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AGENDA 
 

 
Lezingen: 

 

vrijdagavond 25 januari 2002: 

Lezing over Mongolië door de heer G. de Roos. 

 

vrijdagavond 22 februari 2002: 

Lezing over Vossen door de heer Jaap Mulder. 

 

vrijdagavond 22 maart 2002: 

Jaarvergadering met presentaties van eigen leden. 

 

Excursies: 

 

vrijdag 28 december 2001: 

Excursie naar het noordelijk Deltagebied. Vertrek 

om 8.00 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

zaterdag 9 februari 2002: 

Excursie naar Flevoland. Vertrek om 7.30 uur vanaf 

het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

 

Inloopochtenden in het Natuurcentrum: 

 

zaterdag 5 januari 2002 en zaterdag 2 maart 2002. 

 

 

Jeugdactiviteiten in het Natuurcentrum: 

 

Zaterdag 12 januari 2002 (braakballen pluizen) en 

zaterdag 16 februari 2002 (excursie naar het 

Vogelasiel). 

 

 

Nieuwjaarsreceptie in het Natuurcentrum: 

 

zondag 6 januari 2002 van 16.00 - 18.00 uur. 

 

Zie voor het uitgebreide programma het groene 

inlegvel in deze strandloper. 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 

28 september 2001 
 
Aanwezig: circa 85 leden en belangstellenden 

 

Opening 

De voorzitter, Jelle van Dijk, opent deze avond en 

heet alle aanwezigen en in het bijzonder de spreker 

van deze avond van harte welkom. 

 

Mededelingen van het bestuur 

 

Statutenwijziging 

Het bestuur bereidt een statutenwijziging voor, 

waarbij artikel 2 (doelstelling) uitvoeriger en 

nauwkeuriger geformuleerd zal worden. In het 

beroep dat onze vereniging had aangespannen bij 

de Haagse bestuursrechter in de kwestie van het 

niet-ontvankelijk zijn in de zaak Calorama, werden 

wij in het ongelijk gesteld, louter op grond van de 

huidige formulering van artikel 2 van onze 

statuten. 

 

Penningmeester 

In de Strandloper van september 2001 is gewag 

gemaakt van het feit dat Koene Vegter  bereid 

gevonden het penningmeesterschap van Jan 

Veefkind  over te nemen. Indien geen 

tegenkandidaten worden ingediend, zal de heer 

Vegter per 1 januari 2002 deel van het bestuur 

uitmaken. Hiermee komt een einde aan een periode 

van 25 jaar waarin Jan Veefkind de financiën van 

onze vereniging op voortreffelijke wijze beheerde. 

De jaarstukken van 2001 zullen tijdens de 

jaarvergadering van 22 maart 2002 nog door Jan 

Veefkind worden toegelicht. 

 

Paddestoelencursus 

De voorzitter maakt bekend dat op maandagavond 

15 oktober een basiscursus Paddestoelen zal 

worden gegeven. Hieraan is een excursie op 

zondagmorgen 21 oktober in Nieuw-Leeuwenhorst  

verbonden. Aansluitend op dit bericht toont de 

voorzitter een tekening van de Inkvisstinkzwam 

die recentelijk bij Oegstgeest werd ontdekt. 

 

Lezing van de heer Bert-Jan Bol over 

Torenvalken en Ransuilen 

De heer Bol uit Badhoevedorp controleert al vele 

jaren ruim 50 kasten voor Torenvalken in de 

Haarlemmermeer. Vooral rond Schiphol komen 

veel Torenvalken voor. Om de Kieviten zoveel 

mogelijk te weren vanwege het gevaar voor 



 5 

vliegtuigen, maait men het gras zo’n 10 cm boven 

de grond. Dit maakt het gebied buitengewoon 

geschikt voor Veldmuizen. Behalve Torenvalken 

trekt dit ook Velduilen en Buizerden aan. Bert-Jan 

Bol probeert ook met listige vangmethoden zoveel 

mogelijk volwassen Torenvalken te ringen. 

Uitvoerig ging hij in op de diverse kleden en 

ruistadia van mannetjes en vrouwtjes.  

In het winterhalfjaar controleert Bert-Jan Bol een 

aantal slaapplaatsen van  Ransuilen (in totaal zo’n 

150 exemplaren!). Met vleugelmerken probeert hij 

de vogels individueel te volgen om zo iets te 

kunnen zeggen over plaatstrouw. De laatste jaren 

zijn er zo’n 20 kasten voor Kerkuilen opgehangen. 

Dit heeft tot nu toe 3 paren broedende Kerkuilen 

opgeleverd. 

 

Sluiting 

Vanwege het reeds gevorderde tijdstip (de spreker 

had heel veel te vertellen!), is er slechts ruimte 

voor een enkele vraag.  

Hierna attendeert de voorzitter de aanwezigen nog 

op de inloopochtenden en de excursie naar de Pier 

van IJmuiden op 13 oktober 2001. 

 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 

26 oktober 2001 
 
 Aanwezig: circa 65 belangstellenden 

 

Opening 

 

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

vergadering en heet alle aanwezigen van harte 

welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Toekomst Natuurcentrum Jan Verwey: De 

voorzitter geeft allereerst een korte toelichting op de 

laatste ontwikkelingen in de directe omgeving van 

ons natuurcentrum. Zoals bekend is geruime tijd 

geleden de Openbare School afgebrand. Los van het 

verlies van dit markante gebouw rijst nu de vraag in 

welke vorm deze school weer moet worden 

opgebouwd. Zo bleek ondermeer het verzekerde 

bedrag veel te laag te zijn. Om toch tot een aan-

vaardbaar bouwplan te komen, moet er iets extra's 

gebouwd worden om uit de opbrengst hiervan de 

nieuwe school aanvullend te kunnen financieren. 

Tevens is er gelegenheid voor een herstelplan van de 

naastgelegen bibliotheek, het creëren van een aantal 

appartementen en een nieuwe invulling van de ter-

reinen, waarop de Willibrord Mavo en het Jan 

Verweij Natuurcentrum gelegen zijn. Dit betekent, 

dat er op het ogenblik een overlegplatform is, 

waarbinnen diverse planvarianten worden 

besproken. Ook onze vereniging is daarin ook 

vertegenwoordigd. Het is op het ogenblik moeilijk in 

te schatten, welke richting het uitgaat, maar er moet 

ernstig rekening worden gehouden met het feit, dat 

het Natuurcentrum wordt meegenomen in de 

renovatieplannen en dat te zijner tijd naar een ander 

onderkomen gezocht moet worden. 

Benoeming nieuw bestuurslid: De voorzitter stelt 

voor Koene Vegter als nieuw bestuurslid aan te 

wijzen. Hij zal aan het begin van het volgend jaar 

Jan Veefkind in de functie van penningmeester gaan 

opvolgen. Van Jan Veefkind, die ruim 20 jaar het 

penningmeesterschap heeft verricht zal te zijner tijd 

op passende wijze afscheid worden genomen. De 

benoeming wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

De voorzitter maakt melding van een 

Steppekiekendief, die onlangs in deze omgeving is 

waargenomen. Verder wordt een melding van een 

IJsvogel gemeld op het landgoed Leeuwenhorst te 

Noordwijkerhout. Hierna stelt de voorzitter voor het 

woord te verlenen aan een van beide sprekers van 

vanavond, die het onderwerp "walvisachtigen" in de 

Noordzee zullen belichten.  

 

Lezing van Mevr. Addink en de heer Smeenk 

over walvisachtigen in de Noordzee 

 

Voor de pauze geeft mevrouw Addink een 

toelichting op haar onderzoek, dat zij de laatste jaren 

onder Bruinvissen heeft verricht. Naast fluctuaties in 

het voorkomen behandelt zij ook het gedrag van 

deze dieren. Opvallend is, dat de Bruinvis na een 

afwezigheid van bijna veertig jaar zich nu weer 

regelmatig laat zien. Een en ander hangt samen met 

de visserij en misschien een opwarming van de 

Noordzee. 

Tijdens de pauze is er gelegenheid een zojuist 

gestrande Bruinvis in de expositieruimte te bekijken, 

die de heer Smeenk juist vandaag nog uit Petten 

heeft meegenomen. 
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Na de pauze neemt de heer Smeenk het woord over 

en gaat met name in op het verschijnen en 

verdwijnen van verschillende andere walvisachtigen. 

Zo is de Gewone Dolfijn nagenoeg verdwenen, maar 

de laatste tijd komen er weer meer strandingen voor. 

Opvallend is de toename van Witsnuitdolfijnen. Ook 

maakt hij melding van strandingen van enkele vrij 

recente Witflankdolfijnen. Tuimelaars werden 

vroeger vrij regelmatig gezien, maar zijn de laatste 

tijd nog maar nauwelijks waargenomen. Dit heeft 

waarschijnlijk te maken met bepaalde 

verschuivingen in de visstand. 

Tot slot gaat de heer Smeenk in op de recente 

strandingen van Potvissen. Het gaat hier steeds om 

jonge mannetjes, die bij het terugkeren per ongeluk 

de te ondiepe Noordzee intrekken met alle tragische 

gevolgen van dien. Daarbij stipt hij nog even de 

recente stranding van een Dwergvinvis te Noordwijk 

aan. 

Na de beide lezingen, die bij het aanwezige publiek 

zeer in de smaak vielen, dankt de voorzitter hen 

hartelijk voor hun bijdrage. 

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

Zoals reeds gezegd vindt de volgende vergadering 

plaats op vrijdag 30 november a.s. Dan spreekt 

Martin Koning over Geologie en natuurleven in de 

Eifel. Hierna sluit de voorzitter deze bijeenkomst. 

 

 

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 

30 november 2001 
 
Aanwezig: 50 leden 

Opening 

 

De voorzitter, Jelle van Dijk, opent deze vergadering 

en heet de aanwezigen van harte welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Excursies en overige bijeenkomsten: Allereerst 

deelt de voorzitter mee, dat de ganzenexcursie van 

dit jaar plaatsvindt op vrijdag 28 december a.s. 

Vertrek is om 8.00 uur 's morgens vanaf het Jan 

Verwey Natuurcentrum. De excursie gaat in de 

richting van Zeeland. 

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op zondag 6 

januari 2002 van 16.00 - 18.00 uur In het Jan 

Verwey Natuurcentrum. 

De eerstkomende inloopochtend vindt plaats op 

zaterdag 5 januari 2002 a.s. van 10.00 - 12.00 uur. 

Rijn- en Gouwelijn: De voorzitter heeft onlangs een 

bijeenkomst van de zg. Klankbordgroep bijgewoond, 

die als taak heeft zienswijzen te geven over dit 

tramproject. De bedoeling is, dat Noordwijk in de 

toekomst een tramverbinding krijgt met het 

achterland. De voorzitter stelt zelf de nodige twijfels 

bij de haalbaarheid van dit project. 

Inloopochtend: Hoewel de inloopochtend in eerste 

instantie organisatorisch onder Nel Nooijen vallen, 

heeft zij de wens naar voren gebracht bij de 

betreffende projectonderdelen graag assistentie van 

anderen te ontvangen De voorzitter doet een oproep 

aan de aanwezigen te overwegen om haar als coördi-

nator te helpen. 

Paddestoelenwerkgroep: De secretaris, Kees 

Verweij, geeft in het kort de afgelopen activiteiten 

van deze werkgroep weer. Op donderdag 24 januari 

2002 zal er voor allen, die binnen deze werkgroep 

actief zijn geweest, een gezamenlijke avond worden 

georganiseerd, waarbij o.a. de mooiste 

waarnemingen worden getoond. Verder zullen de 

plannen voor het komend seizoen worden 

besproken. Ook belangstellenden zijn hiervoor 

welkom. 

Toekomst Natuurcentrum:  De voorzitter deelt 

mee, dat op dinsdag 4 december a.s. de toekomst van 

het gehele gebied, waarin ook het Natuurcentrum is 

gelegen, verder wordt besproken in de betreffende 

gemeentelijke commissie. Tijdens de vorige 

ledenvergadering is hierover al het een en ander naar 

voren gebracht. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Allereerst wordt melding gemaakt van een tweetal 

Waterspreeuwen, die zich al een tijdje ophouden aan 

het begin van de toegang van de Amsterdamse 

Waterleidingduinen aan de Zandvoortselaan. Verder 

zijn er 5 Sneeuwgorzen gezien op het strand ter 

hoogte van het Hotel De Baak aan de Kon. 

