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AGENDA 
 
Lezingen: 

 

vrijdagavond 27 september 2002: 

 

Lezing over de wetten van de vliegkunst door Prof. 

H. Tennekes. 

 

vrijdagavond 25 oktober 2002: 

 

Lezing over vogeltrek en trekvogels door Hans 

Vader. 

 

vrijdagavond 29 november 2002: 

 

Lezing over de natuur op Hawaii door Joop 

Kortselius. 

 

Excursies: 

 

zaterdag 26 oktober 2002: 

 

Vogelexcursie naar de Pier van IJmuiden. Vertrek 

om 7.00 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

zaterdag 28 december 2002: 

 

Vogelexcursie naar het Zeeuwse deltagebied. 

Vertrek om 8.00 uur vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum. 

 

Inloopochtenden in het Natuurcentrum: 

 

zaterdag 5 oktober, zaterdag 2 november en zaterdag 

7 december 2002 van 10.00 - 12.00 uur in het Jan 

Verwey Natuurcentrum. 

 

 

Jeugdactiviteiten in en rond het Natuurcentrum: 

 

zaterdag 28 september 2002: 

 

Paddestoelenexcursie naar Nieuw-Leeuwenhorst van 

10.00 - 12.00 uur. 

 

zaterdag 12 oktober 2002: 

 

Strandexcursie van 10.00 - 12.00 uur. Start vanaf de 

Vuurtoren.   

 

zaterdag 16 november 2002: 

 

Excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen 

van 10.00 - 12.00 uur. 

 

Zie voor de uitgebreide Agenda het 

groene inlegvel. 
 

 

 
Zoals uitgebreid in het juni-nummer van de Strandloper vermeld, hierbij een herhaalde 

oproep om de eerstkomende twee ledenvergaderingen te bezoeken in verband met de Statuten 

wijziging.

 

 

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.  

 

 

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 . 
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Triest maar waar – Moet het Vogelasiel in Noordwijk echt sluiten? 
 

 

Het vertrouwde vogelasiel aan het Dompad zal 

haar deuren per 1 september moeten sluiten.  

De sluiting is het gevolg van het niet willen 

verlengen van de benodigde vergunning door het 

ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij 

(LNV). Ook de rechter was van mening dat ons 

geen verdere vergunning hoefde te worden 

verleend.  

Zonder vergunning zijn we volgens de wet in 

overtreding en daarom gaat het asiel op korte 

termijn dicht. 

 

Het verhaal rond de vergunning begon zo’n twee 

jaar geleden. We kregen een briefje van het 

ministerie van LNV dat we volgens de 

Nederlandse Vogelbescherming wel geregistreerd 

stonden als vogelasiel, maar volgens hun 

administratie niet. Wij hebben vervolgens een 

formulier ingevuld voor wat we dachten de 

verlenging van een volgens het ministerie van 

LNV verlopen vergunning. Wij waren natuurlijk 

zeer verbaasd toen we van het ministerie een brief 

terugkregen waarin stond dat ze geen nieuwe 

vergunning wilden afgeven omdat we binnen een 

straal van 15 km zaten van een reeds bestaand asiel 

in Oegstgeest. Er was dus in Noordwijk geen 

behoefte aan een “nieuw” asiel, volgens de nieuwe 

regelgeving. Deze regelgeving is in de tweede helft 

van de jaren negentig in het leven geroepen om 

wildgroei van vogelasielen tegen te gaan – de 

onderliggende politiek, denkelijk, is echter het 

creëren van grotere regionale vogelasiels ten koste 

van kleinere plaatselijke asiels. Het vreemde is ook 

dat we gedurende de periode waarin we geen 

geldige vergunning hadden en tot zelfs vorig jaar 

toe gewoon alle periodieken en algemene 

correspondentie hebben ontvangen als waren we 

een officieel geregistreerd vogelasiel. Na een 

gevecht van zo’n twee jaar tegen de wel zeer 

bureaucratische houding van het ministerie van 

LNV, Vogelbescherming Nederland en zelfs de 

rechterlijke macht, zijn we het zat; het asiel gaat 

dicht. Ook de Gemeente Noordwijk wist geen 

mouw te passen aan onze onzekere situatie. Na 

twee jaar procederen en heen en weer schrijven is 

het duidelijk. De Stichting Vogelasiel Noordwijk 

was te laat met het aanvragen van een verlenging 

voor een asielvergunning, daarom moeten we 

boeten en krijgen we geen nieuwe vergunning om 

verder vogels onder beheer te hebben. 

 

Wat ons gedurende deze procedures het meest 

tegen de borst gestuit heeft zijn de volgende feiten.  

- Het vogelasiel in Noordwijk heeft gedurende de 

laatste tien jaar, en ook daarvoor, ons inziens goed 

werk verricht, vrijwilligers hebben met volle inzet 

hun werk gedaan, en we hebben nooit een klacht 

gehad, dat we de revalidatie van vogels niet goed 

zouden aanpakken. Mede hierom is het ook 

onbegrijpelijk dat we geen nieuwe vergunning 

krijgen. 

- Het Vogelasiel in Oegstgeest heeft geen 

opvangmogelijkheid voor zeevogels; ze hebben 

geen bassin, onmisbaar voor olieslachtoffers voor 

het weer waterdicht maken van hun verenpak. 

Volgens de advocaat van het ministerie van LNV 

hebben ze een regeling met het vogelasiel in 

Anjum, dat wekelijks de zeevogels op komt halen. 

Wie schetst onze verbazing dat dit werd 

verkondigd door de advocaat nadat landelijk (op tv 

& in de kranten) bekend was gemaakt dat het asiel 

in Anjum gesloten was. Wat gaat er gebeuren als er 

hier voor de kust een olieramp plaatsvindt? 

- Tijdens een van de hoorzittingen werd er beweerd 

door iemand van het ministerie van LNV (en later 

ook schriftelijk bevestigd door Vogelbescherming 

Nederland) dat het werk van vogelasielen voor de 

vogelstand in het algemeen geen nut heeft. Als dit 

inderdaad zo is, waarom worden dan niet alle 

vogelasiels op korte termijn gesloten; maak er een 

landelijke politiek van.  

Waarom geeft vogelbescherming nog steeds advies 

aan het ministerie van LNV over aanvragen 

betreffende verlengingen en nieuwe vergunningen 

voor vogelasiels. Als ze er niet in geloven,waarom 

heeft Vogelbescherming Nederland dan nog steeds 

een werkgroep vogelasielen?  

-Tijdens de eerste hoorzitting (op het ministerie 

van LNV) bleek dat zij geen kopie hadden van 

onze verlopen vergunning.  

Zeer slechte administratie dus. Wij zijn toen zo te 

goeder trouw geweest om hen een kopie van onze 

vergunning te laten maken; immers we kregen nog 

steeds alle literatuur van het ministerie van LNV 

toegestuurd, inclusief de Nieuwsbrief voor 

Asielhouders. Stom, achteraf beschouwd, we 

hadden gewoon kunnen beweren dat de vergunning 

voor langere tijd was afgegeven, of voor 

onbepaalde tijd, zoals we in eerste instantie 

dachten. Verder bleek dat veel andere asiels een 

berichtje hebben gehad dat hun vergunning 

binnenkort zou verlopen; wij niet dus. Al met al, 

niet netjes. 

