd, 

blijkt wel dat de mogelijkeden onbegrensd zijn. 

Hoe zal de wereld van het internet er over tien jaar 

uitzien? Ongetwijfeld zal het ons dan nog meer 

duizelen dan nu al het geval is. Eén ding moeten 

we echter niet uit het oog verliezen: vogels 

bestuderen en van vogels genieten doe je in de 

eerste plaats buiten en niet achter de computer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://perso.club-internet.fr/fdesjard
http://www.dutchbirding.nl/
http://www.bsc-eoc.org/links
http://www.bsc-eoc.org/links
http://www.skof.se/
http://www.crosswinds.net/~birdtrips/euroapindex.html
http://ebn.unige.ch/ebn/trip.html
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Activiteiten van de Mossenwerkgroep 

 
Joop Kortselius 

 

Mossenwerkgroep Hollands Duin heeft inmiddels 

4 studieavonden gehouden in het Jan Verweij 

Natuurcentrum. De bijeenkomsten worden één 

keer per maand gehouden, zo mogelijk op de eerste 

dinsdag van de maand. Maar door vakanties en 

feestdagen moet er nog wel eens naar een andere 

dinsdag worden uitgeweken. 

Meestal gaan we op de zaterdag (soms zondag) 

voor de studieavond samen op excursie, zodat we 

ook werkelijk wat te bekijken hebben. Zo hebben 

we al mooie duinmossen bestudeerd zoals 

Etagemos, Smaragdmos (= Geel zijdemos), 

Thujamos en Groot klokhoedje. De papillen op de 

celwanden van o.a. Groot duinsterretje en 

Smaragdsteeltje hebben we onder de microscoop 

bekeken.  

De gesnavelde dekseltjes op de sporenkapsels van 

Duinsnavelmos hebben we vergeleken met de 

kegelvormige dekseltjes van Dikkopmos. 

De meest bijzondere soort vond ik Stug thujamos. 

Momenteel weet ik nog maar één groeiplaats in 

ons land (in Noordwijk!) en bij een vorig bezoek 

leek deze soort ook daar verdwenen. Bij ons 

bezoek aan de Luchter zeeduinen op 30 september 

bleken er weer mooie vitale plantjes te staan, zodat 

we zonder bezwaar één stengeltje konden 

meenemen voor microscopisch onderzoek. Zo zijn 

er iedere avond leuke dingen te zien voor 

beginners en gevorderden. 

 

Wie ook eens een avond of een excursie met de 

mossenwerkgroep wil meemaken is van harte 

welkom. De eerste werkgroepavond van 2001 is 

gepland op 23 januari om 8.00 uur, voorts op 27 

februari en 27 maart. De excursies zijn gepland op 

20 januari, 24 februari en 25 maart. Informatie bij 

Joop Kortselius (071-5172966), bij wie u zich 

tevens kunt aanmelden 

 

Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 

 
Dick Pekelharing 

 

Het is bijna niet voor te stellen, maar ik ben al 

weer bezig om voor de vijfde keer voor u een 

overzicht van de activiteiten van de 

weidevogelgroep samen te stellen en dit keer voor 

het jaar 2000.  

Om dit lustrum in het nieuwe millennium toch wat 

te accentueren heb ik op onze slotbijeenkomst  in  

het Jan Verweijcentrum twee vrijwilligers van het 

eerste uur enigszins in het zonnetje gezet. Dit 

betreft dan Nico de Bree en Jan Dorst, die samen 

vanaf 1996 een groot gedeelte van de 

Rooversbroekpolder voor hun rekening nemen en 

met groot succes. Op de slotbijeenkomst zijn ze 

ook altijd de degenen die helpen met de boel weer 

aan kant te maken, de koffiekopjes af te wassen 

enz. Voor beide heren was een goede fles Franse 

wijn de beloning voor hun inspanningen. Proost ! 

Teleurstellend voor mij maar ook voor de 

'feestvarkens'  was de magere opkomst voor deze 

slotbijeenkomst.  

Door omstandigheden pas half  oktober gehouden, 

waardoor een samenlopen met voetbalwedstrijden 

onvermijdelijk werd, maar daar kan het toch niet 

helemaal aan liggen. 
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Het jaar 2000 was evenals vorig  jaar nogal nat en 

vochtig, wat voor de uitgekomen jongen uiteraard 

niet erg gunstig is.  

