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Stichting Vogelasiel Noordwijk 

  

A.N. van der Werf, voorzitter, Egbert de Grootstraat 3 2202-RE Noordwijk 

C.M.J. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201-BR Noordwijk 
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Het vogelasiel is gelegen aan het Dompad. Gevonden vogels kunnen daar worden afgegeven of in de hokken 

aan de achterzijde worden geplaatst. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

 

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

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

de natuur in en rondom Noordwijk in beeld wordt gebracht. 

Voor groepenbezoek is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: Mevr. H.P.M. van Dijk, Duinkant 

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

 

Het Natuurcentrum is in ieder geval geopend tijdens de inloopdagen op ieder eerste zaterdag van de maand 

tussen 10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de bijgesloten agenda. 

De woensdagmiddagen zijn sinds 2001 vervallen. 
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Statutenwijziging 
Jelle van Dijk 

 

Trouwe bezoekers van de lezingen in het Jan Verwey Natuurcentrum zijn al enkele malen op de 

hoogte gebracht van het voornemen van het bestuur om artikel 2 van onze statuten te wijzigen. De 

directe aanleiding voor deze statutenwijziging is gelegen in de uitspraak van de bestuursrechter in 

Den Haag  (mei 2001). Ons bestuur had bij de rechtbank beroep aangetekend tegen de uitspraak van 

de gemeente Noordwijk, waarin onze vereniging niet ontvankelijk werd verklaard in onze bezwaren 

tegen woningbouw op het landgoed Calorama. In het artikel Bomen kappen op Calorama? in De 

Strandloper van  september 1999 werd de gang van zaken rond deze kwestie nader toegelicht. De 

bestuursrechter stelde niet ons, maar de gemeente Noordwijk in het gelijk. Dit geschiedde op grond 

van de in artikel 2 van onze statuten vastgelegde doelstelling. Deze uitspraak deed het bestuur 

besluiten een statutenwijziging voor te bereiden. 

Waar het om ging bij de doelstelling was de globale aanduiding: het natuurlijk milieu (waaronder 

met name de vogelstand is begrepen). In de kwestie Calorama handelde het om het verlenen van 

een nieuwe monumentenvergunning. Deze vergunning  moest het mogelijk maken een deel van het 

houtbestand te kappen ten behoeve van woningbouw. De bestuursrechter vond dat onze doelstelling 

te weinig was toegespitst op zoiets als het behoud van een monumentaal landgoed waarbij vooral 

culturele waarden in het geding zijn. Vandaar dat in het nieuw geformuleerde artikel 2 uitgebreid 

wordt beschreven wat wij als vereniging onder natuurlijk milieu verstaan. 

Een wijziging van de statuten is volgens artikel 20 van diezelfde statuten pas mogelijk indien op een 

ledenvergadering waarop tweederde van de leden aanwezig is, tweederde deel van de aanwezigen 

het voorstel steunt. U zult begrijpen dat het niet zal lukken om tweederde deel van onze 528 leden 

ter vergadering te krijgen. De statuten schrijven in dat geval voor dat binnen vier weken een tweede 

vergadering gehouden moet worden, waarbij ongeacht het aantal aanwezigen, tweederde deel van 

de dan aanwezige leden het voorstel moet steunen. Vandaar dat wij hier tweemaal een oproep 

plaatsen. 

 

Uitnodiging voor de ledenvergadering van vrijdag 27 september 2002 
Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de ledenvergadering voorafgaande aan de lezing door 

Prof. H. Tennekes over de Vliegkunst der vogels. Deze vergadering zal gehouden worden in het Jan 

Verwey Natuurcentrum te Noordwijk en vangt aan om 20.00u. Tijdens deze korte vergadering zal 

het bestuur u vragen in te stemmen met de wijziging van artikel 2 van de Statuten, zoals die 

hieronder wordt verwoord en toegelicht.  

 

Uitnodiging voor de ledenvergadering van vrijdag 25 oktober 2002 
Het bestuur nodigt u uit aanwezig te zijn bij de ledenvergadering voorafgaande aan de lezing van 

Hans Vader over Vogeltrek. Deze vergadering zal gehouden worden in het Jan Verwey 

Natuurcentrum te Noordwijk en vangt aan om 20.00u. Tijdens deze korte vergadering zal het 

bestuur u vragen in te stemmen met de wijziging van artikel 2 van de Statuten zoals die hieronder 

wordt verwoord en toegelicht. 

 

Het bestuur heeft gepoogd om in artikel 2 nu meer te zeggen dan in het eenvoudige artikel 2 zoals 

dat bijna 30 jaar naar tevredenheid heeft gefunctioneerd. De bestaande formulering heeft er in het 

verleden nooit toe geleid dat onze vereniging in bezwaarschriftprocedures aan de kant werd 

geschoven als zijnde niet-ontvankelijk. Voor het opstellen van deze nieuwe tekst is veel dank 

verschuldigd aan Mr. Bart Punt, lid van onze vereniging. Ook is advies gevraagd aan de Zuid-

Hollandse Milieufederatie. 

Omdat u vermoedelijk in het geheel niet op de hoogte bent van de inhoud van het bestaande 

artikel 2, volgt hier eerst de tekst van dat ‘oude’ artikel 2 en daarna de nieuwe formulering. 
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Bestaand artikel 2 

 

De vereniging stelt zich ten doel het natuurlijk milieu – waaronder met name de vogelstand wordt 

begrepen – in de gemeente Noordwijk en omgeving te beschermen en in stand te houden als mede haar 

leden in de gelegenheid te stellen tot een actieve natuur- en vogelstudie en alles wat daarmee in de 

ruimste zin verband houdt. 

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 

a. het doen verrichten van studies en veldonderzoek alsmede het uitwisselen van gegevens; 

b. het houden van vergaderingen, instructieve bijeenkomsten en excursies; 

c. het geven van voorlichting en het publiceren van gegevens ten behoeve van haar leden en 

derden; 

d. het belang van een gezond natuurlijk milieu in Noordwijk en omgeving onder de aandacht te 

brengen van het publiek en van de plaatselijke, regionale en / of landelijke overheid, zulks 

voor wat betreft de laatste categorie, zodanig door het indienen van een verzoek, bezwaar- 

of beroepschriften; 

e. alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan. 

 

 

Nieuw artikel 2 

 

De vereniging stelt zich ten doel het natuurlijk milieu in de gemeente Noordwijk en omgeving  te 

beschermen en in stand te houden, haar leden in de gelegenheid te stellen tot actieve natuurstudie 

en een milieuvriendelijke instelling bij de bevolking zo veel mogelijk te bevorderen. 

Onder “natuurlijk milieu” wordt hier verstaan: flora en fauna, inclusief houtopstanden of andere 

begroeiingen, alsmede de gebieden, inclusief lucht, water, ondergrond en grondwater, waar die 

flora en fauna voorkomen of welke voor het voortbestaan van die flora en fauna dan wel voor het 

welzijn van mensen van belang kunnen zijn, een en ander ongeacht de aard, inrichting of 

bestemming van die gebieden, zoals het meer natuurlijke landschap dan wel het historisch 

gegroeide landschap of landgoederen c.q., het agrarische cultuurlandschap, groenvoorzieningen of 

andere terreinen dan wel water van welke aard, inrichting of bestemming ook, alles vanuit bedoelde 

bescherming gezien in de ruimste zin van het woord. 

 

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 

a. het doen verrichten van studies en veldonderzoek, alsmede het uitwisselen van gegevens; 

b. het houden van vergaderingen, instructieve bijeenkomsten en excursies; 

c. het geven van voorlichting en het publiceren van gegevens ten behoeve van haar leden en 

derden; 

d. het belang van een gezond natuurlijk milieu in Noordwijk en omgeving onder de aandacht te 

brengen van het publiek en van de plaatselijke, regionale en / of landelijke overheid; 

e. alle wettige geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan waaronder het 

zonodig indienen van bezwaarschriften dan wel het voeren van (andere) procedures. 
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AGENDA zomer 2002 

 
 

Excursieprogramma: 

 

Zaterdag 15 juni a.s.: 

Plantenexcursie in de Coepelduynen. Start om 

19.30 uur vanaf het begin van het vroegere 

fietspad aan de Boerhaaveweg te Noordwijk aan 

Zee. Einde excursie om ongeveer 21.30 uur. 

 

Zaterdag 24 augustus a.s.: 

Excursie naar de Workumerwaard in Friesland. 

Start om 8.00 uur vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum. Thuiskomst omstreeks 17.00 

uur. 

 

Vrijdag 30 augustus - zondag 1 september a.s.: 

Waddenweekend naar Vlieland. 

 

Lezingen: 

 

vrijdagavond 27 september a.s.: 

Lezing met dia's over "De wetten van de 

vliegkunst" door Prof. Dr. Henk Tennekes. 

 

vrijdagavond 25 oktober a.s.:  

Lezing over vogeltrek en trekvogels door Hans 

Vader. 

 

Jeugdactiviteiten: 

 

Zaterdag 15 juni a.s.: 

Slootjesexcursie. Verzamelpunt Varkensboslaan 

achter het landgoed Offem te Noordwijk. Tijd: 

10.00 - 11.30 uur. 

 

Zaterdag 28 september a.s.: 

Paddestoelenexcursie naar Nieuw Leeuwenhorst 

van 10.00 - 11.30 uur. Verzamelen bij de ingang 

van Nieuw Leeuwenhorst aan het Westeinde. 

 

Inloopochtenden: 

 

zaterdag 6 juli van 10.00 - 12.00 uur; 

zaterdag 3 augustus van 10.00 - 12.00 uur; 

zaterdag 7 september van 10.00 - 12.00 uur. 

 

        

Verslag van de ledenvergadering van de Vereniging voor 

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op 

vrijdag 22 februari 2002  
 

Aanwezig: circa 55 leden 

 

Opening 

 

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

ledenvergadering en heet de aanwezigen en in het 

bijzonder de spreker van deze avond van harte 

welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Bestuurswisseling: De voorzitter maakt allereerst 

melding van het feit, dat binnen het bestuur een 

belangrijke mutatie heeft plaatsgevonden. Zo is eind 

oktober in het vorige jaar de nieuwe penningmeester 

Koene Vegter benoemd. De oude penningmeester 

neemt na ruim 25 jaar penningmeesterschap op de 

komende jaarvergadering officieel afscheid als 

penningmeester, hetgeen zeker niet onopgemerkt 

voorbij zal gaan. Verder is Nel Nooijen aftredend, 

maar zij stelt zich herkiesbaar. Overigens kunnen 

door de leden bestuurskandidaten worden voorgedra-

gen.  