 

Na een vruchteloze beroepsprocedure bij het 

ministerie van LNV hebben we het nog via de 
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rechter geprobeerd. Dit is ook echter, puur op het 

afstandscriterium, op niets uitgelopen. Wij hebben 

het bovenstaande gemeld aan B&W van de 

Gemeente Noordwijk met de vraag of zij er nog 

een iets aan konden doen, b.v. middels een lokale 

regelgeving. Het eerste bericht dat we terug 

mochten ontvangen is dat de Gemeente Noordwijk 

de grond waar het asiel op staat graag per begin 

oktober in de oorspronkelijke staat opgeleverd zou 

zien. Inmiddels, het is nu 5 september 2002, als we 

de pers mogen geloven, heeft de Gemeente 

Noordwijk, bij monde van burgemeester van der 

Sluijs, toegezegd dat ze haar best zal doen alsnog 

een vergunning voor het vogelasiel te verkrijgen.  

 

Het bovenstaande stemt ons zeer droevig en 

kwaad. Het is triest dat een ministerie van LNV, 

Vogelbescherming Nederland, een Nederlandse 

rechter, en, in eerste instantie, ook de Gemeente 

Noordwijk achter een dergelijke procedure staan. 

Wat we doen mag dan geen zin hebben voor de 

vogelstand; het heeft toch zeer zeker een 

opvoedkundige en sociale waarde. Het beheren van 

een vogelasiel is voor vele vrijwilligers een tweede 

natuur geworden, en voor de beheerder een 

levenswijze. Het is een vredige en in vele gevallen 

een voldoeninggevende bezigheid. We zitten 

niemand in de weg, we bekostigen het runnen van 

het asiel zelf en de meeste mensen vinden toch dat 

we nuttig werk doen. Een maatschappij die allerlei 

uitwassen van alcohol- en drugsgebruik gedoogt 

(en financiert), miljoenen weggooit aan het binnen 

de perken houden van allerlei soorten vandalisme 

en het houden van een vogelasiel afkeurt, deugt 

niet. Wij zijn zeer teleurgesteld. Gek genoeg, 

koesteren we nog steeds de hoop dat alles toch nog 

goed komt, misschien is er ergens nog iemand die 

mede naar aanleiding van dit stukje het tij kan 

keren. Wat dit betreft doet het ons deugd, dat 

verscheidene mensen binnen de Noordwijkse 

gemeenschap het initiatief hebben genomen om te 

proberen de beslissing van het ministerie van LNV 

(en de rechter) terug te draaien - middels 

handtekeningenacties en door wederom in de pen 

te klimmen en het ministerie van LNV te 

benaderen. We juichen deze initiatieven ten zeerste 

toe en wij willen hen hiervoor hartelijk danken. 

We hopen dat het zal helpen; per slot van rekening 

staat het vogelasiel er nog en kunnen we direct 

weer doorstarten. 

 

Wij willen langs deze weg ook nogmaals al onze 

donateurs bedanken voor hun bijdragen in het 

verleden. Ook gedurende de laatste twee jaar is 

hun bijdrage van belang geweest voor het  

bekostigen van voer, medicijnen, energie en water, 

kortom, voor het runnen van het vogelasiel. Ook de 

vele sympathisanten, verenigingen en bedrijven die 

ons gesteund hebben willen we hierbij nogmaals 

hartelijk bedanken. 

 

Albert van der Werf 

Voorzitter/Beheerder Stichting Vogelasiel 

Noordwijk 

(Namens de Vrijwilligers van het Vogelasiel) 

 

Nieuwe folder 
 

Jelle van Dijk 

 

Bij deze Strandloper gevoegd treft u onze nieuwe folder aan. Voor het eerst in kleur en met foto’s! U ziet 

natuurlijk direct dat die foto’s afkomstig zijn uit onze Natuurgids voor de Duin- en Bollenstreek.  

Een folder uitbrengen betekent onder meer: vertrouwen uitspreken in de toekomst. Zo gaan we er van uit dat 

het Jan Verwey Natuurcentrum nog wel een aantal jaren op deze plaats zal functioneren en dat in ieder geval 

de activiteiten die daar nu ontwikkeld worden, gecontinueerd zullen worden. Ook de medewerkers die met 

naam, adres en/of telefoonnummer in deze folder worden genoemd, hebben te kennen gegeven er niet op 

korte termijn mee te zullen stoppen. 

Wij sturen deze folder aan alle leden toe met het verzoek dit bij gelegenheid eens te geven aan iemand uit uw 

kennissenkring die nog geen lid is van onze vereniging. Het zou eigenlijk niet mogen, maar er zijn nog 

steeds mensen met belangstelling voor natuur, natuurbescherming en natuureducatie die geen lid zijn van 

onze vereniging. Bij allerlei activiteiten en acties heeft onze vereniging zich altijd kunnen beroepen op een 

breed draagvlak in de samenleving. Dit draagvlak wordt in de eerste plaats gevormd door een groot aantal 

leden. Deze folder kan helpen iemand over de streep te trekken. Meer folders zijn te krijgen bij het Jan 

Verwey Natuurcentrum en de bestuursleden. 
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Overzicht eerste halfjaar paddestoeleninventarisatie 2002 
 
Lutgarde Roelandt & Edwin Maassen 

 

Velen denken dat er alleen in het najaar 

paddestoelen te vinden zijn en daarom vinden wij 

het leuk om  in een overzicht te laten zien dat er 

best wat te vinden is. Dat varieert van algemeen tot 

uiterst zeldzaam. De werkgroep wil ook graag haar 

resultaten laten zien en zo anderen aansporen  

misschien ook eens mee te lopen met een 

wandeling. 

 

Agaricales 

  Barnsteenmosklokje 

  Berijpte Russula 

  Bittere  Dennekegelzwam 

Breedsporig Hangkommetje 

  Bruine Satijnzwam 

  Gesteeld Mosoortje 

  Gewoon Donsvoetje 

  Grasmosklokje 

  Harig Dwergoortje  

  Kale Veldridderzwam 

  Roodbruin Trechtertje 

  Velddonsvoetje 

  Waaiertje 

  Zandkaalkopje 

Aphyllophorales 

Berkezwam 

  Dennebloedzwam 

  Duindoornvuurzwam 

  Dunne Melkkorstzwam 

  Echt Judasoor 

  Eikebloedzwam 

  Geelbruine Plaatjeszwam 

  Gele Korstzwam 

  Gewone Franjezwam 

  Gewone Korstvuurzwam 

  Gladsporig Dwergkorstje 

Kleine Kaaszwam 

Naaldhoutwasje 

Paarse Eikeschorszwam 

Paarse Wasporia 

Papierzwammetje 

Roodporiehoutzwam 

Roze Populiereschorszwam 

Schorsbreker 

Twijgkorstzwam 

Vals Judasoor 

Waaiertje 

Witte Tandzwam 

Ascomycotina 

 Brandnetelschijfje 

  Eike Schorsschijfje 

  Esdoornhoutsknotszwam 

  Gedrongen Mollisia 

  Geweizwam 

  Gewone Meniezwam 

  Gewone Morielje 

  Gewone Wimperwam 

  Korstvormig Schorssschijfje 

  Kraterkorstkogelzwam 

  Leptosphaeria Acuta(geen 

 Ned. naam) 

