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

Ledenadministratie 
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Jan Verwey Natuurcentrum 

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

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

de natuur in en rondom Noordwijk in beeld wordt gebracht. 
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2203 NK Noordwijk. Tel. 071-3616954. 

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

16.00 uur. 
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Agenda voorjaar 2001  
 

Jeugdactiviteiten: 

 

Zaterdag 11 maart van 10.00 - 11.30 uur. 

Onderwerp: fossielen, mineralen en gesteenten. 

 

Zaterdag 7 april van 10.00 - 12.00 uur. 

Weidevogelexcursie naar de polder Hogeweg en de 

Polder Elsgeest. 

 

Zaterdag 12 mei van 10.00 - 12.00 uur. 

Slootjesexcursie in de sloten achter het landgoed 

Offem. 

 

Zaterdag 16 juni van 22.00 - 23.00 uur. 

Vleermuizenexcursie vanaf het Koetshuis van 

Nieuw Leeuwenhorst aan de Gooweg. 

 

 

 

 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum: 

 

Zaterdag 31 maart van 10.00 - 12.00 uur. 

Onderwerp: Planten en bomen in het voorjaar. 

 

Zaterdag 19 mei van 10.00 - 12.00 uur. 

Onderwerp: Zangvogels om het huis. 

 

Lezingen: 

 

Vrijdag 30 maart 2001:   

Jaarvergadering met diverse korte diapresentaties 

van leden, voorafgegaan door de bespreking van de 

jaarstukken en de (her)verkiezing van bestuursleden. 

 

Zie voor verdere informatie het groene inlegvel in 

dit blad ! 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 

26 januari 2001 

  
Aanwezig: circa 50 leden en belangstellenden 

 

Opening 

 

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

vergadering en heet de aanwezigen en in het 

bijzonder de spreker van hedenavond van harte 

welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Paddenbescherming: Jelle van Dijk deelt mee, dat 

over een maand de jaarlijkse paddenbescherming in 

het Langeveld weer gaat beginnen. Het is steeds 

weer een hele organisatie, welke wordt geleid door 

Jan Jacobs. Zo moeten met de gemeente Noordwijk 

afspraken worden gemaakt voor het plaatsen van de 

hekken en het verzorgen van de extra verlichting, de 

bewoners moeten worden gewaarschuwd en tot slot 

moet er ook een rooster worden gemaakt van 

deelnemers, die iedere avond de wegen inspecteren 

om te zien of er wel of geen sprake is van padden-

trek.  

Jaarvergadering: Jelle van Dijk brengt onder de 

aandacht, dat op vrijdag 30 maart a.s. de 

Jaarvergadering zal worden gehouden. Naast een 

aantal huishoudelijke agendapunten zoals de be-

stuursverkiezing en het bespreken van de afrekening 

en de begroting zullen de leden in de gelegenheid 

worden gesteld een aantal van hun mooiste opnamen 

te laten zien. Degene, die hiertoe een bijdrage wil 

leveren, kan zich tijdens de pauze bij de secretaris 

melden. Verder is er ook gelegenheid be-

stuurskandidaten te leveren.    

 
 

Artikel over vossen: In Het Leidsche Dagblad is 

deze week een artikel van een van de boswachters 

van Staatsbosbeheer verschenen, waarin werd 

gepleit voor een regulerend optreden t.a.v. de 

vossenstand. Het is lange tijd stil geweest rond de 

vossen, maar zo nu en dan steekt de hetze tegen de 
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vos weer zijn kop op. Aangenomen wordt, dat het 

hier gaat om een persoonlijke ontboezeming en dat 

het geen voorbode is van een plotselinge 

koerswijziging van het beleid van Staatsbosbeheer in 

deze. 

Excursies: Jelle van Dijk wijst nog even op de 

verschillende excursies en jeugdactiviteiten, zoals 

die in het laatste nummer van de Strandloper bekend 

zijn gemaakt. Hij verwijst hierbij naar het groene 

inlegvel. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

De afgelopen tijd zijn er verschillende 

waarnemingen van Pestvogels gedaan, zoals langs 

de Duinweg en langs de Beeklaan te Noordwijk en 

een twintigtal exemplaren te Lisserbroek. Verder 

wordt melding gemaakt van enkele Wilde Zwanen, 

een Roze Stekelstaart in het Oosterduinse Meer, een 

Bokje in het Vinkeveld en een Bladkoninkje aan de 

Prins Bernardstraat. Tot slot is er nog een Kwartel in 

Katwijk waargenomen. 

 

Lezing van de heer Nico Groen over weide-vogels 

 

Na de rondvraag verleent de voorzitter aan de heer 

Philip Friskorn het woord. Allereerst geeft de heer 

Friskorn een kort overzicht van zijn reizen in Noord-

Scandinavië, een gebied, waar zijn sterke voorkeur 

naar uitgaat. Tijdens deze reizen gaat hij vooral in op 

het rijke vogelleven rond de poolstreken, waar hij 

met eindeloos geduld de mooiste opnamen weet te 

maken. Zo laat hij opnamen zien van broedende 

Roodkeelduikers, Goudplevieren, Zaagbekken en 

nog vele andere soorten. Een bijzondere ontmoeting, 

die hij graag met enige trots vermeldt, is die met 

enkele Bruine Beren met jongen. Bij deze gelegen-

heid heeft hij een aantal unieke opnamen weten te 

maken. 

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

Nadat door de heer Friskorn enkele vragen vanuit de 

zaal zijn beantwoord dankt de voorzitter de spreken 

voor zijn interessante bijdrage en sluit vervolgens 

deze bijeenkomst. 

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 23 februari 

a.s. Dan zal de heer Ben Prins spreken over reptielen 

en amfibieën. 

 

  

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 

23 februari 2001  
 

 

Aanwezig: circa 60 leden en belangstellenden 

 

Opening 

 

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

en heet alle aanwezigen en in het bijzonder de 

spreker van deze avond van harte welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Jaarvergadering:: Jelle van Dijk wijst allereerst op 

de komende jaarvergadering op vrijdag 30 maart a.s. 

Er bestaat gelegenheid bestuurskandidaten in te 

dienen. Verder deelt hij mee, dat de financiële 

situatie gezond is, en dat inmiddels alle kosten van 

de Natuurgids zijn betaald. Wat er nu binnenkomt, is 

winst. 

Inloopochtenden: Om het Natuurcentrum wat meer 

voor het publiek toegankelijk te maken wordt 

geprobeerd op enkele zaterdagmorgens een zg. 

openochtend te organiseren rond een bepaald thema. 

Ieder is vrij binnen te lopen en te vragen of te doen, 

wat hem binnen dat thema interesseert. De eerste 

gelegenheid is op zaterdagmorgen 31 maart a.s., 

wanneer het thema "Planten en bomen in het 
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voorjaar" centraal staat. Hij hoopt, dat hiervoor 

voldoende belangstelling zal zijn. 

Nieuwe CD "Luisteren in het Duin": Wil 

Heemkerk heeft een nieuwe CD samengesteld met 

unieke geluidsopnamen uit de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Deze CD zal op 3 maart a.s. om 

11.00 uur officieel worden gepresenteerd in de 

boekhandel Moby Dick te Noordwijk aan Zee. Een 

ieder is van harte welkom.  

Excursies: Jelle van Dijk brengt de komende 

excursie op zondag 25 februari a.s. naar het 

rivierengebied onder de aandacht. 

Noordwijkse Golftoernooi: Jelle van Dijk heeft 

zojuist vernomen, dat het Noordwijkse Golftoernooi 

ook dit jaar weer door gaat. Wel is afgesproken, dat 

voor het vervoer van toeschouwers niet meer van de 

Noraweg gebruik gemaakt mag worden. Verder is 

toestemming verleend weer een oefenbaan op het 

Zweefvliegveld in te richten. Al met al zijn er weer 

de nodige concessies gedaan, maar laten we hopen, 

dat het nu echt voor de laatste keer is. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Gemeld wordt, dat er enkele waarnemingen van 

Pestvogels zijn gedaan aan de Boekerslootlaan te 

Noordwijk. Verder zijn er weinig opvallende dingen 

gezien. 

 

Lezing van Ben Prins over amfibieën en reptielen 

 

De voorzitter verleent thans het woord aan Ben 

Prins, een bekend lid van de vereniging RAVON, 

die zich met name met de bestudering van amfibieën 

en reptielen in Nederland bezighoudt. 

Achtereenvolgens laat hij verschillende soorten van 

deze diergroepen zien, waarbij hij vooral ingaat op 

hun verspreiding en hun leefwijze. Vooral over het 

paringsgedrag, hun oriëntatie en hun levenscyclus 

vertelt hij vele boeiende gegevens. Naast de 

Nederlandse soorten laat hij nog een aantal andere 

opvallende soorten zien zoals bijvoorbeeld de 

Smaragdhagedis, de Parelhagedis, de Esculaapslang 

en enkele soorten Skinken. 

Tijdens de pauze kunnen de aanwezigen zich 

uitvoerig laten voorlichten bij de informatiestand, 

waar tevens brochures te koop worden aangeboden. 

Na afloop van zijn lezing dankt de voorzitter Ben 

Prins bijzonder zijn boeiende bijdrage.      

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 

vrijdagavond 30 maart a.s. Zoals reeds gezegd zal 

deze vergadering de Jaarvergadering zijn, waarop 

bijdragen van verschillende leden te zien zullen zijn. 

Hierna sluit de voorzitter deze vergadering en dankt 

de aanwezigen voor hun belangstelling. 

 

 

JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 
 

Kees Verweij  

Het jaar 2000 was binnen onze Vereniging een jaar, 

waarin zich weer van alles afspeelde en waarin ook 

het nodige gebeurde. Dank zij de inzet van velen van 

ons kon er weer heel wat worden georganiseerd en 

tot stand gebracht worden.  

 

Bestuur 

 

De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. 

Kees Verweij, Rien Sluys en Jan Jacobs waren 

aftredend, maar stelden zich herkiesbaar en werden 

nadien tijdens de Jaarvergadering met algemene 

stemmen herkozen.  

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

 

Het Jan Verwey Natuurcentrum onderging weer de 

gebruikelijke winteropknapbeurt onder leiding van 

Wim Baalbergen. Ondanks het feit, dat het 

Natuurcentrum bijna 30 jaar geleden als een 

noodonderkomen werd neergezet verkeert het door 
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de grote inzet van verschillende leden nog in een 

behoorlijke staat.  

Dank zij een goeduitziende tentoonstellingszaal, die 

het jaar daarvoor nog geheel was vernieuwd, konden 

weer veel scholen worden ontvangen. De 

belangstelling van scholen vertoont een stijgende 

lijn, hetgeen de noodzaak van extra begeleiders nog 

eens extra vergroot.  

Hiertegenover staat, dat het bezoek van het publiek 

op de woensdagmiddagen helaas aan de zeer magere 

kant was.  

In tegenstelling tot het jaar 1999 bleven vernielingen 

nagenoeg uit. Baldadige leerlingen konden gelukkig 

bijtijds worden opgemerkt en gewaarschuwd.  

Een hele aanwinst is een nieuwe diaprojector. We 

zullen de oude nog zeker missen, nietzozeer 

vanwege de vele storingen, maar vanwege het 

regelmatige bijgeluid, dat veel overeenkomst 

vertoonde met het geluid van een Grote Bonte 

Specht. 

 

Acties en activiteiten 

 

De Vogelobservatietoren bij de Polder Hogeweg 

bleef regelmatig om aandacht vragen. Zo werden de 

houtsnippers vernieuwd, de afwatering verbeterd en 

werden herstellingen uitgevoerd aan gedeelten, die 

door vandalisme vernield waren. 

Met het Staatsbosbeheer is een tweetal keren overleg 

gevoerd. In de eerste plaats werd ons ongenoegen 

geuit vanwege het feit, dat in de Noordduinen een 

traject voor mountain-bikers zou worden aangelegd. 

Er waren op dat moment al zodanige afspraken 

gemaakt, dat helaas hiervan niet meer kon worden 

teruggekomen. Wel werd verzekerd, dat men de 

komende tijd deze ontwikkeling scherp in de gaten 

zou houden om verdere misstanden en schade aan de 

duinen te voorkomen. Verder werden we tegen het 

einde van het jaar uitvoerig ingelicht over de 

verschillende onderhoudsmaatregelen binnen de 

Noordduinen, waaronder het dunnen van een groot 

aantal dennen.  

De realisering van een vleermuizen- annex 

museumbunker komt naderbij. Op verzoek van de 

provincie hebben wij t.a.v. de museumfunctie een 

aantal voorwaarden gesteld, waaraan, zo verwachten 

wij, duidelijk de hand gehouden zal worden. 

Op 20 mei vond de Kerkendag plaats. Bij deze 

manifestatie was onze Vereniging met een stand 

aanwezig.  

Op 2 september waren wij vertegenwoordigd op de 

Milieumarkt. Helaas was het weer zodanig, dat deze 

markt nauwelijks een succes genoemd kon worden.   

Ook dit jaar kwam de bescherming van de padden 

weer aan bod. Praktische zaken als het nalopen van 

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

dacht. Voor het overige verliep de bescherming als 

in voorgaande jaren. 

Een verheugende mededeling was de oprichting van 

de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 

Geestgrond. Hierin ligt een duidelijke mogelijkheid 

om zowel agrarische als natuurwetenschappelijke 

zienswijzen t.a.v. de landinrichting op elkaar af te 

stemmen. Onze Vereniging is daarom ook lid van 

deze organisatie geworden. 

Met de wethouder van Ruimtelijke Ordening van de 

gemeente Noordwijk, de heer Tummers, werd 

overleg gepleegd over de inrichting van een 

ecologische verbindingszone langs de Gooweg in 

relatie tot de realisering van de wijk Bronsgeest. 

Tijdens de zomervakantie werden wij opgeschrikt 

door de werkzaamheden rond het Open Nederlands 

Golfkampioenschap, het zg. Dutch Open. T.b.v. de 

af- en aanvoer van toeschouwers werd o.a. de 

Noraweg "geschikt" gemaakt voor busverkeer, 

hetgeen ook zeer duidelijk zijn sporen naliet. Tegen 

deze gang van zaken is van onze zijde een 

klemmend protest ingediend bij de gemeente 

Noordwijk in samenspraak met de Stichting 

Duinbehoud. Naar wij hopen zal dit protest zijn 

uitwerking hebben op een eventuele voorbereiding 

van een volgend golftoernooi. Zoals het nu gegaan 

is, kan het zeker niet meer en daarover zijn alle 

betrokkenen het met elkaar eens. 

De inrichting van de Koningin Wilhelminaboulevard 

houdt al enkele tientallen jaren de gemoederen van 

de Noordwijkers bezig. Ditmaal is er weer een 

nieuwe architect aangetrokken, die het verlossende 

woord zal moeten uitspreken. Ook aan onze Vereni-

ging is gevraagd onze zienswijze in te dienen. Het 

behoeft geen betoog, dat wij zeker in de Zeereep zo 

weinig mogelijk ingrepen voorstaan. De natuur moet 

daar speelruimte houden en blijft daar oppermachtig 

en is creatiever dan menig architect. Laten wij 

hopen, dat ook anderen dit inzien en zich niet laten 

verleiden tot allerlei geldverslindende en kitscherige 

ingrepen. 

De duinen blijven niet alleen natuurliefhebbers 

boeien, maar ook operazangers, die deze omgeving 

als zeer inspirerend ervaren. Omtrent een geplande 

voorstelling in de duinen rond de oude Trimbaan 

werd onze mening gevraagd. De duinen blijven voor 

ons een kostbaar goed en zeker op de geplande 

locatie zou naar onze mening onherstelbare schade 

worden aangericht. We hebben daarom een 

alternatieve locatie voorgesteld. Uiteindelijk werd dit 

initiatief van overheidswege afgewezen. 