Een nieuwe aanwinst dit jaar was een boer met een 

bescheiden aantal koeien, waarvan de melk 

voornamelijk voor de kaasfabricage is bestemd. 

Bovendien strooit hij ruige mest uit over het land, 

wat bijdraagt aan een goede insectenstand. Helaas 

moet ik er onmiddellijk bij vertellen dat dit terrein 

inmiddels is verkocht aan een projectontwikkelaar 

ten behoeve van woningbouw. We zullen er dus 

niet lang plezier van hebben. Voorts kon nog een 

stuk grasland van 4 ha aan onze terreinen worden 

toegevoegd.  Een terrein waarop dit moment heel 

wat over gepraat wordt, is het vliegveld Val-

kenburg. (Dit is qua oppervlakte ons grootste 

terrein).  

Zowel minister Pronk van VROM als de 

staatssecretaris gaven onomwonden te kennen, dat 

het vliegveld wat hen betreft kan worden 

opgeheven om plaats te maken voor woningbouw. 

In het ongunstigste geval zou dit al in 2005 een feit 

kunnen worden.  

 In het voorjaar verscheen in het Leidse Dagblad 

een bloemlezing van ingezonden stukken over de 

plannen met Valkenburg, waaronder ook een stuk 

van Nico Breedijk, die de aandacht vestigde op de 

grote natuurwaarde die het vliegveld heeft. Maar of 

het helpen zal ? 

Ook dit jaar is er weer een cursus weidevo-

gelbescherming gegeven op niet al te grote afstand. 

Een al actief lid van onze groep nam daaraan deel 

en als gevolg van deze cursus konden we nog 3 

nieuwe vrijwilligers noteren, waarvan er twee 

onmiddellijk konden worden ingezet bij de reeds 

genoemde nieuwe boer. Ook het komende voorjaar 

is er in dezelfde plaats (Alphen a/d Rijn)  weer  een  

cursus. Hieraan kunnen ook vrijwilligers 

deelnemen die  een dergelijke cursus nog niet 

hebben gevolgd. De cursus vindt plaats op de 

dinsdagavonden 9-1-2001, 23-1-2001 en 6-2-2001. 

De kosten zijn slechts f 45,- , incl. brochures, 

boekjes en koffie!  

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen uit als volgt : 

 

 

Soort 
Aantal 

nesten 

Uit Niet uit 

grutto 25 19 6 

kievit 107 63 44 

tureluur 10 8 2 

scholekster 43 28 15 

kuifeend 9 9 - 

slobeend 3 3 - 

wilde eend 12 9 3 

watersnip 1 - 1 

kleine 

plevier 

1 1 - 

meerkoet     9 9 - 

wulp 1 1 - 

TOTAAL 221 150 71 

    

Vorige jaren     

 ( 1999 ) 240 139 101 

 ( 1998 ) 212 179 33 

 ( 1997 ) 317 280 37 

 ( 1996 ) 234 181 53 

  

Vergelijken we de resultaten van vorig jaar met dit 

jaar, dan blijkt dat de aantallen van de 

verschillende vogelsoorten slechts kleine 

verschuivingen te zien geven. Opvallend was wel 

de achteruitgang van de kievit op Valkenburg (van 

92 naar 54). Dit werd volgens de vogelwachter 

veroorzaakt doordat men de winter ingegaan was 

met langer gras dan andere winters.  Of  daardoor 

de 

kieviten zijn weggebleven of dat de nesten 

moeilijker konden worden gevonden, blijft de 

vraag. 

Het aantal grutto's steeg licht, van 22 naar 25, maar 

dit werd voornamelijk veroorzaakt door de reeds 

genoemde nieuwe boer. Bekijken we de cijfers 

over de afgelopen 5 jaren, dan zien we een gestage 

achteruitgang : van 50 nesten in 1996 naar 25 nu. 