  Mollisia Benesuada (geen 

 Ned. naam) 

  Rhytisma Acerinum (geen  

Ned. naam) 

  Roestbruin Kogelzwammetje 

  Rood Wasbekertje 

Vergroeide Kogelzwam 

Zwartwitte Mollisia 

Gasteromycetes 

Gele Aardappelbovist 

  Gekraagde Aardster 

  Gesteelde Stuifbal 

  Melige Stuifzwam 

  Peperbus 

  Plooivoetstuifzwam 

 

Pragmobasidio Mycetidae 

Echt Judasoor 

  Geel Hoorntje 

  Kerntrilzwam 

  Klontjestrilzwam 

  Oranje Druppelzwam 

  Stijfselzwam 

  Zwarte Trilzwam 

Myxomycotina 

 Gewone Boompuist 

  Gewone IJsvingertjes 

  Langstelig Kroeskopje 

 

Overigen Ustilago Violacea 
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Uitnodiging aan de leden van de paddenstoelenwerkgroep en overige 

belangstellenden 
 

Kees Verweij 

 

De Paddenstoelenwerkgroep is het afgelopen jaar 

behoorlijk actief geweest, hetgeen ondermeer blijkt 

uit het artikel van Lutgarde Roelandt en Edwin 

Maassen, dat in deze Strandloper te vinden is. In dit 

artikel wordt een verslag gegeven van de soorten 

paddenstoelen, die in de eerste helft van dit jaar 

gevonden zijn. Zo gaat men bijna iedere maand in de 

omgeving op stap, zoals bijvoorbeeld in de 

Coepelduynen , Nieuw- en Oud Leeuwenhorst en in 

de Noorduinen. 

 

Inmiddels zijn verschillenden al behoorlijk ver 

gevorderd in het herkennen van paddenstoelen, maar 

er zullen ongetwijfeld nog velen zijn, die graag hun 

kennis willen opfrissen of zelfs met het herkennen 

van paddenstoelen willen beginnen.   

Juist voor deze groep willen we graag een excursie 

organiseren, waarbij we zullen teruggrijpen op de 

belangrijkste kenmerken, aan de hand waarvan we 

paddenstoelen kunnen herkennen. Verder zal tijdens 

deze excursie het een en ander over de 

eigenschappen van paddenstoelen worden verteld en 

over de plekken, waar we het best paddenstoelen 

kunnen vinden.  

Kortom, zo'n excursie lijkt ons een ideale 

gelegenheid voor ieder, die in paddenstoelen is 

geïnteresseerd en graag iets meer hierover wil weten. 

Deze excursie vindt plaats op zaterdagmorgen 19 

oktober a.s. op het landgoed Nieuw Leeuwenhorst 

te Noordwijkerhout. De start is om 10.00 uur vanaf 

de hoofdingang aan de Gooweg.

 

 

Mossenwerkgroep Hollands Duin 
 
De eerste dinsdag van de maand hebben wij onze 

studieavond in het Jan Verweij Natuurcentrum, 

waar we om 20.00 uur beginnen. Dit zijn altijd 

leerzame avonden waar soms vele mossen de revue 

passeren. Maar het is ook wel eens voorgekomen 

dat we ons de hele avond maar met één soort 

hebben beziggehouden.  

We zullen zeker weer aandacht besteden aan 

mossen op levende bomen. Veel epifyten maken 

een opmerkelijk herstel door nu de 

luchtverontreiniging (althans de zwaveldioxide-

uitstoot) sterk is verminderd. We hebben al heel 

wat mooie epifytische mossen gevonden en 

bestudeerd, zoals Knotskroesmos, Broedhaarmuts 

en Vliermos, soorten die uit onze streek verdwenen 

waren maar er thans weer voorkomen.  

Soms gaan we met de werkgroep op excursie. Zo 

waren we omstreeks Pasen in de Japanse tuin in 

Clingendael. Onze ploeg wist 5 nieuwe soorten toe 

te voegen aan de (toch al lange) lijst van mossen 

van de Japanse tuin in Clingendael.  

Wie eens een avond wil meemaken kan zich 

aanmelden bij Joop Kortselius (071-5172966). De 
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volgende studieavonden zijn op 3 september, 1 

oktober, 5 november en 3 december. 

 

Mossencursus voor beginners (KNNV afd. 

Leiden) 

 

Het leuke van het bestuderen van mossen is, dat je 

dat kunt doen in een tijd dat we niet afgeleid 

worden omdat vele elementen in de natuur in ruste 

zijn. Mossen daarentegen gaan in de winter 

gewoon door. Prachtige gelegenheid om de lange 

winteravonden te besteden aan de bestudering van 

deze fascinerende kleine plantjes.  

De mossencursus bestaat uit 5 avonden en 5 

dagexcursies. Van de deelnemers wordt actieve 

belangstelling verwacht. Enige voorkennis is een 

voordeel, maar niet echt nodig. Elke avond bestaat 

uit theorie (bouw en leefwijze, herkennen van 

groepen) en practicum (met loep en/of 

microscoop).   

De cursus wordt gegeven op 5 dinsdagavonden, 

t.w. op 26 november, 28 januari, 25 februari, 25 

maart en 22 april. Ze worden gehouden in Leiden 

(Titus Brandsmalaan 150). We beginnen om 19.30 

uur en eindigen om 22 uur. 

Bij deze cursus behoren ook excursies naar 

verschillende mosrijke natuurgebieden. Gedacht 

wordt aan Voorne, Kijfhoek, Buren, De Zilk en 

Nieuwkoop. Wij kunnen de mossen dan zoeken en 

bekijken daar waar ze groeien. Op deze excursies 

zal niet uitsluitend naar mossen worden gekeken; 

de uitgekozen excursieterreinen zijn ook bekend 

om hun rijkdom aan paddestoelen, insecten, 

planten en vogels.  

Nadere informatie over de inhoud en de kosten bij 

Wim Vlasveld (071-3415552) of Joop Kortselius 

(071-5172966). 

 

Reuzensterns langs de Friese kust 
 
Jelle van Dijk 

 

Vanuit het zuiden opkomende regen, soms met 

zware buien. Ondanks deze sombere 

weersverwachting vertrokken op zaterdag 24 

augustus toch 18 personen richting Friesland. Bij 

vertrek regende het al een beetje, maar bij 

Amsterdam waren we de buien al vooruit gesneld.  

De eerste afspraak was: eerste stop op de Kleine 

Praambult bij de Oostvaardersplassen. Dankzij het 

rustige tempo van kopman Koene Vegter die in 

zijn  nieuwe bolide een grote zelfbeheersing 

toonde, bereikten we in gesloten formatie, via de 

afslag Almere Buiten-West, het afgesproken punt. 