Astridboulevard te Noordwijk.  

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zou een 

Kerkuil hebben gebroed. 

In de Boerhaavestraat te Voorhout is onlangs een 

Kleine bonte specht waargenomen. Een leuke 

waarneming is verder een Wezel in een tuin aan de 

Duinkant te Noordwijk. 
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Sedert enkele weken verblijven er weer enkele Grote 

gele kwikstaarten op daken in Noordwijk Binnen. 

Tot slot wordt nog even melding gemaakt van het 

succesvolle besluit de bouwplannen rond de 

Ruigenhoek stil te leggen. De aanwezigheid van 

Zandhagedissen heeft hieraan sterk bijgedragen. 

 

Lezing van de heer M. Koning over de geologie 

en het natuurleven in de Eifel 

Na de rondvraag verleent de voorzitter aan de heer 

Koning het woord. 

Allereerst geeft Martin Koning een kort overzicht 

van dit gebied en gaat daarbij op een stukje historie 

en enkele belangrijke karakteristieken van het 

landschap. Zo is een groot deel van vulkanische 

oorsprong, het geen hij bijvoorbeeld laat zien aan de 

hand van opnamen van oude basaltgroeven. Ook zijn 

er belangrijke kalkgedeelten.  

Deze verscheidenheid aan bodemtypen verklaren 

daarmee de grote verscheidenheid aan planten 

insecten e.d. 

De Eifel is een middelgebergte, dat is 

gelegen tussen Aken, Koblenz en Trier. 

Bijzondere vermelding verdienen het grote 

aantal verschillende orchideeënsoorten, de 

vele vlinders en fossielen. Hoewel dit gebied 

volgens Martin Koning nog steeds zeer de 

moeite waard is, is er volgens hem toch ook 

het nodige verloren gegaan. Dit heeft hij in 

de loop van de 15 bezoeken, die hij aan dit 

gebied heeft gebracht, duidelijk kunnen vast-

stellen. Zo zijn vele weiden veel meer bemest 

geraakt en ook bouwactiviteiten hebben hun 

tol geëist.  

Tot slot gaat Martin Koning in op enkele 

culturele aspecten van dit gebied, zoals de 

grote variatie aan kruisen, die overal in de gebied 

staan. Met name gaat hij hierbij in op de oorsprong 

en de verschillende typen. 

Na afloop dankt de voorzitter Martin Koning voor 

zijn bijdrage, waarna hij een hartelijk applaus 

ontvangt. 

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

Nog even wordt de komende ledenvergadering 

vermeld. Deze vindt plaats op vrijdagavond 25 

januari 2002 plaats. Dan zal de heer G. de Roos 

spreken over Mongolië.  

Hierna sluit de voorzitter deze vergadering en wenst 

een ieder wel thuis. 
 

 

Inloopochtenden in het Jan Verwey Natuurcentrum, Weteringkade 

27 te Noordwijk 
 
De zaterdagse inloopochtenden in het Jan Verwey 

Natuurcentrum zijn tot nu toe zo succesvol verlopen, 

dat het bestuur heeft besloten voortaan elke eerste 

zaterdagmorgen in de maand dit centrum open te 

stellen. Deze inloopochtenden komen in de plaats 

van de openstelling op de woensdagmiddagen in de 

periode van mei t/m september. Van 10.00 tot 12.00 

uur 's morgens kunt u gerust even langs komen om 

bijvoorbeeld wat meer te weten te komen over wat er 

op het ogenblik in onze nabije omgeving te zien of te 

doen is. Ook kunt u uw eigen waarnemingen of 

vragen uitwisselen met anderen. Verder kunt u de 

tentoonstelling over de landschappen in en rond 

Noordwijk bekijken. 

Vanzelfsprekend kunt u gebruik maken van onze 

bibliotheek, waar tijdschriften en boeken over ieder 

natuuronderwerp te vinden zijn. 

Tot slot worden er verschillende natuurartikelen 

verkocht zoals zoekkaarten, loups, vogelposters enz. 

en niet te vergeten onze vermaarde Natuurgids voor 

de Duin- en Bollenstreek. 

Voldoende redenen om even langs te komen. Het is 

er gezellig en de koffie (ook thee!) staat klaar. 

Voor het eerste kwartaal van het komend jaar zijn de 

inloopochtenden op zaterdag 5 januari en zaterdag  2 

maart.Houdt deze data in de gaten want ieder 

moment in de natuur is weer anders en roept nieuwe 

vragen op. Wij staan klaar om uw vragen te 

beantwoorden en suggesties te doen.  

 

Graag tot ziens in het Jan Verwey Natuurcentrum!     
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NATUURCURSUS 
 

 
Geïnspireerd door de grote belangstelling voor natuurcursussen in Lisse en Leiden, zal in het voorjaar van 

2002 ook in Noordwijk een eenvoudige natuurcursus worden georganiseerd. 

Deze cursus zal bestaan uit: 

• drie cursusavonden (20.00 – 22.00u) 

plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 

•  drie excursies (8.00 – 10.00u). 

vertrek per fiets vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum 

 

Uitgegaan wordt van drie landschapstypen: bossen, polders en duinen.  

Deze landschappen worden op elke cursusavond ingeleid door kort in te gaan op de ontstaansgeschiedenis. 

Hierna wordt aandacht geschonken aan de vegetatie en de voor dat landschap karakteristieke vogels. De 

nadruk komt steeds te liggen op de relatie die bestaat tussen landschap en flora en fauna. Het gaat er niet in 

de eerste plaats om zoveel mogelijk  soorten te herkennen, maar om te leren zien waarom een soort in een 

bepaald landschap te vinden is. 

Cursusgeld € 20,- . De deelnemers ontvangen hiervoor  1 ex. van de Natuurgids voor de Duin- en 

Bollenstreek, koffie, studiemateriaal en deskundige begeleiding op de excursies. 

 

Het programma is als volgt: 

 

1. B O S S E N 

Maandag 18 maart:  cursusavond 

a. inleiding over strandwallen en bosontwikkeling: Jelle van Dijk 

b. voorkomen van stinzenplanten en exoten op Offem: Kees Verwey 

c. bosvogels:  Rien Sluijs 

 Zaterdag 23 maart: excursie op Offem   

 

 

2. P O L D E R S 

Maandag 8 april: cursusavond 

a. inleiding over graslanden en bollenteelt: Jelle van Dijk 

b. slootvegetaties: Jelle van Dijk 

c. vogels van de bollenvelden: Rien Sluijs 

d. vogels van de graslanden: Rien Sluijs 

Zaterdag 13 april: excursie naar Polder Hoogeweg 

 

 

3. DUINEN 

Dinsdag  21 mei: cursusavond 

a. inleiding over de duinvorming en vegetatie: Leen Schouten  

b. vogels van zeereep, open duin en struweel: Jelle van Dijk 

Zaterdag 25 mei: excursie naar de Noordduinen 

 

 

 

Opgeven  zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk  1 maart 2002 
 

bij Rien Sluijs: tel. 071 – 3610945 of E-mail: sluijsrien@hotmail.com 
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 Gezocht: 

Coördinator voor de inloopochtenden 
 

 

De inloopochtenden in het Jan Verwey Natuurcentrum zijn in de plaats gekomen voor de traditionele 

openingstijden voor het publiek op de woensdagmiddagen. 

Deze inloopochtenden vinden plaats op iedere eerste zaterdagmorgen van de maand  van 10.00 tot 12.00 uur. 

Er is dan gelegenheid voor gebruik van bibliotheek, het stellen van vragen, het bespreken van actuele 

natuuronderwerpen e.d. 

Er wordt gestreefd naar een bezetting van minimaal 2 personentijdens deze ochtenden. 

De taak van de coördinator is het opstellen van een rooster voor de bezetting van deze ochtenden, het verzorgen 

van de publiciteit, het eventueel in aansluiting hierop (laten) verzorgen van excursies enz. 

 

Bent u geïnteresseerd, neem dan gerust even contact op met Nel Nooijen, Johannes Molegraafstraat 14 te 

Noordwijk. Haar telefoonnummer is 3611347. Zij kan u hierover heel wat meer vertellen.  

Meer informatie is overigens ook nog in deze Strandloper te vinden. 

 

Denk gerust eens even na over deze leuke, afwisselende job in het Natuurcentrum! 

 

                               

Waddenexcursie Ameland 
 

Al redelijk vroeg in het seizoen, namelijk op 

vrijdag 31 augustus, vertrok een groep van ruim 30 

mensen voor het jaarlijkse Waddenweekend. Dit 

jaar met Ameland als reisdoel. Gelukkig was het 

nog augustus waardoor enige vertraagde rijders 

met de laatste late boot van het seizoen alsnog naar 

Ameland konden komen. 

 

Het vakantiehuis Kienstra in Buren was voor enige 

oude “Waddenweekend rotten” een hernieuwde 

kennismaking sinds 1990. De toedeling van de 

kamers met de daarbij behorende opdeling in 

stellen en losse  vrouwen en mannen bracht deze 

keer aan het licht dat een nieuwe categorie was 

ingesteld; de leiding. 

 

De volgende morgen werd al voor het ontbijt door 

een aantal vroege vogels een bezoek aan het strand 

gebracht. Na het ontbijt en het ophalen van de 

fietsen waren we meer mobiel. Een eerste 

opsplitsing bracht een groep naar het oosten en een 

groep naar het westen van het eiland. In het westen 

vonden we een mooi plekje op de dijk, in de zon 

zodat iedereen kon genieten van het uitzicht en de 

vogels waarbij door de echte vogelaars onder ons 

de eerste waarnemingen genoteerd konden worden. 

Naast de verwachte soorten vond een Kleine 

Zilverreiger het blijkbaar nodig om een 

demonstratievlucht uit te voeren en deze ook nog 

eens te herhalen. 

 

Na dit punt viel de groep bij Hollum in kleinere 

delen uiteen door een regenbui, trek in koffie of op 

zoek naar ander uitzichtpunten. 

 

Een ander deel van de groep was naar het oosten 

getrokken en dacht als bijzondere waarneming een 

ruigpootbuizerd gesignaleerd te hebben. Deze 

waarneming werd in twijfel getrokken en bij een 

hernieuwde zoektocht in de avonduren liet deze 

buizerd zich niet meer zien. 

 

De uitschakeling van het Nederlands elftal bracht 

vervolgens een dip in de stemming bij een deel van 

de deelnemers maar deze dip werd weer geheel te 

niet gedaan door de smaak van de traditionele 

macaroni maaltijd. 

 

De avond werd gevuld met een variant op de 

“Waddenkwis”,waarbij geen kennis van Ameland 
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aan de orde kwam maar onder andere een beroep 

werd gedaan op de tekenkwaliteiten van alle 

aanwezigen. De opdracht waren soms makkelijk, 

maar hoe teken je; Moeder Natuur, Pleisterplaats, 

Wadden-weekend, Holenbroeder, Territorium of 

Uilskuiken om er maar eens een paar te noemen. 

 

Uit de andere vragen bleek hoe erg het 

verspreidingsgebied van het Korhoen in de laatste 

dertig jaar is afgenomen, dat een aantal vogels in 

een bepaalde streek bekend staat onder namen 

zoals Dondergans, Melkstaartje of Landmetertje en 

dat een vogelroep op papier moeilijk te herkennen 

is. 

De dichtkunst bleek geen echte talenten op te 

leveren of het moet de volgende aanvulling op de 

gegeven twee regels limerick zijn; 

Een wadden-weekender in Buren 

Zat dom op dit blaadje te turen 

Zat zich te bezinnen 

Wat doe ik hierbinnen 

Ik ga liever vogeltjes gluren 

 

Er werd weer met wisselende inzet gestreden 

omdat ook deze keer de prijs een taak opleverde. 

 

Op de wat grijze zondagochtend verspreidden we 

ons weer over het eiland. Na een wandeling 

hadden we vanaf het uitzicht punt in het oosten van 

Ameland een prachtig uitzicht op een aantal Bruine 

Kiekendieven, door de kenners gekwalificeerd als 

oudere vrouwtjes. Een regenbui bracht een einde 

aan de pret zodat we weer doornat maar tijdig op 

het logeeradres terug waren. 