De zeetrekhut aan de Koningin Astridboulevard 

onderging ook het vorig jaar weer een complete 

renovatiebeurt en kan weer jaren een comfortabel 

onderkomen bieden voor onze zeetrekwaarnemers. 
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Het herfst-natuurspel was als vanouds weer een 

grandioos succes. Honderden kinderen genoten 

tijdens de herfstvakantie van hun speurtocht door het 

landgoed Leeuwenhorst en van het uitzonderlijke 

mooie weer temidden van alle natte dagen in de 

herfst. 

 

 
Bijzondere gebeurtenissen 

 

Een hoogtepunt was het uitkomen van de nieuwe 

Natuurgids, die op 12 april officieel werd 

aangeboden aan de voorzitter van het 

Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek, de 

heer Boelhouwer. T.b.v. de samenstelling hiervan is 

door een speciale werkgroep jarenlang 

geïnventariseerd en geschreven. Het resultaat mag 

gezien worden en vele exemplaren hebben hun weg 

al naar natuurliefhebbers gevonden. 

Ons werk werd ook door andere organisaties en 

instellingen zeer gewaardeerd. Zo ontvingen wij een 

gift van de agrarische organisatie WLTO ter waarde 

van f 1250, --. Verder is ons door het Hotel 

Restaurant "De Witte Raaf" een gift in het voor-

uitzicht gesteld ter gelegenheid van de heropening 

van dit complex. 

Op 12 juli jl. kregen wij bezoek van gedeputeerde 

Marcel Vissers, die zich uitgebreid liet informeren 

over het wel en wee van landschap en natuur in onze 

streek. 

 

Werkgroepen 

 

Een verheugend feit is, dat de Jeugdclub weer is 

gestart, nu onder de bezielende leiding van Nel 

Nooyen. De belangstelling voor deze groep is 

bijzonder groot. 

De Werkgroep Vlinders heeft ook weer haar 

inventarisaties afgesloten. Helaas waren er door het 

natte en slechte weer niet zoveel vlinders te zien als 

in voorgaande jaren, maar wellicht, dat dit in het 

komend seizoen wat beter wordt. 

De Werkgroep Paddestoelen heeft een druk seizoen 

achter de rug. Voor het eerst werden er regelmatig 

inventarisatie- en determinatiebijkomsten ge-

organiseerd.  

Verder werd gestart met het monitoren van een 

drietal kleine terreinen in samenwerking met de 

Nederlandse Mycologisch Vereniging. Daarnaast 

vond op 28 oktober in het Natuurcentrum een 

"Zwamdag" plaats van de Zuid-Hollandse afdeling 

van de zojuist genoemde vereniging, vergezeld van 

een leerzame excursie naar de Coepelduinen. 

Ook de Vogelwerkgroep kwam meermalen bijeen en 

organiseerde enkele interessante excursies naar 

Friesland en Zeeland. 

 

 Excursies: 

8 april: Excursie naar de Oostvaarders-

plassen. 

13 mei:   Vogelexcursie naar de AW 

duinen. 

10 juni:  Slootjesexcursie aan de 

Varkensboslaan. 

8 juli:     Vogelexcursie naar de Starrevaart 

te  Leidschendam. 

15 t/m 17 

september:  

 

Waddenweekend op Terschelling. 

29 december:  Ganzenexcursie naar Zee-land. 

 

Lezingen: 

28 januari:  Lezing van Martijn de Jonge met 

vogelopnamen uit verschillende 

landen. 

25 februari: Lezing van Lorenzo Maginzali met 

vertoning van vogelopnamen uit 

Berkheide en de Amsterdamse 

Water-    leidingduinen. 

26 maart:  Jaarvergadering met een keuze van 

dia's uit werk van eigen leden.      

29 september:  Lezing over vleermuizen door de 

heer Zomer Bruin. 

27 oktober:  Lezing door Gerrit Jan Keizer over 

mythe en  nut van paddestoelen. 

24 november : Lezing van Bart Ebbinge over 

ganzen. 

 

Slotwoord 

Naast de vele activiteiten, die in dit verslag 

beschreven staan, is er nog heel veel meer werk 

verricht. Vele vrijwilligers hebben menig uurtje aan 

onze Vereniging besteed. Daarvoor past ook ditmaal 

in dit verband een extra woord van dank.   
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Uitnodiging voor de jaarvergadering 
 

De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 maart a.s. in het Jan Verwey Natuurcentrum, 

Weteringkade 27 te Noordwijk. 

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

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend de voorzitter Jelle van Dijk en het bestuurslid 

Ineke van Dijk. Beide leden stellen zich herkiesbaar. Ook door de leden kunnen nieuwe bestuurs-

kandidaten worden voorgedragen tot voor de aanvang van de jaarvergadering. Het ligt overigens in de 

bedoeling, dat de penningmeester, Jan Veefkind, in de komende tijd zal aftreden, wanneer in zijn 

opvolging is voorzien.  

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

penningmeester ter sprake, welke u beide in deze Strandloper kunt vinden. Verder brengt de 

Kascommissie verslag uit van haar onderzoek. Ook zal een nieuwe kascommissie moeten worden 

benoemd. 

Zoals gebruikelijk zal tijdens deze vergadering aan leden de gelegenheid worden geboden hun staaltjes 

van hun beste fotografische kunnen ten toon te spreiden. De ervaring heeft geleerd, dat zo'n opzet vele 

boeiende verrassingen kan bieden en voor de nodige afwisseling zal zorgen. 

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

het Jan Verwey Natuurcentrum zullen weten te vinden.  

 

Graag tot ziens op de jaarvergadering!  
 

 

 

 

OVERZICHT LEDENBESTAND  per 1 januari 2001 

 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

 === === === === === === === === === === === === === === === === === === 

Noordwijk 279 303 328 370 387 397 403 404 395 384 376 361 352 339 339 335 335 327 

Noordwijkerhout, 

De Zilk 

21 23 25 25 27 30 30 35 39 35 32 31 34 34 37 39 37 38 

Katwijk 15 16 18 21 22 31 29 17 16 15 15 15 17 17 18 21 23 25 

Rijnsburg, 

Valkenburg 

13 15 16 16 14 14 18 17 16 16 14 14 15 17 16 14 13 12 

Leiden E.O. 14 17 20 23 26 28 25 29 37 31 32 35 36 35 37 35 34 38 

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

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

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Totaal 395 432 470 535 564 591 603 605 612 585 574 552 545 530 541 539 539 537 
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Financieel overzicht   2000 
J.Ch. Veefkind    

    

Staat van Baten en Lasten   

    

Baten In Uit Saldo 
Contributies en donaties 11208   

Rente 852   

Batig saldo verkoop 319   

 12379   

saldo baten   12379 

LASTEN    

Jan Verwey Centrum    

Entree, speciale avonden 1478   

Batig saldo kantine 355   

Bijdrage Stivono 500   

Exploitatie en onderhoud  3127  

Bibliotheek  295  

Expositie           ____ 245  

 2333 3667  

Saldo Jan Verwey Centrum   -1334 

    

Strandloper    

Advertenties 1375   

Drukkosten  6056  

Portokosten  594  

Diversen           ____ 243  

 1375 6893  

saldo Strandloper   -5518 

    

Diverse lasten    

Bestuur, vergaderingen,activiteiten  3206  

Werkgroep educatie  64  

Contributies en giften  860  

  4130  

Saldo div lasten   -4130 

Jaarresultaat   1397 

Incidentele  posten    

Aanschaf projector  1795  

Uitkijktoren/Zeetrekhut  305  

  2100  

saldo incidentele posten   -2100 

(Nadelig) exploitatie saldo  -703 
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BALANS   PER 1 JANUARI  2000     

ACTIVA     
PASSIVA 

  

Kas, Bank, Giro  50000  Vooruitbetaalde contributie 32 

Te ontvangen rente  1501  Te betalen rekeningen en declaraties 434 

Te ontvangen advertentie gelden 1344  Reserve onderhoud  10000 

Vorderingen…..  240   speciale giften… 1150 

Overige voorraad  p.m.   Wintervoedering 1486 

Overige bezittingen  p.m.   natuurgids  16307 

         

           _____  Algemene reserve  23676 

  totaal 53085    Totaal 53085 

         

BALANS PER 31 DECEMBER  2000     

ACTIVA     
PASSIVA 

  

Kas, Bank,  Giro  31206  Vooruitbetaalde contributies 190 

Te ontvangen rente  834  Te betalen rekeningen en declaraties 530 

Te ontvangen advertentie gelden 1500  Reserve onderhoud  10000 

Vorderingen  373   Gierzwaluwfonds 1150 

Voorraad Natuurgids  2416   Wintervoedering 1486 

Overige voorraad  p.m.      

Overige bezittingen  p.m.  Algemene reserve   

     per 1 januari  23676 

     Exploitatie saldo  -703  

   _____     22973 

         
 totaal  36329   totaal  36329 

 

Begroting  2001     

     

ONTVANGSTEN   UITGAVEN  

Contributies en donaties 11000  JVNC exploitatie en onderhoud 5000 

Rente 850  JVNC energie 2500 

Strandloper, advertenties 1500  JVNC verzekering 250 

Verkoop  100  JVNC belasting 210 

JVNC entree 1000  JVNC permanente tentoonstelling 300 

JVNC consumpties 300  JVNC bibliotheek 300 

JVNC stivono 500  Strandloper, druk 6100 

Verkoop, Natuurgids 1000  Strandloper, porto 600 

   Strandloper, diversen 250 

   Bestuur 1500 

   Verzekering 100 

   Vergaderingen en activiteiten 1500 

   Werkgroep Educatie 250 

   Jeugdclub 100 

   Contributies en Giften 900 

   Diversen 250 

Exploitatie tekort 3860   ____ 

     
Totaal 20110  totaal 20110 
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Toelichting 

De staat van baten en lasten: 

 Het jaar wordt afgesloten met een klein tekort. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een paar incidentele uitgaven. 

Kijken we naar het jaarresultaat (hierin zijn verwerkt alle normale posten voor het draaiende houden van de vereniging, 

dan zien we dat dit geen aanleiding geeft tot ongerustheid. 

 

De balans: 

De reserves Wintervoedering , Onderhoud en Gierzwaluwen zijn onveranderd. 

De reserve Natuurgids is als volgt gemuteerd: 

  Drukkosten, en kosten aanbieding Natuurgids:   42138,- 

 

 Reserve op balans 1999   16307 

  Toevoeging sponsorgelden in 2000    4795 

 Netto opbrengst verkoop   18620,- 

    Totaal 39722,- 

       39722,- 

   Verschil    2416,- 

   

Dit bedrag is op de balans terug te vinden als waarde van de nog aanwezige voorraad. Dit betekent dat er nog ongeveer 

70 exemplaren verkocht moeten worden en dat alle verkoop daarna als positief saldo in de staat van baten en lasten zal 

worden opgenomen. De reserve Natuurgids is hiermede van de balans verdwenen. 

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

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

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

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

bedoeling ligt. 

  

De Begroting 

De begroting  geeft een negatief beeld te zien. Dit komt omdat een ingrijpende onderhoudsbeurt voor het centrum 

noodzakelijk is. Het is nog niet duidelijk wat de kosten hiervoor zullen zijn. Overigens is geen rekening gehouden met 

een eventueel batig saldo uit de verkoop van de Flora. Het tekort zal in eerste instantie ten laste komen van de algemene 

reserve. Vallen de kosten voor het onderhoud te veel tegen, dan kan een beroep worden gedaan op de 

onderhoudsreserve 

 

 

 

Overzicht groepen- en scholenbezoek Jan Verwey Centrum 

2000 
Nel Nooyen 

 

School Plaats Aantal personen  

Bronckhorst  Noordwijk 47 kinderen  groep 4 

Jeugdnatuurwacht Sassenheim 23 kinderen  

Bronckhorst Noordwijk 51 kinderen groep 3 

Verjaardag Noordwijk 10 kinderen  

De Rank Sassenheim 90 kinderen groep 5/6 

Groen College Rijnsburg 152 kinderen brugklas 

De Jutter Noordwijk 72 kinderen groep 5 

Vluchtelingen Noordwijk 10 volwassenen  

Bolwerk Sassenheim 28 kinderen groep 7 

Wakersduin Noordwijk 28 kinderen groep 6 

Prinsenhof Noordwijkerhout 34 kinderen groep 8 

Mossenest Noordwijkerhout 10 kinderen groep 7 
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De Zeevlam Noordwijk 16 kinderen groep 3/4 

Beekbrug Lisse 61 kinderen groep 6/7/8 

De Zeevlam Noordwijk 27 kinderen groep 5/6 

Schapedel  Noordwijk 25 kinderen groep 5 

Witte School Noordwijk 25 kinderen groep 6 

Overplaats Sassenheim 24 kinderen groep 5 

Andreasschool Aerdenhout 27 kinderen groep 8 

Ireneschool Noordwijkerhout 53 kinderen groep 7/8 

De Regenboog Noordwijkerhout 125 kinderen groep 1/2 

Springplank Sassenheim 29 kinderen groep 6 

Verjaardag Noordwijk  6 kinderen  

Groene Delta Oegstgeest 48 kinderen brugklas 

Springplank Oegstgeest 32 kinderen groep 7 

Verjaardag Noordwijk 9 kinderen  

Victorschool Noordwijkerhout 40 kinderen groep 7 

De Eekhoorn Leiden 31 kinderen  

Verjaardag Voorhout 11 kinderen  

    

Totaal 45 groepen 141 begeleiders      1142 kinderen     10 volwassenen 

 

De Jutter uit Noordwijk:  5 excursies naar het Leeuwenhorstbos met als thema Herfst. 

In totaal 99 kleuters.   

 

 

 

Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen in 2000 

 

In 2000 zijn de broedvogelinventarisaties in het 

zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleiding-

duinen voortgezet. Evenals de jaren 1997 t/m 1999 

zijn de 5 kerngebieden geïnventariseerd volgens de  

BMP-methode van SOVON. 

 

 De 5 geïnventariseerde kerngebieden 

 

1. Gijs Kokkieshoek, 47 ha 

2. Boeveld-West, 28 ha 

3. Wolfsveld-West, 35 ha 

4. Westhoek/Haasvelderbeken, 55 ha 

5. Hoekgatterduin, 50 ha 

 

 

Medewerkers 

 

E. Aartse, W. Baalbergen, A. Gort, B. Heethuis,  

J. Jacobs, W. van Leeuwen, J. Veefkind en S. Vos. 

 

 

Verslag R.Sluys 
 

 

 

1 Gijs Kokkieshoek 
geïnventariseerd door E. Aartse 

 

Terreinomschrijving: 
Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 

begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten 

door het rijwielpad, in het zuiden door de Lange-

velderslag en in het westen door de Houtweg. 

 

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. 

Waarvan: 

circa 7 ha. Duinberkenbos 

circa 15 ha. duindoorn/vlierstruweel 

circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken 

circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en 

Helm.  

 

Volgens het beheersplan wordt een beperkte 

verstuiving toegelaten. 



 14 

Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de 

Langevelderberg (27 m + NAP) loopt het terrein 

glooiend af naar de Langevelderslag en de 

Halfwegseslag. Paden komen in het terrein niet 

meer voor.    
De oude voerbanen zijn thans geheel dichtgegroeid. De 

Rozendel is nauwelijks meer begaanbaar.   

 

Broedvogels Gijs Kokkieshoek  

   
Soort Aantal 

Houtduif 3 

Zomertortel 2 

Koekoek 1 

Boomleeuwerik 3 

Boompieper 2 

Graspieper 6 

Winterkoning 5 

Heggemus 21 

Roodborst 2 

Nachtegaal 20 

Gekraagde Roodstaart 2 

Roodborsttapuit 2 

Merel 9 

Zanglijster 2 

Sprinkhaanzanger 2 

Braamsluiper 3 

Grasmus 21 

Zwartkop 2 

Bosrietzanger 1 

Tjiftjaf 2 

Fitis 20 

Pimpelmees 1 

Koolmees 2 

Vlaamse Gaai 1 

Ekster 3 

Kneu 7 

Totaal aantal soorten 26 

Totaal aantal broedgevallen 145 

 

Opmerkingen  
Doortrekkers  

Veldleeuwerik  

Op 8 april een zingende Veldleeuwerik bij de 

Rietkuil. Daarna niet meer gehoord of gezien.   