Vlinderwerkgroep: De voorzitter meldt, dat de 

Vlinderwerkgroep in het komend seizoen naast de 

Coepelduynen ook de Noordduinen vanaf 

Noordwijk aan Zee tot aan de Duindamse Slag 

systematisch op rode lijstsoorten zal inventariseren. 

Dit betekent echter niet dat aan de andere soorten 

geen aandacht zal worden besteed. Ook zij zullen bij 

de telling betrokken blijven. 

Excursies: De Flevo-excursie aan het begin van 

deze maand was ondanks het minder mooie weer 

toch een groot succes. Er werden verschillende leuke 

soorten gezien zoals bijvoorbeeld enkele Grote 

zilverreigers en een Appelvink.  
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De Nachtegalenexcursie zal plaatsvinden op 11 mei 

a.s. Voor verdere informatie verwijst de voorzitter 

naar de komende Strandloper.  

Natuurcursus: Op maandag 18 maart a.s. gaat de 

Natuurcursus van start. Inmiddels hebben er zich al 

10 deelnemers aangemeld, maar het kunnen er best 

nog een paar meer zijn. Tijdens de pauze kunnen 

liefhebbers zich bij de secretaris aanmelden. 

Overigens is de mededeling over de natuurcursus pas 

deze week in de pers verschenen, zodat er zeker nog 

een aantal bij zal komen. Het programma van deze 

cursus stond reeds in de laatste Strandloper van 

december 2001.  

 

Rondvraag 

 

Allereerst wordt melding gemaakt van het 

voorkomen van een Witoogeend in de grote vijver 

van het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst tussen 

Noordwijk en Noordwijkerhout. Verder zijn er 

Wilde zwanen waargenomen in de polders Elstgeest 

en Hoogeweg.   Een bijzondere waarneming is een 

Zeearend, die zowel boven Noordwijk als boven 

Katwijk is waargenomen. Tenslotte zijn er in 

Berkheide 9 Krooneenden gezien.  

 

 

Lezing van Jaap Mulder over Vossen 

 

Vervolgens geeft de voorzitter Jaap Mulder het 

woord om te spreken over Vossen. Dat Vossen juist 

in onze omgeving een veel besproken onderwerp is 

en blijft moge blijken, dat Jaap Mulder thans voor de 

derde maal hier over Vossen spreekt. Sinds de 

intrede van de Vos in onze omgeving is er heel wat 

bekeken en onderzocht en er zijn daarbij heel wat 

nieuwe feiten aan het licht gekomen. Dit is voor een 

belangrijk deel te danken aan het intensieve 

onderzoek, dat Jaap Mulder gedurende vele jaren 

onder Vossen heeft verricht.  

Zij belangrijkste onderzoeksmiddel is een zender, 

die hij om de hals van de Vos hangt. Mede daardoor 

kan hij de verrichtingen, de zwerftochten e.d. 

nauwgezet volgen. Hij heeft de indruk, dat de stand 

van de Vos de laatste tijd behoorlijk gestabiliseerd is 

en dit heeft in belangrijke mate te maken met de 

beschikbare hoeveelheid voedsel in het betreffende 

territorium. Bovendien is er voor Vossen, die geen 

eigen territorium hebben en maar wat tussen andere 

Vossen door zwerven, niet zo'n grote kans om een 

behoorlijke leeftijd te bereiken. Velen gaan op den 

duur dood van de honger of zwerven uit, waarna zij 

een onzekere toekomst tegemoet gaan.  

De belangrijkste  voedselbron is het Konijn. 

Grondbroeders nemen slechts een bescheiden plaats 

in, maar de gevolgen van de jacht op hen laat zich nu 

eenmaal veel sterker voelen. Vruchten nemen slechts 

een heel bescheiden plaats in.  

De laatste tijd worden ook steeds meer Vossen 

waargenomen ver buiten de duinen. Op 

verschillende plaatsen vormen zij een ware 

bedreiging voor de weidevogelstand. Jaap Mulder 

acht dit een logisch gevolg van het feit, dat de Vos 

zijn terrein herneemt en dat weidevogels in feite 

slechts gedijen dank zij het weidebeheer. Zonder 

ingrijpen van de mens zou hier helemaal geen 

weiland zijn en zouden er dus ook geen weidevogels 

zijn.  

Na afloop van deze lezing dankt de voorzitter Jaap 

Mulder voor zijn helder betoog. Hierna worden er 

nog heel wat vragen gesteld, die illustreren hoezeer 

de aandacht voor de Vos bij de leden aanwezig is.  

 

Datum volgende vergadering en sluiting 

 

De datum van de eerstvolgende ledenvergadering is 

vrijdag 22 maart a.s. Dan zal de jaarvergadering 

plaatsvinden. Verschillende leden zullen dan een 

eigen bijdrage presenteren. 

 

 

Verslag van de Jaarvergadering van de Vereniging voor 

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, gehouden op 

vrijdag 22 maart 2002 
 

Aanwezig: circa 50 leden 

 

Opening 

 

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

jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte 

welkom. 

 

Jaarverslag van de Secretaris 

 

Vervolgens wordt het jaarverslag van de secretaris 

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

Strandloper opgenomen, zodat een ieder hiervan 

kennis heeft kunnen nemen. De voorzitter 

memoreert enige punten uit dit verslag, zoals 

bijvoorbeeld de gehele toedracht rond de bouw van 
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de woningen rond het landgoed Calorama. Helaas 

heeft de Vereniging deze "slag" verloren, louter 

vanwege het feit, dat de bescherming van een 

dergelijk landgoed volgens de statuten niet tot de 

eigenlijke taak van de Vereniging zou behoren. 

Daarom is thans een statutenwijziging in 

voorbereiding, waarin wel dergelijke acties onder de 

doelstelling worden ondergebracht. Verder deelt de 

voorzitter mee, dat thans het gehele bedrag van de 

gift van de het Hotel De Witte Raaf is ontvangen. 

 

Financieel verslag en begroting 

 

Het financieel verslag over 2001 en de begroting 

voor 2002 zijn ook al in de laatste Strandloper 

opgenomen. De penningmeester, de heer J. 

Veefkind, geeft een korte toelichting op beide 

stukken. Er is nog steeds een gunstig 

exploitatieresultaat, dat mede wordt veroorzaakt 

door een goede verkoop van de Natuurgids. Een 

minder gunstig punt is het onderhoud van het 

Natuurcentrum, want daar zal in de komende tijd 

behoorlijk wat aandacht geschonken moeten worden. 

Helaas staat op ieders acceptgirokaart vermeld, dat 

ieder het vorig jaar € 10,- had overgemaakt. In de 

meeste gevallen was dat veel meer, maar het nieuwe 

computerprogramma kon hier kennelijk niet in voor-

zien. Deze toelichting bleek kennelijk hiermee 

voldoende, want vanuit de zaal kwamen verder geen 

vragen of opmerkingen. 

 

Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe 

kascommissie 

 

De huidige Kascommissie, bestaande uit de heren 

De Bruin en Schaap, heeft de financiële stukken 

bekeken en in orde bevonden. Hierna wordt de 

penningmeester voor het gevoerde financiële beleid 

gedechargeerd.Voor wat betreft de Kascommissie 

blijft de heer Leo Schaap lid van de Kascommissie. 

Daarbij wordt Wim Plaatzer actief. Jaap Eysinga 

wordt als nieuw lid reserve.    

 

Bestuursverkiezing 

 

Volgens het rooster van aftreden is dit jaar aftredend 

Nel Nooijen. Zij stelt zich herkiesbaar en wordt met 

algemene stemmen herkozen. Er zijn geen 

tegenkandidaten ingediend.  

 

Benoeming ereleden 

 

De Vereniging heeft tot dusverre slechts twee 

ereleden benoemd, maar thans is het moment 

aangebroken om twee nieuwe ereleden te benoemen, 

die binnen de Vereniging ruimschoots hun sporen 

hebben verdiend. Zo heeft Jan Veefkind, die 

vandaag officieel afscheid neemt als 

penningmeester, deze functie 25 jaar vervuld. 

Daarnaast heeft Wim Baalbergen ruim 31 jaar deel 

uitgemaakt van het bestuur. De voorzitter geeft 

hierbij nog een korte toelichting op hun lange staat 

van dienst en stelt hierna de benoeming aan de orde. 

Onder luid applaus worden beide kandidaten tot 

erelid benoemd. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Inmiddels is de Natuurcursus begonnen, die 

welgeteld 25 deelnemers heeft. Een behoorlijk 

succes! 

Vervolgens wordt meegedeeld, dat mevrouw 

Kleywegt een aantal boeken aan de Vereniging heeft 

geschonken. 

Hierna wordt verzocht om twee vrijwilligers voor de 

verspreiding van De Strandloper, met name voor de 

wijk Vinkeveld/Boekerslootlaan. Tevens wordt 

verzocht om vrijwilligers om scholen de begeleiden 

bij hun bezoek aan het Natuurcentrum. Opgave 

graag bij Ineke van Dijk. 

Voor wat betreft de waarnemingen worden gemeld 

een Zwarte zwaan op de vijver in Nieuw 

Leeuwenhorst, een Klapekster op het Palmveld in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, een Kleine 

burgemeester bij de Katwijkse Uitwatering, een 

Houtsnip aan de Molenweg te Katwijk en een 

Buizerd op de Willem van den Berghstichting te 

Noordwijk. Opmerkelijke waarnemingen waren 

verdere een Ekster, die een muis greep en een Patrijs, 

die zich te goed deed aan bollen. 

 

Presentatie van eigen werk door enkele leden 

 

Ook dit jaar werden de diapresentaties verzorgd door 

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

te zien, zoals bijvoorbeeld een leuke rapportage van 

de Pottenbakkerswesp door de heer Koning, een 

aantal prachtige vogelopnamen van René van 

Rossum en Marco van Rooijen en nog een kort reis-

verslag van Nico Plaatzer en tot slot een keur uit de 

onlangs aan de Vereniging geschonken diacollectie 

van wijlen Joan van Sambeek, waarop o.a. vele oude 

bekenden te zien waren. 

Juist deze bonte afwisseling bleek ook ditmaal zeer 

bij het publiek in de smaak te vallen. 

 

Sluiting 

 

Deze jaarvergadering is tevens de laatste vergadering 

van dit seizoen. De voorzitter hoopt een ieder weer 

in het nieuwe seizoen terug te zien. Nadere 

mededelingen over het programma voor het komend 

seizoen verschijnen in de komende Strandloper. 
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CONTRIBUTIEBETALING: een bericht van de penningmeester 

 

Als het goed is heeft u bij de vorige 

Strandloper een acceptgiro voor de 

contributiebetaling aangetroffen.  