Met zoveel vogelaars is de Kleine Praambult wel 

erg klein. We zagen, op enige afstand, enkele 

Grote Zilverreigers, Lepelaars, Bruine 

Kiekendieven en heel veel Grauwe Ganzen. Na een 

slok koffie uit de thermosfles ging het verder 

richting Emmeloord. We namen de afslag Lemmer 

en bereikten de Sondeler Leien. Hier waren 

honderden Goudplevieren te bewonderen. Ook 

zagen we grote groepen Kieviten en enkele 

Holenduiven. 

We vervolgden de route via  Oude Mirdum en 

even later waren we bij de vogelkijkhut van de 

Mokkebank. In het ondiepe water voor de hut 

zwommen honderden eenden, waaronder 

Pijlstaarten en Wintertalingen. Verder op het meer 

dobberden honderden Knobbelzwanen, die 

gezelschap hadden van 4 Zwarte Zwanen. Omdat 

we vanuit de hut niet of nauwelijks over het 
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rietveld konden kijken, gingen we op de dijk staan 

om een beter uitzicht op de zandbanken te krijgen. 

Op de zandbanken veel Grote Mantelmeeuwen, 

Zilvermeeuwen, Stormmeeuwen en Visdieven, 

maar geen Reuzensterns. Omdat in de 

aankondiging van deze excursie in De Strandloper 

te lezen was geweest dat we (vrijwel) zeker 

Reuzensterns zouden zien, begon het volk reeds 

licht te murmureren. Boven het IJsselmeer werd 

het ondertussen steeds donkerder. We reden 

daarom snel door naar de volgende vogelkijkhut in 

de bocht van Molkwerum. Op de oude 

zuiderzeedijk werden de telescopen opgezet en 

binnen de minuut klonk de verlossende 

mededeling: Reuzensterns in zicht!   

Een pad voerde vanaf de dijk naar een mooie 

kijkhut op de voormalige kwelder. Vanaf deze plek 

waren de 6 Reuzensterns nog veel beter te 

bekijken. Voor de kust is hier met stenen een 

golfbreker neergelegd, waardoor veel vogels de 

luwte aan de luwzijde kunnen benutten. Prachtige 

vogels die Reuzensterns, zowel in zit als in vlucht. 

De forse, felrode snavel in combinatie met een 

forse zwarte koplap maakt deze stern 

onmiskenbaar. In de vlucht vallen de lange 

vleugels op met veel zwart aan de binnenzijde van 

de handpennen. Met een voldaan gevoel en enige 

groene vlekken vanwege nog niet geheel 

opgedroogde verf, werd hierna de rest van het 

vogelbestand bekeken: veel Aalscholvers, enkele 

Nijlganzen, veel eenden en enkele Bonte 

Strandlopers. Op de weg terug naar de dijk zagen 

sommigen enkele Baardmannetjes en 

Watersnippen. 

Via Hindelopen werd koers gezet naar de 

Workumerwaard. We reden eerst naar de camping 

op de zuidpunt en parkeerden hier de auto’s. Velen 

namen de gok dat er op zaterdagmiddag niet op 

parkeerkaartjes gecontroleerd zou worden. Vanaf 

de parkeerplaats voert een smal paadje naar een 

uitkijkheuvel (met borstwering) aan de waterkant. 

Ook hier zijn in het ondiepe water enkele lange 

richels van stenen neergelegd om de golven te 

breken en enige aanslibbing te bevorderen. Het 

resultaat van deze natuurbouw mag er zijn! In het 

ondiepe water lagen enkele zandbanken die dicht 

bezet waren met vogels. Het zwart-witpatroon 

bleek grotendeels veroorzaakt  te worden door 

grote groepen Aalscholvers en Lepelaars, maar bij 

nauwkeurig kijken bleek één bank helemaal vol te 

zitten met Reuzensterns. We telden er 61!  Dat het 

ondertussen een beetje was gaan regenen werd 

nauwelijks opgemerkt. In het aangrenzende 

grasland foerageerden duizenden ganzen. Het 

betrof voornamelijk Grauwe Ganzen. 

Ringonderzoek (met halsbanden) heeft uitgewezen 

dat hier veel vogels uit het Oostzeegebied komen 

ruien. Verder waren hier nogal wat exoten te zien: 

22 Streepkopganzen, 12 Nijlganzen, 4 Casarca’s en 

5 Canadese Ganzen. Ook enkele Brandganzen 

liepen hier rond. 

In een druilerig regentje reden we naar de 

noordpunt van de Workumerwaard. Het 

uitkijkplatform was geheel bezet door Utrechtse 

vogelaars. De mededeling: Verderop zitten ruim 

zestig Reuzensterns!  zorgde er voor dat het 

platform snel ontruimd werd en dat wij verder het 

rijk alleen hadden. Langs de waterkant liep een 

Grote Zilverreiger met grote, langzame passen 

door het ondiepe water. Door even enkele malen 

op te vliegen en met de poten in het water te slaan, 

werden vermoedelijk vissen opgejaagd, want na de 

laatste actie werd met een snelle duik een flinke vis 

bemachtigd. Goed was te zien in welk tempo deze 

voedselbrok door de zeer lange nek van de reiger 

schoof.  Verder zagen we hier veel Wintertalingen, 

Pijlstaarten, Aalscholvers, Kemphanen en 

Lepelaars. 

Omdat we van de Utrechtse vogelaars hadden 

gehoord dat er een Poelruiter bij Makkum was 

gezien, werd besloten direct naar de Makkumer 

Zuidwaard te rijden. Dat deze afspraak niet door 

alle chauffeurs bewust was opgevangen, bleek bij 

aankomst in Makkum: twee groepen hadden ons 

verlaten en waren begonnen aan een afsluitend, 

alternatief programma. Vrij snel na de rotonde van 

Makkum stopten we voor een lange kreek aan de 

zuidzijde van de weg. De telescopen werden 

opgezet en zowaar: 9 Reuzensterns! Een van deze 

vogels vloog even later pal over ons heen op 

slechts enkele meters hoogte. Hierbij waren alle 
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vluchtkenmerken uitstekend waar te nemen. 

Ondanks ijverig turen lukte het ons niet een 

Poelruiter te vinden. Wel zagen we hier een Grutto, 

enkele Tureluurs, Zwarte Ruiters, Oeverlopers en 

Bontbekplevieren.  

Via de Afsluitdijk en een korte stop bij de haven 

Den Oever reden we huiswaarts. Bij Schiphol 

begon het echt te regenen. Door de afsluiting van 

de A44 kostte het ons nog bijna een uur om deze 

laatste etappe af te leggen. 

 

 
 

 

Omdat het toch wel heel bijzonder is dat er deze 

zomer zoveel Reuzensterns langs de Friese kust 

worden gezien, volgen hier wat meer 

bijzonderheden over de Reuzenstern. De in ons 

land waargenomen Reuzensterns zijn alle 

afkomstig uit het Oostzeegebied.  

Hier broeden op eilandjes voor de kust zo’n 1500 

paren (Zweden, Finland, Estland). De 

Oostzeepopulatie telde in 1935 slechts 500 paren. 