Landelijk is er wat de grutto betreft ook groot 

alarm geslagen, in gang gezet door publicaties over 

de teruggang in Friesland, waar ongeveer een 

derde van de Nederlandse gruttopopulatie is te 

vinden. Met behulp van de broedvogelatlas 1998-

2000 en opgaven van kenners is een totaalbeeld 

voor Nederland geconstrueerd. En dit totaalbeeld is 

uiterst bedroevend. Daaruit is de conclusie te 
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trekken, dat tussen 1990 en 2000 het  aantal 

grutto's in Nederland is afgenomen van 87.000 

paartjes naar 58.000 paartjes, een afname van ruim 

30 % ! In het najaar wordt door een aantal 

organisaties een Plan van Aanpak gemaakt.  

 

 
Vorig jaar waren we trots op de twee wulpennesten 

die op Valkenburg waren gevonden. Dit jaar niet 

een. Dit werd echter gedeeltelijk goedgemaakt 

door de vondst van een wulpennest in de Roovers-

broekpolder. 

De vorig jaar geplande excursie naar de 

Nieuwkoopse plassen, die wegens gebrek aan 

belangstelling moest vervallen, stond dit jaar 

opnieuw op de agenda. 

Deze keer ging de tocht echter wel  door. En wel 

onder een goed gesternte, want de 

weersvoorspelling voor die dag gaf storm, hagel en 

regen.  

 

De beslissing over wel of niet gaan werd uitgesteld 

tot in Nieuwkoop zelf en ziedaar, we hadden 

prachtig Hollands weer, wat blauwe lucht, wind en 

wolken en we hielden het droog tot 5 minuten voor 

het einde. Er waren waarnemingen van o.a. 

visarend, purperreigers, 2 koekoeken waarvan een 

in de bruine fase, rietgors en mannetje bruine 

kiekendief. 

Andere bijzonderheden dit jaar: Het eerste kievitsei 

werd op 17 maart gevonden op Valkenburg. In de 

Rooversbroekpolder werd in een kievitsnest een 

heel klein eitje aangetroffen, dat door mij werd 

aangezien voor het ei van een veldleeuwerik.  

Als u thuis met de volgende maten de eieren  

natekent, dan heeft u een aardige indruk van het 

verschil tussen deze eieren : kievitsei 46 x 33 mm  

en het andere 23 x 17 mm. Door deskundige Jan 

Andeweg werd het kleine ei echter gekwalificeerd 

als een "mislukt" kievitsei ! 

Traditiegetrouw werd het seizoen besloten met een 

bijeenkomst in het Jan Verweycentrum, waar de 

resultaten werden besproken. Na de presentatie van 

de cijfers en bespreking van gebeurtenissen in het 

veld, werd de avond besloten met een lezing door 

Jan Andeweg, coördinator voor Zuid-Holland van 

Landschapsbeheer Zuid-Holland met de titel "Plas-

dras en weidevogels". Hierin werd getoond hoe 

met het plas-dras zetten van een bescheiden deel 

van grasland een groot aantal weidevogels, 

steltlopers en eenden kan worden gelokt. Omdat 

het de derde achtereenvolgende keer was dat Jan 

Andeweg voor ons op de slotbijeenkomst  een 

lezing verzorgde, werd ook hij verblijd met een 

fles wijn.
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IVN  NATUURCURSUSSEN 
 

Landschappencursus 2001: Natuur in eigen omgeving 

 

Bent u ook zo-iemand die meer wil weten over de natuur in eigen omgeving? ! Dan bent u bij ons aan het 

goede adres. Verrassende excursies op het strand, in de polder, de duinen, op landgoederen, langs plas en 

dras, en zelfs in de stad maken deel uit van het programma. 

Behalve 6 van deze excursies worden er ook 6 boeiende cursusavonden georganiseerd. Deze avonden 

corresponderen met de excursies. Behalve een inleidende dialezing zijn er steeds 2 tot 3 gevarieerde 

practicum-onderdelen waarin de fascinerende aspecten van zo'n landschap nader worden bekeken. 

U maakt zo niet alleen kennis met o.a. de vogels, planten, bomen en insecten in de Leidse regio, maar 

ontdekt ook wat hun relaties zijn met elkaar en met hun omgeving. 

De landschappencursus wordt gegeven door ervaren en enthousiaste natuurgidsen. 