Nog beter is het wanneer u hiermee ook al 

betaald heeft. En het allerbeste is wanneer u 

zich daarbij niets heeft aangetrokken van de 

mededeling op de acceptgiro als zou uw 

financiële bijdrage vorig jaar NLG 10,- zijn 

geweest.  

Dit laatste hoeft namelijk in het geheel niet 

juist te zijn, zoals diverse oplettende leden mij 

al gemeld hebben. Om mysterieuze redenen 

heeft onze geavanceerde leden- annex 

financiële administratie in alle gevallen alleen 

het basis contributiebedrag afgedrukt.  

U bent natuurlijk volledig gerechtigd ook 

alleen dit bedrag te betalen, maar veel leden 

maken een hoger bedrag over –gemiddeld het 

dubbele-  en dit is weer de reden dat onze 

basiscontributie zo’n lage drempelwaarde 

heeft.  

De bedoeling is uiteraard dat op de acceptgiro 

het totaal door u in het vorige jaar betaalde 

bedrag vermeld staat. Nu dus even niet, 

veroorzaakt door de overgang van gulden naar 

euro of door de komst van een nieuwe 

penningmeester?  

Het programma heeft zijn geheimen nog niet 

prijs gegeven. 

Wij hopen uiteraard dat er voor u alle 

aanleiding is en blijft om uw financiële 

bijdrage aan de activiteiten van de Vereniging 

op minimaal het zelfde peil als vorig jaar te 

houden. 

Alvast onze dank daarvoor. 

 

Koene Vegter  

 

 

WADDENEXCURSIE  2002 
 

Na een prachtig uitstapje in 2001 naar Ameland gaat de jaarlijkse waddenexcursie dit jaar weer naar 

een vertrouwd adres: het bij velen zo geliefde eiland Vlieland, waar wij het weekend van 30 

augustus t/m 1 september zullen doorbrengen in vakantieverblijf Twest Endt op de grens van dorp, 

duin en wad.  

We vertrekken vrijdag aan het eind van de middag en hopen zondagavond weer thuis te zijn.Voor 

de zaterdag en zondag worden fietsen gehuurd.  

Het traditionele waddenweekend is altijd een van de hoogtepunten uit het verenigingsjaar en biedt 

naast de waarneming van talloze vogels - zeker 100 soorten – planten, vlinders en paddestoelen de 

mogelijkheid om ook met de eigen leden nader kennis te maken.  

Gerenommeerde natuurvorsers zijn hierbij altijd van de partij, die hun kennis ook graag delen met 

de beginnende waarnemer. 

U begrijpt deze kans mag u niet voorbij laten gaan. Meldt u daarom snel aan  – het maximum aantal 

deelnemers is  50 –  bij voorkeur voor half juli door overmaking van het nog altijd bescheiden 

bedrag van  €  65,- op gironummer: 2573795 ten name van Penningmeester Vereniging van Natuur- 

en Vogelbescherming 

Noordwijk onder 

vermelding van 

Waddenexcursie 2002. 

 

Jaap Deelder    071-3616281 

Koene Vegter   071-

3615044    

kvegter1@freeler.nl 

 

 

mailto:kvegter1@freeler.nl
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Uitslag Puzzel 
 
Zoals beloofd volgt hierbij de uitslag van de puzzel die in het vorige nummer van ‘de Strandloper’ werd 

geplaatst. ‘Bruinvis’ en ‘Goudplevier’ zijn de dierennamen die bij goede oplossing van de puzzel 

tevoorschijn komen.  

Drie mensen hebben zowel de dieren- als alle straatnamen goed ingevuld. Het vinden van ‘Vogellust’, ‘de 

Patrijs’, ‘de Goudvink’ en  ‘de Bosuil’ bleek de grootste problemen te geven. Echter na vele wandel- en 

fietstochtjes systematisch door het dorp konden alle straten worden ingevuld.  

In overleg met Jelle is besloten niet één maar twee boeken  ‘Ecologische atlas van de Nederlandse 

wadvogels’  toe te kennen aan resp. Nel Nooyen en Rien Sluijs. De derde goede inzenders zijn Coby en Jelle 

van Dijk zelf. Zij hebben de atlas reeds en vonden een eervolle vermelding meer dan voldoende....... ik 

beraad mij. 

 

Hein Verkade  
 

HUISNAAM STRAATNAAM LETTER LETTER 

De Olm Breloftpark 1 B  

Vogellust Marcellusstraat 3 R 

de Vleermuis Quarles v. Uffordstraat 2 U 

Parnassia Prins Hendrikweg 3 I 

de Kemphaan Zonnekant 3 N 

Liguster Beethovenweg 7 V 

Zeekraal Spinozaweg 3 I 

Piranha Sint Jeroensweg 1 S 

de Patrijs Gooweg 1 G 

Columba (duif) Offemweg 1 O 

de Goudvink Quarles v. Uffordstraat 2 U 

Duinroosje Oude Zeeweg 3 D 

de Lindenhof Lindenplein 7 P 

de Zeester Ligusterweg 1 L 

de Nachtegaal Hogeweg 4 E 

de Vinkenslag Boerhaaveweg 8 V 

De Krab Piet Heinplein 2 I 

de Bosuil Duinweg 6 E 

’t Sterntje Rembrandtweg 1 R 

 

 

 

 

 

 

 

OUD NIEUWS
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Martien de Graaf 

Aan het eind van de Menneweg te Sassenheim bij 

de Kagerplassen ligt de eeuwenoude eendenkooi 

van Warmond.  

Dit stukje grond heeft heel oude papieren. In het 

Leidsch Dagblad van 19 mei 1885 kwam dit 

terreintje al ter sprake in het volgende berichtje: 

"Sassenheim. Een kuikendief door een kraai 

gevangen!" 

"Gisteren werd door Th. van Haasteren, opzichter 

bij de bekende eendenkooi onder Sassenheim, een 

zonderlinge vondst gedaan. Reeds lang had een 

stoute kuikendief (Circus rufus) hem veel schade 

onder jonge eenden en ander gevogelte 

toegebracht.  

Om deze lastige rover, die met het jachtgeweer niet 

bij te komen was, onschadelijk te maken legde 

genoemde opzichter gisteren op verschillende 

plaatsen klemmen. 

Men denke zich zijn verwondering, toen hij enige 

uren later door een zwerm luidruchtige kraaien 

opmerkzaam gemaakt werd. Echter er zat een kraai 

met de ene poot in de klem, terwijl ze met de 

andere die van de rover krampachtig omkneld 

hield.  

De kraai, in dit jaargetijde even schadelijk als de 

meeste roofvogels was op het als lokaas 

neergelegde ei afgekomen en in de klem geraakt. 

De kuikendief, in de gevangen kraai een 

gemakkelijk ter vermeesteren buit ziende, was 

daarop aangekomen, maar door de kraai in de nu 

ontstane worstelstrijd met haar vrije poot zodanig 

gepakt, dat er voor hem aan geen ontsnappen meer 

te denken was. 

Dat de ijverige opzichter over deze vangst 

bijzonder voldaan was, behoeft nauwelijks gezegd 

te worden." 

N.B. Opvallend dat hier gesproken wordt over een 

Kuikendief i.p.v. een Kiekendief. De bedoelde 

vogel is Circus aeruginosus (= Bruine kiekendief). 

Roofvogels werden toen als schadelijk beschouwd. 

Kees Verweij 

H. de Boer als schrijver van plantenboeken.

Al twee keer eerder hebben wij aandacht geschonken aan de bekende onderwijzer H. de Boer, hoofdonderwijzer 

aan de destijds bestaande School met den Bijbel te Noordwijk aan Zee. Zijn liefde voor en kennis van de natuur 

zijn bij vele Noordwijkers, maar ook bij velen daarbuiten bekend. 

Tegen het einde van de dertiger jaren, in de vorige eeuw, verzorgde hij een tweetal uitgaven, getiteld 

"Lentebloemen" en "Zomer- en Herfstbloemen", die waren bedoeld als een handleiding voor een platenalbum, 

dat men als een aaneengesloten reeks afbeeldingen uit kan trekken. Deze afbeeldingen bestaan uit prachtige 

litho's van in het wild voorkomende planten. 

Naast een duidelijk, zeer gedetailleerde omschrijving van de plant gaat hij vaak verder in op de betekenis van de 

plant in de folklore en in de geneeskunst. Ook vermeldt hij verschillende insecten, die de beschreven plant 

bezoeken en bestuiven. 

Kortom twee zeer lezenswaardige uitgaven, die thans helaas nog maar antiquarisch te vinden zijn. 

Naast zijn functie als onderwijzer wist hij zich te ontwikkelen tot een ware florist met een gedegen kennis. 

Als voorbeeld hiervan laat ik hier de beschrijving van de Nachtsilene volgen, die op verschillende plaatsen in 

onze duinen te vinden is.  

OUD NIEUWS
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Nachtsilene – Silene nutans 

Fam. der Anjerachtigen of Sileneae. 
 

Zoals de naam aanduidt, hebben we hier te doen 

met een echte nachtbloem. Wie haar niet kent, 

loopt haar overdag dan ook voorbij, zonder haar op 

te merken, of ze een blik waardig te achten. En 

toch is het een van de meest interessante planten, 

waaraan heel wat te beleven is Men leze hetgeen in 

het boekje "In de Duinen" van Heimans en Thijsse 

over deze plant voorkomt: een liefdesroman, die 

kan wedijveren met de beste in de moderne 

literatuur. Misschien nog meer realistisch, maar dat 

kan hier geen kwaad! 

Ik zal niet trachten, de schrijvers te overtreffen, 

want dat zou zeker op een fiasco uitlopen. En 

daarom volsta ik met een zakelijke beschrijving, 

die wel zooveel poëzie bevat, dat men het dor-

prozaïsche, aan alle zakelijkheid verbonden, wel 

op den koop toe zal nemen. 

't Is een overblijvende plant met een korten 

wortelstok. Eerst ontwikkelt zich daaruit een 

wortelrozet met langgesteelde, toegespitste, 

spatelvormige bladen. Daaruit verheffen zich een 

aantal stengels, waarvan enkele niet zullen bloeien. 

Deze dragen lancetvormige tot lijnvormige bladen, 

aan 't boveneinde overgaande in kleine, 

schubvormige schutblaadjes. Stengels en bladen 

zijn alle behaard. Aan 't boveneinde der stengels 

bevinden zich klierharen. 