Door beschermingsmaatregelen in het broedgebied 

nam dit aantal toe tot 1200 in 1950 en 2300 in 

1971. Hierna viel het aantal terug tot 1500 paren in 

1992. Deze terugval wordt voornamelijk 

toegeschreven aan nestroof door de Amerikaanse 

nerts (Mustela vison). Deze uit pelsdierfokkerijen 

afkomstige dieren planten zich in de natuur 

gemakkelijk voort en overleven ook strenge 

winters.  

Ook langs de Zweedse westkust weerhoudt het 

zoute water ze niet naar eilandjes te zwemmen om 

daar eieren en jongen van zeevogels te roven. 

Verder kan de toegenomen predatie in het 

overwinteringsgebied (binnendelta van de Niger) 

en langs de trekroute (Italië, Malta) een rol spelen. 

Het overwinteringsgebied wordt bereikt over een 

breed front over West- en Midden-Europa, waarbij 

dikwijls noordzuidlopende rivierdalen  worden 

gevolgd. 

In ons land worden Reuzensterns waargenomen 

van half april tot eind september. Veruit de meeste 

waarnemingen (87%) worden gedaan in de periode 

begin augustus – half september.  

De beste plaatsen in ons land om deze soort te zien 

zijn: Lauwersmeer, Friese IJsselmeerkust, Zwarte-

meer, Drontenermeer en Veluwemeer. Veruit de 

grootste aantallen worden langs de Friese kust 

gezien. In de jaren zeventig en tachtig van de 

vorige eeuw ontdekte Trinus Haitjema dat de Steile 

bank in Gaasterland in toenemende mate als 

ruigebied voor Reuzensterns ging fungeren. Hij 

stelde vast dat eind juli uitsluitend adulte vogels 

verschenen en dat eind augustus en begin 

september soms de helft van de groep uit 

eerstejaars vogels bestond. Na 1995 is het accent 

duidelijk verschoven naar de zandbanken voor de 

Workumerwaard en worden de aantallen in 

Gaasterland steeds lager. De grootste aantallen die 

tot dit jaar waren vastgesteld waren: 18 augustus 

1997 49 ex. Steile Bank en 27 augustus 1999 50 

ex. Workumerwaard.  

In onze regio is de Reuzenstern een zeldzame 

verschijning. In Vogels van Noordwijk en 

omstreken, waarin de waarnemingen tot 1 januari 

1989 zijn verwerkt, worden de volgende 

maandtotalen genoemd: april 2, mei 1,  juni 1, juli 

2, augustus 1, september 9. Vroegste waarneming 

23 april 1973, laatste waarneming 30 september 

1972. Na 1988 zijn nog maar heel weinig 

Reuzensterns in onze regio gezien: 24 september 

1990 1 ex over zee, 1 augustus 1992 1 ex over 

strand, 19 mei 1999 1 ex over zee, 4 augustus 1999 

2 ex over polder Elsgeest. 

Leuk om mee te besluiten: op de dag dat wij 76 

Reuzensterns in Friesland telden, zag Wilem-Jan 

Hooijmans een Reuzenstern bij de Lange-

velderslag! 
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De Blauwe Reigers (Ardea cinerea) van het landgoed Offem 

in de twintigste eeuw 
Hein Verkade 

 

Inleiding 

Het landgoed Offem wordt sinds 1973 bewoond 

door een kolonie Blauwe Reigers. Voor zover 

bekend, is dit in de jaren voordien nooit het geval 

geweest. Elk jaar wordt het aantal bewoonde nesten 

geteld. In eerste instantie gebeurde dit in het kader 

van een BMP-broedvogelinventarisatie; na 1995 is 

alleen de kolonie Blauwe Reigers bijgehouden. 

Tijdens alle inventarisaties werd op verschillende 

tijdstippen in het voorjaar elk bewoond nest op een 

kaart ingetekend.   

Tot en met 1984 werd het landgoed door Kees 

Verweij en Dick Hoek op broedvogels geïnven-

tariseerd, daarna door ondergetekende. 

In dit artikel zal nader worden ingegaan op de 

ontwikkeling van de reigerkolonie op Offem. 

Daarnaast zal deze ontwikkeling worden vergeleken 

met de andere kolonies in de Bollenstreek, met name 

die op het landgoed ‘Huys te Warmont’. 

 

Beschrijving landgoed 

Het landgoed Offem is ca. 30 hectaren groot en is 

gelegen op de oostelijke helling van een strandwal. 

Direct ten noordwesten ervan ligt de oude kern van 

Noordwijk-Binnen, terwijl in het zuidoosten de 

polder Hoogeweg zich uitstrekt, een graslandgebied 

met veel sloten. Het landgoed zelf wordt gekenmerkt 

door oude beuken- en eikenlanen. Hiertussen staat 

jonge aanplant van  beuken en eiken. De 

zuidwesthoek wordt gedomineerd door een 

gevarieerd hakhoutbos. Op enkele plaatsen zijn 

uitheemse bomen en struiken aangeplant. Hieronder 

bevinden zich ook naaldboomsoorten. Het oppervlak 

bedekt met naaldhout bedraagt slechts enkele 

procenten van het totale landgoed. In het 

noordoosten ligt een weiland omzoomd door 

waterpartijen en oude beuken. Offem is geheel 

omsloten door watergangen en slechts via twee 

ingangen toegankelijk. Het is particulier bezit en 

gesloten voor  publiek. 

 

Aantalsontwikkeling op Offem en in de 

Bollenstreek 

Na de strenge winter van 1963 werd de Blauwe 

Reiger officieel beschermd. Deze status, en de vele 

zachte winters na 1963, zorgden voor een sterke 

toename van het aantal.  

Hierdoor werden ook steeds meer nieuwe gebieden 

gekoloniseerd. In dit licht moet de vestiging van het 

eerste broedpaar in 1973 op Offem worden gezien. 

De rust op het landgoed en de vele geschikte 

nestbomen vormden een ideaal broedbiotoop. Tot 

1980 zat er weinig schot in de ontwikkeling van de 

kolonie (zie tabel 1). Het totaal aantal broedparen 

varieerde in deze periode van één tot zeven. Blok 

(het Vogeljaar 1977) noemt deze bescheiden 

vestiging wel in zijn overzicht van de 

blauwereigerkolonies, terwijl deze kolonie in 

Randstad en broedvogels (1981) niet op de 

verspreidingskaart voorkomt. 

Opvallend is, dat Blauwe Reigers in diezelfde 

periode ook in het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst 

broedpogingen ondernamen. Dit avontuur strandde 

al na een paar jaar, om in de rest van de twintigste 

eeuw niet meer herhaald te worden. Dit is des te 

opmerkelijker, omdat juist hier in het begin van de 

twintigste eeuw wel Blauwe Reigers hebben 

gebroed(van Dijk & Hoek 1989). 