De Veldleeuwerik heeft voor het laatst in 1978 met 

2 broedparen gebroed in Gijs Kokkieshoek.  

Tapuit  

Op 25 april en 4 mei bij het Ronde Bergje een 

mannetje Tapuit gezien. Geen balts of alarmering 

waar-genomen noch een vrouwtje. De Tapuit, die 

voor het laatst in 1998 gebroed heeft ten oosten 

van deHelmkruidsdel, lijkt nu definitief verdwenen 

te zijn als broedvogel in Gijs Kokkieshoek.  

Wulp 

Op 25 april een zingende Wulp boven Lange-

velderberg. De Wulp heeft voor het laatst in 1991 

gebroed.  

 

Broedvogels:  

Houtduif 

Aantal neemt nu zichtbaar af. Lijkt structureel. 

Effect van de Havik? 

Roodborsttapuit 

Het aantal broedparen is sterk teruggelopen. De 

soort die vanaf 1986 onafgebroken heeft gebroed 

in de Helmkruidsdel is dit jaar daar niet 

teruggekeerd. 

Bosrietzanger 

Deze soort blijft een onregelmatige broedvogel van 

het Natte Bos. Vaak trekt hij door, soms blijft hij 

hangen, zoals dit jaar. 

Ekster 

Het aantal Eksters daalt licht. Evenals bij de 

Houtduif het effect van de Havik? Wel is 

geconstateerd dat de Ekster schuwer wordt. 

Zwarte Kraai 

Dit jaar geen broedgeval. De soort bezocht 

regelmatig het terrein, maar vloog steeds terug naar 

de bosrand aan de overzijde van het rijwielpad. 

Kennelijk was Gijs Kokkieshoek fourageergebied. 

 

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

Veefkind   

 
Terreinomschrijving:   

Het geïnventariseerde gebied wordt in het Noorden 

begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten 

door de Houtweg en een stukje onverhard 

wandelpad, in het zuiden door het raster langs de 

Langevelderslag en in het westen door het 

voormalige Van Limburg Stirumkanaal.   

Het onderzochte gebied kan men grofweg in twee 

delen verdelen. Het zuidelijke deel wordt 

grotendeels bepaald door een vrij kaal 

duinenplateau met toppen van 18 m. Het 

noordelijke deel is begroeid met struweel. De 

oppervlakte bedraagt circa 28 ha.   

De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de 

dichtbij gelegen ingang, groot.    
 

Broedvogels Boeveld-West  

  
Soort Aantal 

Houtduif 1 

Koekoek 1 

Boomleeuwerik 1 
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soort aantal 

Boompieper 1 

Graspieper 3 

Winterkoning 1 

Heggemus 8 

Nachtegaal 10 

Roodborsttapuit 3 

Merel 3 

Sprinkhaanzanger 1 

Grasmus 14 

Zwartkop 1 

Tjiftjaf 1 

Fitis 8 

Pimpelmees 2 

Koolmees 1 

Vlaamse Gaai 1 

Ekster 2 

Zwarte Kraai 1 

Kneu 6 

Goudvink 1 

Rietgors 1 

Totaal aantal soorten 23 

Totaal aantal broedgevallen 72 

 

 

Het tracé van het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal vertoont, zes jaar na het dempen, 

langzamerhand wat begroeiing.  

Hier en daar is wat Kruipwilg te zien en steken 

enkele kiemplanten de kop op. Desondanks gaat 

het volstuiven van de dalen, direct ten oosten van 

het tracé door.  

Het Verbrande Vlak is inmiddels voor een deel 

onder het zand bedolven. De verwachting dat in dit 

vlakna het dempen water zou komen te staan is 

niet uitgekomen. Zelfs in het natte voorjaar en de 

vrij natte zomer van 2000 is het er niet vochtiger 

dan voor het dempen.  

De afgezaagde bomen van het vlak zijn inmiddels 

gaan uitlopen. De jonge loten vormen nu een vrij 

ondoordringbaar bosje, echter nog ongeschikt voor 

broedvogels.  

Wel is na een aantal jaren de Goudvink als 

broedvogel teruggekeerd. Ook de Rietgors is hier 

weer tot broeden gekomen, wat oostelijker dan 

voorheen. 

 

3 Wolfsveld-West 

geïnventariseerd door B. Heethuis en J. Jacobs 

 

Terreinomschrijving: 
Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 

Ruigenhoeker Schulpweg, in het oosten door het  

Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan door 

een denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde 

Vlak en de oostkant van het Spejendel. In het 

zuiden is het terrein begrensd door het 

Finnlayweggetje en in het westen door de 

stuivende zandvlakte van het voormalige Van 

Limburg Stirumkanaal. 

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 35 ha. 

Hierin liggen vijf dellen n.l. Lange Vlak, 

Spejendel, Abelendel, Biezenvlakje en Ronde 

Vlak. Deze dellen bestaan grotendeels uit 

Meidoorn, Liguster, Berk, Populier, Kardinaals-

muts, Vlier en Duindoorn. Ook het aangrenzende 

tracé van het Van LimburgStirumkanaal rekenen 

we tot het inventarisatiegebied. 

 

Broedvogels Wolfsveld- West  
Soort Aantal 

Kleine Plevier 1 

Houtduif 2 

Zomertortel 1 

Koekoek 1 

Boomleeuwerik 1 

Graspieper 3 

Winterkoning 6 

Heggemus 16 

Nachtegaal 12 

Roodborsttapuit 3 

Merel 5 

Zanglijster 1 

Sprinkhaanzanger 1 

Braamsluiper 2 

Grasmus 17 

Tjiftjaf 3 

Fitis 14 

Pimpelmees 2 

Koolmees 3 

Vlaamse Gaai 1 

Ekster 3 

Zwarte Kraai 1 

Kneu 6 

Rietgors 1 

Totaal aantal soorten 24 

Totaal aantal broedgevallen 106 

  

 

Toelichting   

Vóór 1995 was het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal de westelijke grens van ons kavel. In 

1990 hebben we langs het kanaal nog een 

broedgeval gehad  van de Wilde Eend.    

Na demping van het kanaal hebben we 

aangrenzende zandvlakte als mogelijk broedgebied 

meegenomen in onze inventarisaties. We hebben 
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hierop dit jaar ons eerste broedgeval kunnen 

noteren, namelijk de Kleine Plevier, met 4 

uitgevlogen jongen. 

Naast de Kleine Plevier was ook de Zanglijster 

weer een nieuwe soort in ons kavel. 

 De Boompieper en de Tuinfluiter zijn uit ons 

kavel verdwenen, evenals de Fazant. Alhoewel de 

Fazant voor veel vogeltellers geen serieuze soort 

is, vinden we het toch jammer dat zo`n markante 

verschijning uit ons gebied is verdwenen. We 

hebben het gehele seizoen zelfs in de hele omtrek 

geen roepende haan meer gehoord. 

Het totale aantal broedsels ligt met 106 iets onder 

het 10-jarig gemiddelde van 112. In de aantallen 

van de overige soorten is weinig verandering 

opgetreden. 

 
 

4 Westhoek/Haasvelderbeken 
geïnventariseerd door A. Gort en W. van Leeuwen  

 

Terreinomschrijving: 

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 

Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door  

de slag van de Westhoek, in het zuiden door de 

Starrenbroekerweg en in het westen door de 

Haasvelder Klugtweg. 

Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De 

Trapjesberg is met ruim 16 meter + NAP de 

hoogste duintop.In de omgeving van het Haasveld 

zijn nog vele sporen aanwezig van een vroegere 

landbouwvestiging,zoals oude teelthoeken en 

weitjes, droge wateringen, greppels en oude 

beekbeddingen, die in het voorjaar vol met water 

kunnen staan.   

"De vlakke gedeelten zoals de ""Lange Velletjes"" 

en ""Het Weitje van de Wilgenpoort"" zijn sterk 

verruigt, " hoewel sommige gedeelten nu worden 

gemaaid. Het terrein, 55 ha., telt verschillende 

Pannen en Dellen nl. Pan van de Heiweg, 

Berkenpan, Kattendel, Ligusterdel, Pan van Janus 

en de Wilgenpoot.   

Juist in deze gebieden zitten de boomnestbroeders 

en de holenbroeders, zoals Pimpelmees, Koolmees 

en Gekraagde Roodstaart. Verder is het terrein heel 

struweelrijk en zijn sommige looproutes in de loop 

der jaren geheel geblokkeerd door Duin- en 

Meidoorn. Het terrein is rijk aan vogels, waarin het 

broeden van de Fazant sterk terugloopt, in 

tegenstelling tot de Winterkoning, die dit jaar zijn 

zege vierde.   

 
 

Broedvogels Westhoek en 

Haasvelderbeken 

 
Soort Aantal 

Fazant 3 

Houtduif 1 

Zomertortel 2 

Koekoek 1 

Boompieper 10 

Graspieper 9 

Winterkoning 11 

Heggemus 5 

Roodborst 3 

Nachtegaal 13 

Gekraagde Roodstaart 1 

Roodborsttapuit 3 

Merel 2 

Zanglijster 1 

Sprinkhaanzanger 13 

Braamsluiper 1 

Grasmus 28 

Tuinfluiter 1 

Zwartkop 1 

Tjiftjaf 13 

Fitis 46 

Pimpelmees 3 

Koolmees 9 

Vlaamse Gaai 2 

Vink 1 

Kneu 1 

Totaal aantal soorten 26 

Totaal aantal broedgevallen 184 
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5 Hoekgatterduin   
geïnventariseerd door S. Vos   

 

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

noorden en oosten wordt het terrein begrensd door 

de Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zilkerslag 

(Joppeweg) en in het westen door het 

Oosterkanaal. Door het gebied lopen enkele 

zandpaden. Het gebied kenmerkt zich door een rug 

van vrij kale duinen  met veel stuifgaten.  

We vinden verspreid over het terrein enkele bosjes 

van voornamelijk eikenhakhout zoals b.v. het 

Amerikaanse Bosje. Langs het Oosterkanaal 

vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse den.

   
 

Broedvogels Hoekgatterduin  

  
Soort Aantal 

Nijlgans 1 

Bergeend 1 

Wilde Eend 2 

Kuifeend 3 

Fazant 1 

Meerkoet 2 

Houtduif 5 

Koekoek 1 

Bosuil 1 

Groene Specht 2 

Soort aantal 

Grote Bonte Specht 3 

Boomleeuwerik 1 

Boompieper 9 

Winterkoning 12 

Heggemus 7 

Roodborst 6 

Nachtegaal 11 

Gekraagde Roodstaart 8 

Roodborsttapuit 2 

Tapuit 1 

Merel 6 

Zanglijster 2 

Sprinkhaanzanger 1 

Grasmus 13 

Tuinfluiter 1 

Zwartkop 1 

Tjiftjaf 3 

Fitis 33 

Staartmees 3 

Pimpelmees 10 

Koolmees 20 

Wielewaal 1 

Vlaamse Gaai 3 

Ekster 3 

Zwarte Kraai 2 

Vink 3 

Kneu 2 

Totaal aantal soorten 37 

Totaal aantal broedgevallen 186 

 

 

Broedvogels  van de 5 kavels in 2000 
 

SOORT/AANTAL GIJS 

KOKKIES- 

HOEK 

BOEVELD- 

WEST 

WOLFSVELD- 

WEST 

WESTHOEK 

HAASVELDER- 

BEKEN 

HOEKGAT- 

TERDUIN 

TOTAAL 

Nijlgans     1 1 

Bergeend     1 1 

Wilde Eend     2 2 

Kuifeend     3 3 

Fazant    3 1 4 

Meerkoet     2 2 

Kleine Plevier   1   1 

Houtduif 3 1 2 1 5 12 

Zomertortel 2  1 2  5 

Koekoek 1 1 1 1 1 5 

Bosuil     1 1 

Groene Specht     2 2 

Grote Bonte Specht     3 3 

Boomleeuwerik 3 1 1  1 6 

Boompieper 2 1  10 9 22 

SOORT/AANTAL GIJS BOEVELD- WOLFSVELD- WESTHOEK HOEKGAT- TOTAAL 
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KOKKIES- 

HOEK 

WEST WEST HAASVELDER- 

BEKEN 

TERDUIN 

Graspieper 6 3 3 9  21 

Winterkoning 5 1 6 11 12 35 

Heggemus 21 8 16 5 7 57 

Roodborst 2   3 6 11 

Nachtegaal 20 10 12 13 11 66 

Gekraagde 

Roodstaart 

2   1 8 11 

Roodborsttapuit 2 3 3 3 2 13 

Tapuit     1 1 

Merel 9 3 5 2 6 25 

Zanglijster 2  1 1 2 6 

Sprinkhaanzanger 2 1 1 13 1 18 

Bosrietzanger 1     1 

Braamsluiper 3  2 1  6 

Grasmus 21 14 17 28 13 93 

Tuinfluiter    1 1 2 

Zwartkop 2 1  1 1 5 

Tjiftjaf 2 1 3 13 3 22 

Fitis 20 8 14 46 33 121 

Staartmees     3 3 

Pimpelmees 1 2 2 3 10 18 

Koolmees 2 1 3 9 20 35 

Wielewaal     1 1 

Vlaamse Gaai 1 1 1 2 3 8 

Ekster 3 2 3  3 11 

Zwarte Kraai  1 1  2 4 

Vink    1 3 4 

Kneu 7 6 6 1 2 22 

Goudvink  1    1 

Rietgors  1 1   2 

Totaal aantal 

soorten 

26 23 24 26 37 44 

Totaal aantal 

broedgevallen 

145 72 106 184 186 693 

 

 

 

Nieuwe activiteiten in het Jan Verweij Natuurcentrum 
 
Jelle van Dijk 

 

Bij de gebruikelijke lezing op de laatste vrijdag 

van de maand kost het vrijwel altijd enige moeite 

om de pauze niet al te zeer te laten uitlopen. 

Domweg het licht uitdoen is soms het ultieme 

middel om de aanwezigen weer richting grote zaal 

te krijgen.  

Er is blijkbaar behoefte elkaar wat langer te 

spreken dan in een pauze van 15-20 minuten 

mogelijk is. Het bestuur wil hier op inspelen door 

in dit voorjaar tweemaal een soort inloopochtend te 

organiseren.  

Wat moet je je daar nu bij voorstellen?  

Heel eenvoudig: de deur van het centrum staat om 

10.00u open voor iedereen, de koffie is klaar en de 

temperatuur is aangenaam. Natuurlijk is er volop 

gelegenheid gezellig “bij te kletsen”, waar-

nemingen uit te wisselen, enz. 

 Daarnaast willen we op elke ochtend een speciaal 

thema centraal stellen. 

Op de eerste dag, zaterdag 31 maart, is dit het 

onderwerp Planten en bomen in het voorjaar.  

Er wordt voor gezorgd dat er vroege bloeiers en 

uitbottende takken aanwezig zijn. Ook zal er 

informatie over de zogenaamde stinzenplanten 

aanwezig zijn.  
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Met behulp van de boeken van de Jan Verweij 

Bibliotheek zal geprobeerd worden alles op naam 

te brengen. Dat geldt uiteraard ook voor de planten 

en takken die door bezoekers worden mee-

genomen. Er is geen vast programma. Veel kan, 

niets moet. Je kunt dus ook niet ‘te laat’ komen. 