 

Bij inventarisatie van de waarnemingen bleek een 

honderdtal waarnemingen te zijn genoteerd. Niet 

bijzonder veel hetgeen mogelijk veroorzaakt werd 

door de tijd van het jaar en het daardoor ontbreken 

van de kleinere vogels. 

 

Het geheel overziend hadden we een zeer plezierig 

en gezellig weekend waarbij ieder voor een deel 

zijn eigen gang kan gaan en een van ons zelfs een 

emmer braam mee naar huis kon nemen en wij 

allen ook nog meedeelden in meevallende kosten. 

Ook vanaf deze plaats nog een woord van dank 

voor de organisatoren van dit jaar; George 

Hageman en Pieter de Jong. 

 

Een deelnemer, 

Wim Plaatzer 

 
 

Veldwaarnemingen Waddenweekend 2001 
 
Fuut x Buizerd x Groenpootruiter x Houtduif x 

Roodhalsfuut x Ruigpootbuizerd x Witgat x Graspieper x 

Grauwe Pijlstormvogel ? Torenvalk x Oeverloper x Gele Kwikstaart x 

Jan-van-gent x Boomvalk x Steenloper x Witte Kwikstaart x 

Aalscholver x Waterhoen x Grote Jager x Winterkoning x 

Kleine Zilverreiger x Meerkoet x Dwergmeeuw x Heggemus x 

Blauwe Reiger x Scolekster x Kokmeeuw x Roodborst x 

Lepelaar x Kluut x Stormmeeuw x Paapje x 

Knobbelzwaan x Bontbekplevier x Kleine mantelmeeuw x Roodborsttapuit x 

Canadese Gans x Goudplevier x Zilvermeeuw x Tapuit x 

Brandgans x Zilverplevier x Grote Mantelmeeuw x Merel x 

Zwartbuikrotgans x Kieviet x Drieteenmeeuw x Kneu x 

Casarca x Kanoet x Grote Stern x Tjiftjaf x 

Bergeend x Drieteenstrandloper x Visdief x Fitis x 

Smient x Kleine Strandloper x Dwergstern x Koolmees x 

Krakeend x Krombekstrandloper x Zwarte Stern x Ekster x 

Wintertaling x Bonte Strandloper x Holenduif x Kauw x 

Wilde eend x Kemphaan x Houtduif x Zwarte kraai x 

Pijlstaart x Watersnip x Turkse tortel x Spreeuw x 

Slobeend x Grutto x Zanglijster x Huismus x 

Kuifeend x Rosse Grutto x Sprinkhaanzanger x Vink x 

Eidereend x Regenwulp x Grasmus x Groenling x 

Zwarte Zee eend x Wulp x Grote Bonte Specht x Putter x 

Bruine Kiekendief x Zwarte Ruiter x Huiszwaluw x Nijlgans x 

Blauwe Kiekendief x Tureluur x Boerenzwaluw x Fazant x 

Sperwer x       
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Achttien Vale Gieren in Noordwijk. 
 

Dick Pekelharing  

 
Op woensdagavond 4 juli kijk ik naar het NOS-

journaal van 8 uur en tot mijn grote verbazing 

blijken er in Noordwijk maar liefst 18 Vale Gieren 

te zijn neergestreken!  In het 1e nummer van De 

Strandloper van maart 2001 heb ik een artikel 

geschreven over de in Noordwijk gesignaleerde 

monniksgier en in dit artikel is ook de Vale Gier 

ter sprake gekomen. En nu zeilen er zomaar 18 

Vale Gieren in Noordwijk binnen. !! 

Onmiddellijk de 

telefoon gegrepen, 

want hoewel ik niet 

zo'n soortenjager ben, 

was dit toch wel een 

buitenkansje. De eerste 

die ik belde was J. v. 

D. Niet thuis. Dan maar 

even geprobeerd bij 

K.V. Ook niet thuis.  

Wel allemachtig. Die 

zitten natuurlijk alle-

maal te "likkebaarden" 

bij de gieren, zoals een 

krant dat later noemde. 

Dan maar gebeld met 

I.v.D. Ja, ze had die 

gieren gezien. Heel 

mooi.  En waar zitten 

ze dan wel, was mijn 

vraag. Ja, helaas, ze waren die dag rond het 

middaguur al in zuidelijke richting vertrokken. Ja, 

dan wreekt zich het feit dat je als bewoner van 

Lisserbroek (Haarlemmermeerpolder) toch wel een 

beetje uit de wind zit. 

In De Strandloper van september doet Hein 

Verkade een poging om een verklaring te vinden 

voor deze plotselinge verschijningen in Noord-

wijk. Op zichzelf is dit een zeer inventieve theorie, 

maar er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden.  

Een van de gieren blijkt een ring te dragen, die is 

aangebracht in de omgeving van Logroño in het 

noorden van Spanje en niet al te ver  verwijderd 

van de Pyreneeën. 

Omdat de groep nergens is gesignaleerd, gaat Hein 

Verkade er vanuit dat de hele groep deze afstand 

misschien wel in  één dag heeft afgelegd. 

Ik schat dat de afstand van Logroño naar 

Noordwijk een dikke 1500 km. bedraagt. Verder is 

het zo, dat als die gieren uit Spanje komen zij 

onderweg de Pyreneeën hebben gepasseerd, waar 

in het "Parc National des  Pyrénées" eveneens een 

kolonie Vale  Gieren huist en waar natuurlijk ook 

voedsel te vinden is. Daarna zouden ze ook nog 

eens de Cevennen  voorbij gevlogen zijn, waar een 

forse kolonie Vale Gieren aanwezig is, die in dat 

gebied ook  voldoende voedsel  beschikbaar 

hebben. Het lijkt niet helemaal voor de hand te 

liggen, dat zo'n groep beide streken zomaar zou 

voorbijvliegen zonder bij de soortgenoten te 

landen. 

De door Hein Verkade vermelde meteo-

rologische gegevens blijven natuurlijk buiten 

iedere discussie, maar sluiten niet uit, dat de 

herkomst van de gieren ook zou  kunnen liggen in 

een groep Vale Gieren uit de Cevennen, waar een 

zwervend jong uit  Logroño terecht kan zijn 

gekomen. Of komen ze misschien  uit de 

Pyreneeën ? 

 Al  dit  getheoretiseer brengt mij bij het punt 

waar ik naar toe wilde en dat is de aankondiging 

van een artikel over de herintroductie van de Vale 

Gier in de Cevennen, dat in 1987 in het tijdschrift 

"Het Vogeljaar" is gepubliceerd. 

 

 N.B. In het Jan Verweij Centrum is een twintigtal 

jaargangen van dit tijdschrift aanwezig, die door de 

bibliotheekbeheersters keurig in mappen zijn 

gedaan. Met tweejaarlijkse indexen kunnen 

gemakkelijk artikelen over bepaalde vogels 

worden opgezocht.  
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De Vale Gier in de Cevennen 
 

Dick Pekelharing  

 
In het zuidoosten van Frankrijk vinden wij een zeer 

boeiende en fascinerende landstreek, namelijk de 

Cevennen. Het centrum van de Cevennen, bij 

benadering ten westen van Nîmes en ten oosten 

van Millau gelegen, is daarom niet ten onrechte 

door de Franse regering tot Parc National 

verheven. 

Deze nominatie betekent ruwweg dat er geen 

ingrijpende veranderingen in 

het landschap mogen 

worden aangebracht en 

dat de huidige 

landschappelijke, 

culturele en 

historische 

waarden 

in 

stand 

moeten 

worden 

gehouden. 

Ten westen van dit 

nationale park vinden wij een 

merkwaardige hoogvlakte met spaarzame 

begroeiing en doorsneden door diepe, bijna 

"canyon'-achtige dalen, die hier 'gorges' worden 

genoemd. De bekendste van deze gorges is 

ongetwijfeld de Gorges du Tarn. 

De steile wanden van deze gorges bereiken soms 

wel hoogten van honderden meters. 

Aangezien deze hoogvlakte door een aantal van 

deze gorges wordt doorsneden, ontstaan aparte 

stukjes hoogvlakte die 'Causses' worden genoemd. 

Enkele van de bekendste causses zijn onder andere 

de Causse Noire, de Causse du Larzac en de 

Causse Mejean. 

Deze steile rotswanden bieden aan Vale Gieren een 

uitstekende plaats voor het maken van nesten. 

Daarnaast geven deze rotswanden voldoende 

verticale luchtstromingen voor een goede start naar 

grotere hoogten. De Vale Gieren opereren bij 

voorkeur op hoogten van enkele kilometers, soms 

wel op 4500 meter. Op deze hoogten zweven de 

Vale Gieren rond, gedragen door hun respectabele 

vleugels, in spanwijdte variërend van 2.50 tot 2.90 

meter. Vanuit deze veel overzicht gevende positie 

speuren zij naar resten van omgekomen dieren. 

Daar er niet veel grote dieren meer in het wild 

voorkomen zijn de Vale Gieren aangewezen op 

gebieden met een traditionele landelijke economie. 

Een economie bijvoorbeeld waarin op grote schaal 

sprake is van extensieve schapen- of 

geitenhouderij. Daar er in de Cevennen en op 

de Causses inderdaad sprake is van een 

omvangrijke schapenhouderij, onder 

andere voor de bereiding van de 

fameuze Roquefortkaas, kan zonder 

meer gesteld worden dat aan alle 

voorwaarden voor een florerende stand 

aan Vale Gieren is voldaan. Want op 

de Causses en in de Cevennen zwerven 

meer dan een half miljoen schapen 

rond. De kudden schapen die in juni 

naar de hogere weiden worden gedreven 

versperren dan menige bergweg. En bij 

eens een ongelukje ! 

De Vale Gier die eertijds veelvuldig voor-

kwam in alle gebergten in het zuiden van 

Frankrijk, begon sedert het einde van de 19e eeuw 

sterk in aantal achteruit te gaan. Rond 1920 nog 

kwam de Vale Gier in behoorlijke aantallen voor in 

de gorges van de 'Grands Causses' (Gorges du 

Tarn, Gorges de la Jonte, Gorges de la Dourbie en 

de Gorges de la Vis). In 1940 ( en niet in 1950 

zoals ik in het stuk over de monniksgier schreef, 

D.P.) stierf de laatste Vale Gier in de Cevennen in 

de vallei van de rivier de Jonte. 

Minder dan een eeuw was voldoende om deze 

vredelievende, gevleugelde giganten uit te roeien.  

Slechts de westelijke Pyreneeën konden aan de 

Franse Vale Gieren nog een laatste toevluchtsoord 

bieden. De oorzaak werd voornamelijk toegeschre-

ven aan het verdwijnen van de voedselbronnen en 

dan in het bijzonder door het begraven van 

stoffelijke resten van dieren in de grotten van de 

Causses. 

Tegenwoordig is men het er wel over eens, dat de 

belangrijkste redenen die de ondergang van de 

Vale Gier in een versnelling brachten, hun 

vernietiging door geweren en door vergiftiging met 

strychnine waren, vooral in de jaren voorafgaande 

aan de laatste wereldoorlog. 

Als uitsluitend aaseter is de Vale Gier op geen 

enkele wijze in een competitiestrijd gewikkeld met 

jagers of boeren. Zijn rol in de natuur kan alleen 

maar worden gekwalificeerd als 'nuttig'.Het Fonds 
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d'Intervention pour les Rapaces (FIR) besloot in 

1970 te proberen de blunders uit het verleden te 

herstellen en een poging te wagen de Vale Gier te 

herintroduceren in de Cevennen. 

 

De ontwikkeling van dit project verliep als volgt : 

 

1970 - Constructie van een kooi op de Causse 

Mejean tegenover de rotswanden die in 1930 de 

laatste kolonie Vale Gieren herbergden en het 

laten acclimatiseren van vier jonge gieren die 

afkomstig waren uit het Spaanse Navarra. 

1971 - Deze vier jonge vogels worden voor het 

eerst losgelaten. Een halve mislukking, daar de 

jonge vogels gingen zwerven en na drie maanden 

allemaal van de nestplaats waren verdwenen.  

1971-1978 - Constructie van nieuwe kooien. Het 

huisvesten van nieuw gearriveerden : gieren die 

gewond of gerevalideerd waren uit de Pyreneeën 

of Spanje, maar vooral gieren die welwillend ter 

beschikking werden gesteld door dierentuinen. 

1978 - De gieren zijn volwassen, de eerste legsels 

zijn een feit. 

1979 - De eerste geboorte, maar het grootbrengen 

van het jong mislukt. 