  

             Offem  Warmond  Leeuwenhorst Keukenhof   

1973          1         97                                        

1974          1       105 

1975          6       129                                              63 

1976          6       107                                              27 

1977          2       114 

1978          4       109 

1979          7         96 

1980         26        90 

1981         20        96 

1982         16      100 

1983         16        96                                        min.30 

1984         15        89                                               63 

1985         22        84 

1986         18        69 

1987         21        68                                                38 

1988         21        81                                                93 

1989         28        91                     1*                       62 

1990         40        93                     1*                       88 

1991         33        87 

1992         27        75                                                82 

1993         19        64                                                63 

1994         21        80 

1995         24        74                    3                  min.46 

1996         20        62                    6 

1997         18        52                    5 

1998         18        47          5 

1999         22        60 

2000         19        48 

 

Tabel 1. Aantal bewoonde nesten per kolonie in de 

Bollenstreek 

* Nieuw-Leeuwenhorst 
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De grote doorbraak op Offem komt in 1980. Het 

aantal paren schiet omhoog van 7 naar 26, een 

toename van 270% in één jaar! Dit grote verschil 

kan niet alleen verklaard worden door  natuurlijke 

aanwas binnen de kolonie. In de meest nabij gelegen 

kolonie bij het Huys te Warmont in Warmond neemt 

het aantal bewoonde nesten in dat jaar iets af van 96 

naar 90 ( P. Sevenster ongepubl.). Ook in het jaar 

1979 was daar van een afname sprake, namelijk van 

109 naar 96 paar. Er kan dus sprake geweest zijn van 

een verplaatsing naar Offem. Dit blijft gissen, want 

ook de strenge winter van 1979 kan zijn tol hebben 

geëist. 

Het Huys te Warmont ligt vijf kilometer ten 

zuidoosten van Offem. Deze grote kolonie wordt 

reeds tientallen jaren door de heer Sevenster nauw-

keurig geteld. 

De enige andere grote kolonie in de Bollenstreek is 

die in het Keukenhofbos. Dit landgoed bij Lisse ligt 

zeven kilometer ten noordoosten van Noordwijk-

Binnen en werd helaas in voornoemde periode niet 

geteld. 

Na de grote sprong vooruit schommelt het aantal 

bewoonde nesten op Offem gedurende de jaren 

tachtig rond de twintig. 

In diezelfde periode ligt het aantal bewoonde nesten 

in Warmond rond de 90. Dieptepunten in de reeks 

waren de jaren 1986 en 1987 toen minder dan 70 

paar werden geteld. Vermoedelijk waren vooral de 

strenge winters hier debet aan. 

Eind jaren tachtig piekten de aantallen in Offem tot 

40 nesten in 1990, om daarna weer even snel terug te 

zakken naar het niveau van de periode 1985-1988. 

Het is opvallend dat deze aantalexplosie in 

Warmond nauwelijks is terug te vinden. Des te 

opmerkelijker is het vervolgens dat de teruggang in 

de jaren negentig daar in ongeveer gelijke mate 

plaatsgevonden heeft als op Offem. Beide kolonies 

zijn in 2000 gehalveerd ten opzichte van 1990. 

Eind jaren tachtig en begin jaren negentig is er in het 

Keukenhofbos bij Lisse ook een aantal tellingen 

verricht. Deze laten een grillig beeld (38-93 nesten) 

over een te verbrokkelde tijdreeks zien om tot enige 

uitspraak te kunnen komen ( NJN en KNNV 

Bollenstreek 1998). 

Tenslotte dient zich in de jaren negentig een nieuwe 

kolonie in de Bollenstreek aan. Op het landgoed 

Leeuwenhorst, twee kilometer ten noordoosten van 

Offem, heeft zich een bescheiden aantal paren 

Blauwe Reigers gevestigd. Het exacte jaar van 

vestiging is helaas niet bekend maar ligt 

vermoedelijk rond 1992-1993. Vanaf 1995 ligt het 

aantal nesten steeds tussen 3 en 6( A. Steenvoorden 

ongepubl.). 

 

  

Nestplaatskeuze 

Begin jaren zeventig vestigden de eerste broedparen 

op Offem zich in het centrum van het landgoed. De 

hoge beuken tussen het landhuis en de grote weide 

ten noorden daarvan bleven ook de volgende jaren 

favoriet (zie fig.1). De groei van de kolonie in de 

jaren tachtig vond vanuit het centrum plaats langs de 

beukenlanen in zuidoostelijke en noordwestelijke 

richting. Hierdoor ontstond een min of meer 

lintvormige kolonie (zie fig. 1). Rond 1990, wanneer 

de kolonie van Offem zijn grootste aantal nesten telt, 

worden ook de beukenbestanden langs de Schiestraat 

en de Nachtegaalslaan bezet. Tot dan toe lijkt de 

kolonie een vrij natuurlijke ontwikkeling te hebben. 

Oude nesten worden ieder jaar weer gebruikt 

(Cramp 1977), terwijl nieuwe op geschikte plaatsen 

in de buurt worden gebouwd. Deze situatie verandert 

in de jaren negentig ingrijpend. Het aantal nesten 

neemt niet alleen af, ook de traditionele plekken 

langs de reeds genoemde lanen worden 

langzamerhand verlaten (zie fig.1). 

Daarentegen worden steeds meer nesten 

aangetroffen op plaatsen waar voorheen niet werd 

gebroed. De aaneengesloten kolonie verbrokkelt 

meer en meer. Zo verschijnen er ook nesten in de 

zuidwestelijke helft van het landgoed.  

Fig.2 Percentage nesten in loof- en naaldbomen in 

Offem 

 

Niet alleen de plaats op het landgoed maar ook het 

type nestboom veranderde. Tot 1990 werden alle 

nesten in loofbomen aangetroffen. Vrijwel altijd 

betrof dit beuken, slechts éénmaal werden een eik en 

een treurwilg gebruikt. 

In 1991 werd het eerste nest in een naaldboom in de 

zuidwesthoek ontdekt. In de jaren erna nam het 

aantal nesten in naaldbomen gestaag toe tot 11 in 

2000. Meer dan de helft van de broedparen huist dan 

in sparren en dennen(zie fig.2).  



 15 

Dit is des te opvallender als we bedenken dat slechts 

enkele procenten van Offem bedekt zijn met 

naaldhout. 

Gedurende de beschreven periode werden alle nesten 

op landgoed Huys te Warmont in loofbomen, 

voornamelijk in beuken, aangetroffen (med. 

P.Sevenster). Op dit landgoed is ook een klein 

bestand naaldbomen aanwezig. 

 

Oorzaken van de veranderingen 

Gezien de trouw aan oude nestplaatsen moeten er 

oorzaken voor deze veranderingen gezocht worden. 

Het meest voor de hand liggend is het verdwijnen 

van de nestbomen. Dit is echter niet het geval. 

Vrijwel alle nestbomen die in de jaren zeventig en 

tachtig gebruikt werden, staan er nog steeds. Alleen 

de al genoemde (dode) eik en treurwilg zijn 

verdwenen. Zelfs de zware storm in januari 1990 

richtte nauwelijks schade aan in het 

nestbomenbestand. Zelfs nu in 2001 zijn nog enkele 

oude, vervallen nesten terug te vinden.  

Natuurlijke oorzaken lijken dus niet aan de orde, 

misschien brengen menselijke invloeden meer 

duidelijkheid. 