Het is de bedoeling dat men naast een stuk 

gezelligheid ook nog iets kan opsteken als men dat 

wil. De tweede inloopochtend, zaterdag 19 mei, 

staat in het teken van Zangvogels om het huis. 

Welke vogels broeden gewoon in onze tuintjes?  

Hoe kun je de geluiden uit elkaar houden? Welke 

vogels nestelen onder dakpannen en in nestkastjes? 

Het spreekt vanzelf dat op deze ochtend ook 

geluiden kunnen worden beluisterd. Ook zal er 

aandacht zijn voor de verschillende soorten nesten 

die je in en om het huis kunt aantreffen. Bij 

voldoende belangstelling en gunstige weers-

omstandigheden zal er ook een korte wandeling 

naar de Scheveningsestraat worden gehouden om 

daar naar de Gierzwaluwen te kijken. 

 

Nieuw in de Jan Verweij Bibliotheek 
 

 
 

Annemarie van Diepenbeek, Veldgids Diersporen. 

1999. Stichting Uitgeverij KNNV, Utrecht. 403 

pagina’s; geïllustreerd met tekeningen en 

honderden kleurenfoto’s. Prijs ƒ 59,95. 

 

Veel dieren laten zich niet gemakkelijk in levende 

lijve waarnemen. Dat geldt met name voor allerlei 

zoogdieren. Toch verraden zij hun aanwezigheid 

dikwijls door allerlei sporen na te laten. Dat 

kunnen pootafdrukken in het zand zijn, maar ook 

vraatsporen aan takken en vruchten of een paar 

keutels op een bospaadje. 

In het nieuwe boek Veldgids Diersporen, de meest 

uitgebreide gids ooit verschenen, worden de 

verschillende ‘spoortypen’ van 81 zoogdieren en 

103 vogelsoorten besproken, aangevuld met sporen 

van enkele reptielen en amfibieën. 

Uiteraard kan dit boek niet volledig zijn. Aan 

braakballen wordt natuurlijk aandacht besteed. Zo 

wordt verteld hoe braakballen van de Kerkuil zijn 

te onderscheiden van die van de Ransuil, maar het 

boek gaat niet in op het verdere uitpluizen van 

braakballen. Daarvoor zal men speciale tabellen 

moeten gebruiken. Hetzelfde geldt voor veren van 

vogels. Op een wandeling door bos en duin vind je 

nogal eens vogelveren. Dat kunnen ruiveren zijn 

onder een rustboom, maar ook plukresten die door 

roofvogels zijn achtergelaten. Het op naam 

brengen van losse veren is dikwijls erg moeilijk. 

Als je een paar blauwe veertjes tussen de 

plukresten van een Havik aantreft, weet je zeker 

dat een Gaai het slachtoffer is geweest, maar zo 

eenvoudig is het doorgaans niet. Zelfs met 

gespecialiseerde verenboeken is het nog zeer 

moeilijk, zo niet onmogelijk, om van elke veer te 

zeggen van welke vogelsoort die veer afkomstig is. 

Vandaar dat dit boek daar verder niet op in gaat. 

De kracht van de Veldgids Diersporen ligt vooral 

in de enorme variatie aan diersporen die behandeld 

wordt en in beeld wordt gebracht. Een greep uit de 

titels van de hoofdstukken maakt dit duidelijk: 

loopsporen, vraatsporen, prooiresten, foerageer-

sporen, voedselvoorraden, uitwerpselen, braak-

ballen, nesten, krabsporen. Het boek is in een 

handig formaat uitgegeven en past daardoor in elke 

rugzak.        

 

 Jelle van Dijk 
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Jonsson, Lars. Vogels van Europa. Bewerkt en 

vertaald door Arnoud B.van den Berg en Ger 

Meesters. 7e druk in 2000, bij uitgeverij Tirion, 

Baarn. 560 Pagina’s, met 2700 afbeeldingen in 

kleur. ISBN 90-5210-187-6, geb. Prijs F69.- 

 

Van de diverse vogelgidsen die in Nederland 

verkrijgbaar zijn, is de “Jonsson”een van de 

bekendste. Onder de vogelaars is het een begrip. 

Op vogelexcursies blijkt altijd dat een aantal 

mensen deze gids bij zich heeft. Het mag dan ook 

in onze bibliotheek niet ontbreken. 

De 1e druk in Nederland verscheen in 1993. Het 

wekt verbazing dat in 2000 al de 7e druk is 

verschenen. Het bewijst wel dat dit boek een groot 

succes is, en dat het beantwoordt aan de wensen 

van de vogelliefhebbers. Men kan dit boek dan ook 

als een standaardwerk beschouwen op het gebied 

van de vogelgidsen. 

Het boek bevat een uitgebreide inleiding over 

determinatiekenmerken, zoals van vorm, kleur, 

geluid en gedrag, de verschillende seizoens- en 

jaarkleden, de rui en het voorkomen in de natuur. 

Ook bevat het een overzicht van de traditionele 

vogelsystematiek voor de Europese  soorten. 

Deze gids bevat een uitgebreide en bijna volledige 

omschrijving van alle vogelsoorten van West-

Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Ook 

de diverse ondersoorten worden omschreven en 

vaak afgebeeld.  

De afbeeldingen van de vogels zijn ruim opgezet 

en zeer fraai, met natuurgetrouwe kleuren.  

En vaak met prachtige achtergronden waarop de 

vogels goed uitkomen, zoals bij de eenden, de 

uilen, de alken, de zandhoenders en de gorzen. 

Maar ook bij veel andere vogels geeft de 

achtergrond een fraaie indruk van de biotoop van 

de soort.  

Ook van de vogels met meerdere jaarkleden zoals 

roofvogels en meeuwen wordt een uitgebreid 

overzicht gegeven van de diverse kleden, soms wel 

met 7 a 8 afbeeldingen per soort. Heel prettig is 

ook het feit dat de afbeeldingen en de omschrijving 

van de soort op 2 tegenoverliggende pagina’s zijn 

geplaatst. Dit voorkomt veel geblader, en werkt 

uiterst comfortabel.  

Ook wordt van de meeste soorten een 

verspreidingskaartje gegeven van broedgebied en 

overwinteringsgebied, voor zover dat binnen 

Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten ligt. 

Ook deze verspreidingskaartjes staan op dezelfde 

pagina als de omschrijving. 

Jammer is dat de 7e druk nog volkomen identiek is 

aan de 1e  druk uit 1993. Er heeft dus geen enkele 

bewerking of aanvulling plaatsgehad. Vooral het 

vermelden van recentere waarnemingen en 

zeldzaamheden in de Benelux is voor veel 

vogelliefhebbers erg interessant. Het ontbreken 

daarvan na 1993 doet daarom enigszins verouderd 

aan. De Nederlandse vogelaars hebben waarachtig 

niet stilgezeten, en de waarnemingen zijn 

ruimschoots voorhanden. Met een prijs van f 69.-is 

het ook beslist geen goedkope uitgave. Het is dan 

ook niet duidelijk waarom deze uitgave in een 

ongewijzigde herdruk ruim 20 gulden meer moet 

kosten dan de eerste druk. 

Wie echter een vogelgids zoekt die zeer compleet 

is en bijzonder fraai uitgevoerd, heeft met de 

“Jonsson”en heel goede keus gedaan.  

Wilt U hem inzien? Hij staat nu ook te leen en ter 

inzage in onze bibliotheek. 

 
Jan Jacobs 
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Wegwijzer voor aankomende vogelaars,  

Vic Langenhoff. 

 
Een nieuw boek in de bibliotheek van het Jan 

Verweij Natuurcentrum. Dit keer eens heel wat 

anders dan de meeste andere boeken in het 

centrum. Speciaal voor de jeugd en de beginnende 

vogelaars heb ik dit boekje gekocht omdat het veel 

informatie bevat die voor beginners van belang 

zijn. Zo wordt eerst een beschrijving gegeven van 

wat voor een vogelaar de beste manier is om te 

beginnen, uitleg gegeven over de diverse 

vogelterreinen en de gevolgen van het handelen 

van de mens in deze terreinen. Van de meest 

voorkomende vogels wordt een leuke beschrijving 

gegeven van hun gedragingen en territorium. Maar 

vooral de vogelkalender is erg leerzaam. Hierin 

word je attent gemaakt op wat in een bepaalde 

maand vrijwel zeker te zien en te horen is en wat 

interessante gebieden zijn voor die maand. Een 

groot nadeel van dit boek is echter dat de 

tekeningen, goed getekend, maar bijzonder 

onnatuurlijk gekleurd zijn. Je moet wel erg veel 

fantasie hebben om de afgebeelde vogels te 

herkennen in het echt. Maar niettemin is het een 

lekker leesbaar boekje, waarin op een leuke manier 

veel informatie uit gehaald kan worden. 

   

Ineke van Dijk

 

 

WAD ANDERS 
 

Na jaren van Terschelling, Schiermonnikoog en Vlieland gaat de 

waddenexcursie in 2001 naar het eiland Ameland. 

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw heeft men voor het laatst Ameland 

aangedaan. 

De oude getrouwen herinneren zich misschien nog wel het huis van de familie 

Kienstra in Buren op Ameland. 

Voor het eerste weekend van september zal dit onze thuisbasis zijn, dus zowel 

voor oude rotten als nieuwlichters: pak je agenda en noteer alvast: 31 augustus 

t/m 2 september 2001: waddenexcursie naar Ameland. 

In de volgende Strandloper volgt nadere informatie. 

 

George Hageman 

 

 

 

 

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. 

 

Een onverwachte ontmoeting heeft altijd iets 

spannends. Het vlak voor je voeten met veel geraas 

opvliegen van een fazant, bij een loopje door het 

duin blijft een bijzondere ervaring. Iets dergelijks 

overkwam me op een winterse morgen. Aan het 

begin van mijn dagelijkse rondje liep ik in de tuin 

wat dicht langs enkele buxusstruikjes die tegen de 

garagemuur groeien. Tot mijn schrik vloog daar al 

klapwiekend een vogel uit, een houtsnip. Het dier 

had kennelijk onder de struiken en in de 

beschutting van de muur, de nacht doorgebracht.  

Snippen krijgen het met vorst al snel wat moeilijk. 

Dat geldt zeker voor de watersnip. Deze zijn voor 

hun voedsel afhankelijk van open water. Als dat 

gaat ontbreken gaan ze, voor zover ze niet naar het 
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zuiden zijn ontkomen, op zoek naar de laatste 

waterstroompjes. De voet van de duinen biedt op 

zulke dagen dan nog wat mogelijkheden. Zowel 

ten zuiden als ten noorden van het dorp loopt er op 

bepaalde plaatsen water uit het duin. Als jongen 

kende je die plekjes op je duimpje. Als je in de 

duinen had gespeeld en je kreeg dorst, dan bracht 

het glasheldere water uit het duin wel eens 

uitkomst. Ook de watersnippen, soms is daar een 

bokje (een iets kleinere snip) bij, weten die plekjes 

te vinden.  

De vraag blijft waarom ook de houtsnip bij vorst 

een opvallend gedrag gaat vertonen. Zolang er 

geen sneeuw ligt moet deze vogel toch nog wel 

wat te eten kunnen vinden. Of is dan de bodem zo 

hard geworden dat ze geen kans meer zien hun 

voedsel van onder het bladerdek te halen? Zeker is, 

dat ze met winters weer nogal eens min of meer 

verdwaald in en rond het dorp zijn te zien.  

Als broedvogel zijn we de houtsnip in onze 

omgeving vrijwel kwijtgeraakt. Met een groepje 

waarnemers uit Noordwijk tellen we reeds 

jarenlang de broedvogels in de zuidelijke duinen 

van de Amsterdamse Waterleiding. Met Herma 

Veefkind deed ik dat een aantal jaren in het 

Hoekgatterduin, een terrein ten noorden van de 

ingang De Zilk. Er werden dan altijd een paar 

avonden besteed om de houtsnip te lokaliseren. In 

de broedtijd wordt de vogel tegen de schemering 

actief en gaat rondjes vliegen. Elke twee/drie 

minuten vliegt het dier dan over je heen en maakt 

daarbij een tikkend geluid. In het langzaam donker 

wordende duin is dat een bijzondere ervaring.   

Al moeten we de houtsnip als broedvogel missen, 

als je het dier zelfs in je achtertuin kunt tegen 

komen, wat klagen we dan? Met een probleem ben 

ik wel blijven zitten. Een paar dagen na de 

gebeurtenis in mijn tuin stond ik in de boekwinkel 

van mijn dochter. Een klant hield me daar aan en 

vertelde dat hij net een vogel met een lange snavel 

in de Karel Doormanstraat had zien liggen. Het 

beest was dood en naar zijn mening tegen de flat 

daar gevlogen. Enkele minuten later stond ik in de 

bewuste straat en jawel, daar lag een houtsnip op 

de straat. Helemaal gaaf, met alleen wat bloed aan 

de snavel maar ongetwijfeld morsdood. Was het 

`mijn` houtsnip uit de tuin die net als de 

naamgever van de straat jammerlijk aan zijn einde 

was gekomen? 

   

W.Andela

 

Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2000 
 
Martien de Graaf & Jelle van Dijk 

 

In de Flora van de Duin- en Bollenstreek die onze 

vereniging in 1994 publiceerde, is een lijst te 

vinden waarin alle tot dan toe bekende 

plantensoorten van onze regio staan vermeld. 

Sindsdien zijn in De Strandloper enkele artikelen 

verschenen waarin nieuwe vondsten bekend 

werden gemaakt: 

- 28e jaargang nr. 4 (december 1996) 

- 30e jaargang nr. 1 (maart 1998) 

- 30e jaargang nr. 4 (december 1998) 

- 32e jaargang nr. 1 (maart 2000) 

 

In deze bijdrage willen wij opnieuw aanvullingen 

geven op de hierboven genoemde publicaties. Niet 

alleen zullen soorten worden besproken die nog 

niet eerder in onze regio werden aangetroffen, ook 

zullen nieuwe vindplaatsen van schaarse soorten 

worden genoemd. Dat daarbij als vindplaatsen 

wegbermen en bedrijventerreinen worden genoemd 

zal na de vorige rapporten niet verbazen. Het 

grondverzet op deze plaatsen geeft veel zaden de 

kans juist daar te kiemen. Dergelijke groeiplaatsen 

is wel een kort bestaan beschoren! 

Ook zullen kort een aantal soorten besproken 

worden die zich in het stedelijk milieu proberen te 

vestigen door verwildering vanuit tuinen. Deze 

soorten kunnen we in de meest recente druk van 

Heukels’ Flora van Nederland nog niet vinden. 

 

 

Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 

 
Wolfskers – Atropa bella-donna 

Reeds in 1999 werd deze soort door MdG tussen 

straattegels aangetroffen in Leiden en Warmond. 

Op 9 mei werd de plant ook aan de Baak te 

Katwijk waargenomen (blok 30-26-15). De plant 

stond ook hier tussen het plaveisel. 
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Eleusine cf. tristachya 

In september zag JvD vanuit de auto een 

merkwaardig gras staan op een verkeersgeleider bij 

een van de vele rotondes die Noordwijkerhout 

tegenwoordig rijk is (blok 30-17-24). Onderzoek 

op het Rijksherbarium wees uit dat het hier een 

grassoort uit Zuid-Amerika betrof die enkele malen 

eerder in ons land was aangetroffen. Het ene 

exemplaar dat hier stond is in de verzameling van 

het Rijksherbarium opgenomen. Pas als deze soort 

regelmatig wordt aangetroffen zal er door het 

Rijksherbarium een Nederlandse naam worden 

bedacht (bijv. Amerikaans handjesgras). 