1980 - De eerste jonge Vale Gier wordt met succes 

grootgebracht. 

1981 - Zeven paartjes brengen legsels voort. Vanaf 

15 december 1981 beginnen de eerste vluchten van 

de vrije Vale Gieren. 
Januari 1982 - De eerste tekenen van baltsgedrag 

van een vrij koppel. Vestiging van de kolonie in de 

gorges. 

Mei 1982 - Geboorte van de eerste Vale Gier in de 

gorges ! 

Na een afwezigheid van bijna vijftig jaar geeft deze 

gebeurtenis hoop voor een geslaagde hervestiging 

van de Vale Gier in de 'Grands Causses'. 

September 1982 - De eerste vlucht van de jonge 

Vale Gier. 

Eind 1982 wordt de kolonie versterkt door andere 

losgelaten vogels. 

1983 - In dit jaar groeit de kolonie van vijftien 

naar dertig vogels. Er zijn twee jongen geboren, 

waarvan een in de vrije natuur. 

1984 - De kolonie neemt toe tot 35 vogels, 

waaronder drie in de kolonie geboren jongen. 

1985 - Veertig Vale Gieren ontwikkelen zich in 

vrijheid. Vanaf maart zijn er negen nestelende 

paren. 

Daar er aanwijzingen zijn dat er ook een beperkte 

uitwisseling plaatsvindt met de Vale Gieren uit de 

Franse Pyreneeën, wijst dit op een positieve 

ontwikkeling. 

Dank zij dit unieke experiment verlevendigt het 

magnifieke silhouet van de Vale Gier opnieuw de 

hemel van de Cevennen. 

Laten we hopen dat dit blijvend zal zijn.  

 

F.I.R. : Le vautour dans les Cévennes. 

Vertaling/bewerking : Dick Pekelharing. 

Eerder gepubliceerd in Het Vogeljaar, 1987 (6): 

blz. 342-343. 

Overweldigende belangstelling voor het Herfstnatuurspel 
 
Paul Paumen 

 

Het is maandag 22 oktober halftwee in de middag. 

Een lange file, nee niet van auto’s, maar van  

kinderen, vaders, moeders,  opa’s en oma’s, staat 

bij de ingang van het landgoed “Nieuw 

Leeuwenhorst”. Vooral de kinderen staan te 

popelen om aan de ‘Herfstspeurtocht’ te beginnen. 

De organisatoren van dit jaarlijkse evenement, die 

normaal rekenen op zo’n 350 deelnemertjes, 

moeten alle zeilen bijzetten om 500 kinderen plus 

ca 150 begeleiders van opdrachtformulieren en 

potloden te voorzien. 

 

En dat lukte wonderwel! Zo kwam het dat die 

middag, de bospaden van het anders zo rustige 

Leeuwenhorstbos werden bevolkt door meer dan 

600 volwassen en kinderen. Zij genoten van een 

wandeling in het prachtig gekleurde herfstbos en 

onderwijl probeerden zij gezamenlijk vragen en 

opdrachten over de natuur op te lossen. 

 

Door het bos was een route uitgezet, die de 

deelnemers langs de mooiste plekjes voerden en bij  

bijzondere struiken, mossen en paddestoelen, 

waren opdrachten geplaatst. Het thema van dit jaar 

was ‘de kringloop”. Het doel van deze middag was 

de kinderen vertrouwd te maken met het nut van 

alle dingen die in het bos te zien zijn zoals: dode 

bomen, paddestoelen, mossen, zaden enz. Een 

rebus die ook moest worden opgelost accentueerde 

nog eens deze stelling: “Het bos ruimt zijn eigen 

afval op!” 

 

Leuk was het om te zien hoe kinderen aandachtig 

luisterden bij de vogelgeluiden. Geconcentreerd 

kastanjes, eikels en beukennootjes sorteerden en 

onwennig aan blaadjes voelden en roken om daarin 
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de verschillen te ontdekken. Actie en pret maken 

vinden kinderen nog leuker zoals onder blaadjes 

kijken en wroeten in de grond om ‘enge’ diertjes te 

ontdekken. Ook sluipen als een vos om een konijn 

te pakken en vooral antwoorden op de “POEP” -

vragen, waarbij de verschillende soorten 

uitwerpselen van mens en dier te zien waren, 

zorgden voor veel hilariteit, gegniffel en 

opmerkingen. 

 

Ten slotte moest er ook nog een toepasselijk 

dichtregel op de herfst gemaakt worden. Een 

voorbeeld: vliegen de vogels naar het zuiden… dan 

is het herfst. De kinderen maakten daarvan: als de 

bladjes valen…is het herfst. Kun je lekker door de 

bladeren banjeren… dan is het herfst. Als de 

kachel aan is en wij spelletjes doen… dan is het 

herfst.  Een wat praktischer kind meende: als mijn 

broer jarig is… dan is het herfst. De leukste regel 

blijft: als de kabouters gaan wippen… dan is het 

herfst. Alle antwoorden goed leverde de slagzin: 

‘Een levend bos eet dode bomen’.   

 

Bij de uitgang kregen de kinderen de antwoorden 

en een ‘vogelzoekkaart’ uitgereikt. Door de 

onverwacht grote belangstelling lukte het niet aan 

alle kinderen deze attentie mee te geven.Volgend 

jaar beter. Eventueel is er gelegenheid op een van 

de inloopochtenden van het Jan Verwey 

Natuurcentrum aan de Weteringkade te Noordwijk 

om deze attentie op te halen 

 

Excursie IJmuiden 
 
 

Leo Schaap 

 

Het gebeurt niet veel meer dat excursies zo vroeg 

beginnen, 7.00 uur was ouderwets vroeg, en in het 

donker werd aangetreden om deze keer naar 

IJmuiden te gaan. Ondanks het vroege uur was er 

veel belangstelling, er werden 4 auto’s gevuld en 

keurig achter elkaar werd richting IJmuiden 

gereden. Beladen met kijkers en telescopen werd 

eerst het strand aangedaan waar al spoedig het 

onderscheid tussen Geelpootmeeuwen en 

Zilvermeeuwen kon worden waargenomen. De 

verschillen zitten hem zeker niet alleen in de kleur 

van de poten maar ook in de houding en het beter 

afgetekende, iets donkere grijs van de vleugels. 

Op het strand  werd overigens nog geruime tijd 

gezocht naar bijzonderheden maar het bleef, 

ondanks de grote hoeveelheden vogels beperkt tot 

Zilvermeeuwen, Kokmeeuwen, Grote en Kleine 

Mantelmeeuwen. 

 

De klimpartij om op de pier te 

komen leverde bij niemand 

problemen op en zo te zien waren 

wij naast een behoorlijk aantal 

zeevissers, de eerste vogelaars op 

de pier. Al gauw werden  

Roodborsten, Goudhaantjes, 

Steenlopertjes en binnen de pieren 

Fuut en Eidereenden gezien. Een 

opmerkelijke verrassing was de zeehond die 

heerlijk dartelend onder aan de pier en onder het 

wakend oog van de zeevissers zijn kostje bij 

elkaar scharrelde om voor het oog van kijkers en 

camera’s in alle openheid zijn visje op te 

peuzelen. Het leek erop als of hij de zeevissers 

plaagde met zijn vangst die hij spelenderwijs heel 

duidelijk liet zien. De vissers vingen niets en hij 

haalde achter elkaar het ene na het andere visje 

naar boven. Over wat hij aan het eten was 

verschillen de meningen, de zeevisser zei zeebaars 

maar volgens mij waren het kleine gulletjes die hij 

kennelijk dicht bij de pier wist te verschalken. Een 

tweede verrassing was de Grote Jager die zich 

heel goed liet zien en ontdekt werd omdat de 

meeuwen van het water opvlogen. Zijn donkere 

silhouet en lichte vlekken op de vleugeleinden 

waren goed te zien. Uiteindelijk verdween hij in 

noordelijke richting. 

 

Omdat de oogst op de pier wat tegen viel werd al 

vrij spoedig na de ontdekking van een paar 

oeverlopers en tapuiten op het strand, de richting 

ingeslagen van het 

Kennemermeer. Het is toch wel 

opmerkelijk hoe hier in toch 

korte tijd een aparte duinenrij is 

gevormd waarbij een silterig 

duinmeertje werd achtergelaten 

dat vooral in de trektijd en winter 

een rustplaats voor vogels is 

geworden. Inmiddels was het 

prachtig weer geworden en 

binnen de duinen werd het al 

gauw aan de warme kant. Te dikke jassen werden 

in de auto gelegd waaruit bovendien meer dan 

voldoende koffie en koek te voorschijn kwam.  
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Boven onze hoofden werd weliswaar trek 

waargenomen maar dat was bepaald niet 

spectaculair. Diegene die in Noordwijk waren 

gebleven maakten op de driehoek overigens één 

van de beste trekdagen mee. Je zou toch zeggen 

dat die vogels ook over IJmuiden hadden moeten 

vliegen. 

 

 

Toch had ook het Kennemermeertje een leuke 

verrassing in petto. Na de koffie werd in 

omtrekkende beweging om het meertje gelopen 

waarbij vanaf de kant diverse soorten 

watervogels zoals Aalscholvers, Slobeenden, 

Krakeenden, Dodaars en dergelijke bewonderd 

konden worden. Na uitleg en wat concentratie 

op de zoutminnende plantengroei waarvan ik 

de namen steeds weer vergeet, ontstond vóór 

ons enige opwinding. In het riet werd een 

groepje Baardmannetjes waargenomen. De 

voorhoede van onze groep had hierbij op de 

eerste rij gezeten en de kunst was natuurlijk om 

ook de rest van deze bijzondere vogels te laten 

genieten. Nadat de Baardmannetjes weigerden 

om uit het riet omhoog te komen werd besloten 

om via een omtrekkende beweging enige 

onrust te zaaien zodat zij zich alsnog zouden 

laten zien. Jan Jacobs kweet zich hierbij 

uitstekend van zijn taak door langzaam en via 

de zuidkant in de richting van het riet te lopen. Ze 

vlogen op en gingen iets verder boven in het riet 

zitten zodat alle kenmerken duidelijk konden 

worden waargenomen. Veel rust hadden ze niet 

want al spoedig werd koers gezet in zuidelijke 

richting. Dat was voor ons het sein om terug te 

gaan waarbij ieder tevreden kon terugblikken op 

een geslaagde excursie.  

 

 

DE KRAANVOGELS VAN LAC DU DER -CHANTECOQ 
 
Kees Verweij 

 

Eind november jl. zijn we met een klein groepje 

voor een paar dagen naar het Lac du Der - 

Chantecoq gegaan om daar de massale trek van de 

Kraanvogels naar het zuiden te zien. Massaal is 

inderdaad het juiste woord, want toen wij er 

aankwamen zaten er rond het meer ongeveer 30.000 

tot 40.000 Kraanvogels. De reden van deze massale 

verzameling Kraanvogels ligt in het feit, dat het Lac 

du Der - Chantecoq aan de trekroute van Noord- 

naar Zuid-Europa ligt. Kraanvogels hebben plaatsen 

nodig om gedurende korte tijd te rusten en nieuwe 

energie op te bouwen voor het verdere verloop van 

de reis. Zowel het meer als de directe omgeving 

bieden voldoende rust, ruimte en voedsel voor deze 

vogels. 

Het Lac du Der - Chantecoq ligt ongeveer 100 km. 

ten zuidoosten van Reims in het noordoosten van 

Frankrijk. Zoals het woord al aangeeft gaat het hier 

om een meer, dat evenwel pas 25 jaar bestaat. Het is 

in feite een groot stuwmeer, dat fungeert als een 

soort uiterwaard. Om overstromingen in de directe 

omgeving te voorkomen wordt 's winters en in het 

begin van de lente het overtollige water in dit meer 

geleid. In de loop van de zomer vloeit het water weer 

naar de rivieren en vormt het tevens de belangrijkste 

drinkwatervoorziening van Parijs.  