Navraag bij de voormalige jachtopziener leverde 

interessante informatie op. In opdracht van de 

toenmalige bewoners werden vanaf eind jaren 

tachtig de nesten rond het landhuis verstoord. 

Hiermee kwam ook een antwoord op enkele vragen 

die in de loop der jaren gerezen waren. Zo hing in 

een voorjaar eind jaren tachtig een dode Blauwe 

Reiger vlak naast een nest in de takken. Was dit een 

natuurlijke dood of was de vogel van het nest 

geschoten? Nog opvallender was het plotselinge 

verdwijnen van drie nesten uit een lariks vlak achter 

het landhuis in het voorjaar van 1995. Later in het 

broedseizoen waagde één paartje het nogmaals in de 

inmiddels dicht met naalden bezette boom en bracht 

er met succes jongen groot. 

Inmiddels lijkt onder de nieuwe bewoners een eind 

gekomen te zijn aan de vervolgingen. De afgelopen 

vijf jaar is het aantal veranderingen in nestplaatsen 

flink gedaald en groeien de nieuw ontstane 

subkolonies geleidelijk of blijven stabiel (zie fig.1). 

Bizar feit is overigens dat gedurende vorstperiodes 

op nauwelijks 500 meter van Offem de Blauwe 

Reigers werden bijgevoerd om daarna in het voorjaar 

te worden vervolgd op Offem. 

  

Conclusies 

Door verontrusting zijn er grote veranderingen 

opgetreden in kolonie op Offem. Veel oude 

nestplaatsen in het centrum van het landgoed werden 

verlaten en elders werd opnieuw begonnen. In dit 

licht kan waarschijnlijk ook het ontstaan worden 

verklaard van de kleine kolonie in het begin van de 

jaren negentig op het landgoed Leeuwenhorst.  

Een tweede gevolg van de verstoring is een andere 

voorkeur voor het type nestboom geweest. Blauwe 

Reigers starten reeds vroeg in het voorjaar met 

broeden wanneer de loofbomen nog kaal zijn. 

Naaldbomen bieden in die periode een veel betere 

dekking. Dat dit zeker onder invloed van de 

vervolging is gebeurd blijkt uit de vergelijking met 

het Huys te Warmont. Gedurende dezelfde periode 

bleven alle Blauwe Reigers daar de loofbomen 

trouw, terwijl zich daar ook naaldbomen bevinden. 

In deze kolonie heeft geen enkele verstoring door 

mensen plaatsgevonden (med. P.Sevenster). 

Prangende vraag blijft natuurlijk hoe groot de 

invloed van de verstoringen op de 

aantalsontwikkeling van de kolonie is geweest. Op 

het eerste gezicht lijkt van enige invloed sprake te 

zijn te zijn. Na het hoogtepunt van 40 nesten in 1990 

is dit aantal in de jaren erna gehalveerd! 
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Wanneer de aantalsontwikkeling op Offem naast die 

van de veel grotere kolonie van het Huys te 

Warmont wordt gelegd, blijkt hier een vrijwel 

gelijke terugval plaatsgevonden te hebben (zie fig.3). 

Vermoedelijk is de invloed van de verstoringen op 

de koloniegrootte minder ingrijpend geweest dan 

eerst gedacht werd.  

Vergelijking met de index van SOVON (zie fig.3) 

voor heel Zuid-Holland en de ontwikkeling in het 

aangrenzende Zuid-Kennemerland (F.Hopman 

2001) doet de vraag rijzen waarom de Blauwe 

Reiger het de laatste jaren zo slecht doet in de 

Bollenstreek. Zowel in Zuid-Kennemerland als in 

heel Zuid-Holland nam de populatie Blauwe Reigers 
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juist toe gedurende de laatste decade van de 

twintigste eeuw. 

 

Dankwoord 

Allereerst dank ik de eigenaren van het landgoed 

Offem, de families van Limburg Stirum, voor hun 

jarenlange toestemming om Offem te inventariseren 

op broedvogels. 

Dick Hoek bewaarde al zijn gegevens uit de jaren 

zeventig waardoor een compleet beeld van de 

Blauwe Reigers van Offem kon worden gemaakt.  

De heer P.Sevenster stelde zijn nauwkeurige 

inventarisaties van het landgoed Huys te Warmont 

beschikbaar. Hierdoor konden de gegevens van 

Offem in een breder kader worden geplaatst. 

Arend-Jan van Dijk dook in het archief van SOVON 

en bracht de aantalsontwikkeling voor heel Zuid-

Holland boven tafel. 

Jelle van Dijk tenslotte las het concept van dit artikel 

kritisch door, waardoor de nodige verbeteringen 

konden worden aangebracht. 
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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. 

 

Eind augustus. Als je `s morgens vroeg de deur uit 

stapt merk je het: De zomer is voorbij. De lucht is 

vochtig en het is minder warm. De koolmezen in 

de tuin roepen op een andere wijze naar elkaar. 

Nog even en de trek van de zangvogels komt op 

gang. 

Een van de aardigste boekjes over vogeltrek is 

VOGELS ONDERWEG van Luuk Tinbergen. De 

jong overleden broer van Jan, de econoom en Nico, 

de ecoloog, is de auteur van het boekje. Beide 

laatsten ontvingen voor hun werk de Nobelprijs. 

Luuk is die eer niet te beurt gevallen, daar werd hij 

niet oud genoeg voor. Wel weten we dat ook hij 

een knappe kop was. Nog in zijn schooltijd schreef 

en tekende hij enkele boekjes met veldkenmerken 

VOGELS IN HUN DOMEIN en het al genoemde 

boekje VOGELS ONDERWEG. Beide 

voortreffelijke werkjes, nog steeds actueel, ook al  

zijn ze een halve eeuw geleden geschreven. In het 

boekje over de vogeltrek beschrijft hij onder meer 

de stuwing van de trek. De vogels volgen naar hun 

wintergebieden een zuid-westelijk koers, stuiten op 

de zee en gaan dan de kustlijn volgen. Hij besteed 

ook aandacht aan de wijze van vliegen en de 

trekgeluiden van diverse soorten vogels.  

Een dergelijk boekje lezen is prima, maar nog 

beter is het, zelf de trek te bekijken. Noordwijk 

leent zich daar prima voor. Eind september tot in 

oktober is de beste tijd om dat te doen. Ten 

noorden van het dorp, daar waar het fietspad en de 

Oorlogsweg bij elkaar komen, is een hoge duintop. 

Vanaf die top is de trek goed te zien als de vogels 

tegenwind hebben. Meteen zuid-oosten windje 

vliegen ze bijna om je hoofd. 

Luuk Tinbergen zegt er in zijn boekje het volgende 

van: 

Al die vogels worden beheerst door de zelfde 

machtige drang en vliegen vast gericht op hun ver 

verwijderde doel. Op bepaalde dagen vormen ze 

een haast ononderbroken stroom, die uren lang 

door kan gaan. Voor de ware vogelaar is zo`n dag 

onvergetelijk; als hij (of zij) er eenmaal de indruk 

van ondergaan heeft, zal hij (of zij) er altijd aan 

terug denken. Er zijn dan ook mensen, die thuis 

geen rust meer hebben als de vogels goed trekken. 