 

Zomerfijnstraal – Erigeron annuus 

Deze vaak op vuilnisbelten en andere ruderale 

terreinen voorkomende soort werd door MdG voor 

het eerst in ons gebied gesignaleerd op 10 juni op 

het bekende ruderale terreintje aan de Tramsteeg in 

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

 

Grote waternavel – Hydrocotyle ranunculoides 

In mei ontdekte MdG een groeiplaats van vele 

vierkante meters in een vijver op het terrein van de 

Willem van den Bergh (blok 30-16-55). Deze soort 

was reeds in september 1996 in de Lisser 

Poelpolder (net buiten het gebied dat onderzocht 

werd voor de Flora van de Duin- en Bollenstreek) 

door Wil Tamis aangetroffen (blok 30-18-24). In 

september 2000 trof Wil Tamis een enorme 

groeiplaats aan in de sloot langs de Olympiaweg in 

Hillegom (blok25-51-21). 

De Grote waternavel komt oorspronkelijk uit 

Noord-Amerika en kan zich zeer snel 

vermeerderen. Hierdoor kan de doorstroming van 

watergangen ernstig belemmerd worden. In het 

Leidsch Dagblad van 16 november 2000 was te 

lezen dat het Waterschap Wilck en Wiericke 

60.000 gulden heeft uitgetrokken om deze plant te 

bestrijden in het poldergebied tussen Zoetermeer, 

Leiden en Alphen aan den Rijn. 

 

Linaria purpurea 

Deze hoge, slanke leeuwenbek met kleine 

bloempjes in diverse roze kleuren, ontsnapt in 

toenemende mate uit tuinen en lijkt een nieuwe 

urbane soort te worden. In de Randstad zag MdG 

in 2000 de soort in 20 kilometerhokken, waaronder 

drie in ons gebied: 30-18-41 (Sassenheim), 30-17-

44 (Voorhout) en 30-16-55 (Katwijk). Deze soort 

in nog niet opgenomen in Heukels’ Flora van 

Nederland en heeft nog geen Nederlandse naam. 

 

Tuinlobelia – Lobelia erinus 

Ook dit bekende tuinplantje met donkerblauwe 

bloempjes gaat op de urbane toer en wordt steeds 

meer tussen plaveisel aangetroffen, herhaaldelijk 

ver van tuinen. In de zomer van 2000 telde MdG in 

de Randstad 34 kilometerhokken met deze soort, 

waaronder twee in ons gebied: 24-57-54 

(Noordwijkerhout) en 24-58-13 (De Zilk). De soort 

wordt het meest gezien in de oude binnensteden 

van Haarlem en Leiden! Deze soort wordt ook nog 

niet genoemd in Heukels’ Flora van Nederland. 

 

Bocconia – Macleaya cordata 

Deze forse sierplant wordt steeds vaker tussen 

straattegels gevonden. In de zomer van 2000 trof 

MdG in 26 kilometerhokken in de Randstad deze 

soort aan. In ons gebied werd deze soort gevonden 

in De Zilk (blok 24-58-13) en Voorhout (blok 30-

17-54). Ook deze soort is nog niet opgenomen in 

Heukels’ Flora van Nederland. 

 
Dalkruid – Maianthemum bifolium 

Tijdens en zoektocht naar mossen op 14 oktober 

vonden Joop Kortselius en MdG op het landgoed 

Keukenhof te Lisse (blok 24-58-43) een 

groeiplaats van deze soort. In de Atlas van de 

Nederlandse Flora (deel III) wordt deze soort 

vermeld voor uurhok (5x5 km) 24-58. Misschien 

heeft deze vermelding betrekking op dezelfde 

groeiplaats.. 

 

Gele maskerbloem – Mimulus guttatus 

Op 10 juni vond MdG op het bedrijventerrein 

Gravendijck te Noordwijk (blok 30-26-15) deze 

soort. Het betreft hier mogelijk verwilderde 

sierplanten. De Gele maskerbloem prefereert in 

den lande vooral sloot- en vaartkanten. 

 

Breedbladige druifhyacint – Muscari latifolium 

In het voorjaar vond MdG in de bermen van de 

Hyacintenlaan te Hillegom (blok 24-58-34) diverse 

exemplaren van dit ‘donkere’ Blauwe druifje. 

Reeds in 1983 vond  MdG de soort massaal langs 

de Manpadlaan te Heemstede. Het betrof toen de 
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eerste verwildering in ons land van deze soort uit 

Turkije (Gorteria 11, p. 140). 

 

Bosvergeet-mij-nietje – Myosotis sylvatica 

Dit vergeet-mij-nietje met vrij grote, blauwe 

bloemen die later roze verkleuren, werd vroeger tot 

de stinzenplanten gerekend. Tegenwoordig kan de 

soort, mede door het voorkomen tussen straattegels 

in onder meer Leiden, beter tot de urbane soorten 

worden gerekend. In april werd deze soort door 

MdG aangetroffen langs de Leidsestraat in 

Hillegom (blok 24-58-35). 

 

Kransmuur – Polycarpon tetraphyllum 

Nadat MdG in voorgaande jaren deze soort al op 

vele plaatsen in Leiden had gevonden, werd nu in 

de wijk Hoornes in Katwijk (blok 30-26-15) dit 

onaanzienlijke straatonkruid aangetroffen. In 

Heukels’ Flora van Nederland wordt deze soort 

nog een zeer zeldzame soort van het urbane gebied 

genoemd. Sindsdien heeft deze soort zich 

aanzienlijk uitgebreid. Voor een deel kan deze 

uitbreiding toegeschreven worden aan de 

gegroeide aandacht voor de planten van het 

stedelijk milieu. 

 

Witte reseda – Reseda alba 

Deze soort wordt wel gekweekt en verwilderd 

gemakkelijk. In het verleden werd deze soort 

veelvuldig aangetroffen op bouwterreinen in de 

Hoornes (Katwijk). Langs de vroegere Zwarteweg 

ten zuiden van ESTEC werd deze soort voor de 

bouwactiviteiten begonnen veelvuldig gekweekt. 

Het was dus duidelijk wat de herkomst was van 

deze planten. In Heukels’ Flora van Nederland is 

de Witte reseda niet opgenomen. Toch willen wij 

deze soort hier noemen omdat af en toe planten op 

ver uiteen liggende plaatsen worden aangetroffen. 

In september trof Wil Tamis een forse pol aan op 

het terrein van station Lisse (blok 24-58-42). 

MdG vond deze soort in Voorhout (blok 30-17-

54). 

 

Saponaria ocymoides 

Deze roze zeepkruidsoort, die tegenwoordig veel 

wordt aangeboden in tuincentra, begint zich steeds 

meer buiten de tuinen in het straatmilieu te 

vestigen. In het voorjaar vond MdG de soort in 10 

blokken in de Randstad. Hiervan bevonden zich 

twee in de nieuwbouwwijken van Katwijk (30-26-

14 en 30-26-15) en twee in Sassenheim (30-18-42 

en 30-18-51). Deze soort is nog niet opgenomen in 

Heukels’ Flora van Nederland. 

 

Eendagsbloem – Tradescantia virginiana 

Ook deze soort is steeds meer buiten tuinen te 

vinden. In de zomer van 2000 vond MdG deze 

soort in 23 blokken in de Randstad, waaronder in 

Noordwijkerhout (24-57-54), in De Zilk (24-58-

13) en in Noordwijk (30-17-11). 

 

Verbena bonariensis 

Voor deze toorts geldt hetzelfde als voor veel 

voorgaande soorten: een tuinplant wordt een 

straatplant. MdG vond deze plant in 10 blokken in 

de Randstad. Hierbij was ook het terreintje aan de 

Tramsteeg in Noordwijk-Binnen (blok 30-17-31). 

 

 

Nieuwe vindplaatsen van zeldzame soorten 

 

Engels gras – Armeria maritima 

Op 12 juni vond MdG tussen het plaveisel van de 

L. Berkemeyerstraat te Noordwijk (blok 30-17-21) 

1 ex. Engels gras verwildert nogal eens vanuit 

tuinen en voelt zich vooral thuis op plaatsen waar 

in de winter gepekeld wordt. 

 
Absintalsum – Artemisia absinthium 

Deze soort werd door Wil Tamis en MdG gemeld 

van het stationsterrein van Lisse (blok 24-58-42). 

Absintalsum wordt af en toe gevonden op 

rommelige terreintjes. Meestal is de plant na 

enkele jaren weer verdwenen, ook als er verder 

geen grondverzet plaatsvindt. 

 

Tongvaren – Asplenium scolopendrium 

Op 5 september inspecteerde MdG de verticale 

zuidzijde van een muurtje aan de Herenstraat in 

Voorhout (blok 30-17-54). Tussen enkele plantjes 

van de Muurvaren trof hij daar een jonge 

Tongvaren aan. 

  

Muurfijnstraal – Erigeron karvinskianus 
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Deze nieuwkomer is in het urbane gebied van de 

Randstad sterk in opmars. In het Floron-district 

Hollands Duin, waar ook ons gebied in valt, 

werden door MdG al 17 blokken aangestreept. 

Daarbij was ook een blok in de omgeving van Sint 

Bavo in Noordwijkerhout (24-57-54). 

 

Slaapmutsje – Eschscholzia californica 

Door urbanisatie en hogere temperaturen gaat het  

dit tuinplantje met grote oranje bloemen ook al 

voor de wind. In de vroege zomer vond MdG deze 

soort in Noordwijkerhout (24-57-54 en 30-17-13), 

De Zilk (24-58-13) en Sassenheim (30-18-41). 

 

Hartgespan – Leonurus cardiaca 

Deze soort werd reeds in 1991 en 1992 op ruderale 

terreinen in Noordwijk gezien. Op 17 juli zag MdG 

de plant tussen straattegels in de nieuwbouwwijk 

bij het NS-station van Voorhout (blok 30-17-44). 

 

Rechte rolklaver – Lotus corniculatus var. sativus 

Deze nieuwe variëteit is al enige tijd bekend van 

de Heereweg te Lisse en de Oosthoutlaan te 

Voorhout. Op 7 juni werd de soort door MdG 

gezien langs de ’s-Gravendamseweg te Voorhout 

(blok 30-17-35). 

 

Roomse kervel – Myrrhis odorata 

Op 2 april vond MdG in de bermen van de 

Gooweg ter hoogte van Calorama enige planten 

van deze soort (blok 30-17-32). Eerder was deze 

soort gevonden in de Noordduinen (daar nog 

steeds aanwezig) en te Hillegom. 

 

Blauwe bremraap – Orobanche purpurea 

Dichtbij de overweg van de Pastoorslaan in 

Hillegom (blok 24-58-14) vond Wil Tamis vijf ex. 

van de Blauwe bremraap. Deze zeldzame soort 

wordt vrijwel uitsluitend in de duinen 

aangetroffen. De enige recente vondst van buiten 

het duingebied dateert uit 1993 toen tientallen 

planten opdoken bij een oprit van de N206 in 

Noordwijkerhout (blok 24-57-45). 

 

Draadgierst – Panicum capillare 

Deze soort, die tegenwoordig vrij veel gekweekt en 

als droogbloem verkocht wordt, gaat zich steeds 

meer gedragen als urbane soort tussen plaveisel.  

MdG vond diverse planten van deze soort in De 

Zilk (24-58-13), Hillegom (24-58-25) en Voorhout 

( 30-17-35). 

 

Oosterse karmozijnbes – Phytolacca esculenta 

Ook deze ouderwetse tuinplant is in toenemende 

mate in het stedelijke gebied te vinden. In de 

zomer van 2000 werd deze soort door MdG als 

kleine plant tussen straattegels waargenomen in De 

Zilk (24-58-13), Noordwijkerhout (24-57-55, 30-

17-14 en 24-57-55) en Hillegom (24-58-35)

 

Winterexcursie Deltagebied 
 
Jelle van Dijk 

 

Na een lang kerstweekend met wat sneeuw en 

vorst hadden veel leden zin in een leuke 

vogelexcursie.  

Met maar liefst 33 deelnemers verdeeld over 9 

auto’s vertrokken we vanaf het Jan Verweij 

Natuurcentrum. De eerste bestemming was de 

vogelhut in de Aalkeetbuitenpolder bij 

Vlaardingen. Omdat het sommigen ontgaan was 

dat deze plaats ten noorden van de Nieuwe 

Waterweg ligt, was het gezelschap bij de eerste 

stop al teruggebracht tot zeven auto’s. Bij 

Vlaardingen bleek veel meer sneeuw te liggen dan 

in Noordwijk. Des te opvallender was het dat hier 

nog Kieviten waren. Ze stonden tot hun buik in de 

sneeuw!  

De vogelplas was grotendeels dichtgevroren, maar 

bij het enige wak konden we goed Smienten, 

Wintertalingen, Krakeenden en een Pijlstaart 

bekijken. Verderop in de sneeuw zaten flinke 

groepen Grauwe Ganzen.Toen we terugkamen bij 

de parkeerplaats vlogen meer dan honderd 

Koperwieken over ons heen, opgejaagd door een 

Sperwer. 

Via de Beneluxtunnel en de Oude-Maastunnel 

reden we naar de buitenhaven van Stellendam. In 

de haven zwommen Futen en Middelste 

Zaagbekken. We klommen de asfaltdijk over om 

de wad- en watervogels van de Kwade Hoek te 

bekijken. Behalve honderden Aalscholvers waren 

hier ook veel Pijlstaarten en Smienten te zien. In de 

diepere geulen zwommen Brilduikers, een 

Nonnetje, een Grote Zaagbek en enkele Middelste 

Zaagbekken. Op het slik liepen Kluten, Tureluurs, 

Bonte Strandlopers, Wulpen en een Rosse Grutto. 
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Van de buitenhaven naar de Scheelhoek is maar 

een klein eindje. Het besneeuwde weggetje naar 

het uitkijkpunt leverde geen slippartijen op.  

Hier zagen we grote groepen Grauwe Ganzen en 

Brandganzen. Tussen de Brandganzen werd een 

klein wit gansje ontdekt! Het bleek de Ross’ Gans 

te zijn die hier sinds 1989 jaarlijks wordt 

waargenomen. Deze soort broedt in Noord-Canada 

en overwintert in de USA. Omdat veel soorten 

ganzen en eenden in waterwildcollecties worden 

gehouden, is het bij dergelijke waarnemingen altijd 

onzeker of je met een echt wilde vogel van doen 

hebt. Deze Ross’ Gans vliegt vermoedelijk al jaren 

mee met de grote groepen Brandganzen die van 

Nova Zembla jaarlijks naar Nederland trekken. 

Behalve de genoemde ganzen zagen we hier 

ook Buizerds, Bruine Kiekendieven, een 

Dodaars en Goudplevieren. 

Via het buurtschap Havenhoofd reden we naar 

de Romeinseweg ten westen van Goedereede. 

Vanuit de auto konden we hier op zeer korte 

afstand Kolganzen, Brandganzen en Grauwe 

Ganzen bekijken. Ook liepen hier veel 

Wulpen te foerageren. Door de dichte 

sneeuwbuien en naar verluid, mede door het 

tempo van de eerste auto, viel het restant van 

de excursie hier in tweeën. In de nauwe 

straatjes van Goedereede vond echter een 

(zeer korte) hereniging plaats met de 

deelnemers die de Aalkeetbuitenpolder niet 

hadden gevonden. 

Op de Brouwersdam was het gezelschap evenwel 

weer bijna compleet. Direct aan het begin 

(Noordzeezijde) zagen we 2 Grote Sterns. Deze 

soort overwintert normaliter langs de Afrikaanse 

westkust tot aan Kaapstad.  

Al zo’n 20 jaar overwinteren enkele exemplaren 

langs de Brouwersdam. Verder werden hier gezien: 

Kuifduiker, Zwarte Zee-eend, Eider en Middelste 

Zaagbek. Op de dam zelf zagen we Steenlopers, 

die soms tot op minder dan een meter langs de 

auto’s liepen. 