De bloeiwijze is een éénzijdige pluim. Daaraan 

zijn de witte bloempjes, met drie of meer bij 

elkaar, geplaatst. De kelk is buisvormig en bezit 5 

eironde tanden. Ook deze kelk is met klierharen 

bezet. De kroon bestaat uit 5 tweespletige blaadjes, 

met lange nagels; in de keel bevinden zich spitse, 

lancetvormige schubben. De bloemkroon wordt 

door de kelkbuis bijeengehouden. Verder merken 

we op: 10 meeldr., 3 stijlen en een bovenstandig 

vruchtbeginsel, waaruit zich een driehokkige 

doosvrucht ontwikkelt, die met 6 tanden open gaat, 

om de vele bruine zaden te kunnen uitstrooien. De 

vruchtstelen staan dan rechtop, wat weer niet 

zonder reden is, n.l. het geleidelijk uitzaaien. 

 

Eerst tegen den avond openen zich de bloemen. 

Dan begint het bruiloftsfeest. De kroonblaadjes 

ontplooien zich en vertoonen zich als een 

smetteloos witte, tienslippige kantkraag. Trots 

buigen de blaadjes zich wat achterwaarts, om nog 

meer in 't oog te vallen, welke beweging ook de 

bloemstengel meemaakt. Een heerlijke, zachte 

hyacintengeur vervult de lucht. Vijf meeldraden 

groeien uit en plaatsen zich voor den ingang der 

bloem en openen de helmknoppen. 't Duurt niet 

lang, of er komt bezoek: één of meer nachtvlinders, 

gelokt door den geur en de lichtende sterretjes, 

omzweven de bloemen, zetten zich neer en weten 

met hun lange roltong den honing op te zuigen. 

Beladen met stuifmeel vliegen ze van de eene 

bloem naar de andere, en 't kan niet anders, of ze 

deponeeren de pollen aanstonds in een bloem, 

waarin reeds de stempels geschikt zijn, om ze op te 

nemen. 

Den volgenden morgen is van al de heerlijkheid en 

schoonheid niets meer te bespeuren. De vijf 

blaadjes hebben zich opgerold en zien er 

verschrompeld en verwelkt uit. De meeldr. zijn op 

non-activiteit gesteld en verkommeren. Maar als de 

dag ten einde spoedt, komt er een da capo van wat 

de bloem den vorigen avond te zien gaf. De andere 

5 meeldr. plaatsen zich nu voor den ingang der 

weer frissche, geopende bloem tot zitplaats voor de 

bestuivers. En het verloop is weer als in het eerste 

bloeistadium. Den derden avond komen de 3 

stempels te voorschijn. Deze ontvangen nu 

stuifmeel van de Mamestra's, die reeds jongere 

bloemen bezocht hebben. En nu is de bloei dezer 

bloem afgeloopen: het doel is bereikt. 
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Ook andere insecten zouden zeker graag van den 

nectar willen snoepen. Maar overdag worden ze 

daarin zeer bemoeilijkt, doordat de bloemen 

gesloten zijn. Bovendien zit de honing zoo diep, 

dat ze dien met hun zuigorganen niet kunnen 

bereiken langs den legalen weg. Inbraak plegen, 

door de kelkbuis aan te boren, dat verhinderen de 

klierharen daar ter plaatse wel. Mieren en 

kevertjes, die in den stengel klauteren, om zoo zich 

aan de zoetigheid te goed te doen, blijven 

onderweg steken, vastgekleefd in de lijm, door de 

klierharen afgescheiden. 

Misschien hebt ge u wel geërgerd bij 't plukken 

van een paar bloemstengels, dat ze zoo kleverig 

zijn. Dan zijt ge misschien nu wel genezen van den 

waan, - egocentrisch als wij menschen zijn - dat de 

bloemen alleen voor u bestaan. 

Of 't waar is, - zooals sommige geleerden wel 

beweerd hebben. - dat de insecten, gevangen door 

de lijmstokken, tot voedsel dienen voor de plant 

(zooals bij Pinguicula's en Drosera's) wordt door 

anderen betwijfeld en is dus nog niet uitgemaakt. 

Merkwaardig is nog, dat enkele nachtvlinders, die 

voor de kruisbestuiving zorgen, nog iets anders 

doen ten eigen bate: de wijfjes. kruipen soms 

omgekeerd in de bloemen. Ze bewerken dan 

waarschijnlijk ook wel op zeer zonderlinge wijze 

kruisbestuiving, maar dat is niet haar bedoeling: ze 

leggen eitjes in het vruchtbeginsel, opdat de daaruit 

voortkomende rupsjes zich aanstonds te goed 

kunnen doen aan de jonge zaadjes. - Wie zoekt, zal 

zeker planten vinden met rijpe doosvruchten, 

waarin zich gaatjes bevinden, door de rupsjes 

daarin gebeten, toen ze hun gevangenis gingen 

verlaten, om zich in den grond te kunnen 

verpoppen. 

Een voorbeeld van symbiose, voor plant en dier 

beide van groote beteekenis! Dat een deel der 

zaden door de rupsjes wordt opgegeten, kan voor 

de plant niet noodlottig zijn, daar er nog genoeg 

overblijven. 

Beweerd wordt, dat ook bloemen voorkomen, of 

alleen met meeldr., of alleen met stampers, zooals 

ook bij andere Silenen het geval is o. a. bij S. 

inflata en S. aucalis. Hoe het moge zijn, wel kan 

men bloemen vinden, waarin meeldr. en stampers 

weinig ontwikkeld zijn. 

Bij ons wordt de Nachtsilene aangetroffen op 

zandgronden. In sommige duingedeelten komen ze 

in menigte voor, zoodat ze niet zoo zeldzaam zijn, 

als de Flora's aangeven. Enkele van de 

Noordwijksche duinen tellen ze bij tientallen, 

zoodat daar het wondere leven dezer plant door 

ieder, die er lust in heeft, is na te gaan. 

In Silezië draagt de plant den naam Wiederstoss, 

een naam elders weer aan andere gewassen 

gegeven, omdat ze beschermen tegen stoot en 

steek, m.a.w. onwondbaar maken. 

 

"There are more things in Heaven and earth,  

Than are dreamt of in your philosophy." 

 

Bloeitijd: Mei-Aug. 

  

 

  

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 

 
Rob Lensink, Hans van Gasteren, Fred Hustings, 

Luit Buurma, Guus van Duin, Leo Linnartz, Fred 

Vogelzang & Cees Witkamp.  2002. 

Vogeltrek over Nederland 1976 – 1993. Schuyt 

& Co Uitgevers BV, Haarlem. 432 p. Prijs € 45. 

 

Er wordt in ons land al heel lang naar vogeltrek 

gekeken. In de jaren twintig van de vorige eeuw 

was het de Noordwijker Jan Verwey die van zich 

deed spreken door in 1917 het Trekstation 

Noordwijk op te richten. Als een der eersten 

noteerde hij alles wat hij zag in zijn 

aantekenboekjes. Vanuit het koepeltje van Hotel 

Noordzee (tegenwoordig  Hotel Mercure geheten) 

deed hij zeetrekwaarnemingen en vanaf het 

Dobbelmannduin  telde hij overtrekkende 

landvogels. In de jaren dertig is het  Luuk 

Tinbergen die het trekonderzoek nieuwe impulsen 

geeft. In 1949 verschijnt zijn beroemde boekje 

Vogels Onderweg. Dit van talloze eigen illustraties 

voorziene boekwerkje maakte veel enthousiasme 

los bij vogelend Nederland. In de jeugdbonden 

werden speciale vogeltrekkampjes in de herfst 

georganiseerd. Bij overtrekkende roofvogels 

namen velen de zogenaamde tinbergenhouding 

aan: plat op de rug met de kijker aan de ogen (naar 

aanleiding van zo’n simpele maar o zo raak 

getroffen schets van Tinbergen in Vogels 
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Onderweg). Op mij maakten indertijd vooral de 

kaartjes met de stuwbanen langs de IJsselmeerkust 

bij Harderwijk veel indruk. De belangstelling voor 

vogeltrek zou mij na het lezen van dit boekje niet 

meer loslaten!  

Het trektellen door vogelwerkgroepen werd in de 

jaren vijftig gestimuleerd door het echtpaar Bloem 

uit Bentveld. Ze bouwden een netwerk van 

waarnemers over heel Nederland op. Regelmatig 

werden trekberichten rondgestuurd, afgedrukt met 

de vloeistofduplicator.  Aan het eind van de jaren 

zestig zakte de belangstelling voor het telwerk wat 

in. Radaronderzoek had duidelijk gemaakt dat de 

nachttrek veel omvangrijker is dan wat in de 

ochtenduren vanaf de grond kan worden 

waargenomen.   

Het tellen van overtrekkende vogels krijgt nieuwe 

impulsen na de start van de Club van 

Zeetrekwaarnemers in 1972. De 

zeetrekwaarnemers lukte het om binnen enkele 

jaren ruim 10.000 uurtotaalkaarten (een 

voorgedrukte kaart waarop alle waarnemingen uit 

één uur systematisch genoteerd kunnen worden) te 

verzamelen en hierover te rapporteren in 

halfjaarlijkse verslagen.  Dit brengt ook 

landtrektellers er toe zich ook te organiseren en de 

zaken systematisch aan te pakken. In 1976 wordt 

de Landelijke Werkgroep Vogeltrek Tellen 

(LWVT) opgericht. De radarornitholoog Luit 

Buurma die ook aan de wieg stond van de Club 

van Zeetrekwaarnemers, speelt hierbij een 

belangrijke rol door projecten te starten waarbij 

radarwaarnemingen en zichtwaarnemingen met 

elkaar gecombineerd worden. 

In navolging van de Club van Zeetrekwaarnemers 

gaat ook de LWVT werken met 

waarnemingsformulieren. Het enthousiasme dat op 

veel plaatsen in den lande wordt losgemaakt is 

groot. In de 17 jaren waarover in het hier 

besproken boek gerapporteerd wordt, worden van 

67.000 uren formulieren ingevuld. In onze 

omgeving wordt aan dit onderzoek meegewerkt 

door de Vogelwerkgroep Den Haag (telpost de 

Vulkaan) en de Vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland (telpost Parnassia). Op de 

Katwijkse Puinhoop wordt alleen door Leo van 

Ruiten enkele jaren aan dit onderzoek meegewerkt. 

Onze vereniging bleef zich toeleggen op het 

verzamelen van zeetrekgegevens. 

Je kunt wel veel gegevens verzamelen, maar hoe 

verwerk je deze enorme database in een leesbare 

publicatie? Het heeft bijna tien jaar geduurd 

voordat we de resultaten van al het telwerk van de 

LWVT gepresenteerd krijgen. Maar nu ligt er dan 

ook een fraai boekwerk dat er mag zijn. Dat het 

geen eenvoudige bevalling was, blijkt evenwel nog 

op veel plaatsen. 