Toen wij aan het eind van de middag aankwamen bij 

het kerkje van Champaubert aan de oever van het 

meer, lag het meer nog aardig droog. Langs enkele 

kreken en slenken stonden naast een aantal 

Kraanvogels verschillende Grote zilverreigers en 

Grauwe ganzen. Ook zaten er enkele grote groepen 

Aalscholvers.  Het kerkje van Champaubert is het 

enige, dat van het voormalige gelijknamige dorpje in 

het meer is overgebleven. Hoewel het dorp in zijn 

geheel werd afgebroken, voordat het water hier 

binnenstroomde, kwamen de fundamenten in het 

drooggevallen gedeelte weer boven water. Een 

vreemd, spookachtig gezicht. Even verder tussen de 

fundamenten zaten grote groepen Wintertalingen en 

enkele Smienten. Een aardige verrassing vormde een 
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klein bosje aan de rand van het water, waar 

regelmatig twee IJsvogels langs vlogen. 

's Avonds kwamen in het dorpje Outines aan, zo'n 6 

km. ten zuiden van het meer gelegen. We hadden 

een leuk huisje gehuurd, dat in het centrum van het 

dorpje staat aan de rand van het plein bij de kerk. 

Het huisje was zo te zien eeuwenoud en was geheel 

opgebouwd in de bekende vakwerkbouwstijl.  

De volgende morgen trokken we eerst naar de dijk, 

die gedeeltelijk rond dit meer ligt. Bij het aanbreken 

van de morgen stijgt er vanuit het meer een massaal 

geroep van deze vogels op, direct gevolgd door de 

eerste formatievluchten van deze Kraanvogels in de 

richting van de stoppelvelden, het belangrijkste 

voedselgebied. Tegen de avond keren de 

Kraanvogels weer terug in het meer om daar 

gezamenlijk te slapen; 's morgens herhaalt zich het 

ritueel weer. Kraanvogels zijn heel luidruchtige 

vogels, zeker wanneer zij soms in vluchten van meer 

dan enkele honderden vlak boven je hoofd heen 

vliegen. Het klinkt als een luid, aanhoudend "Kru-

Kru-Kru". 

Na deze massale uittocht gingen we naar hen op 

zoek op de akkers. Hier en daar stonden grote 

groepen Kraanvogels, die druk bezig waren met het 

verorberen van oude graankorrels, stoppels e.d.   

De grootste concentratie van deze dieren troffen wij 

aan bij een grote kijkhut van de Ferme des Grues bij 

St. Remy. Deze hut is het eigendom van de Franse 

Vogelbescherming, maar ondervond behoorlijke 

schade bij de hevige storm van eind december 1999, 

die een groot deel van Frankrijk trof. Helaas is dit 

centrum nog steeds niet heropend, maar van de 

kijkhut kon in ieder geval toch gebruik worden 

gemaakt. Een leuke verrassing was een Klapekster, 

die vanuit de kijkhut prachtig kon worden bekeken. 

Tussentijds zagen wij nog verschillende Buizerden, 

een Blauwe Kiekendief en enkele Torenvalken. 

Even voorbij St. Remy zagen we langs de kant een 

groepje Patrijzen lopen, die we een tijd lang goed 

hebben kunnen volgen. In de bosjes aan de kant van 

de weg vlogen regelmatig grote groepen Vinken, 

Kepen en Ringmussen weg, die zich soms prachtig 

lieten bekijken. Ook zagen we op verschillende 

plaatsen Reeën lopen. We zagen zelfs een keer een 

grote Lijster in een boom zitten, een verschijning, 

die je ook niet dagelijks meer meemaakt. 

Zo slingerend door aardige dorpjes in een glooiend 

landschap kwamen we tot slot in Montier en Der 

aan, een klein, maar leuk historisch stadje met 

uiteraard een mooie oude kerk en een heuse Haras, 

een beroemde oude fokkerij van dekhengsten. Daar 

in de buurt deden wij onze inkopen voor de 

komende dagen. Inmiddels was gaan regenen, zodat 

het ons beter leek naar huis te gaan. 

De volgende morgen eerst weer naar de 

Kraanvogels, die opstegen uit het meer. Op deze dag 

was het echter knap mistig, zodat wij lang niet alle 

Kraanvogels te zien kregen, die boven ons hoofd 

wegtrokken. Wel 

lieten zij zich goed 

horen, een heel 

bijzonder geluid met 

de mist als 

achtergrond. 

Even verderop bij de 

haven van 

Nuisement, ook een 

verdronken dorpje in 

het meer, hoorden 

wij tal van 

Kraanvogels en 

enkele Wulpen. Wie 

schetst onze 

verbazing, dat er de 

oude weg, die al zo'n 

30 jaar onder water 

staat, in een vrij 

behoorlijke staat was drooggevallen. Wij konden 

zelfs via deze weg, nog met de afgezaagde bomen 

aan weerskanten, een heel eind het meer inlopen. 

Aan weerskanten van deze weg stonden grote 

groepen Kraanvogels, die ons door de mist kennelijk 

niet goed opmerkten. Verder kwamen we hier de 

eerste Wilde zwanen tegen, die met hun prachtige 

geluid langs vlogen. 

Ook hier waren grote groepen Wintertalingen te 

zien. Andere eenden als Slobeenden, Pijlstaarten, 

Brilduikers, Tafeleenden, Kuifeenden en 

Krakeenden lieten zich hier in deze omgeving zien. 

Even later langs de dijk kwamen we grote groepen 

Kraanvogels tegen, die 's morgens nauwelijks de 

moeite hadden genomen weg te vliegen.  
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We konden zien, dat ze voortdurend in de modder 

naar pieren e.d. stonden te zoeken. 

De derde dag begon ook weer met de Kraanvogels. 

Na de voedseltrek, die deze dag niet zo massaal 

verliep vanwege de regen, namen we eerst even een 

kijkje in het museum Maison des Oiseaux et des 

Poissons, dat beslist veel informatie biedt over de in 

de buurt aanwezige flora en fauna. 

Hierna trokken we naar een tweetal andere 

stuwmeren, zo'n 70 km. ten zuiden van Lac du Der - 

Chantecoq. Ook hier was de waterstand heel laag. 

Daardoor waren er op de slikken wel veel eenden te 

zien als Slobeenden, Wintertalingen Tafeleenden, 

Kuifeenden en heel veel Futen. Grappig was de 

aanwezigheid van een IJsvogel op een betonnen rand 

van een afvoerkanaal. Rond deze meren ligt het 

Forêt de l'Oriënt, een prachtig oud Eikenbos en ook 

hier een groot bezoekerscentrum met veel informatie 

over de omgeving. Op de terugreis naar ons huisje 

kwamen we langs de kant nog grote groepen 

Kieviten tegen. Verder waren er in de graslanden 

heel veel Roeken, een vogelsoort, die je bij ons niet 

zoveel aantreft. De dag van ons vertrek begon 

prachtig en wel zozeer, dat we eigenlijk niet zo'n zin 

hadden weg te gaan. 's Morgens aan de dijk was de 

trek van de Kraanvogels nog massaler dan in vorige 

dagen. Kennelijk heeft het weer er toch grote invloed 

op. In de nabije omgeving troffen wij nog 

achtereenvolgens Bergeenden, Slobeenden, Wilde 

zwanen en enkele Grote zilverreigers aan. Een 

opvallende waarneming was een grote Beverrat, die 

over de drooggevallen bodem van het meer 

rondscharrelde. In de boompjes bij het meer zaten 

nog een Grote lijster, een Kleine bonte specht en 

enkele Geelgorzen. Voor het maken van enkele 

mooie opnamen trokken we vervolgens naar het 

verzamelpunt van de Kraanvogels bij St. Remy en 

inderdaad wisten we hier prachtige opnamen te 

maken van zowel grazende als rondvliegende 

Kraanvogels. Even verderop zaten in een enkele 

struikje twee Cirlgorzen, een Rietgors en een 

Klapekster. Zowaar een waardige afsluiting van onze 

reis. 

Ondanks het misschien wat minder mooie weer 

hebben we volop genoten en we hebben kunnen 

constateren, dat de Kraanvogeltrek in het najaar 

minstens zo interessant is als in het voorjaar. 
 

 

 

W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 

een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 

iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

 

Het waarnemen, het bekijken, van uitzonderlijke 

vogels is voor veel vogelaars het summum van 

geluk. Als het je dan ook overkomt dat achttien  

 

 

 

 

Vale Gieren in Noordwijk neerstrijken is dat voor 

hen een buitenkansje.Het zag op die dag aan de 

Noordwijkerhoek dan ook zwart van de mensen. 

Voorbijgangers kregen de indruk dat er een 

boerenopstand was uitgebroken. Toch zijn er ook 

vogelaars die gewoon op het Noordwijkse strand 

naar een Zilvermeeuw kijken. Soms is een 

dergelijk beest geringd. Niet met die kleine 

aluminium knijpringetjes, maar met grote plastic 

ringen. Dit in het kader van een project om meer 

van deze vogels te weten te komen. Met de kijker 

zijn de gegevens van de ring af te lezen. 

Naar Zilvermeeuwen kijken deed ook Nico 

Tinbergen. Hij begon daarmee in ons land en zette 

dat werk met zijn studenten in Engeland voort. 

Datgene wat hij te weten kwam, speciaal over het 

baltsgedrag van de dieren, werd in boeken en in 

een film vastgelegd. Op deze wijze verrichtte hij 

baanbrekend werk op het gebied van het gedrag 

van meeuwen en ontving daarvoor de Nobelprijs. 

Tinbergen werd in de oorlogsjaren als gijzelaar 

geïnterneerd in St. Michielsgestel. De gegijzelden 

mochten een brief per week naar huis schrijven. In 

elke brief stopte Tinbergen een velletje voor zijn 

drie kinderen met daarop een vervolgverhaal over 

de Zilvermeeuw Klieuw. Hij illustreerde het 
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verhaal met een groot aantal tekeningen. In 1947 

werd het als een boekje in Amerika uitgegeven. 

Jan Verwey ontving van de schrijver een present 

exemplaar met een begeleidend briefje. Tinbergen 

schrijft daarin dat hij in het gijzelaarskamp in elk 

geval een nuttig ding heeft gedaan. Een jaar later 

kwam ook een Nederlandse uitgave uit en beleefde 

het boekje enkele Nederlandse en Engelstalige 

herdrukken. Een boekenvriend uit St. 

Michielsgestel verzamelt en beschrijft alles wat in 

het kamp is geschreven. Hem kon ik blij maken 

met de eerste Nederlandse druk terwijl ik van hem 

de herdruk uit 1992 ontving. 

Tinbergen deed zijn kennis van de Zilvermeeuw op 

aan het strand van Noordwijk en besluit het boekje 

als volgt. 

Eens, op een dag, waren er een heleboel zeesterren 

aangespoeld. Een slimme boer uit Noordwijk 

dacht: 'Weet je wat? 1k schep mijn wagen vol met 

die zeesterren en die gooi ik als mest op mijn land!' 

Zo gezegd, zo gedaan, en 's avonds kwam hij met 

zijn wagen met wel duizend kilo zeesterren bij zijn 

akkertje in de duinen. 'Wat zullen de aardappelen 

goed groeien' dacht hij. 'Ik laat de wagen hier 

staan, en morgen ga ik de zeesterren op het land 

gooien en onderspitten.' Maar toen hij weg was, 

kregen Klieuw en de andere meeuwen de wagen in 

de gaten. 'Dat is meeuwenkost' zeiden ze, en 

meteen gingen ze aan het eten. De volgende 

ochtend kwam de boer naar zijn land. En kijk eens 

wat hij zag! Al die meeuwen! Sommigen zaten nog 

wat te eten van een overgebleven zeester, maar de 

meesten zaten wat te slapen of poetsten de veren. 

En toen de boer naar de wagen keek schrok hij 

geweldig! 'Leeg! Alles op!' zegt hij. 

'Verschrikkelijk !
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Wat groeit er langs de Koningin Wilhelminaboulevard? 
 

Jelle van Dijk 

 

Al vele jaren wordt in Noordwijk gediscussieerd over de herinrichting van de Koningin Wilhelmina-

boulevard. Bij de hoorzittingen die over dit onderwerp werden gehouden, heeft onze vereniging zich steeds 

uitgesproken voor een inrichting waarbij het natuurlijke karakter zoveel mogelijk gehandhaafd zal blijven. 

Dus zonder gazons en met zo weinig mogelijk bestrating en met zoveel mogelijk natuurlijke duintjes. 