Bij de uitwateringssluis werden ook nu weer de 

aardigste waarnemingen gedaan. De 

Roodkeelduiker was nu slechts met enkele 

exemplaren aanwezig (in voorgaande jaren vele 

tientallen), maar dit werd volledig goedgemaakt 

door een IJsduiker die door iedereen van zeer 

dichtbij kon worden bekeken. Verder in zee 

zwommen tientallen Brilduikers en Eiders. De 

IJseenden bleven helaas op grote afstand en 

werden door de meesten niet gevonden. 

We spraken af hierna via de karrevelden van 

Scharendijke naar de Herenkeet te rijden. Het 

eenvoudige stratenplan van Scharendijke zorgde 

echter weer voor duidelijke verdeeldheid. Zij die 

wel de karrevelden (zeer oude graslanden direct 

achter de zeedijk) wisten te vinden, konden daar 

genieten van een adulte Slechtvalk die de 

honderden Rotganzen af en toe flink in beweging 

bracht. Tussen de vele ‘gewone’ Rotganzen werd 

zowaar ook een Zwarte Rotgans ontdekt. De kans 

dat het bij deze Noord-Amerikaanse (onder)soort 

wel om een echt wilde vogel gaat, is veel groter 

dan bij de eerder vermelde Ross’ Gans. Deze 

rotgans (er worden tegenwoordig door velen drie 

soorten onderscheiden) heeft vermoedelijk via 

Noord-Siberië contact gekregen met de populaties 

van de Rotgans die in Nederland overwinteren. 

Op weg naar de Herenkeet stopten we bij een grote 

groep Toendrarietganzen. Enkelen zagen hier ook 

enkele Taigarietganzen (groter, langere snavel met 

meer kleur) tussen lopen. In de Herenkeet  werd 

vervolgens een ruim assortiment van eet- en 

drinkwaren geconsumeerd. Hierna voerde de route 

langs de Weversinlaag en de Prunjepolder bij 

Serooskerke. Vanaf de hooggelegen dijk hadden 

we prima zicht op de vele Smienten, Slobeenden, 

Kluten, Scholeksters en Tureluurs. Een geheel 

witte Fazant kon worden bijgeschreven in de 

rubriek curiositeiten. In de Prunjepolder liepen 

honderden Brandganzen, Kolganzen, Grauwe 

Ganzen en Wulpen.  

Omdat het al tegen vieren liep besloot een deel van 

het gezelschap via de kortste route huiswaarts te 

keren. Anderen reden via bestemmingen als 

Ouwerkerk, Dreischor, Dijkwater en Bruinisse 

naar het Hellegatsplein en de Van 

Brienenoordbrug. Naar verluid leverde deze 

zwerftocht door de binnenlanden van Schouwen 

nog enkele Kleine Zilverreigers op. Met een totaal 

van 78 soorten behoort deze excursie tot de 

soortenrijkste van de laatste jaren. 

N.B. Iemand heeft bij de Aalkeetbuitenpolder een 

bruine schroefdop van een statief verloren. Terug 

te vragen bij schrijver dezes. 
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Vogelkijkhutten in Frankrijk 

 
Dick Pekelharing  

 

Ik kan mij voorstellen, dat bij de echte francofiel  

de wenkbrauwen wat omhoog gaan, want hij zal 

bij het woord kijkhutten wel het idee hebben van 

een kijkhut, maar dan een waar aan drie kanten de 

geweerlopen uitsteken en waaromheen het bezaaid 

ligt met hulzen. Wie langs de westoever van de 

Gironde rijdt, zo tussen Pauillac en Pointe de 

Grave, zal in deze mening gesterkt worden. Ook 

zal hij misschien denken aan de als natuurgebied 

aangemerkte meertjes, waar (plastic) lokeenden 

hun rol vervullen in de jachttradities van Frankrijk.  

De eerste versie van wat wij in Nederland onder 

een vogelkijkhut verstaan trof ik aan in Chalabre, 

een gebied met een aantal meertjes op de grens van 

de departementen Aude en Ariège, noordoostelijk 

van Lavelanet en zuidoostelijk van Mirepoix. Bij 

het begin van de wandeling er naar toe stond er 

zelfs een bord met plaatjes van de te verwachten  

soorten. Dit zag er dus veelbelovend uit en vol 

goede moed volgden wij de aangegeven route 

langs enkele meertjes, om uiteindelijk tot de 

ontdekking te komen, dat de hut er niet (meer) 

stond ! 

Ook een Engels echtpaar liep tevergeefs te zoeken 

naar de hut. Dit gebeurde ons in juni 1997 en 

misschien is de situatie nu weer normaal 

geworden. Als u dus in de buurt komt, neemt u dan 

eens een kijkje.   

Ik hoor al een heleboel  lezers verzuchten, dat dit 

wel een heel magere tip is. Daarom dan maar een 

heel mooie. 

Wie de komende vakantie in Frankrijk in het 

departement TARN verkeert moet zeker een 

bezoek brengen aan een prachtig vogelreservaat, 

dat u kunt vinden aan de N126 tussen Castres, 

Soual en Revel. 

Tussen Castres en Soual neemt u de afslag    

Cambounet  s/Sor en gaat nog voor het dorp 

rechtsaf over een bruggetje, waar staat aangegeven 

"Réserve naturelle". 

U komt aan bij een klein parkeerplaatsje, waar in 

het hoogseizoen ook informatie kan worden 

verkregen. Naast het gebouwtje staat één 

picknicktafeltje, heerlijk onder een boom. Als u 

hier zit, ziet u de meest talrijke bewoner 

voortdurend langs vliegen. 

Dit reservaat is ook toevalligerwijze ontstaan, net 

als de Oostvaardersplassen. Het betreft twee 

verwaarloosde meertjes, die zijn overgebleven na 

het afgraven van zand en grind. Hier is door 

verwildering een  moerasbos ontstaan, dat zich 

heeft ontwikkeld tot de thuishaven  van een 

uitgebreide reigerkolonie. De meest talrijke soort is 

hier de koereiger, waarvan er volgens Franse 

bronnen zo'n 800 paartjes  aanwezig moeten zijn. 

Hoewel in de omgeving het aantal veebedrijven 

aanzienlijk is gedaald, weten zij  op allerlei akkers 

uitstekend aan hun kostje te komen. Mocht een 

boer in de buurt net een akker hebben geploegd, 

dan kun je al gauw 80 tot 100 koereigers ver-

wachten. Lars Jonsson vermeldt in zijn gids het 

oprukken van de koereiger naar het noorden vanuit 

Spanje en Frankrijk, maar geeft op zijn 

verspreidingskaartje Cambounet niet aan. Naast 

deze voortdurend af en aanvliegende soort, kunnen 

we hier blauwe reiger, enkele kleine zilverreigers 

en roerdompen aantreffen.  Voorts broeden er 

enkele paartjes kokmeeuw, een enkele zil-

vermeeuw en waterhoen en meerkoet. 

Een meerkoet broedde op het einde van een smalle 

landtong. Vlakbij haar nest kwam een beverrat uit 

het water de landtong op gekropen, maar de 

meerkoet aarzelde geen moment, kwam van het 

nest af en verjoeg onversaagd het forse beest. De 

tweede keer dat wij hier waren, rustte er op deze 

landtong ook een kleine plevier uit. In de om-

ringende bomen huist ook veel klein spul, maar ik 

wil nog wel wijzen op waargenomen wielewalen 

en ijsvogels. 

Dan kom ik nu aan het neusje van de zalm, want 

dat is ongetwijfeld het vóórkomen van 40 à 45 

paartjes kwakken. Aangezien de Fransen hier 

rondom de meertjes maar liefst 4 uitstekende 
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kijkhutten hebben neergezet, kan van daaruit zeer 

uitgebreid het gedrag van deze kwakken worden 

bespied,  ondanks het feit dat in de handboeken 

wordt verteld dat ze zo moeilijk zijn waar te 

nemen. Wat dan opvalt is dat de witte sierveren 

over de hals ook werkelijk stijf naar achteren 

steken, ook bij allerlei poetswerk in de veren. Zie 

de tekening in Lars Jonsson.  

Als ik u dan ook nog vertel, dat  iemand een forse 

(Griekse?) schildpad heeft gedropt, dan begrijpt u 

dat dit een zeer afwisselend stukje natuur is. Tot 

slot ( zie begin van dit verhaal) nog de mededeling, 

dat de Fransen een bepaald gedeelte hebben 

aangewezen voor....... de jacht ! 

 

 

 

Vogelnieuws: 

 
Overwinterende Grote Gele Kwikstaarten in Noordwijk-Binnen 

 

Grote Gele Kwikstaarten broeden langs snel 

stromende beken. Dit betekent dat hun areaal in 

Nederland beperkt is tot Twente, de Achterhoek en 

Zuid-Limburg. In het najaar trekt een deel van 

deze populatie met die uit Zuid-Scandinavië naar 

het zuiden en westen. In Noordwijk is dat met 

wisselend succes in september en oktober waar te 

nemen. De vogels verraden zich dan door hun 

schelle metaalachtige roep en lange staart. Na die 

tijd wordt er niets meer van hen vernomen. Van 

voorjaarstrek merken wij hier niets. 

De laatste jaren echter verblijden zij ons steeds 

vaker met een bezoek in de winter. 

 De kwikstaarten foerageren dan op de platte daken 

in het centrum van Noordwijk-Binnen. Zij 

verraden zich vooral door hun welluidende roep 

wanneer zij laag over de huizen van dak naar dak 

vliegen. Voor Noordwijk is dit een nieuw 

fenomeen.  

Grote steden zijn als overwinteringsplaats al langer 

bekend (SOVON 1987.)  
De eerste aanwijzingen voor overwintering in 

Noordwijk stammen uit de winter van 1995/96. 

Er werd toen regelmatig een Grote Gele 

Kwikstaart waargenomen op diverse plaatsen in 

het centrum van Noordwijk-Binnen.  

De daaropvolgende winter was dit weer het geval. 

In de winter van 1997/98 werden zij 

echter niet gezien, terwijl het in alle 

daaropvolgende winters weer wel het 

geval was. De vroegste data van 

pleisterende vogels in het dorp zijn 1 

oktober 2000 en 12 oktober 1995. De 

laatste waarnemingen werden op 25 

januari 2001 en 4 januari 1996 

genoteerd. Opvallend hierbij was dat dit 

juist winters met wat vorst waren. De 

kwikstaarten bleven toen langer hangen 

en trokken kennelijk niet verder naar 

warmer oorden. In de overige jaren 

verdwenen zij reeds in december.  

Meer dan één exemplaar kon in geen 

van de seizoenen  worden vastgesteld. 

Alleen de afgelopen winter werden één 

maal 2 en éénmaal zelfs 3 exemplaren tegelijk 

waargenomen! Toen werden ook uit andere delen 

van het dorp Grote Gele Kwikstaarten gemeld. 

Voorzichtig kan van een toename worden 

gesproken. 

Op de vraag welke plekken in het dorp favoriet 

zijn lijkt het antwoord voor de hand liggend. 

Oude begroeide platte daken zijn favoriet. Zo is het 

ca. 90 jaar oude pand van Limburg Stirumstraat 44 

een vaste foerageerplaats. Andere daken en zelfs 

winkelluifels met plassen worden ook regelmatig 

bezocht. Water is een onontbeerlijke factor. Zo 
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werd in het verleden door Dick Passchier een 

Grote Gele Kwikstaart gezien bij de vijver op de 

omsloten binnenplaats van het raadhuis aan de 

Voorstraat. De afgelopen winter was hij ook 

regelmatig op de ondergelopen bouwplaats aan de 

Losplaatsweg te vinden. 

Ook over slaapplaatsen is nog iets te melden. In het 

verleden zag ik een Grote Gele Kwikstaart in de 

schemering een grote klimop aan de Douzastraat 

binnenvliegen. De afgelopen winter was hij tegen 

de schemering regelmatig dicht bij een hoge 

klimop aan de van Limburg Stirumstraat te vinden. 

Het lijkt een vrij voor de handliggende plaats, 

veilig en dicht bij de voedselgebieden.  

 

Hein Verkade  

 

Lit: SOVON 1987. Atlas van de Nederlandse 

vogels 

 

 

 

Antieke Rus wordt moderne Est 

 
Het levensverhaal van een Stormmeeuw 

 

We gaan een flinke stap terug in de tijd voor de 

start van dit verhaal. 

 Op 9 december 1986 sta ik op het strand bij 

Katwijk met mijn telescoop naar meeuwen te 

turen. Enkele Zilvermeeuwen hebben grote 

kleurringen om hun poten. Kleuren en codes 

worden in het boekje genoteerd om later door te 

kunnen geven aan Arie Spaans. Hij was een 

grootschalig kleurringonderzoek bij 

Zilvermeeuwen gestart in alle grote Nederlandse 

kolonies. Tussen al deze meeuwen stond ook een 

Stormmeeuw met gekleurde ringetjes. Deze waren 

echter veel bescheidener  van maat en niet 

voorzien van een code.  Toch werden de kleuren 

opgeschreven in het notitieboekje, van onder naar 

boven rood, groen en zwart. Om de andere poot 

een metalen ring. Een jaar later verscheen deze 

vogel op het Noordwijkse strand en wederom in 

1989. Ook Jo Rampen uit Katwijk  heeft deze 

Stormmeeuw  in die jaren verscheidene malen 

waargenomen. De kleurcodes werden doorgegeven 

aan het ringstation in Heteren, in de hoop iets meer 

te weten te komen over deze vogel en het 

onderzoek waarvoor hij werd geringd. Helaas werd 

nooit iets vernomen van het ringstation, en ook de 

geringde vogel liet zich niet meer zien….. 

Vele jaren verstreken en de Stormmeeuw 

vergeten……. 

Op 25 juli 1998 ziet Dick Passchier vanuit zijn 

keukenraam een Stormmeeuw met een grote witte 

ring met de code PA14 op het dak van de 

achterburen aan de Weteringkade zitten. Hij geeft 

de code aan mij door in de hoop dat ik er iets mee 

kan doen. In december van dat jaar neem ik 

dezelfde vogel PA14 in een grote groep meeuwen 

op het Noordwijkse strand waar.  

Inmiddels waren mijn kontakten in meeuwenland 

flink uitgebreid. De geringde meeuw werd gemeld 

aan Norman van Swelm in Oostvoorne, die mij 

direct wist te vertellen dat deze vogel uit Estland 

afkomstig was. Norman bood aan  de gegevens te 

zenden aan de desbetreffende onderzoeker. 

Meer dan een jaar later rolt er een brief in de bus 

uit Estland. Een enthousiaste  onderzoeker Kalev 

Rattiste meldt dat onze Noordwijkse 

waarnemingen de eerste zijn van PA14 buiten de 

kolonie waar de vogel in 1981 als jong was 

geringd en vervolgens jaar in jaar uit als 

broedvogel werd teruggevonden. De grootste 

verrassing zat echter in de staart van het verhaal. 

Terloops werd gemeld dat deze meeuw met de 

code PA14 sinds 1996 een ‘tweede leven’ was 

gestart. Hij was als jong in 1981 voorzien van een  

metalen ring, vervolgens in 1986 in de kolonie 

teruggevangen en voorzien van drie plastic 

ringetjes in de kleuren rood groen en zwart…..om 

de vogel in de kolonie beter te kunnen 

onderscheiden van de andere Stormmeeuwen. 

 In deze periode stond het IJzeren Gordijn nog fier 

overeind en konden biologen met een beperkt 
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budget zich slechts eenvoudige ringetjes 

veroorloven. Na het uiteenvallen van de Sovjetunie 

richtte het zelfstandige Estland zich meer op het 

Westen.  

Met behulp van de Zweden werd het oude 

onderzoek in de Stormmeeuwkolonie op een 

moderne wijze voortgezet.  Stormmeeuw rood-

groen-zwart kreeg een nieuwe identiteit; een goed 

afleesbare witte ring met code PA14. 