De gegevens zijn zodanig gepresenteerd dat de 

schrijvers ons de verschillen in doortrekintensiteit 

tussen de verschillende delen van het land willen 

duidelijk maken. De telposten zijn verdeeld in vier 

groepen: Noordzeekust , Laag-Nederland, Midden-

Nederland en Hoog-Nederland.  Die indeling is 

gemaakt met behulp van een computerprogramma. 

De uitkomsten hiervan geven hier en daar vreemde 

resultaten te zien. Zo kent Lelystad twee telposten, 

de ene behoort tot “Noordzeekust” en de ander tot 

“Hoog-Nederland”. Langs de Eems ten oosten van 

Delfzijl liggen telposten op enkele kilometers van 

elkaar die tot “West-Nederland”, “Midden-

Nederland” en “Hoog-Nederland” behoren. Daar 

had toch wel een korte verklarende tekst bij 

gemogen. In het gebruik van deze namen is men 

niet altijd even consequent. Zo wordt Laag-

Nederland op kaartjes West-Nederland genoemd, 

terwijl Hoog-Nederland hier en daar als Oost-

Nederland verder gaat. 

Dit zijn evenwel maar kleinigheden. Een veel 

groter punt van kritiek betreft de scheiding die is 

gemaakt tussen zeetrek en landtrek. Op p. 53 wordt 

gezegd dat dit boek alle waarnemingen tot aan de 

waterlijn behandelt (dat is dus “landtrek”), en dat 

alles wat over het zeewater vliegt “zeetrek” is en 

door de Club van Zeetrekwaarnemers is verwerkt. 

Dat hieraan niet echt de hand wordt gehouden 

blijkt wel uit het integraal overnemen van alle 

waarnemingen van de telpost Breskens. Niemand 

zal geloven dat op 24 april 1981 al die 1417 

Dwergmeeuwen over de dijk en het strand bij 

Breskens vlogen. Ook de waarnemingen van Jan-

van-gent en Grote Stern wekken heel sterk de 

indruk dat de waarnemers op de duintoppen bij 

Den Haag en Bloemendaal de vogels die ze vanaf 

hun duintop boven zee zagen vliegen ook 

genoteerd hebben. Vanuit ons huis aan de duinvoet 

in Noordwijk aan Zee hebben wij in bijna 30 jaar 

slechts eenmaal een Grote Stern en eenmaal een 

Jan-van-gent voorbij zien komen! Wetende dat 

veel vogelsoorten vooral langs de kust boven zee 

vliegen, die kennis is beschikbaar dankzij de 

publicaties van de Club van Zeetrekwaarnemers, 

was het veel beter geweest deze soorten niet 

uitvoerig te bespreken. Pak dit boek dus niet om 

iets aan de weet te komen over de trek van soorten 

als Jan-van-gent, Grote Stern, Dwergmeeuw, 

Rotgans, zee-eenden en kuststeltlopers. Ook in de 

besprekingen van watervogels had men zich 

beperkingen moeten opleggen. De meeste eenden 

trekken in de nacht. Wat men overdag aan trek 

ziet, heeft dikwijls te maken met voedselvluchten 

en slaaptrek. Eigenlijk zijn alleen tijdens 

vorstperioden, als grote delen van de 

binnenwateren dichtvriezen, ook overdag veel 

trekbewegingen waar te nemen. Dat blijkt duidelijk 
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in de figuren van soorten als Wilde Eend en 

Kuifeend. 

Uit het voorgaande is de conclusie te trekken dat 

het boek eigenlijk veel te dik is. Men had zich 

moeten beperken tot de vogelsoorten waarover 

men echt goede informatie heeft verzameld. Dat 

zijn de vogels die in breed front over Nederland 

trekken en waarvan een wezenlijk deel van de 

populatie overdag is waar te nemen. Bij deze 

soorten komt het op veldervaring (geluiden!) aan. 

En die kennis is op veel telposten ruimschoots 

aanwezig! 

Zoek in dit boek niet naar trekpatronen van Jan-

van-gent of Kuifeend, maar ga op zoek naar de 

bladzijden waar de trek van Buizerd, Houtduif, 

Vink, Boompieper en Veldleeuwerik wordt 

behandeld. Over deze soorten is bijzonder goede 

informatie verzameld, gebaseerd op het telwerk 

van alle trektelposten. Zo blijkt de Veldleeuwerik 

over het gehele land in ongeveer gelijke aantallen 

te worden waargenomen, terwijl bij de Houtduif 

een sterk accent ligt op Hoog-Nederland. Ook het 

verschil in trektijd wat uur van de dag betreft 

wordt mooi in beeld gebracht. Witte Kwikstaarten 

zijn er vroeg bij, maar Buizerden komen pas op 

gang als het warmer geworden is. 

Al met al een boek met veel informatie over 

vogeltrek, waarbij de ruimte die nu gespendeerd 

wordt aan marginale verschijnselen beter besteed 

had kunnen worden aan nog meer aandacht voor de 

soorten waarvan men echt degelijke kennis 

verzameld heeft. 

 

Jelle van Dijk 

 

Van Heuvelrug tot Duin 
Uitgave Staatsbosbeheer 

 

Tijdens de Doedag van Staatsbosbeheer hebben we 

een leuke aankoop gedaan voor de bibliotheek. We 

hebben het nieuwe boek van Staatsbosbeheer 

gekocht: “Van Heuvelrug tot Duin”. In dit boek 

worden de landschappen in Zuid-Holland en 

Utrecht beschreven die in beheer zijn van 

Staatsbosbeheer. Grote, bekende gebieden als 

bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug en 

Loosdrechtse Plassen worden beschreven, maar 

ook de kleinere en minder bekende plekken hebben 

een plaats gekregen in dit boek.  

Op een prettig leesbare manier komt u veel te 

weten over de geologische geschiedenis van deze 

gebieden, de invloed van natuurkrachten en de 

invloed van de mens. Natuurlijk worden de 

bedreigingen en het beheer uitvoerig besproken, 

maar ook de flora en fauna komen ruimschoots aan 

bod. Het boek is rijkelijk voorzien van prachtige 

foto’s en van de belangrijkste gebieden zijn 

makkelijke overzichtskaarten opgenomen. Als u dit 

boek doorbladert komt u er achter dat Zuid-

Holland en Utrecht nog prachtige natuurgebieden 

hebben die u vast nog niet allemaal kent en zeker 

een bezoekje waard zijn. 

 

Ineke van Dijk 

 

 

 

Met de Good Naturalists op Kreta 
 

 

Wie Kreta zegt, denkt meestal het eerst aan de 

Samariakloof en de Lammergier, maar ook 

daarnaast is er veel te bewonderen op dit fraaie 

Griekse eiland, dat in het voorjaar naast zijn 

bloemenpracht een belangrijke functie vervult als 

tussenstation voor de trekvogels op weg van Afrika 

naar Europa.  

Wie op weg van Chania naar Omalos en de 18 km 

lange kloof al snel besluit om in Agia rechtsaf te 

slaan richting Kirtomados, arriveert al gauw bij het 

meer van Agia. In de boeken over Kreta wordt 

alleen het meer van Kournas genoemd waar ik 

nooit veel vogels heb gezien, maar het meer van 

Agia, dat ik nergens tegenkwam, is een geheel 

ander verhaal. Toen ik daar op een zondagochtend 

in april aankwam zag ik tot mijn ergernis al een 

toeristenbus staan, maar met op de voorruit  een 

plakkaat Good  Naturalists en bij een stenen hutje 

een ploegje Britse ouderen, gewapend met 

verrekijkers en telescopen. Een Margareth 

Rutherford-achtige lady, met links een stok en 

rechts een telescoop verwelkomde mij met de 

woorden Little bittern. Nu heb ik bij dergelijke 

expedities de kleine Hayman’s zakvogelgids bij 

me, maar die geeft alleen de Nederlandse namen 

en deze keer ook de Birds & Mammals of Crete 

van George Sfikas en die is weer alleen in het 

Engels. De Jonsson met Nederlands en Engels 

vergezelt mij wel, maar blijft meestal in het 

appartement achter. 
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Een gewone Bittern herinnerde ik mij als 

Roerdomp, maar een Little bittern wist ik niet zo 

gauw. Scharrelend in het riet ontwaarde ik echter 

een Wouwaap. Daarnaast een Baillon’s crake, zo 

zei mijn attente begeleidster.  

Dat vergde even zoeken voor ik op het Kleinst 

waterhoen uitgekomen was. Verderop een Klein 

waterhoen en een overvliegende Night heron, een 

Kwak overeenkomstig het geluid dat hij maakt. 

Inmiddels bleef ik maar wat in de buurt van de gids 

van het clubje, die als een soort Engelse Jelle van 

Dijk aan een enkele vogelschim of geluidsflard 

genoeg had voor identificatie en die mij ook 

behulpzaam was om het desnoods even op te 

zoeken in de Hayman. 

 

Zo kwamen wij nog tegen: de Steltkluut, 

Oeverlopers, Sandpiper (Krombekstrandloper), 

Ferruginous ducks (Witoogeenden), Rietzangers, 

Grote karekieten, Kleine zilverreigers en Bruine 

kiekendieven. In de verte klonk een Nachtegaal  en 

vloog een Golden oriole (Wielewaal).  

Mijn gezin was allang op een belendend terrasje 

tussen de sinasappelbomen beland, maar ik bleef 

bij mijn nieuwe clubje, dat telkens met een paar 

passen voorwaarts langs het meertje trok, waarbij 

de ene helft zich aan de vogels wijdde en de andere 

helft zich, ook voorzien van de nodige gidsjes, op 

de Kretenzische bloemenweelde stortte.  

Want zoals één van de deelnemers van de uit heel 

Engeland afkomstige groep mij uitlegde: je hebt 

beide nodig, want als je naar vogels kijkt kun je 

niet naar beneden kijken en als je naar bloemen 

kijkt niet naar boven.  

Het deed mij allemaal onweerstaanbaar aan de 

Waddenexcursies denken, waarvoor iedereen weer 

van harte is uitgenodigd, maar misschien is een 

keer abroad ook niet zo’n gek idee.  

Ik kreeg nog tips mee voor verdere waarnemingen 

op het eiland : langs de kust, volg de bordjes To 

the beach en dan vooral op plekken waar riviertjes 

in zee stromen.  

Dat heeft mij de volgende dagen  nog een hele 

groep Roodpootvalken (m,v,juv), een Bosruiter, 

Witgatjes en weer een Steltkluut en een Kwak 

opgeleverd.  