De duinstrook tussen de bestrating en het strand heeft namelijk wel degelijk bepaalde natuurwaarden. Tot 

voor kort werd hier nog door de Kuifleeuwerik gebroed. Helaas verdwijnt deze soort in hoog tempo uit ons 

land en dus ook uit Noordwijk. Verder staat hier de Blauwe zeedistel die we elders in de duinen niet of 

nauwelijks aantreffen. De Blauwe zeedistel staat op de lijst van wettelijk beschermde plantensoorten. Die 

wettelijke bescherming stelt evenwel niet zoveel voor. Het is verboden om als particulier een bosje zeedistels 

te plukken, maar tegen het leggen van een gazon op de rijke groeiplaats voor Hotel Oranje kon indertijd niet 

worden opgetreden. Iets dergelijks geldt voor een andere beschermde plant: de Zwanebloem. Een bos 

plukken om thuis in een vaas te zetten, is wettelijk verboden, maar als de bollenkweker de planten in zijn 

sloot laat staan, krijgt hij problemen met het waterschap vanwege het niet voldoen aan de eisen van de 

schouw.  

 

Op verzoek van de gemeente Noordwijk is nagegaan welke soorten langs de boulevard ten zuiden van Hotel 

Oranje te vinden zijn. Dit verzoek werd begin november gedaan en uitgevoerd. Door het late tijdstip zijn 

vermoedelijk nogal wat voorjaars- en zomerbloeiers gemist. In november is de vegetatie reeds voor een deel 

afgestorven, terwijl door de storm van eind oktober een deel van het gebied overstoven was. Desalniettemin 

geeft onderstaande lijst een goede indruk van de begroeiing van het gebied. 

 

Het gebied is in drie deelgebieden te verdelen: 

A. de lage en smalle strook tussen de strandafgang Palaceplein en Hotel Mercure (het vroegere Hotel 

Noordzee) 

Deze strook is zo laag en smal dat bij storm uit NW veel zand rechtstreeks het dorp inwaait. De 

vegetatie is hier niet gesloten en wordt gekenmerkt door soorten die dit extreme milieu kunnen 

verdragen: 

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum 

Stekend loogkruid Salsola kali subsp. kali 

Strandbiet  Beta vulgaris. subp. maritima 

Duinaveruit  Artemisia campestris subsp. maritima 

Zeeraket  Cakile maritima 

Zandhaver  Leymus arenarius 

Helm   Ammophila arenaria 

 

B. de bredere strook  voor Hotel Mercure 

Aan de zeezijde bevindt zich hier een iets hogere rand met 

Helm, 

waardoor de vegetatie aan de landzijde minder met stuivend 

zand 

te maken krijgt. 

De eigenaar van Hotel Mercure heeft hier drie Yucca’s geplant.  

Aan wilde planten aangetroffen: 

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum 

Stekend loogkruid Salsola kali subsp. kali 

Duinaveruit  Artemisia campestris subsp. maritima 

Duinzwenkgras  Festuca arenaria 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle 

Deens lepelblad  Cochlearia danica 

 Middelste teunisbloem Oenothera biennis 
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C. de brede strook voor het complex “de vier heemskinderen”. 

Dit gedeelte is breder dan de vorige zone en enkele malen breder dan strook A. 

 Aan de zeezijde is het zand hoog opgewaaid. Hier treffen we grote pollen Helm aan. 

Achter deze strook raakt de bodem steeds meer begroeid en de laatste meters naar de stoeprand toe 

worden gekenmerkt door een gesloten plantendek. Op de overgang van deze zones komt een 

opvallend mos, het Groot duinsterretje (Tortula ruralis) voor. Langs de stoeprand bevindt zich een 

strook zand van ruim een meter breed die hier en daar begroeid is met diverse kruiden. Hier 

aangetroffen: 

 

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum 

Zeewinde  Calystegia soldanella 

Duinaveruit  Artemisia campestris subsp. maritima 

Stekend loogkruid Salsola kali subsp. kali 

Duinzwenkgras  Festuca arenaria 

Strandkweek  Elytrigia atherica 

Zachte ooievaarsbek Geranium molle 

Duinreigersbek  Erodium cicutarium subsp. dunense 

Middelste teunisbloem Oenothera biennis 

Zeemelkdistel  Sonchus arvensis var. maritimus 

Zeeraket  Cakile maritima 

Zeepostelein  Honckenya peploides 

Deens lepelblad  Cochlearia danica 

Witte winterpostelein Claytonia perfoliata 

Klein kaasjeskruid Malva neglecta 

Schermhavikskruid Hieracium umbellatum 

Rimpelroos  Rosa rugosa 

 Kleine veldkers  Cardamine hirsuta 

Muurpeper  Sedum acre 

Hondsdraf  Glechoma hederacea 

Vogelmuur  Stellaria media 

Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum 

 

 

Bijzonder soorten 

In het onderzochte deel van de zeereep komen twee soorten voor die genoemd worden in 

Rode Lijst van de in Nederland verdwenen en bedreigde planten. 

Het betreft hier: 

Blauwe zeedistel (categorie 3, tevens beschermde plant) 

Zeewinde (categorie 4). 

Eerstgenoemde soort is op veel plaatsen langs de boulevard te vinden. Na het ‘afschuiven’ van de 

opgewaaide duintopjes langs de boulevard verschijnt deze soort massaal (zie foto in Natuurgids voor de 

Duin- en Bollenstreek, p. 30). Buiten het boulevardgebied komt deze soort hier en daar voor bij 

strandafgangen en op plaatsen waar in of direct achter de zeereep grondwerkzaamheden zijn uitgevoerd. 

De Zeewinde komt langs de boulevard meestal voor in vak C, soms aan de zeezijde (zie foto in Flora van de 

Duin- en Bollenstreek, p. 33), en vaker langs strandopgangen en in de strook langs de stoeprand. Buiten het 

gebied van de boulevard worden fraaie groeiplaatsen aangetroffen op enkele plaatsen aan de lijzijde van de 

zeereep ten noorden en ten zuiden van Noordwijk aan Zee. Het betreft hier plekken waar in het recente 

verleden grondverzet is gepleegd. 

De zeldzaamste soort die langs de boulevard wordt aangetroffen is de Strandbiet. 

In strook A werden twee forse exemplaren elk bijna een vierkante meter bedekkend aangetroffen. Deze soort 

wordt in de nabije omgeving slechts aangetroffen op de steenglooiing van de Katwijkse Uitwatering en op 

één plaats in de zeereep van de Noordduinen. 

Tijdens het bezoek waarbij bovenstaande lijst werd opgesteld, werd bovendien vastgesteld dat de strook die 

hier beschreven wordt, buitengewoon vervuild is met hondenpoep. Er zullen weinig plaatsen in Noordwijk 

zijn waar de drollen zo dicht bijeen liggen. Verder is van onderhoud door de gemeente niets gebleken. 

Overal liggen bierflessen en bierblikjes, van een afrastering is op veel plaatsen geen sprake meer en er werd 
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zelfs een hoop tuinafval aangetroffen (in de hoek voor Hotel Oranje). Als de gemeente Noordwijk het 

huidige wanbeleid zal voortzetten na de geplande herinrichting zal de verloedering nog meer in het oog 

springen dan nu al het geval is. 

Het valt trouwens nog te bezien hoe de nieuwe boulevard bestand zal zijn tegen het stuifzand. Dit stuifzand 

zal ongekende proporties aannemen als Rijkswaterstaat binnen enkele jaren zal overgaan tot grootscheepse 

zandsuppleties voor de boulevard om door middel van “zeewaartse verduining” de zwakke schakel die de 

boulevard nu vormt om te bouwen tot een hoogwaardige zeewering. Plannen in deze richting werden laatst 

ontvouwd  op een bijeenkomst in De Witte Raaf in het kader van het project Kustvisie. Voor planten als de 

Blauwe zeedistel en de Zeewinde breken dan gouden tijden aan! 

 

 

IJsvogels 
 

 

Hein Verkade 

 
Zondagmorgen 26 augustus zorgt schitterend 

zomerweer voor een rimpelloze vijver in Nieuw-

Leeuwenhorst. Enkele tientallen eenden dobberen 

rond, de weerspiegeling lijkt hun aantal te 

verdubbelen. Naast Wilde Eenden drijven er 

enkele Krakeenden en Kuifeenden, een gewoon 

beeld eind augustus. 

Turend van achter het kijkscherm langs de groene 

zomen van de vijver blijkt een IJsvogel zich te 

koesteren in de zon. De vogel schudt wat met zijn 

kop heen en weer. Het lijkt alsof een pas verorberd 

visje nog in zijn keel stokt. Doordat de vogel 

dichtbij zit is duidelijk te zien dat de ondersnavel 

donkerrood is, wat duidt op een vrouwtje. De 

hikkende bewegingen blijven onverminderd 

doorgaan waardoor ik soms het idee krijg twee 

kopjes te zien!  De schijn bedriegt echter niet 

wanneer de vogel stil blijft zitten. Er zitten 

inderdaad twee IJsvogels vlak achter elkaar, beide 

met hun kopje schuddend. De ‘onzichtbare’ vogel 

blijkt eveneens een vrouwtje. Zij blijven 

minutenlang hun merkwaardige gedrag vertonen, 

inmiddels ook gadegeslagen door een onvolwassen 

Waterhoen. Deze loopt behoedzaam over de 

takken onder de IJsvogels door.  Plotseling vliegen 

de twee vrouwtjes elkaar ‘in de veren’. 

Het beeld in de kijker is iriserend blauw. Het 

Waterhoen reageert en springt naar de vechtende 

vogels. Deze vliegen hierdoor luid schreeuwend 

weg om direct weer terug te keren naar de oude 

plek. Zij gaan op verschillende takken zo’n halve 

meter onder elkaar zitten. Nu is goed te zien dat 

één vogel geringd is. Het zojuist beschreven 

gedrag wordt weer hervat. Doordat de onderste 

vogel met z’n rug naar mij toe zit, blijkt dat ook de 

staart regelmatig gespreid wordt. 

Sommige iriserend blauwe rugveren blijken op 

gelijke afstand van elkaar door te lopen over de 

staart. Beide vogels maken zich regelmatig heel 

slank en openen regelmatig hun snavel. Zeker een 

half uur blijft dit schouwspel zich voltrekken. Dan 

valt de bovenste vogel aan en duikt bovenop de 

ander.  

Deze verdwijnt hierop in het struikgewas. De een 

neemt de plaats van de ander in en gaat weer over 

op het dreiggedrag. Door de weerspiegeling in het 

water is te zien dat de tweede vogel niet ver weg is. 

Weer blijft de situatie tientallen minuten 

ongewijzigd. 

Plotseling zijn alle vogels in rep en roer. Eksters en 

Merels alarmeren en de IJsvogels verdwijnen 

verder de struiken in. Even later vliegt een 

Wespendief laag over. Ook deze laat zich goed 

bekijken. Duidelijk zijn de grijze kop en zwaar 

gestreepte onderbuik te zien. Het moet een 

mannetje zijn. De Wespendief strijkt neer in de 

bomen boven de plek waar kort tevoren de 

IJsvogels zaten. 

Vogels kijken blijft verrassend, ook dicht bij huis.  
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OUD NIEUWS     
 
Kees Verweij 

 

Het beheer van de duinen is op het ogenblik in 

belangrijke mate erop gericht om natuurlijke 

ontwikkelingen zoveel mogelijk hun kans te geven. 

Hieronder valt ook het weer laten verstuiven van 

duinen op plaatsen, die hierdoor geen gevaar of 

hinder voor de omgeving opleveren. Een ieder kan 

vaststellen, dat de variatie aan landschap, flora en 

fauna hierdoor toeneemt. Mooie voorbeelden 

hiervan zijn de Coepelduynen tussen Katwijk en 

Noordwijk, het terrein van de voormalige trimbaan 

in de Noordduinen en het voormalige Van Limburg 

Stirum Kanaal in de Amsterdamse Water-

leidingduinen. 

In vroeger eeuwen betekenden zandverstuivingen 

een groot gevaar. Zo is bijvoorbeeld het dorp 

Berkheide ten zuiden van Katwijk geheel onder het 

zand bedolven. Ook bezat men niet de technische 

hulpmiddelen om deze natuurlijke ontwikkeling 

goed te kunnen begeleiden. 

Er werd dan ook alles aan gedaan om de duinen zo 

goed mogelijk vast te leggen. Zo stelde de 

Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te 

Haarlem in 1774 een prijsvraag op met de volgende 

vraag: "Welke Boomen, Heesters en Planten zyn'er, 

behalven den Helm, (Arundo Arenaria) en den 

Sleedoorn (Prunus Sylvestris), dewelke op de 

Zandduinen ter weeringe de Zandverstuivinge 

kunnen geplant worden"? 