Eerst besefte ik nog niet  goed wat ik las, maar 

allengs kwam de kleurcode rood-groen-zwart mij 

steeds bekender voor.  Dus werden de oude 

notitieboekjes uit de kast gehaald en nageplozen…. 

en de kleurcode werd gevonden!  Zou dit werkelijk 

dezelfde vogel zijn?  Weer een brief naar Estland 

dus, want dit vermoeden moest nog wel bevestigd 

worden.  

Inmiddels heeft de techniek niet stil gestaan en per 

e-mail kwam deze bevestiging, het moest wel 

dezelfde vogel zijn!  Ook Kalev was verrast na 12 

jaar nog waarnemingen van deze Stormmeeuw te 

ontvangen. 

 Duidelijk was wel dat de oude politieke structuren 

en beperkte communicatie-mogelijkheden debet 

waren aan het verzanden van de waarnemingen in 

de jaren  tachtig.   

Als bijlage werd de gehele levensloop van PA14 

meegezonden. Hieronder volgt het verhaal van een 

krasse ouwe heer. 

PA 14 werd als jong mannetje in het nest op 1 juni 

1981 van een metalen ring met een nummer 

voorzien in de kolonie van het Matsalu 

natuurreservaat in het westen van Estland. Tot 

1986 wordt de vogel met de metalen ring niet 

individueel herkend. In 1986 vangt men vogel 

opnieuw als broedvogel en wordt van de genoemde 

kleurringetjes voorzien. Hij heeft dan vermoedelijk 

al enkele jaren in de kolonie gebroed. Vanaf 1986 

is er van alles bekend, ook de partners van PA14 

zijn geringd; 

 

1986 Paar met vrouwtje 4018, drie jongen 

worden vliegvlug, een ei onbevrucht. 

1987 zelfde vrouwtje, drie jongen worden 

vliegvlug. 

1988 zelfde vrouwtje, weer drie jongen 

vliegvlug. 

1989 zelfde vrouwtje, twee jongen vlieg-

vlug, een jong gestorven. 

1990 zelfde vrouwtje, een jong vliegvlug, 

twee jongen gestorven. 

1991 zelfde vrouwtje, weer een jong vlieg-

vlug en twee gestorven. 

1992 vrouwtje verdwenen, nieuw vrouwtje 

5418, PA14 is haar derde man, drie 

vliegvlugge jongen. 

1993 vrouwtje 5418 verdwenen, nieuw 

vrouwtje 2249, PA14 is haar tweede 

man. Twee jongen vliegvlug, een ei 

gepredeerd. 

1994 zelfde vrouwtje, eerste legsel gepre-

deerd, tweede legsel wegge-spoeld 

1995 zelfde vrouwtje, drie jongen vliegvlug 

1996 zelfde vrouwtje, eerste legsel gepre-

deerd, tweede legsel gepredeerd. 

1997 zelfde vrouwtje, drie vliegvlugge 

jongen. 

1998 zelfde vrouwtje, twee vliegvlugge 

jongen, een jong gestorven. 

1999 zelfde vrouwtje, twee vliegvlugge 

jongen, een jong gestorven. 

2000 zelfde vrouwtje, drie vliegvlugge 

jongen. 

 

Zo is  een onbekende Stormmeeuw met 

kleurringen ineens de meest bekende geworden. 

Het kan verkeren, ook in meeuwenland. Mocht er 

nog meer nieuws over PA14 komen dan zal dit 

weer in de Strandloper worden gemeld. Kijk 

ondertussen zelf ook eens of U deze of andere 

meeuwen met kleurringen ziet, U kunt deze 

waarnemingen altijd aan mij doorgeven, ik zorg 

dan dat ze op de juiste plaats terechtkomen. 

 

Hein Verkade  

 

 

 

….... en de Monniksgier 
 
Dick Pekelharing  

 

Het zal  iedereen wel opgevallen zijn, dat er 

tegenwoordig regelmatig meldingen zijn over  

grote roofvogels. Niemand kijkt echt op van een 

visarend of van een zeearend.   

De twee laatstgenoemde soorten hebben 

geprofiteerd van een aantal veranderingen in hun 

broedgebieden en  van beschermende maatregelen, 

op momenten dat de soort een onrustbarende 

achteruitgang vertoonde. Minder jachtdruk, minder 

gebruik van een aantal pesticiden, bescherming 
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van geschikte biotopen hebben deze beide soorten 

uit het dal weten te trekken.  

Daarnaast is het misschien ook zo, dat deze vogels 

zich gedeeltelijk hebben weten aan te passen aan 

de ook voor hen veranderde wereld.  

De zeearend is tussen 1990 en 2000 met grote  

sprongen  vooruitgegaan en er worden bijna 

onvoorstelbare aantallen genoemd (J.Bekhuis, Het 

Vogeljaar 2000, nr. 6). 

Als voorbeeld Duitsland, waar in de 

jaren zestig nog vrijwilligers de 

laatste nesten moesten bewaken om 

eierrovers (menselijke) op afstand te 

houden. Voor 1990 wordt een getal 

genoemd van 176 paren, in 1995 267 

en in 2000 zelfs 360 ! 

Deze groeiende kolonisatie aan onze 

oostgrens heeft het 

Wereldnatuurfonds ertoe gebracht om 

een geplande introductie in ons land 

niet te laten doorgaan. Men verwacht, 

dat hij vanzelf zal komen. 

Een heel speciale rubriek bij de grote 

roofvogels wordt gevormd door de gieren. In 

Europa kennen we 4 soorten gieren : aasgier, vale 

gier, monniksgier en  lammergier. 

De aasgier is hiervan de kleinste met een 

vleugelspanwijdte van 1.60 meter, de andere drie 

soorten halen spanwijdtes van maar liefst 2.50 tot 

2.90 meter. De gieren zijn vanouds aangewezen op 

uitgestrekte berggebieden, waar zij hoog boven 

hun gebied zeilend op zoek zijn naar aas. In deze 

gebieden werd echter ook steeds meer gebruik 

gemaakt van de hogere bergweiden voor het laten 

grazen van steeds grotere kudden  schapen en 

geiten. Met deze enorme kudden is het duidelijk, 

dat er wel eens een dier verongelukt of een 

natuurlijke dood sterft, waar dan uiteraard deze 

gieren op afkomen.  

Omdat de gieren dan werden aangetroffen op een 

dood schaap of een geit, werd de schuld voor de 

dood van het dier dan in de schoenen geschoven 

van de gieren, die niets anders deden dan het aas 

opruimen. Deze "misdaad" werd dan bestreden 

door het uitleggen van vergiftigd aas of werden ze 

meedogenloos neergeknald. In het begin van de 

vijftiger jaren werd bijv. in de Cevennen de laatste 

vale gier neergeschoten. Dezelfde vervolging viel 

ook andere gieren ten deel. Teneinde de gieren 

voor totale uitsterving te behoeden zijn er in 

diverse gebieden herintroductieprojecten gestart. In 

de Cevennen is eind zeventiger jaren een project 

opgezet voor de vale gier.  

Dit project is een succes geworden en er zweven 

thans weer enkele tientallen  vale gieren rond.  O.a. 

in de Franse Alpen is  een project gestart voor de 

zeldzame lammergier en ook voor de monniksgier 

is een project succesvol geweest op Mallorca. Hier 

kun je als de lucht voldoende verwarmd is, langs 

de bergruggen  in het westen van het eiland deze 

"vliegende deuren"  regelmatig bewonderen.  

Een bijverschijnsel van deze activiteiten is, dat je 

in ons land soms meldingen tegenkomt van deze 

gieren. In mei 1998 was er een melding van een 

jonge lammergier, die in Noordwijk is gezien door 

Ab Steenvoorden (Strandloper 1998, nr. 3). Deze 

bleek afkomstig uit de Alpes-Maritimes, op de 

grens tussen Frankrijk en Italië. Het vorig jaar 

verscheen er in onze streken zomaar een 

monniksgier. De broedgebieden van deze soort 

liggen nogal ver uit de buurt, nl. Spanje 

(Extremadura) ,Griekenland en het dichtst bij het 

reeds genoemde Mallorca. Waar verbleef deze 

vogel tijdens zijn verblijf in Nederland ? De eerste 

melding kwam uit Friesland, waar op 19 juli een 

onvolwassen exemplaar werd waargenomen op 

buitendijks land. Op 25 juli werd de vogel 

gesignaleerd in het Noordhollands duingebied bij 

Castricum. 13 Augustus werd hij in Noordwijk 

gesignaleerd door wie anders dan Jelle van Dijk 

met als mede-waarnemer Jan Jacobs.  Op 15 

augustus landde de gier op de Maasvlakte. Op 16 

augustus was de vogel daar nog aanwezig , waar 

hij niet alleen op een kadaver werd gezien, maar 

zich ook tegoed deed aan door een slager verstrekt 

vlees.  De 17e was de vogel er nog steeds, om 

uiteindelijk, nagestaard door een flink aantal 

vogelaars, op 18 augustus te vertrekken in de 

richting van Engeland. Of hij daar is aangekomen 

of toch nog later zijn koers heeft gewijzigd is niet 

bekend.  

Bronnen :  De Strandloper, 1998 nr. 3 

   De Strandloper, 2000 nr. 4 

   Het Vogeljaar,   2000 nr. 6 

    Dagblad Trouw. 
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NATUUR CD 

 
LUISTEREN IN HET DUIN 2 

 
Opgenomen in de Amsterdamse Water-

leidingduinen 
 

"Luisteren in het duin nr 2 ", dit is een logisch 

vervolg op cd nr 1. 

44 Nieuwe geluiden, met o.a.de waterral en zijn 

gevarieerde roep, de egel met een luidruchtig 

gesnuif en overvliegende knobbelzwanen met hun 

imponerende vleugelslag. 

De voorjaarszang van de boomleeuwerik en het 

gekwaak van de groene kikker. Het zomerse geluid 

van de hommels en de sprinkhanen in de nazomer. 

Het burlen van het damhert in de herfst, `s avonds 

in het open duinbos. 

`s Winters de krakeend en zilvermeeuw. 

De elementen onweer, regen en wind hebben ook 

hun plaats gekregen op deze cd. De golfslag van de 

zee sluit de cd af. 

 

De op deze cd verzamelde geluiden zijn 

geselecteerd uit het bandmateriaal dat ik heb 

opgenomen in de Amsterdamse Waterleiding-

duinen. Het daarvoor noodzakelijke verblijf in de 

duinen heeft mij in eerste instantie al veel 

genoegen verschaft. De gedachte deze verzameling 

in een lade op te bergen en alleen voor eigen 

gelegenheid terug te beluisteren gaf echter minder 

voldoening. Dit was de aanleiding tot het 

uitbrengen van de eerste cd  `Luisteren in het 

duin`. De belangstelling voor deze cd was, en is, 

nog steeds zo groot dat het mij tot een tweede 

selectie heeft aangezet. Voor u ligt de cd 

`Luisteren in het duin` deel twee, waarin 44 

geluiden zijn opgenomen van vogels, zoogdieren, 

amfibieën en insecten in de A.W. duinen. Ik hoop 

dat het beluisteren ervan en de toekomstige 

wandelingen in de duinen U evenveel plezier 

verschaffen als ik aan de opnamen en het 

selecteren van de geluiden heb beleefd. 

 

Productie en opnamen Wil Heemskerk 

 

Verkooppunten o.a. : 

 

Antiquariaat Moby-Dick 

Boekhandel van der Meer, Noordwijk 

Bezoekerscentrum:De Oranjekom van de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, Vogelenzang 

I.V.N. Mens en Natuur, Amsterdam 

Noord-Hollands Landschap, Castricum 

Zuid-Hollands Landschap, Rotterdam 

Natuurmuseum, Rotterdam 

Fries Natuurmuseum, Leeuwarden 

Museum Naturalis, Leiden

 

 Wat staat er op “Luisteren in het duin 2” ? 

 

 

1 Zwarte kraai                               Jan/Febr 

2 Waterral                                      Maart 

3 Brilduiker                                       ,, 

4 Blauwe reiger                                 ,, 

5 Boomleeuwerik                              ,, 

6     Roodborst                                    April 

7     Grote bonte specht + Vink              ,,                        

8    Winterkoning                                   ,, 

9     Zwarte specht                                 ,, 

10   Heggemus                                      ,, 

11   Kokmeeuw                                     ,, 

12 Kuifeend                                       ,, 

13 Grote zaagbek                               ,,                                      

14 Waterral                                      Mei 

15 Rietgors                                         ,, 

16 Graspieper                                     ,, 

17 Merel + Onweer                           ,, 

18  Braamsluiper                                ,, 

19 Stormmeeuw                                ,, 

20 Spreeuw  3x                                  ,, 

21  Houtsnip                                     ,, 

22 Roodborsttapuit                             ,, 

23 Zomertortel                                Mei 

24 Grote lijster + Regen                    ,,                                   

25 Knobbelzwaan                              ,, 

26 Rietzanger                                   Juni 

27 Groene kikker                               ,, 

28 Ekster                                            ,, 

29 Aalscholver                                   ,, 

30 Staartmees                                     ,,                      
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31  Nachtegaal  3x                            Juli 

32 Wind                                              ,, 

33 Fuut                                                ,, 

34 Kleine aardhommel                       ,, 

35 Buizerd                                          ,, 

36 Snortikker + Bruine sprinkhaan    Aug/sept                             

37 Goudvink                                       ,, 

38 Grote groene sabelsprinkhaan       ,, 

39 Harkwesp                                      ,, 

40 Egel                                                ,, 

41 Damhert                                       Okt 

42 Krakeend                                       ,, 

43 Meerkoet                                    Nov/Dec             

44 Zilvermeeuw + Zee                       ,,     

45          
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Veldwaarnemingen oktober t/m december 2000 
 

Duiker spec  47  01-12  over zee  JvD 

   67  02-12  over zee  JvD/HV 

Roodkeelduiker  1  20-10  over zee zuid  JZ 

   1  02-11  over zee zuid  JZ 

IJsduiker  1  02-10  door de branding over zee zuid  JZ 

Dodaars  1  08-10  Fagelsloot Bronsgeest  AS 

   18  21-10  AWD Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  05-11  zijsloot van het Schie (Boeckhorst)  AM 

   1  12-11  zijsloot van het Schie (Boeckhorst)  AM 

   1  22-12  Vijver Leeuwenhorst   JR 

   3  25-12  Leidse Vaart N'hout  JR 

   13  26-12  AWD van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  28-12  Oosterduinsemeer  AS 

   1  31-12  Fagelsloot Bronsgeest  AS 

   2  31-12  Maandagse Wetering Polder Hoogeweg  AS 

Roodhalsfuut  1  27-11  over zee zuid  JZ 

Geoorde Fuut  3  02-11  over zee zuid  JZ 

Grauwe 

Pijlstormvogel 

 1  27-09  over zee zuid  JZ 

Jan van Gent  533  02-10  over zee in 2 uur  HV 

   4  20-11  over zee  RS 

   1  08-12   over zee  JvD/DK 

Roerdomp  1  17-11  langs kanaal ten westen van Marelberg  JZ 

Grote Zilverrreiger  4  04-11  Noordduinen JvD/JG/BH/LS/KV 

Kleine Zwaan  8  07-11  over Duinpark zuid  JvD 

   2  26-12  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

Wilde Zwaan  3  25-12  Polder Elsgeest  JJ 

   4  26-12  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

   3  29-12  Elsgeesterpolder  AS 

Rietgans  7  01-12  over zee  JvD/HV 

   7  09-12  over zee zuid  JJ/HV 

Grauwe Gans  104  01-12  over zee  JvD 

Canadese Gans  5  14-10  Polder Hoogeweg  JVD 

Brandgans  350  16-10  over AWD thv De Zilk zuid  NW 

   125  16-10  over Elsgeester Polder zuid  NW 

   100  26-12  over zee  JvD/HV 

Rotgans  115  01-10  over zee zuid  HV/JvD/JJ 

   1  17-10  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

Indische Gans  1  14-10  Polder Hoogeweg  JVD 

Nijlgans  13  14-10  Polder Hoogeweg  JVD 

Casarca  2  14-10  Polder Hoogeweg  JVD 

Smient  234  14-10  Polder Hoogeweg  JVD 

   162  30-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   364  23-12  Polder Hoogeweg  JvD 