Phalaropes (Franjepoten) die zij ook gezien 

hadden, heb ik helaas niet kunnen waarnemen, 

maar zo blijft er ook iets te wensen over. Wel zag 

ik nog bij een volgend bezoek aan het meertje een 

Ralreiger: buitengewoon fraai om het verschil te 

zien tussen de bruin-neutrale stand en de prachtig 

witte opvlucht.  

Ook een Witwangstern, Groenpootruiter, Kleine 

strandloper en een paartje Slobeenden, hoewel de 

Shoveler volgens Sfikas na de Tweede 

wereldoorlog uit Kreta verdwenen zou zijn. 

 

 
 

Toen ik daarna op 25 april op mijn verjaardag  in 

een boom op het dorpspleintje van Kato Stalos van 

dichtbij een zestal Wielewalen (m,v) zag in- en 

uitvliegen en later nog een Roodkopklauwier, 

begrijpt u dat ik overwoog er maar een traditie van 

te maken om mijn verjaardag voortaan op Kreta te 

vieren. 

 

Koene Vegter 
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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 overkomt je soms zo maar. Weken lang kijk je 

in de vroege morgen met je kijker over zee en zie 

je niet veel anders dan water en golven. Maar 

ineens komt er een dag waarop het lijkt of alle 

vogels onderweg zijn naar hun broedgebied. 

Vooral met een stevig noordenwindje tegen 

spoeden Visdieven en Noorse sterns zich laag over 

het water naar het hoge noorden. Alsof ze bang 

zijn te laat te komen. Dwergmeeuwen doen het wat 

rustiger aan. Ze broeden in wat gematigder streken 

en kunnen er daardoor meer hun gemak van 

nemen. Ze boemelen wat in noordelijke richting 

terwijl ze steeds wat voedsel uit het water 

oppikken. Een paar honderd meter verder komen 

ze tot de overtuiging dat ze toch wel een leuk 

stukje zijn gepasseerd.  

Ze keren en vliegen weer een eindje terug. Ook een 

rustperiode op het water schuwen ze niet. Het kan 

dan voorkomen dat de zee wit van deze meeuwtjes 

ziet.  

De Zweedse schrijver Bengt Berg beschrijft in zijn 

boek Verloren Paradijs de Dwergmeeuwen van 

Oland.  

Hij bestudeert een kleine kolonie van deze 

meeuwtjes en is er vol van. Elke dag komt hij bij 

de nesten en noteert getrouw wat de beesten 

uitspoken. Vijftien jaar later komt hij terug bij de 

het moerasje waar hij de Dwermeeuwen bekeek. 

Helaas, ze zijn verdwenen, naar zijn mening 

verjaagd door de Kapmeeuwen. Vandaar de titel 

van zijn aardige boekje, zijn paradijs was er niet 

meer.  

Een aantal jaren geleden waren ook wij met een 

groep tot twee maal toe op het Zweedse eiland. Wij 

konden de mening van Bengt Berg niet 

onderschrijven. Naar ons gevoel was Oland nog 

steeds een paradijs, inclusief de Dwergmeeuwen 

die we weer in het moerasje aantroffen. Zoals 

Bengt Berg in eerste instantie, genoten wij van de 

meeuwtjes in hun broedgebied. Weer eens wat 

anders dan ze trekkend langs onze kust te zien 

komen. We genoten ook van Beijershamn, een 

plekje waar we de hele dag op een stoeltje konden 

gaan zitten en de halve vogelbevolking van het 

noorden in de kijker kregen. Bollenvelden met 

orchideen vonden we op de hoogvlakte van het 

eiland, de Alvaret. En fossielen! Al werd er wel 

eens wat geringschattend opgemerkt dat de 

dwangarbeiders er op uit trokken, we kwamen 

vaak met fraaie tribolieten terug op de camping.  

Bij dergelijke expedities is het wel zaak op te 

letten wanneer het vertreksein wordt gegeven. 

Achtergelaten worden op een verlaten plek in het 

zuidoosten van het eiland, 20 kilometer van de 

camping, is wel  avontuurlijk maar betekent een 

fikse wandeling. Gelukkig kwam ik ergens langs 

een winkeltje die ijs verkocht. Dat maakte veel 

goed. 

Hoe mooi en hoe interessant ook, al die andere 

natuur op het eiland, net als Bengt Berg vond ik de 

Dwergmeeuwen het leukst. Ik sluit me dan ook 

graag aan bij de ontboezeming aan het slot van zijn 

boek: `Zeldzame, fijne, kleine vogel! - hoe kan je 

innige moederliefde ons hart roeren! Wellicht zou 

je het waard zijn, dat men je een stuk van het arme 

moerasland schonk, ook al was je niet de 

zeldzaamste vogel van Zweden.      

 

W.Andelaar 
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Op zoek naar Gieren in Noord-Oost Spanje 

 
Kees Verweij 

 

In de eerste twee weken van mei in dit jaar ben ik 

met mijn vrouw naar Noord-Oost Spanje gereden 

om o.a. te gaan kijken naar de gieren, die, naar 

verluidt, daar nog in behoorlijke aantallen te zien 

zijn. Bovendien was ik een beetje nieuwsgierig hoe 

het daar nu zou zijn, want het is al weer bijna 20 jaar 

geleden, dat we met meer dan twintig leden van onze 

Vereniging aan dat gebied een bezoek hebben 

gebracht.  

 

 
 

Gieren hebben iets bijzonders. Dat is zeker 

opgevallen bij ieder, die de Vale gieren heeft gezien, 

die vorig jaar met bijna 20 exemplaren een 

bliksembezoek aan Noordwijk brachten en de nacht 

doorbrachten op het landgoed Offem. 

Na twee dagen flink doorrijden bereikten we het 

plaatsje Ayerbe, gelegen aan de voet van de 

Pyreneeën, ongeveer 20 km. ten noorden van de 

provinciestad Huesca. Daar was een weliswaar 

kleine, maar toch zeer behoorlijke camping, die van 

goed sanitair was voorzien. Deze camping was ons 

aanbevolen door Martijn de Jonge, die deze plek een 

goede uitvalsbasis vond voor verschillende tochten 

in de omgeving. 

De eerste dag gingen we op weg naar de oude 

kasteelruïne Loarre, die op ongeveer 10 km. van de 

camping was gelegen. Halverwege zagen we links 

op een lage heuvel een hele groep Vale gieren zitten, 

terwijl er nog een grote groep daarboven zweefde. 

We gingen er een kijkje nemen en we troffen er een 

waar kerkhof van dode dieren aan, zoals varkens, 

schapen e.d. We verscholen ons achter een paar 

bosjes en konden van daaruit de gieren prachtig zien. 

Velen kwamen soms vlak boven ons hoofd 

aanvliegen en begonnen van de dierenresten te eten. 

Dit was dan ook een uitgelezen plek om ze van nabij 

te kunnen fotograferen. Hun enorme spanwijdte van 

bijna drie meter maakte een zeer bijzondere indruk 

op ons. 

Het grootste gedeelte van deze groep bestond uit 

Vale gieren, maar er zaten ook enkele Aasgieren 

tussen. Aasgieren zijn beduidend kleiner dan Vale 

gieren en hun kop is ook veel spitser. We kregen 

verder de indruk, dat Wouwen ook niet van aas 

afkerig zijn, want regelmatig gleden er zowel Zwarte 

als Rode wouwen over ons hoofd. Toen we het 

terrein net verlaten hadden kwam er een boer aan 

met een tractor. In de bak van de tractor lag een dood 

schaap, dat kennelijk ook voor deze plaats bestemd 

was. In elk geval is het opruimen van dode dieren in 

Spanje een stuk gemakkelijker dan bij ons, want de 

gieren doen het werk.  

De volgende dag zijn we naar een plaats gegaan, 

waar veel gieren broeden, n.l. in de steile rotswanden 

van Los Mallos de Riglos. Vlak achter het 

gelijknamige dorpje rijzen enorme loodrechte 

rotswanden omhoog, waarin verschillende richels en 

openingen zitten. Na enig turen zagen we 

verschillende gieren zitten, waarvan we konden zien, 

dat er nog een aantal aan het broeden was. Een eind 

verder de kloof in konden we wat hoger en dichter 

bij de rotswanden komen en op een gegeven moment 

keken we een gier als het ware recht in de ogen. Hij 

bleek naast een groot nest te zitten, waarin al een 

behoorlijk groot jong zat, dat geregeld met zijn kop 

omhoog kwam. Voor andere roofvogels was deze 

plek evenzeer de moeite waard, want we ontdekten 

ook nog een Dwergarend en een Slechtvalk, terwijl 

we naderhand ook nog een Kleine torenvalk langs 

zagen vliegen. 

 

Ook tijdens de volgende dagen trokken we naar 

verschillende andere plaatsen, zoals bijvoorbeeld 

naar het hooggelegen klooster San Juan de la Pena. 

Aan de voet van de steile rotsen zagen we wederom 

tal van Vale en Aasgieren vliegen. 
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Een bijzondere plaats was ook de vuilstortplaats, 

even ten zuiden van Ayerbe. Hier zweefden evenzo 

grote groepen rond, soms vlak boven de weg naar 

Huesca. Maar een grote wens bleef nog over n.l. het 

ontdekken van de Lammergier. De Lammergier is de 

minst talrijke in dit gebied. Op verschillende plekken 

hebben we de lucht afgetuurd, maar het wilde nog 

maar niet lukken. Totdat we na een week in de Siërra 

de Guara belandden in een nauwe kloof nabij een 

stuwmeer. En jawel hoor, daar kwam de eerste. Later 

kwamen er nog drie, die prachtig te zien waren. Een 

leuke verrassing was een Steenarend, die betrekke-

lijk laag over kwam vliegen. Ook hier was het weer 

goed kijken naar andere roofvogels zoals een 

Slangearend en een Havikarend. Het valt niet mee, 

ze alle in een oogopslag te onderscheiden, maar na 

een paar dagen krijg je er aardig kijk op. Er zijn er 

voldoende om je er goed in te kunnen oefenen.  

Eerlijk gezegd zijn we niet alleen voor de roofvogels 

gegaan, maar ook voor andere interessante soorten, 

die bij ons niet of nauwelijks te zien zijn. De Hop is 

er een, die je nauwelijks kunt missen. Bijeneters 

hebben we bij honderden gezien, zelfs op de 

camping. Overal in de omgeving zijn er kleine steile 

hellingen, waarin deze fraaie vogels broeden. De 

Scharrelaar is wat moeilijker te ontdekken, maar we 

hebben er een, zij het heel kort, langs zien vliegen. 

Op enkele nabij gelegen akkers rond het stuwmeer 

van Monmesa ontdekten we enkele Grielen. 