 

De avonden zijn op 26 maart, 2 en 9 april, 7 en 14 mei en 11 juni 2001 van 19.45- 22.15  in het Groene Delta 

College in Oegstgeest. De excursies zijn op: 31 maart, 7 en 21 april en 12 en 20 mei en 9 juni, meestal van 

9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur 

De kosten van de cursus inclusief koffie/thee en cursusmateriaal bedragen fl. 105,- 

Voor opgave of informatie kunt u bellen met Greteke Renaud tel. 071 - 512 62 15, b.g.g. Henk Merts tel. 071 

- 531 44 06   e-mail: henkmerts@compuserve.com 

 

Voorjaarsduincursus 2001 

In deze cursus wordt verteld over het mierenleven, de vogels, de planten en de zoogdieren in de duinen. Er is 

veel aandacht voor de samenhang tussen planten, dieren en het duinlandschap. Voorkennis is niet nodig. Het 

cursusgeld bedraagt f. 95,00 inclusief het boek “Beleef het Duin”. Heeft u dit boek al dan is de cursusprijs f. 

70,00. De cursus bestaat uit 4 woensdagavonden van 19.30 tot ca. 22.00 uur (18 april en 9 en 23 mei en 6 

juni) en 5 ochtendexcursies (21 en 28  april en 12 en 26 mei en 9 juni. ) 

 

De avond bestaat uit een lezing over een bepaald onderwerp gevolgd door een practicum en wordt 

onderbroken door een koffie/theepauze. De daarop volgende zaterdagochtend is er een excursie over het 

onderwerp van de avond. De ochtendexcursie op 28 april is een duinexcursie vroeg in de ochtend zonder dat 

er een lezing aan vooraf gegaan is.  De cursusavonden worden gehouden in Het Groene Delta College, 

Locatie Oegstgeest, Lange Voort 70 in Oegstgeest.  

Opgave en/of nadere informatie bij: tel. 071 - 5210860; bij geen gehoor: 071 - 3011414. 

 

Vogelzangcursus 2001 

Bent U ook zo geboeid door het gedrag  van vogels en  hun uitbundige zang in het voorjaar? En zou u hier 

iets meer over willen  leren? Kom dan in maart naar onze Vogelzangcursus. 

De opzet van de cursus is als volgt: Voor  de 1e jaars (dit  zijn cursisten die  nog niet eerder een  

vogelzangcursus  hebben gevolgd en nog weinig of niets van vogelzang weten), zijn er 3  

theorieavonden op de dinsdagen 13 maart, 27 maart en 15 mei. Er  wordt aandacht besteed aan  onderwerpen 

als gedrag, zang, weidevogels, nestkasten, verrekijkers, boeken en cd`s  ed. 

Tevens zijn er 8 vogelzang excursies op 17/18, 24/25 maart,  7/8, 21/22 en  28/29 april,  5/6, 12/13 en 19/20 

mei. De  excursies starten bij zonsopkomst , dus vroeg!!  We gaan naar verschillende bos-, weide- en 

duingebieden in de omgeving van Leiden. 

Voor de 2e jaars (dit zijn cursisten die al een keer eerder het eerste jaar gevolgd hebben of elders al 

vogelzangkennis hebben opgedaan), zijn er tevens 3 theorieavonden en 8 excursies op dezelfde dagen als die 

van  de 1e jaars cursus. 

Op de avonden zullen onderwerpen als: waarom zingen vogels, sonogrammen, vogel-inventarisatie en 

vogelgeluiden onder de loep worden.genomen. 

 

De avonden  worden gehouden in het  Groene Delta College te Oegstgeest. 

De kosten voor beide cursussen  bedragen f 85,--  incl. lesmateriaal en koffie. 

Opgave bij  Dineke Kistemaker, Vinkenlaan 23, 2201 BR, Noordwijk  071 3612219, e-mail  

cverwey@wanadoo.nl 
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Veldwaarnemingen van juli augustus en september 2000 
 

 
Noordse Stormvogel  1  03-09  over zee thv zeetrektent JvD/JJ/RM/RS/AS/HV 

   1  03-09  over zee bij Duindamse Slag  JG 

Grauwe Pijlstormvogel  2  03-09  over zee zuid thv zeetrektent JvD/JJ/RM/RS/AS/HV 