   137  23-12  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Krakeend  25  14-10  Polder Hoogeweg  JVD 

   64  04-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   62  30-12  Vogelsloot  JvD 

   122  31-12  Fagelsloot Bronsgeest (1 groep)  AS 

Wintertaling  106  09-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JJ/HV 

   190  23-12  Polder Hoogeweg  JvD 

Rosse Stekelstaart  1 15-22 

/12 

 vrouwtje in het Oosterduinsemeer  JB/JvD 

Wilde Eend  502  23-12  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Pijlstaart  77  04-11  over zee zuid  HV 

   2  11-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 
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Pijlstaart  79  18-11  over zee in 11/2 uur  JvD/RM 

   1  01-12  Leidse Vaart N'hout   JR 

   3  20-11  over zee zuid  RS 

   1  22-12  Vijver Leeuwenhorst  JR 

   1  28-12  Leidse Vaart N'hout   JR 

Slobeend  2  06-10  Polder Elsgeest  JvD 

   3  28-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   9  09-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV/JJ 

   6  25-12  Polder Hoogeweg  JJ 

Eidereend  156  03-12  over zee zuid  JJ/HV 

   216  25-12  over zee  JvD/AS 

Grote Zee-eend  3  19-10  over zee zuid  JZ 

   7  10-11  over zee noord  JvD/RS 

   3  25-12  over zee  JvD/RM 

Brilduiker  4  03-12  over zee zuid  JJ/HV 

   9  08-12  over zee  JvD/DK 

   12  26-12  AWD van Limburg Stirum kanaal  AS 

Nonnetje  1  26-12  AWD van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  28-12  Leidse Vaart N'hout  JR 

Middelste Zaagbek  8  12-11  over zee zuid  AS 

   6  26-11  over zee zuid  AS 

Grote Zaagbek  3  22-12  Vijver Leeuwenhorst  JR 

   4  23-12  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   3  26-12  Vijver Leeuwenhorst   JR 

   8  26-12  AWD Oosterkanaal  AS 

   2  28-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   1  28-12  Oosterduinsemeer  AS 

Bruine Kiekendief  1  04-11  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

Blauwe Kiekendief  5  3-11  over zee zuid  JvD 

   1  05-11  AWD Boeveld  RS 

Havik  1  21-10  AWD Achterhaasveld  AS 

   1  30-12  Zwetterpolder N'hout  JR 

Ruigpootbuizerd  1  26-12  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

Zeearend  1  11-11  juveniel over Coepelduijnen  AM 

Bastaardarend  1  11-11  juveniel in Polder Hoogeweg  JvD 

Slechtvalk  1  02-10  over zee zuid  HV 

   1  17-10  over zee  JvD 

   1  17-10  Elsgeesterpolder  AS 

Smelleken 

  

 2 

   

 22-10 

   

 mannetjes over zee zuid. Een van de twee kwam uitgeput 

richting strand vliegen en werd boven de branding gegrepen 

en verorberd door Zilvermeeuwen. 

JZ 

 

   1  02-11  over strand zuid  JZ    

   1  03-11  over zee zuid  JvD 

Waterral  3  21-10  AWD Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  22-10  slootje Zwarte Pad Coepelduynen  AS 

   3  26-12  AWD van Limburg Stirum kanaal  AS 

Goudplevier  800  29-12  Elsgeesterpolder  AS 

  1800  29-12  Polder Hoogeweg  AS 

Drieteenstrandloper  650  18-12  op strand tussen paal 71 en 81  HV 

Bonte Strandloper  4  29-12  Polder Hoogeweg  AS 

Kemphaan  5  29-12  Elsgeesterpolder  AS 

   14  29-12  Polder Hoogeweg  AS 

Bokje  1  18-11  De Wouwen AWD  JZ 

Houtsnip  1  04-11  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

   1  18-12  Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   3  28-12  Vinkenveld Noordwijk  AS 

   2  28-12  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

   1  30-12  Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Watersnip  26  25-12  Polder Hoogeweg  JJ 
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Watersnip  38  29-12  Elsgeesterpolder (1 groep)  AS 

   2  30-12  Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Wulp  172  29-12  Elsgeesterpolder (1 groep)  AS 

Groenpootruiter  1  17-10  overvliegend Boekerslootlaan  AS 

   1  26-12  AWD rondvliegend Pindabergje  AS 

Steenloper  12  29-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   11  05-11  Binnenwatering Katwijk  HV 

   5  17-12  strand Katwijk-Noordwijk   JvD 

Middelste Jager  3  03-10  over zee  JvD/RM/DP 

   1  04-11  over zee zuid  HV 

   4  10-11  over zee zuid  RS 

   2  18-11  over zee (9.00-10.30)  JvD/RM 

Kleine Jager  3  03-10  over zee zuid  JZ 

   2  05-10  over zee zuid  JZ 

Kleinste Jager  1  19-10  juveniel lichte fase door de branding zuid  JZ 

Grote Jager  1  01-10  over zee zuid  JJ 

   1  04-10  over zee  JvD/RM/JR 

   1  28-10  over zee  JvD/JJ/RS 

Zwartkopmeeuw  1  02-10  over zee zuid  HV 

Dwergmeeuw  96  10-11  over zee  JvD/RS 

   160  18-11  over zee (9.00-10.30) JvD/RM 

   58  09-12  over zee  JvD/HV 

Zilvermeeuw 7100  18-12  op strand tussen paal 71 en 81  HV 

Geelpootmeeuw  2  02-10  adult en 3de kj op strand tussen paal 72 en 74  JZ 

   5  03-10  4 adult en een 2de kj op strand tussen paal 72 en 74  JZ 

   3  05-10  1 adult en twee 1ste kj op strand tussen paal 72 en 74  JZ 

   1  08-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  14-10  op strand  HV 

   1  15-10  Binnenwatering Katwijk  HV  

   2  19-10  1 adult en een 1ste kj op strand tussen paal 72 en 74  JZ 

   1  20-10  1 adult op strand thv paal 74  JZ 

   1  22-10  1 adult op strand tussen  paal 72 en 74  JZ 

   1  29-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  13-11  1 adult op strand thv paal 73  JZ 

   3  01-12  2 adult en een 1ste winter op strand tussen  paal 72 en 74  JZ 

Pontische Meeuw  2  18-09  op strand tussen paal 72 en 74  JZ 

   3  19-09  2 adult en een 2de kj gefotografeerd op strand tussen paal 

72 en 74 

 JZ 

   3  27-09  een 1ste kj en twee 3de kj op strand tussen paal 72 en 74  JZ 

   2  29-09  twee 2de kj op strand tussen paal 72 en 74  JZ 

   3  02-10  1 adult en twee 3de kj op strand tussen paal 72 en 74  JZ 

   1  05-10  een 3de kj op strand thv paal 73  JZ 

   1  13-11  1 adult op strand thv paal 72  JZ 

   1  01-12  1 adult op strand thv paal 72  JZ 

Baltische Meeuw  1  07-09  1 adult op strand thv paal 72  JZ 

   1  25-09  1 adult op strand thv paal 72  JZ 

   1  19-10  1 adult gefotografeerd op strand thv paal 74  JZ 

         waarnemingen worden nog ingediend bij de CDNA  JZ 

   1  25-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

Drieteenmeeuw  52  02-12  over zee JvD/HV 

   66  03-12  over zee zuid  HV 

   92  09-12  over zee  JvD/HV 

Kleine Alk  1  01-12  over zee  JvD 

   1  31-12  in vogelasiel aanwezig: gebracht door?  JvD 

Ransuil  1  17-10  jagend (06.30) Leidse Vaart  AS 

Velduil  2  05-11  AWD Boeveld  RS/RoS 

Boomleeuwerik  6  22-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

   2  04-11  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

   15  28-12  Vinkenveld Noordwijk  AS 
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Strandleeuwerik  3  22-10  overvliegend Coepelduynen  AS 

Grote Pieper  1  24-09  roepend op de trek zuid nabij Luchter Zeeduinen  JZ 

   1  02-10  roepend op de trek zuid nabij Luchter Zeeduinen  JZ 

Duinpieper  1  24-08  roepend op de trek zuid over Marelberg  JZ 

   1  19-09  roepend op de trek zuid nabij Luchter Zeeduinen  JZ 

   1  21-09  roepend op de trek zuid nabij Luchter Zeeduinen  JZ 

Roodkeelpieper  1  14-09  roepend op de trek zuid nabij de Westhoek AWD  JZ 

   1  19-09  roepend op de trek zuid nabij Luchter Zeeduinen  JZ 

   1  24-09  roepend op de trek zuid nabij Luchter Zeeduinen  JZ 

Oeverpieper  1  05-11  aan de rand strand/duinen thv paal 73  JZ 

Waterpieper  2  29-12  Elsgeesterpolder  AS 

Gr. Gele Kwikstaart  1  01-10  op dak Bronckhorstschool  HV 

   1  02-10  over Luchter Zeeduinen zuid  JZ  

   7  08-10  over Coepelduijnen  JvD/RS 

   1  15-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  17-10  Leidse Vaart Nwh  AS 

   2  20-10  over Luchter Zeeduinen zuid  JZ 

   2  22-10  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

   3  04-11  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

   1  04-11  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

   3  04-11  van Limburg Stirumstraat  HV 

   1  24-11  Polder Elsgeest  NW 

   1  28-11  Overvliegend Van Panhuysstraat   JR 

   2  06-12  Van Limburg Stirumstraat  HV 

   1  11-12  Boekhorstlaan Voorhout  NW 

   1  18-12  overvliegend Politieburo Noordwijk   JR 

   1  18-12  Leidse Vaart Noordwijkerhout  AS 

   1  28-12  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

   1  31-12  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

Pestvogel  1  23/24-

12 

 tuin Duinpark  JvD 

   3  27-12  Beeklaan Noordwijk  AS 

   2  28-12  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

Zwarte Roodstaart  1  12-11  Uitwatering Katwijk  AS 

   1  02-12  tuin van Limburg Stirumstraat  HV 

   1  17-12  tuin van Limburg Stirumstraat  HV 

Beflijster  1  22-10  zeereep Coepelduynen  AS 

   2  04-11  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

Koperwiek 2000  29-12  voedsel zoekend op Paardenkerkhof AWD  NW 

Grote Lijster  4  21-10  AWD Achterhaasveld  AS 

   4  04-11  overvliegend Puinhoop Coepelduynen  AS 

   1  28-12  Vinkenveld Noordwijk  AS 

   1  28-12  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

   1  28-12  Oosterduinsemeer zuidoever  AS 

Vale Lijster 

  

 1 

   

 04-11 

   

 adult mannetje trekkend naar zuid in een groep 

Koperwieken 

 waarnemingen wordt nog ingediend bij de CDNA 

 JZ 

Zwartkop  1  18-11  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   1  26-11  Duinpark  JvD 

Tjiftjaf  2  28-12  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

Bruine Boszanger  1  26-11  Coepelduynen nabij Puinhoop  FvD/AS 

Humes Bladkoning  1  31-12  tuin Prins Bernhardstraat  JJ 

Vuurgoudhaan  2  02-10  Westhoek AWD  JZ 

   2  05-10  Kop van het Grote Vlak AWD  JZ 

   4  08-10  AWD Achterhaasveld  AS 

   14  21-10  AWD Haasveld en Achterhaasveld  AS 

   2  22-10  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 

   1  22-10  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  04-11  v.d. Berghstichting Noordwijk  AS 
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Kleine 

Vliegenvanger 

 1  31-08  adult mannetje ca 5 min. tp in Achterhaasveldbos AWD  JZ 

Baardman  12  21-10  AWD overvliegend Limburg Stirum kanaal  AS 

   10  22-10  overvliegend Coepelduynen  AS 

    ++  22-10  een groepje trekken over Marelvlak zuid  JZ 

Buidelmees  1  24-09  roepend over de Luchter Zeeduinen zuid  JZ 

   1  22-10  langs Van Limburg Stirumkanaal thv Mosduintjes  JZ 

Kauw  220  25-12  in één groep in Polder Hoogeweg  JJ 

Roek  1  21-10  overvliegend AWD Haasveld  AS 

   33  22-10  overvliegend Coepelduynen  AS 

   6  05-11  over Puinhoop Katwijk  AM 

Zwarte Kraai  74  18-12  op strand tussen paal 71 en 81  HV 

Bonte Kraai  1  29-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  13-11  op strand thv paal 77  HV 

   1  18-12  op strand thv paal 76  HV 

Frater  1  28-12  Coepelduynen  NW 

Kleine Barmsijs   5  21-10  AWD omgeving Haasveld  AS 

Goudvink  5  08-10  AWD omgeving Achterhaasveld  AS 

   3  21-10  AWD langs Oosterkanaal  AS 

IJsgors  3  02-10  over Luchter Zeeduinen zuid  JZ 

   1  02-10  over Luchter Zeeduinen zuid  JZ 

   1  09-10  over Luchter Zeeduinen zuid  JZ 

   2  15-10  over Van Limburg Stirumvallei  NW 

   2  20-10  over Luchter Zeeduinen zuid  JZ 

   1  02-11  richting zuid over Biezenvlakje AWD  JZ 

 Sneeuwgors   3  15-10  over Van Limburg Stirumvallei  NW 

   1  05-11  Luchter Zeeduinen  JZ 

   1  29-11  over Voorhout zuid  NW 

Ortolaan  1  31-08  roepend overtrekkend over Marelberg zuid  JZ 

 
Waarnemers: 

 

JB = Joost Bouwmeester 

FvD = Frank van Duivenvoorden 

JvD = Jelle van Dijk 

JG = Johan Goudzwaard 

BH = Benno Heethuis 

JJ =  Jan Jacobs 

DK = Dineke Kistemaker 

AM = Annelies Marijnis 

RM = Rob de Mooij 

JR = Job de Ridder 

AS  = Ab Steenvoorden 

LS = Leo Schaap 

RS = Rien Sluijs 

RoS = Robert Sluijs 

HV = Hein Verkade 

KV = Koene Vegter 

NW = Niko Wanders 

JZ = Jan Zwaaneveld 
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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; Gr. 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 
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Aankomstdata zomergasten in Noordwijk en Omstreken 
 

Ingevulde formulieren inleveren voor 1juli 2001, alleen waarnemingen, die in het gebied zijn 

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

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

NG Noordwijk 
 

Soort 
 
 Aantal 

 
 Plaats 

 
Datum 

 
Zomertaling 

 
 

 
 

 
 

 
Boomvalk 

 
 

 
 

 
 

 
Grutto 

 
 

 
 

 
 

 
Visdief 

 
 

 
 

 
 

 
Tortelduif 

 
 

 
 

 
 

 
Koekoek 

 
 

 
 

 
 

 
Gierzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Huiszwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Boerenzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Gele kwikstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Boompieper 

 
 

 
 

 
 

 
Tapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Roodborsttapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Paapje 

 
 

 
 

 
 

 
Gekraagde Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Zwarte Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Nachtegaal 

 
 

 
 

 
 

 
Sprinkhaanzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Bosrietzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Kleine Karekiet 

 
 

 
 

 
 

 
Spotvogel 

 
 

 
 

 
 

 
Zwartkop 

 
 

 
 

 
 

 
Tuinfluiter 

 
 

 
 

 
 

 
Grasmus 

 
 

 
 

 
 

 
Braamsluiper 

 
 

 
 

 
 

 
Fitis 

 
 

 
 

 
 

 
Tjiftjaf 

 
 

 
 

 
 

 
Wielewaal 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

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

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