Roodkopklauwieren en verschillende soorten 

leeuweriken waren beslist niet zeldzaam. Dit gold 

ook voor de Provençaalse grasmus, die op vele 

plaatsen te horen was. 

Leuke verrassingen waren verder de Blauwe en de 

Rode rotslijster, die we tegen de rotswanden van 

Loarre ontdekten. In de buurt daarvan zagen we nog 

twee Blonde tapuiten. Dit is zomaar een greep van 

de vogels die je in het prachtige gebied van de 

provincie Huesca aan de voet van de Pyreneeën kunt 

verwachten. Beslist voor herhaling vatbaar! 

 

 

 

Kinderen, Natuur en Educatie 
 
Paul Paumen 

 

 

“Opa kijk!” zegt mijn kleinzoon van drie jaar: 

“Vogetje met zwart hoedje op” en wijst met zijn 

kleine vingertje naar de koolmees, die aan een vetbol 

bij de voederplank hangt. Zie je wel, denk ik…. dat 

heeft ie van mij geleerd!…. maar als hij even later 

met zijn vuistje op het raam bonst en zelfs met een 

stok naar buiten wil om een aantal kraaien van de 

voederplank weg te jagen, denk ik …. ai…. heeft ie 

dat ook van mij geleerd? 

 

Kinderen pakken heel snel iets op; dat is algemeen 

bekend! Het is daarom echt de moeite waard om de 

dingen, die ons zo boeien in de natuur aan kinderen 

over te brengen. Dat gebeurt dan ook regelmatig in 

het Jan Verwey Natuurcentrum, waar klassen met 

schoolkinderen op bezoek komen. Aan de hand 

van eenvoudige opdrachten speuren de kinderen in 

- en rond het diorama naar de antwoorden en ook 

met leuke spelletjes worden kinderen uitgedaagd 

om zich te verdiepen in verschillende onderwerpen 

die met de natuur te maken hebben. Sinds kort is in 

het Natuurcentrum zelfs een speurtocht 

beschikbaar voor de allerkleinste schoolkinderen 

vanaf 4 jaar.  

 

De organisatie van dit scholenbezoek is in handen 

van de zgn “Educatiegroep”. Als u weet dat er 

jaarlijks gemiddeld zo’n 800 schoolkinderen naar 

het Jan Verwey Natuurcentrum komen en dat de 

Educatiegroep daarnaast ook rondwandelingen in 

het Leeuwenhorstbos organiseert met als klapstuk 

het jaarlijkse Herfstnatuurspel, waar op een 

middag zo’n 500 kinderen op af komen, dan blijkt 

dat natuureducatie aan kinderen in deze tijd 

alleszins de moeite waard is. 

 

 

De Educatiegroep bestaat uit circa 10 personen en 

dit groepje komt  regelmatig bijeen  om nieuwe 

ideeën voor natuureducatie op elkaar af te 

stemmen, uit te werken of samen van de natuur te 

genieten. Ons groepje kan nog wel wat versterking 

gebruiken! Als je denkt hé …  misschien is dat wel 

iets voor mij? Kom dan gewoon eens een keertje 

vrijblijvend kijken in het Natuurcentrum als wij 

daar met een klas schoolkinderen actief zijn. Ben 

je geïnteresseerd neem dan contact op met Nel 

Nooijen  tel. 071-3611347 of Ineke van Dijk tel. 

071-3616054. In elk geval welkom!!  
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Basisschool de Klaverweide genomineerd voor de 

Efteling Anton Pieck Prijs 2002 
 

 

In het kader van Efteling 50 jaar heeft de 

Basisschool de Klaverweide heeft meegedaan aan 

de wedstrijd een sprookjesboek maken.  

Met een werkelijk prachtige uitvoering van een 

sprookjesboek in de vorm van een lange draak en 

het sprookje ‘De Regenboogdraad’ heeft de school, 

met 9 andere scholen, een schoolreisje gewonnen 

voor groep 8.  

Zij maakten daarmee ook kans op een van de 

hoofdprijzen, een bedrag van 10.000, 5.000 of 

2.500 Euro. Tijdens dit schoolreisje op 19 mei jl. 

zouden de drie beste deelnemers bekend gemaakt 

worden.  

De winnaars van de geldprijzen moeten de helft 

van het bedrag besteden aan een educatief doel 

binnen de school. De andere helft dient te worden 

geschonken aan een project op het gebied van 

milieuzorg en/of natuurbehoud.  

De Klaverweide had hierbij het Jan Verweij 

Natuurcentrum opgegeven omdat zij het leuk 

vonden om zo’n bedrag aan een goed (natuur)doel 

binnen de eigen regio te schenken. Ieder jaar 

bezoekt een klas van deze school het 

natuurcentrum en de kinderen zijn altijd zeer 

enthousiast.  

Nu werden wij uitgenodigd om mee te gaan met dit 

schoolreisje om eventueel direct de prijs in 

ontvangst te nemen.  

Vrijdag 19 mei was het zover en gingen Ibolyka 

Meijer en ik met een bus verwachtingsvolle 

kinderen en begeleidsters naar de Efteling. Daar 

werden we gastvrij onthaald en voorzien van 

koffie, limonade en koek.  

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking bleek de 

Klaverweide helaas niet in de prijzen te vallen en 

het Jan Verweij Centrum daarmee ook niet.  

Wel kreeg de school het ‘Boek vol Spellen’ en het 

‘sprookjesboek van de Efteling’. Daarna werd er 

volop genoten van het pretpark en het mooie weer. 

Op de terugweg was de sfeer, ondanks de 

teleurstelling, heel gezellig en was iedereen het 

erover eens dat het de moeite waard was geweest. 

Helaas voor de school en voor ons heeft de 

Klaverweide geen geldprijs gewonnen.  

Maar wij vonden het wel ontzettend leuk dat een 

school ons zo’n warm hart toedraagt dat zij direct 

aan ons dachten als doel voor de andere helft van 

het geld.  

Vandaar dat wij de kinderen van de Klaverweide 

uitgenodigd hebben in het centrum voor een 

gezellige natuurexcursie. Dit zullen zij zeker 

binnenkort doen. 

 

Ineke van Dijk 
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Veldwaarnemingen januari februari en maart 2002 
 
 

Roodkeelduiker  1  05-01  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

    3  02-02  in zee ter plaatse  HvS  

   42  03-02  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

Duiker spec  107  01-01  over zee (9-10u)  JvD/HV/JJ/JG. 

   395  03-01  over zee (9-11u)  JvD/JG/DK. 

   206  05-01  over zee Z 9.00-10.00  HV/AS/JG 

Dodaars  3  03-01  Leidse Vaart N’hout  JR 

   2  04-01  Maandagse Wetering  JR 

   3  04-01  Leidse Vaart N’hout  JR 

   1  06-01  Maandagse Wetering Polder Hoogeweg  AS 

   4  09-01  Leidse Vaart Piet Gijzenbrug  AS 

   4  09-01  Bronsgeest Fagelsloot  AS 

   2  11-01  Leidse Vaart N’hout  JR 

   1  13-01  Oosterkanaal AWD  AM 

   4  16-01  Leidse Vaart N’hout  JR 

   2  18-01  Leidse Vaart N’hout  JR 

   3  27-01  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JR 

   3  28-01  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AM 

   1  02-02  Maandagse Wetering  AS 

   1  14-02  Offem slo ot Hogeweg AM 

Fuut  438  05-01  over zee Z 9.00-10.00  HV/AS/JG 

Kuifduiker  1  17-03  tp in zee thv zeetrekhut  AS 

Noordse Stormvogel  8  1-01  over zee (9-10u)  JvD/HV/JJ/JG 

(januari-record) 

Jan van Gent  1  01-01  over zee noord  JJ 

   1  17-01  2de kj over zee N  HV 

   44  10-02  over zee (8.30-10u)  AS/HV/JvD 

(februari-record) 

Aalscholver  125  06-01  Oosterduinse Meer  JvD 

Roerdomp  1  09-01  Oosterduinse Meer  JvD 

   1  27-01  Oosterduinse Meer  AS 

Kleine Zilverreiger  1  27-01  over zee zuid  HvS 

Blauwe Reiger  10  29-03  groep over zee noord  JJ 

Lepelaar  1  10-03  Polder Hoogeweg  JR 

   1  16-03  Polder Hoogeweg  AM 

   1  17-03  Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek  AS 

   1  24-03  Polder Hoogeweg  JR 

Knobbelzwaan  24  05-01  Polder Hogeweg  JJ 

Kleine Zwaan  42  03-01  Polder Hoogeweg  HV/AB 

   9  04-01  Polder Hoogeweg  JvD 

   2  13-01  Polder Hoogeweg  AS 

Wilde Zwaan  11  04-01  Polder Hoogeweg  JR 

   2  05-01  Polder Elsgeest  JJ 

   2  12-01  Polder Hoogeweg  JvD 

   2  20-01  Polder Hoogeweg  AS 

   10  27-01  AWD/Zwanenplas  KV 

   5  02-02  Polder Hoogeweg  AS/JvD 

   5  3-2  Polder Hoogeweg  HV 

   2  15-02  Polder Hoogeweg  AS 

   5  15-02  Elsgeesterpolder  AS 

   7  01-03  Elsgeesterpolder  AS 
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 Wilde Zwaan  5  03-03  Elsgeesterpolder  HV 

   7  10-03  Elsgeesterpolder  JR/JvD 

   7  17-03  Polder Hoogeweg  AS 

Zwarte Zwaan  1  08-02  in zee  JvD/IvD/HvS 

   1  16-03  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Brandgans  32  10-03  over zee noord  AS 

Rotgans  40  01-01  zeetrekhut  JJ 

   2  11-01  Polder Hoogeweg  AB/JvD 

   1  02-02  Polder Hoogeweg  AS 

   46  22-03  over zee (8-9u)  JvD 

Nijlgans  42  11-01  Polder Hoogeweg  JvD 

Casarca  1  06-03  Op dak van Limburg Stirumstraat  HV 

Smient  1600  05-01  Polder Hoogeweg bij vogeltoren  JJ 

Wintertaling  300  05-01  Polder Hoogeweg bij vogeltoren  JJ 

   110  05-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   136  11-01  Polder Hoogeweg  JvD  

Wilde Eend  715  05-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Pijlstaart  1  05-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  20-01  vrouwtje vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JJ 

   5  03-02  over zee noord  AS  

Zomertaling  4  29-03  over zee noord  JJ/HV 

Slobeend  10  05-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   52  29-03  over zee (7-8u)  JvD 

Tafeleend  18  20-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

IJseend  1  02-02  1 vrouwtje over zee zuid m HvS 

Zwarte Zee-eend  63  01-01  zeetrekhut  JJ 

Grote Zee-eend  5  10-02  over zee noord  AS/HV 

   1  04-03  over zee N  HV/JD 

   2  10-03  over zee noord  AS 

   1  29-03  over zee Z  HV/JJ 

Witoogeend  1 vr.  20-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS/JJ/HV 

   1 vr.  27-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS/HV/JR 

   1 vr  28-01  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AM 

   1 vr.  22-02  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   1  23-02  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Brilduiker  3  05-01  over zee zuid  AS 

   1  06-01  Uitwatering Katwijk  AS 

   3  03-02  over zee zuid  AS 

   1  16-03  over zee zuid  AS 

Nonnetje  2  05-01  over zee Z 9.00-10.00  HV/AS/JG 

Middelste Zaagbek  1  13-01  Uitwatering Katwijk  AS 

   5  03-02  over zee noord  AS 

   1  24-02  over zee noord  AS 

   4  31-03  over zee zuid  RS 

Grote Zaagbek  7  04-01  over zee (9-10u)  

JvD/IvD/JG/DK. 