   1  03-09  over zee bij Duindamse Slag  JG 

Vale Pijlstormvogel  1  13-08  over zee  JvD/AS 

Jan van Gent  13  15-08  over zee  JvD 

In september werden er bijna dagelijks Jan van Genten 

waargenomen 

 met als hoogste aantal 110 op 3-9 door 

JvD/JG/JJ/RM/RS/AS/HV 

 

Aalscholver  78  20-08  over zee  JJ 

Ooievaar  4  14-07  Polder Elsgeest  HV 

   1  24-07  overvliegend bij ‘t Laantje Vinkenveld  JR 

Lepelaar  1  22-07  Kraaierslaan  JB 

   16  22-09  over zee thv Puinhoop  JR  

   22  23-09  over zee thv zeetrektent  JJ 

   44  23-09  over zee thv Puinhoop  JR  

   44  24-09  over zee  JvD/HV 

   57  24-09  over zee zuid bij Duindamse Slag  JG 

Knobbelzwaan  1  09-09  op strand bij paal 71  HV 

Rotgans 252  30-09  over zee  JvD 

Pijlstaart  1  19-08  vrouwtje in vijver Nieuw-

Leeuwenhorst 

 JJ/HV 

   1  10-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   2  24-09  over zee thv Puinhoop  JR  

Monniksgier  1  13-08  boven watertoren Noordwijk aan Zee  JJ/JvD 

Wespendief  1  28-07  boven vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   2  23-09  over Duinpark  JvD 

   1  24-09  Nieuw-Leeuwenhorst  JJ/HV 

Bruine Kiekendief  1  12-08  Polder Elsgeest  JG 

   1  13-08  over Polder Elsgeest  JG  

   3  23-09  over Duinpark  JvD 

   2  24-09  over zee thv zeetrektent  JvD 

   2  24-09  over zee thv Puinhoop  JR  

   4  24-09  over Noordduinen zuid  JG  

Blauwe Kiekendief  1  23-09  Luchter zeeduinen  HV 

Havik  1  12-08  over Noordwijk/Binnen  

   2  10-09  Achterhaasveld AWD  RS 

Buizerd  9  24-09  over Duinpark  JvD 

Visarend  1  24-09  over zee zuid bij Duindamse Slag  JG 

Smelleken  2  19-09  over Noordduinen zuid  JG 

   1  23-09  Puinhoop  JR  

   1  25-09  Noordduinen  JvD 

Boomvalk  1  04-08  Oud-Leeuwenhorst  WK 

   1  12-08  over Noordwijk/Binnen  HV 

Morinelplevier  3  23-09  Puinhoop  JR  

Goudplevier  2  12-08  Polder Elsgeest  JG 

Bokje  1  22-09  Puinhoop  JR  

   2  22-09  Coepelduijnen  JvD 

Regenwulp  1  23-07  1e waarneming dit jaar in weiland 

Sancta Maria 

 JB 

   18  15-08  over zee  JvD 

   1  18-08  over Coepelduijnen zuid  JR 

Oeverloper  3  20-08  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  RS 

   4  31-08  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   9  01-09   overvliegend strand thv Puinhoop  JR 

Kleine Jager  4  03-09  over zee zuid  JvD/JJ 



 29 

Kleine Jager  1  11-09  op strand  HV 

   4  23-09  over zee zuid  JJ 

Grote Mantelmeeuw  90  10-09 op strand tussen paal 71 en 81 HV 

Geelpootmeeuw  2  11-09  op strand tussen paal 71 en 81  HV 

   3  23-09  op strand tussen paal 71 en 81  HV 

Dwergmeeuw  3  22-09  Puinhoop  JR  

   1  22-09  over zee thv Golfbaan  JR  

Grote Stern  63  10-09  op strand bij de uitwatering Katwijk  HV 

  117  11-09  in een groep bij paal 73 op strand  HV 

   82  30-09  over zee  JvD 

Zwarte Stern  1  24-09  over zee  JvD/JJ 

Bosuil    04-08  ouderpaar met 4 jongen  WK 

Ransuil    04-08  ouderpaar met jongen bij tennispark 

Jonkers Leidsevaart 

 WK 

Velduil  1  10-09  Coepelduijnen  JvD 

   1  30-09  Noordduinen ter plaatse  JG 

Gierzwaluw  4  11-09  over Noordduinen zuid  JG 

   1  22-09  Coepelduijnen  JvD 

   1  22-09  Puinhoop  JR  

   2  23-09  Puinhoop  JR  

IJsvogel  1  23-07  Sancta Maria  JB 

   1  04-08  Oud-Leeuwenhorst  WK 

   1  19-08  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  20-08  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  RS 