Prijswinnaar was Joannes le Francq van Berkhey, 

een befaamd Leids professor in de 18e eeuw. Hij 

stelde ondermeer een uitvoerige lijst van gewassen 

op, die naar zijn mening en ervaring in de duinen 

goed zouden kunnen gedijen. Inmiddels is wel 

bekend, dat vele gewassen voor dit doel helemaal 

niet zo geschikt zijn, maar het is wellicht toch aardig 

kennis te nemen van enige floristische fantasieën, 

zoals zij in de 18e eeuw werden gehuldigd. 

Zijn originele lijst wordt hierbij afgedrukt: 
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Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 
 

 

Dick Pekelharing  
 

In het verslag over de weidevogelbescherming in 

de omgeving van Noordwijk over het jaar 2000 

(De Strandloper van december 2000) wist ik u te 

melden, dat in Nederland tussen 1990 en 2000 het 

aantal broedparen van de grutto is afgenomen van 

87.000 naar 58.000.  

 

Ook in Friesland, waar ongeveer een derde van het 

aantal grutto's broedt, is er sprake van een 

alarmerende afname. Als ik u dan ook nog vertel 

dat  de helft van alle grutto's in de wereld in ons 

land broedt, dan is het duidelijk dat de soort 

langzamerhand in de gevarenzone is beland. De 

genoemde teruggang blijkt ook niet te zijn gestopt 

met de uitbreiding van de vrijwillige 

weidevogelbescherming die volgens een Plan van 

Aanpak tussen 1993 en 1997 aanzienlijk is 

toegenomen. 

Vanaf 1999 is er opnieuw een Plan van Aanpak 

opgesteld, met als doelstelling een uitbreiding van 

het aantal vrijwilligers, agrariërs, zelfzoekende 

agrariërs en dus ook het aantal  beschermde nesten. 

Na het bekend worden van de genoemde 

desastreuze cijfers begrijpt u wel dat de 

weidevogelgroep aan het begin van dit jaar vol 

goede moed in de startblokken stond. 

Maar helaas !! Het jaar 2001 is voor de 

weidevogelbescherming een enorme teleurstelling 

geworden in verband met de MKZ-crisis.  

Toen de eerste berichten binnenkwamen over het 

uitbreken van MKZ realiseerde niemand zich wat 

dit voor de weidevogels ging betekenen. Maar niet 

lang daarna werd duidelijk, dat er van bescherming 

dit jaar niets terecht zou komen. De beschermers 

mochten zich niet op de boerderijen laten zien en 

natuurlijk al helemaal niet in de weilanden met vee 

ronddolen. Ook pogingen om langs weggetjes te 

proberen nesten in de wei op te sporen, werden 

afgeraden. Allerlei evenementen gingen 

niet door, bijeenkomsten van boeren 

werden  verboden. 

Kortom, de paniek was groot. 

Wat het gevolg voor dit jaar is, laat zich 

raden. Bijzonder beroerd dus. De enige 

plaatsen waar we nog wat resultaat 

boekten was het vliegveld Valkenburg en 

enkele bollenvelden, hoewel ook toegang 

tot deze velden door de Land- en 

Tuinbouworganisatie werd afgeraden. 

Leuke waarnemingen of opvallende 

gebeurtenissen heb ik dan ook niet te 

melden. Het is dan ook met grote 

aarzeling dat ik u de resultaten van dit 

jaar geef. Het vermelden van de aantallen van 

andere jaren heb ik dus ook maar weggelaten! 

 

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen uit als volgt : 

 

  

Soort Aantal nesten Niet uit  Uit 

    

grutto 10 8 2 

kievit 57 50 7 

tureluur 1  - 1 

scholekster 10 4 6 

kuifeend 6 6 6 

bergeend 1 1 - 

kleine plevier 1 1 - 

wulp 1 1 - 

    

TOTAAL 87 71 16 
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NIEUWS UIT DE PADDENSTOELENGROEP   

       
Kees Verweij 

 

In tegenstelling tot misschien de meesten denken is 

de Paddenstoelengroep het gehele jaar actief 

geweest. Zo vond er aan het begin van iedere maand 

een excursie in de buurt plaats, waarbij materiaal 

werd verzameld.  

De daaropvolgende dinsdagavond werden 

belangrijke vondsten in het Natuurcentrum gede-

termineerd, hetgeen soms verrassende ont-dekkingen 

opleverde.  

Zo bleek, dat er in onze omgeving paddestoelen 

groeien, die tevoren nog niet zijn ontdekt en waarvan 

men het bestaan in onze buurt ook nauwelijks 

vermoedde. 

Het gehele paddestoelengebeuren is iets, waarover 

nog lang niet het laatste woord gezegd is. Het is een 

terrein, waar nog veel valt te ontdekken en te 

genieten. 

Naast deze excursies vond er in februari een speciale 

avond van de Paddestoelengroep plaats in het 

Natuurcentrum, waarop de heer Meyvogel voor 

geïnteresseerden zijn mooiste paddestoelenopnamen 

toonde. 

Een misschien iets minder bekende activiteit is het 

inventariseren van een aantal vaste vakken op het 

landgoed Oud-Leeuwenhorst en in de Noord-duinen.  

Het ligt in de bedoeling deze vakken op een aantal 

kensoorten te inventariseren. Deze kensoorten zijn 

karakteristiek voor het bepalen van voor- of 

achteruitgang van de paddestoelenflora of andere 

ontwikkelingen. Het ligt in de bedoeling deze 

inventarisaties minstens drie jaar achtereen uit te 

voeren. Het initiatief hiervoor ligt bij de landelijke 

Mycologische Vereniging, die verantwoordelijk is 

voor het uitbrengen van een totaaloverzicht van de 

Nederlandse paddenstoelenflora. Inmiddels is wel 

gebleken, dat onze omgeving tot een van de 

belangrijkste paddenstoelengebieden in Nederland 

en misschien wel daarbuiten gerekend mag worden. 

Verantwoordelijk hiervoor zijn de grote verscheiden-

heid aan biotopen, grondsoorten, overgangsgebieden 

e.d. 

 

Een groot succes was de speciale padden-

stoelencursus, die speciaal voor beginners in de 

afgelopen maand oktober werd georganiseerd. 

 Naast een instructieve avond werd door leden van 

de Paddenstoelengroep een leerzame excursie 

georganiseerd op het landgoed Nieuw-

Leeuwenhorst. Aan deze cursus namen 25 

belangstellenden deel. 

 

 

 

Tot slot ligt het in de bedoeling op donderdag 31 

januari a.s. een zg. algemene paddenstoelenavond te 

organiseren voor al degenen, die aan deze 

activiteiten hebben meegedaan. Dan zullen 

allereerst de mooiste vondsten van het afgelopen sei-

zoen worden getoond en tevens zullen de plannen 

voor het komend seizoen ter sprake komen. 

Ook belangstellenden zijn hiervoor welkom !

. 
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Verslag Paddenbescherming 2001 
 

Jan Jacobs 

De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk zorgt elk jaar in het Langeveld in 

Noordwijk voor de paddenbescherming. Het is een 

alom bekend verschijnsel, dat de Gewone Pad, 

welke het gehele jaar door op het land leeft, in het 

voorjaar poelen en sloten opzoekt om daarin de 

eitjes af te zetten. In de herfst komen de padden uit 

de aangrenzende AWD-duinen en overwinteren 

massaal in de binnenduinrand, in het Kapellebos en 

het gebied van het Zuid-Hollands Landschap aan 

de Vogelaardreef. Als de padden in maart bij hun 

nachtelijke trek de Kapelleboslaan en de 

Vogelaardreef oversteken, worden ze massaal 

doodgereden. Door het afzetten van de wegen bij 

paddentrek probeert de vereniging dit zoveel 

mogelijk te voorkomen. Gemeentewerken 

Noordwijk plaatst hiervoor in februari de nodige 

draaihekken, lampen en verkeersborden. Onze 

vereniging zorgt in maart en april met een 

twintigtal vrijwilligers ‘s nachts voor de bediening 

van de hekken. 

 

Vroege paddentrek 

We hebben dit jaar een extreem zachte winter 

gehad. Bij  de voorbereiding van de 

paddenbescherming is zelfs overwogen om enkele 

weken eerder te beginnen met het controleren van 

het tracé. Gemeentewerken had de hekken e.d. ook 

al extra vroeg geplaatst. Terwijl gewoonlijk in 

februari de Elfstedentocht wordt gereden, bloeiden 

nu midden februari de Bosanemonen en de 

Winterjasmijn bij temperaturen van 14° C. 

Gelukkig werd het de tweede helft van februari 

weer wat kouder en kregen we zelfs een paar 

weken helder en droog weer met nachtvorsten. 

Vanaf 6 maart stegen de temperaturen weer flink 

en regende het veel. Tot 16 maart werden de 

wegen vrijwel  iedere nacht afgesloten. 

Desondanks zagen we ook dat er veel padden het 

slachtoffer werden van het verkeer. Van 8 tot 12 

maart worden er 2160  dode padden geteld, veel 

meer dan in heel het vorige jaar. 

De tweede helft van maart daalden de temp-

eraturen weer tot normale dagwaarden van 5 à 7° C 

en vond er nauwelijks paddentrek plaats. Maar 

vanaf  28 maart tot 8 april steeg de temperatuur 

weer tot 8 à 12° C, met een uitschieter van 17° C 

op 2 april. De padden gingen weer massaal op pad. 

De wegen werden in deze periode 11 nachten 

afgesloten, maar desondanks vonden we ’s mor-

gens 2257 verkeersslachtoffers. Na 8 april heeft er 

nauwelijks nog enige paddentrek plaatsgevonden. 

In totaal zijn de wegen 20 nachten afgesloten  

geweest. 

 

Verkeersslachtoffers 

Ondanks de inzet van onze vrijwilligers is het dit 

jaar niet gelukt om het aantal slachtoffer terug te 

brengen. Integendeel, het aantal doodgereden 

padden is dit jaar enorm omhoog gegaan. Terwijl 

in 2000 in totaal ruim 1600 doodgereden padden 

werden geteld, komen we dit jaar aan het droevige 

aantal van 4630! 

 

Oorzaken 

Over de oorzaken van deze toename valt weinig te 

zeggen. Mogelijk zijn er gewoon veel meer padden 

dan voorheen, en vallen er daardoor veel meer 

slachtoffers. Dit zou dan wel kunnen betekenen dat 

de paddenbescherming in de afgelopen jaren zijn 

vruchten heeft afgeworpen. Maar mogelijk is er 

veel meer verkeer dan normaal geweest. Typerend 

is dat er juist in de 2 weekeinden, die in de 

belangrijkste trekperioden vielen, de overgrote 

meerderheid van de slachtoffers is gevallen. En we 

weten uit ervaring, dat er dan nogal wat verkeer ‘s 

nacht via het Langeveld van en naar het 

uitgaanscentrum van Noordwijk gaat. En dat juist 

dit verkeer zich niet zo goed aan de aangegeven 

omleiding houdt. 

 

Hekken 

Dit jaar hebben we wel wat problemen gehad met 

de hekken. De oude hangsloten waren aan 

vervanging toe en zijn door een sponsor 

vervangen. Het achterste hek aan het eind van de 

Duinschoten functioneerde slecht. Het hek is 

enkele jaren geleden door een aanrijding ontzet 

geraakt. Gemeentewerken van Noordwijk heeft het 

hek weliswaar weer rechtgezet, maar desondanks 

zakt het hek toch steeds verder uit. Het is dan nog 

slechts met grote moeite te tillen en over de weg 

heen dicht te draaien. Hopelijk kan hiervoor een 

afdoende oplossing worden gevonden. Wat betreft 

de overige kleine mankementen aan de hekken en 

de verlichting, deze werden door Gemeentewerken 

van Noordwijk steeds goed en vlot gerepareerd. 

De draaihekken zullen volgend seizoen een iets 

ander uiterlijk krijgen, met een gewijzigde 

opstelling van de verkeersborden e.d.  

Dit vanwege de nieuwe voorschriften van het 

Wegenverkeersregelement. 