   2  25-01  Provincialeweg N’hout  JR 

   6  02-02  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  09-02  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

Zeearend  1 onv.  04-01  AWD overvliegend Haasvelder Duinen  AS 

Blauwe Kiekendief  2  04-01  AWD overvliegend Haasvelder Duinen  AS 

   1  25-02  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

Havik  2  04-01  AWD nabij Achterhaasveld  AS 

   1  17-03  jagend Polder Hoogeweg  AS 

   1  25-03  Offem  HV 
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Smelleken  1  01-01  Polder Hoogeweg  HV 

   1  4-01  Polder Hoogeweg  JvD 

   1  05-01  Polder Hoogeweg  JJ 

   1  03-02  Polder Hoogeweg  HV 

   1  09-02  Polder Hoogeweg  AS 

   1  16-03  overvliegend Coepelduynen  AS 

Slechtvalk  1  05-01  juveniel in Polder Hoogeweg koebosje  JJ  

   1  11-01  Polder Hoogeweg  JvD 

   1 onv.  02-02  Polder Hoogeweg  AS 

Patrijs  3  03-01  Vinkeveld  KV 

   5  03-03  Polder Hoogeweg  HV 

Waterral  1  16-03  landgoed Offem Hoogeweg  AS/AM 

Scholekster  280  10-03  Vogelsloot  JvD 

Kluut  21  29-03  over zee (7-8u)  JvD/JJ 

Kleine Plevier  2  17-03  Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek  AS 

   1  22-03  AWD v.Limb. Stirumvallei  JJ 

Goudplevier  250  05-01  Polder Hoogeweg  JJ 

   290  03-02  Polder Hoogeweg  HV 

   400  18-02  Polder Hoogeweg  HV 

   700  03-03  Polder Hoogeweg  HV 

   650  10-03  Elsgeesterpolder  JvD 

Kievit  300  05-01  Polder Hoogeweg  JJ 

Drieteenstrandloper  353  16-02  Strand paal 81-71  HV 

   104  25-03  Strand paal 81-71  HV 

Kemphaan  32  06-01  Polder Hoogeweg  AS/AB/RS 

   7  11-01  Polder Hoogeweg  JvD 

   7  13-01  Polder Hoogeweg  AS 

   2  22-02  Elsgeesterpolder  AS 

   11  01-03  Polder Hoogeweg  AS 

   1  03-03  Polder Hoogeweg  HV 

Paarse Strandloper  9  03-02  over zee zuid  AS 

Bonte Strandloper  127  23-03  over Zee N 8.35-9.35  HV 

Houtsnip  1  16-02  tuin van Limburg Stirumstraat  HV 

   1  09-03  Molenweg  ME 

Watersnip  6  05-01  Polder Hoogeweg vogeltoren  JJ 

   20  06-01  Polder Hoogeweg  AB/RS  

   1  08-01  Gerleeweg Noordwijk AM 

Wulp  119  04-01  over zee (9-10u)  

JvD/IvD/JG/DK. 

Zwarte Ruiter  1  05-01  over zee zuid  AS/JG/HV 

Tureluur  1  11-01  Polder Hoogeweg  JvD 

Witgat  4  04-01  AWD overvliegend nabij Pindabergje  AS 

   3  08-01  Gerleeweg Noordwijk AM 

Steenloper  1  24-02  Polder Hoogeweg  HV 

Grote Jager   1  01-01  over zee noord  JvD/JJ/JG/HV 

   1  27-01  over zee zuid  HvS 

   1  10-02  over zee zuid  AS/HV/JvD 

   1  24-02  tp en over strand zuid  AS 

Zwartkopmeeuw  1 ad  9-03  over zee  JvD 

Dwergmeeuw  41  01-01  over zee (10-11u)  JvD/HV/JJ/JG 

(januari-record) 

   1 ad.  06-01  Uitwatering Katwijk  AS 

   23  16-03  over zee noord  AS 

Pontische Meeuw  1  06-01  adult in Binnenwatering Katwijk  AS 

Kleine Mantelmeeuw  1  17-01  strand paal 73  HV  
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Kleine Burgemeester  1  17-01  2de kj strand paal 77  HV 

   1  17-03  Uitwatering Katwijk  AS 

Drieteenmeeuw  24  01-01  zeetrekhut  JJ 

   42  10-02  over zee zuid  AS 

   10  24-02  over zee zuid  AS 

Visdief  1  29-03  over zee noord  JJ  

Alk/zeekoet  163  01-01  over zee (9-10u)  JvD/HV/JJ/JG 

(januari-record) 

Alk/zeekoet  62  02-02  over zee (9-10u)  JvD (februari-

record) 

Zeekoet  1  01-01  over zee zuid  JJ 

   48  02-02  over zee (9-10u)  JvD  

   2  05-01  over zee zuid  AS 

   15  03-02  tp en over zee zuid  AS 

  2  10-02  over zee zuid  AS 

   1  24-02  vijver Boerenburg Noordwijk  AS 

Alk  13  03-02  over zee zuid  JJ 

   1  10-03  tp in zee thv zeetrekhut  AS/JvD 

Kleine Alk  1  24-02  over zee zuid  AS 

Kerkuil  1  24-01  Teylingen  FH 

Bosuil  1  25-02  roepend Boekerslootlaan (01.00 uur)  AS 

IJsvogel  1   09-01  Offem sloot Hogeweg  AM                

   1  09-01  Leidse Vaart Piet Gijzenbrug  AS 

   1  12-01  Offem sloot Hogeweg  AM 

   1  15-01  Leidse Vaart thv Fagelsloot  AS 

   1  27-01  Oosterduinse Meer  AS 

   1  09-03  Teylingen  FH 

Boomleeuwerik  2  02-03  AWD Wolfsveld  JJ/BH 

   5  23-03  zingend AWD 

Paardenkerkhof/Sasbergen 

 RS 

Grote Gele Kwikstaart  1  01  Boekerslootlaan vrijwel dagelijks  AS/HV 

   1  01  Leidse Vaart  - Gravendamseweg 

vrijwel dagelijks 

 AS/HV 

   1  27-01  Bronkhorststraat Noordwijk  AS 

   1  27-01  Bronsgeest Fagelsloot  AS 

   1  03-02  Polder Hoogeweg  HV 

   1  10-02  Victorlaan Noordwijkerhout  AS 

   2  02  vrijwel wekelijks Boekerslootlaan 

Noordwijk 

 AS/HV 

   1  22-02  Leidse Vaart Piet Gijzenbrug 

Noordwijkerhout 

 AS 

   1  01-03  Bavo-terrein Noordwijkerhout  AS 

   1  03-03  Polder Hoogeweg  HV 

   1  16-03  S. van Ettenstraat Noordwijk  AS 

   1  17-03  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   1  17-03  't Oor Vinkenveld Noordwijk  AS 

   1  18-03  dak van Limburg Stirumstraat  HV 

   1  24-03  dak van Limburg Stirumstraat  HV 

Witte Kwikstaart  4  12-01  Polder Hoogeweg  JvD 

Rouwkwikstaart  3  03-02  ‘s-Gravendijck Noordwijk  AS 

   1  16-03  ‘s-Gravendijck Noordwijk  AS 

   2  17-03  Wantveld/Coepelduynen Katwijk  AS 

   10  17-03  Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek  AS 

   3  17-03  Coepelduynen  HV 

Beflijster  1  31-03  Noordduinen ingang t/o Jeugdherberg  AM 
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Grote Lijster  2  17-03  landgoed Offem  AS 

   1  23-03  zingend AWD 

Paardenkerkhof/Sasbergen 

 RS 

   1  24-03    zingend in Noordduinen nabij de weg 

ingang Golfclub 

 AM 

Zwartkop  1  25-02  tuin Duinpark  JvD 

   1  12-03  tuin Duinpark  JvD 

Vuurgoudhaan  1  23-03  AWD Krommedel  AM 

Matkop  1  23-03  AWD Krommedel  AM 

Zwarte Mees  1  23-03  zingend AWD 

Paardenkerkhof/Sasbergen 

RS 

Boomklever  1  25-03  Offem  HV 

Klapekster  1  03-02  AWD Wolfsveld  JJ/BH 

   1  23-03  AWD Vogelenvelderweg  AM/RS 

   1  24-03  AWD/Palmveld  KV 

Bonte Kraai  1  17-01  strand paal 76  HV 

   1  16-02  strand paal 75  HV 

Goudvink  2  20-01  AWD/Haasvelderweg  KV 

   2  22-03  AWD Wolfsveld  JJ/BH 

Rietgors  2  31-03  AWD Wolfsveld  JJ/BH 

     

Zoogdieren:     

Bruinvis  3   27-03  In zee voor zuid-boulevard  DvdN 

  2  28-03 zuidwaarts zwemmend HV 

Zeehond  1  13-01  in zee voor boulevard  JvD/HV/RS. 

Zeehond  1  22-03  in zee voor boulevard  JvD 

     

 

 

AB = Aad Bijl 

IvD = Ineke van Dijk 

JvD = Jelle van Dijk 

ME = Mevrouw Elgersma 

JG = Johan Goudzwaard 

BH = Benno Heethuis 

FH = Fam Hoogenboom 

JJ = Jan Jacobs 

DK = Dineke Kistenmaker 

AM = Annelies Marijnis 

JR = Job de Ridder 

AS = Ab Steenvoorden 

HvS = Hans van Stijn 

RS = Rien Sluijs 

HV = Hein Verkade 

KV = Koene Vegter 

DvdN   =            Dick van der Niet 

 

 

 

 