   1  27-08  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  04-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Kuifleeuwerik  1  30-09  op strand bij de Vuurtoren  HV 

Boomleeuwerik  3  08-09   Noordduinen thv Golfbaan  JR  

   1  09-09  Duindamse Slag  JR  

   3  24-09  Puinhoop  JR  

Oeverzwaluw  1  24-09  Puinhoop  JR  

Grote Pieper  1  23-09  over Noordduinen naar zuid  JG 

   1  24-09  over Noordduinen naar zuid  JG 

Duinpieper  1  19-09  over Noordduinen naar zuid  JG 

Oeverpieper  1  24-09  Puinhoop  JR  

Gele Kwikstaart  30  31-08  over Noordduinen zuid in anderhalf uur  JG 

Grote Gele Kwikstaart  2  14-09  over Noordduinen naar zuid  JG 

   3  19-09  over Noordduinen naar zuid  JG 

   8  23-09  over Noordduinen naar zuid  JG 

   2  23-09  Puinhoop  JR  

   6  24-09  Puinhoop  JR  

   2  29-09  Dompad Noordwijk  JR  

   5  30-09  over Noordduinen naar zuid  JG 

Zwarte Roodstaart  2  31-08  Polder Elsgeest  JG 

Gekraagde Roodstaart  1  03-09  Duindamse Slag  JR  

   1  10-09  Willem v.d. Berg  JR  

Paapje  1  23-08  Coepelduijnen  JR 

   1  30-08  ‘t Laantje Vinkenveld  JR 

   1  01-09   't Laantje JR Vinkenveld JR 

   1  01-09  Zeereep thv Puinhoop Katwijk  JR  

   6  03-09  Polder elsgeest  JG 

Kramsvogel  1  24-09  vroegste waarneming dit jaar Puinhoop  JR  

Koperwiek  1  24-09  vroegste waarneming dit jaar Puinhoop  JR  

Grote Lijster  14  22-09  Bollenveld Randweg Noordwijk  JR  

Vuurgoudhaan  2  03-09  Duindamse Slag  JR  

   4  07-09  binnenduinrand Noordduinen  JG 

   4  09-09  binnenduinrand Noordduinen  JG 

Grauwe Vliegenvanger  1  06-08  Duindamse Slag  JR 

Bonte Vliegenvanger  1  03-09  Duindamse Slag  JR  
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Bonte Vliegenvanger  2  07-09  binnenduinrand Noordduinen  JG 

   1  08-09  Duindamse Slag  JR  

   2  09-09  Duindamse Slag  JG/JR 

Boomklever  2  20-08  Nieuw-Leeuwenhorst  RS 

Bonte Kraai  1  23-09  Hybride Bonte Kraai/Zwarte Kraai 

Luchter zeeduinen 

 HV 

Goudvink  1  19-08  Noordduinen  JvD/SvK 

   1  23-09  Noordduinen ter plaatse  JG 

IJsgors  2  22-09  Puinhoop  JR  

   3  23-09  Puinhoop  JR  

   4  24-09  over Noordduinen naar zuid  JG 

Ortolaan  1  22-09  Puinhoop  JR 

Halsbandparkiet  1  11-08  over Coepelduijnen zuid  JR 

 

 

 

 

 

JB = Joost Bouwmeester 

JvD = Jelle van Dijk 

JG = Johan Goudzwaard 

JJ = Jan Jacobs 

SvK = Sjaan van Kekeren 

WK = Willem Knoppert 

RM = Rob de Mooij 

JR = Job de Ridder 

AS = Ab Steenvoorden 

RS = Rien Sluijs 

HV = Hein Verkade 
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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 

 

Jeugdnatuurclub 

Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 

 

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 Aartse 

Residence Oranje, G. Hoogwaak 211 

2202-TZ Noordwijk 

Telefoon: 071-3688911 
 

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