Ook proberen we te komen tot een betere 

aanwijzing van de omleidingsroute. Hierdoor 

zullen hopelijk meer  automobilisten van deze 
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omleidingsroute gebruik gaan maken. Dan kan het 

aantal verkeersslachtoffers onder de padden in het 

Langeveld  hopelijk weer aanzienlijk afnemen. 

 

Toekomst 

Bij het Zuid-Hollands Landschap zijn ver-

gevorderde plannen voor de aanleg van een 

duinbeek in het gebied tussen Vogelaardreef en de 

duinen, met daaraan verbonden een aantal poelen. 

Deze beek moet gaan lopen vanaf het 

zweefvliegveld naar het zuiden, slingerend door 

het landschap en de poelen voedend met schoon 

kwelwater. De beek kruist de Langevelderslag met 

een eco-duiker en mondt bij het Kapellebos via een  

duiker onder de Kapelleboslaan uit in de polder. 

De duinbeek doorkruist dus precies het 

overwinteringsgebied van onze padden. Hoewel 

padden bij hun trek naar de sloten zeer trouw zijn 

aan hun “geboortegrond”,  is het niet denkbeeldig, 

dat ze zich dan in deze poelen zullen gaan 

voortplanten, zodat ze dan niet meer zo massaal de 

wegen hoeven over te steken. De toekomst zal het 

uitwijzen. 

 

Wij danken alle mensen, die zich dit jaar voor de 

paddenbescherming hebben ingezet, en hopen dat 

zij volgend jaar weer van de partij zullen zijn. 

 

 

 

Wie? 
 
Wij zoeken nog enkele mensen, die in het voorjaar willen meewerken aan de 

paddenbescherming in  Noordwijk. 

Dit houdt in, dat je 1x per week in maanden maart en april ‘s avonds na 

zonsondergang samen met een ervaren paddenbeschermer in het Langeveld 

gaat kijken of er paddentrek plaatsvindt.  Zo ja, dan zet je samen de weg af 

met de draaihekken, die daar door de Gemeente zijn aangebracht. En de 

volgende ochtend zet je ze weer terug. 

Het is beslist niet zo, dat je padden opraapt en overzet. 

Het kost je die avond ongeveer één à anderhalf uur aan tijd. 

 

Heb je interesse of vragen?  Of wil je je aanmelden? 

Dan graag even bellen naar Jan Jacobs. tel 071-3610396 

 

In februari volgt dan een instructieavond, en kun je kennismaken met de 

andere paddenbeschermers. 
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Veldwaarnemingen  juli  augustus en september 2001 
 
Dodaars 1 14-08  AWD Van Limburg Stirumkanaal  AS  

  1 09-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  IvD/JJ 

Noordse Stormvogel 2 09-09  over zee noord  AS  

  4 12-09  over zee (2 u)  RS/JvD 

Grauwe Pijlstormvogel 1 09-09  over zee zuid  AS  

Jan-van-gent 10 19-08  overzee (1 u)  JvD/JJ 

  13 20-08  over zee (1 u)  JvD 

  13 21-08  over zee (1 u)  JvD 

  4 09-09  foeragerend over zee noord  JJ 

Ooievaar 2 23-09  Polder Elsgeest (overvliegend)  JvD 

Lepelaar 4 22-07  AWD overvliegend Pindabergje  AS  

  1 10-09  langs de Herenweg  JP 

Nijlgans 48 28-08  Polder Elsgeest  JvD 

Zomertaling 2 15-06  paartje in weiland Sancta Maria JB 

  1 08-07  Elsgeesterpolder  AS  

  1 19-08  over zee  JvD 

Wintertaling 1 06-09 Noordduinen “de Wei” JvD 

Tafeleend 3 09-09  vijver Leeuwenhorst  JJ 

Topper 1 12-09  over zee  RS/JvD 

Brilduiker 2 22-07  AWD Westerkanaal  AS  

Vale Gier 18 03-07  boven Noordwijk-Binnen invallend in Offem  Vele waarnemers  

  18 04-07  Polder Hoogeweg  AS  

Wespendief 1 19-08  vijver Leeuwenhorst  JJ en HV 

  1 26-08  Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

  1 06-09  boven Offem  JvD 

Bruine Kiekendief 1 22-07  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

  2 18-08  AWD overvliegend Pindabergje  AS  

  2 18-08  overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk  AS  

  1 23-08  Polder Hoogeweg  JvD 

Grauwe Kiekendief 1 juv 20-08  over Noordwijk  JvD 

Havik 3 22-07  AWD Achterhaasveld  AS 

  1 19-08  overvliegend Langevelderslag  AS   

  1 30-09  Oud-Leeuwenhorst  JvD 

Visarend 1 16-09  Oosterduinsemeer Noordwijkerhout  AS  

Smelleken 1 28-09  Coepelduynen  JvD 

Slechtvalk 1onv 22-07  AWD overvliegend Westhoek  AS  

Kraanvogel 2 20-09  Kraaierslaan overvliegend  JB 

Kluut 5 19-08  over zee zuid  JJ 

  9 02-09  over zee zuid  JJ 

Bontbekplevier 3 16-09  Oosterduinsemeer westoever  AS  

Goudplevier 3 23-08  Polder Elsgeest  JvD 

Zilverplevier 1 18-08  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS  

Kievit 800 23-08  Polder Elsgeest  JvD 

Kanoet 1 16-09  Oosterduinsemeer westoever  AS  

Bonte Strandloper 5 18-09  Polder Hoogeweg  AS  

Houtsnip 1 19-08  over Noordwijk Zee naar oost  JJ 

Kemphaan 17 18-09  Polder Hoogeweg  AS  

  17 23-09  Elsgeesterpolder  AS  

Bokje 1 22-10   Kraaierslaan  JB 

Regenwulp 1 23-07  boven Noordwijk Zee zuid  JJ 

 2 18-09  Polder Hoogeweg  AS  

Zwarte Ruiter 1 18-08  AWD overvliegend Pindabergje  AS  

  1 06-09  plasje bij Duindamse Slag  JvD 

Groenpootruiter 1 18-08  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

  2 19-08  over zee zuid  JJ 

  3 19-08  AWD voormalig van Limburg Stirumkanaal  AS  
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Witgat 8 18-08  AWD overvliegend Pindabergje  AS  

Kleine Jager 1 17-08  over zee  JvD 

  2 22-08  over zee (1 u)  JvD 

  1 07-09  over zee  JvD/JJ 

  3 12-09  over zee (2 u)  RS JvD 

  4 22-09  over zee noord  AS  

Grote Jager 1 12-09  over zee  RS JvD 

Zwarte Stern 1 19-08  over zee zuid  JJ 

  7 21-08  over zee (1 u)  JvD 

Dwergmeeuw 5 22-09  over zee zuid  AS  

Drieteenmeeuw 5 09-09  over zee zuid  AS  

  15 16-09  over zee zuid  AS 

Steenuil 1 10-07  Koepelweg Noordwijk  JJ 

Ransuil 1 30-09  vd Berghstichting  AS  

Velduil 1 29-09  Puinhoop Katwijk  AM/JR 

Gierzwaluw 2 13-08  over Noordwijk Zee naar zuid  JJ 

  2 15-08  over Noordwijk Zee naar zuid  JJ 

  5 18-08  over Noordwijk Zee naar zuid  JJ 

  2 28-09  Coepelduynen  JvD 

IJsvogel 1 19-08  vijver Leeuwenhorst  JJ/HV 

  1 22-08  Leidse Vaart Noordwijkerhout  AS  

  1 09-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  IvD 

  1 22-09  Teylingen  RH 

  1 25-09  Langevelderweg Noordwijkerhout  JR 

  1 30-09  plasje de Wei  JB 

Zwarte Specht 1 26-07  AWD thv Oosterkanaal  JR 

Boomleeuwerik 1 18-08  AWD Achterhaasveld  AS  

 4 25-09  Duindamse Slag  JR 

Boerenzwaluw 10 09-09  vijver Leeuwenhorst  JJ 

Oeverzwaluw 3 22-07  AWD overvliegend Pindabergje  AS 

  4 18-08  AWD overvliegend Pindabergje  AS  

Grote Gele Kwikstaart 5 23-09 overvliegend Puinhoop AS 

  1 29-09  Puinhoop Katwijk  JR 

  2 30-09  overvliegend Puinhoop  AS 

Gekraagde Roodstaart 1 26-07  AWD t.h.v. Oosterkanaal  JR 

  1 20-08  Zeereep thv Golfbaan Noordduinen  JR 

  1 21-09  Duindamse Slag  JR 

  2 28-09  Duindamse Slag  JR 

  1 30-09  Coepelduynen  AS  

Paapje 3 19-08  Elsgeesterpolder  AS 

  1 20-08  Zeereep t.h.v. Golfbaan Noordduinen  JR 

  1 23-09  Vinkenveld Noordwijk  AS 

  1 24-08  Puinhoop Katwijk  JR 

  1 28-09  Duindamse Slag Noordduinen  JR 

  3 29-09  Puinhoop Katwijk  AM 

  4 29-09  Coepelduynen  AS/JR 

  6 30-09  Coepelduynen nabij Puinhoop  AS  

Beflijster 1 30-09 Coepelduynen AS 

Koperwiek 1 21-09  Duindamse Slag  JR 

Grote Lijster 22 18-08  AWD Achterhaasveld (één groep)  AS  

 4 25-08  Provincialeweg Nw'hout  JR 

  2 21-09  Duindamse Slag Noordduinen  JR 

  1 23-09  Duindamse Slag Noordduinen  JR 

  1 29-09  Puinhoop Katwijk  JR 

Spotvogel 1 08-07  zingend Elsgeesterpolder  AS  

  1 24-08 tuin Duinpark JvD 

Vuurgoudhaan 1 23-09  tuin Duinpark  JvD 

  1 21-09 Duindamse Slag JR 

  1 23-09  Duindamse Slag  JR 
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 Vuurgoudhaan 14 23-09  vd Berghstichting  AS  

  1 30-09  Coepelduynen  AS  

  3 30-09  Kraaierslaan  JB 

Grauwe Vliegenvanger 2 22-07  AWD Achterhaasveld  AS 

  1 07-09  bosjes Duindamseslag  AM 

  3 23-09  vd Berghstichting  AS  

Bonte Vliegenvanger 1 23-08  tuin Grashoek  IvD 

  1 27-08  tuin Grashoek  IvD 

  1 12-09  Willem v.d Bergh  AM 

  2 21-09  tuin Duinpark  JvD 

  1 23-09  tuin Duinpark  JvD 

  1 23-09  zeereep Coepelduynen  AS 

  2 23-09  vd Berghstichting  AS  

Zwarte Mees 2 23-09  vd Berghstichting  AS 

  4 28-09  Duindamse Slag  JR 

  9 29-09  Puinhoop Katwijk  JR 

  3 30-09  Coepelduynen  AS 

  1 30-09  vd Berghstichting  AS  

Grauwe Klauwier 1 29-09  Puinhoop Katwijk  AM/JR 

  1onv 30-09  Coepelduynen nabij Puinhoop  AS  

Goudvink 6 22-07  AWD omgeving Achterhaasveld  AS 

     

Wezel 1 14-07   fietspad thv driesprong Noordduinen  JB 

 1 29-09  driesprong Noordduinen  JB 

     

 

Waarnemers: 

JB =  Joost 

Boumeester 

IvD = Ineke van Dijk 

JvD = Jelle van Dijk 

RH  = R. 

Hoogenboom 

JJ = Jan Jacobs 

AM = Annelies 

Marijnis 

JR = Job de Ridder 

AS = Ab 

Steenvoorden 

RS = Rien Sluijs 

HV = Hein Verkade 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 
 
Beheerscommissie Natuurcentrum  

Wim Baalbergen 

Schoolstraat 15 

2202-HC Noordwijk 

Telefoon: 071-3610210 

 

Coördinatie bezoek Natuurcentrum  

Ineke van Dijk 

Duinkant 20 

2203-NK Noordwijk 

Telefoon: 071-3616954 

 

Excursies 

Rien Sluys 

Bremkant 38 

2203-NG Noordwijk 

Telefoon: 071-3610945 

 

Jeugdnatuurclub 

Nel Nooyen 

Joh. Molegraafstraat 14 

2201-LK Noordwijk 

Telefoon: 071-3611347 

 

Kantine voorziening Natuurcentrum  

Ibolyka 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 

Fons en Els Schlatmann 

Juffermansstraat 29 

2341-JJ Oegstgeest  

telefoon: 071-5174060 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