De schrijver moet bekennen dat hij er een van is. 
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OUD NIEUWS 
Kees Verweij 

 

Beschouwing over vogeltrek uit de 18e eeuw 

 

De vogeltrek begint zo langzamerhand weer op gang te komen en straks kunnen we weer hele wolken vogels 

over onze duinen heen zien trekken. Over het hoe en waarom van de vogeltrek tastte men vroeger nog in het 

duister. Pas in de vorige eeuw begon men met systematisch onderzoek, waardoor we nu bij benadering weten 

hoe deze trekdrang veroorzaakt wordt en met behulp waarvan de vogels zich weten te oriënteren. 

 

Hoewel men ook zeker vroeger geïnteresseerd was in het fenomeen vogeltrek en probeerde de ware toedracht 

hiervan te achterhalen, gingen er toch ook de meest vreemde verhalen rond. In de 18e eeuw droeg ook de 

Zutphense predikant en volksopvoeder J.F. Martinet zijn steentje bij en schreef een artikel in de vorm van een 

tweegesprek in zijn bekende "Katechismus der natuur, die in 1777 verscheen. De schrijver hamerde er 

voortdurend op, dat de natuur een werk van Gods handen was en dat de beschouwing ervan de mens dus tot God 

leidde en dat dit een vrome bezigheid was:"dit zyn geen beuzelingen, geen ydel tydverdryf". 

Zijn passage over de vogeltrek staat hierachter vermeld en laat duidelijk zien, hoe men destijds tegen dit 

natuurverschijnsel aankeek. 
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Rode-Lijstsoorten in Noordwijkse wegbermen
Jelle van Dijk 

 

De meeste straten en wegen zijn opgebouwd uit 

drie componenten: bestrating, trottoirband en 

stoep. In een woonerf is de trottoirband meestal 

vervangen door een ondiep gootje en een 

voetgangersgebied kent in veel gevallen alleen 

bestrating zonder verdere oneffenheden. Bij wegen 

buiten de dorpskern wordt de bestrating (het asfalt) 

in veel gevallen niet afgezoomd met een 

trottoirband, maar wordt direct begrensd door een 

(gras)berm. 

Noordwijk kent binnen de bebouwde kom een 

aantal bijzondere wegen die bestaan uit een rijbaan 

afgezet met een trottoirband  waarna geen stoep 

volgt, maar een kruidenrijke berm van één of 

enkele meters breed. Dit is het geval bij de wegen 

in villapark De Zuid.  

Bij de aanleg van deze wegen is geen zand van 

elders aangevoerd. Er werd gebruik gemaakt van 

het zand ter plekke, ook voor de stroken aan 

weerszijden van de rijbaan. In deze bermen 

ontwikkelde zich een rijke flora die voor een 

belangrijk deel ook te vinden is in de aangrenzende 

duingebieden.  

Zo vinden we op veel plaatsen Grote ratelaar, 

Slangenkruid, Welriekende salomonszegel, Vlas-

bekje, Hazepootje en Duinaveruit.  

Dit rijtje kan echter worden uitgebreid met enkele 

soorten die genoemd worden in de Lijst van 

bedreigde en kwetsbare vaatplanten in Nederland, 

de zogenaamde Rode Lijst. Het gaat hier om de 

volgende soorten: 

Grote tijm – Thymus pulegioides 

Wondklaver – Anthyllis vulneraria 

Blauwe bremraap – Orobanche purpurea 

Rode ogentroost – Odontites vernus subsp. 

serotinus. 

Deze vier soorten worden genoemd in de Rode 

Lijst zoals deze na herziening gepubliceerd werd 

(van der Meijden R. c.s., 2000). Met de eerste 

Rode Lijst (Weeda E.J. c.s., 1990) in de hand zou 

dit lijstje tweemaal zo lang zijn geweest door 

toevoeging van de volgende soorten: 

Stinkende ballote – Ballota nigra subsp. foetida 

Bitterkruidbremraap – Orobanche picridis 

Welriekende salomonszegel – Polygonatum 

odoratum 

Nachtsilene – Silene noctiflora 

De recente herziening bleek gewenst na het 

uitgebreide onderzoek naar de verspreiding van 

wilde planten in de jaren negentig van de vorige 

eeuw georganiseerd door de stichting FLORON. 

Omdat ook de criteria ten dele werden gewijzigd, 

vielen bepaalde soorten bij de herziening af, terwijl 

andere werden toegevoegd.  

De eerste vier genoemde soorten komen evenwel 

in beide lijsten voor en worden nu kwetsbaar  of 

gevoelig (alleen Rode ogentroost) genoemd. 
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De laatste jaren is er in toenemende mate aandacht 

voor soorten met een speciale status. Vooral 

bepaalde dieren krijgen veel aandacht, of het nu 

om zoogdieren, reptielen of vissen gaat.  

 

Nu de Europese regelgeving serieuzer wordt 

genomen, lukt het steeds vaker de leefgebieden van 

beschermde dieren te vrijwaren van allerlei 

ongewenste ontwikkelingen. Hierdoor zijn de 

laatste jaren bepaalde bouwprojecten  afgeblazen. 

In Zuid-Limburg maakte de Korenwolf (Europese 

Hamster) furore door het niet laten doorgaan van 

een bedrijventerrein bij Heerlen. In onze regio 

haalde de Duinhagedis landelijke bekendheid door 

het (voorlopig?) tegenhouden van een groot 

bungalowproject bij Ruigenhoek. De 

werkzaamheden aan de Betuwelijn werden tijdelijk 

stilgelegd, omdat in een slootje dat gedempt moest 

worden, de Kleine modderkruiper bleek voor te 

komen.  

Wat voor beschermde dieren geldt, kan ten dele 

ook van toepassing worden verklaard op 

plantensoorten van de Rode Lijst. Project-

ontwikkelaars willen tegenwoordig heel graag 

weten hoe het gesteld is met het voorkomen van 

Rode-Lijstsoorten in hun plangebied. Ten behoeve 

van projectontwikkelaars zijn er al kaarten 

gemaakt waarop te zien is waar nog gebouwd kan 

worden zonder door Rode-Lijstsoorten te worden 

gedwarsboomd. Informatie hierover is ook op het 

internet te vinden. Op de site www.natuurloket.nl  

kan men door het invoeren van de kaartcoördinaten 

van de gewenste vierkante kilometer aan de weet 

komen hoeveel soorten (helaas niet welke soorten) 

van de Rode Lijst er in dat blok voorkomen. Deze 

gegevens zijn o.a. afkomstig van FLORON 

(planten) en SOVON (vogels). FLORON hanteert 

hier overigens de Rode Lijst van 1990! 

 

Van de vier bermsoorten die momenteel op de 

Rode Lijst staan, is de Blauwe bremraap veruit de 

belangrijkste. Deze soort wordt, landelijk gezien, 

tot de zeer zeldzame soorten gerekend. Bovendien 

is het verspreidingsgebied de laatste 20 jaar bijna 

gehalveerd. In ons land vormen de Noordwijkse 

wegbermen één van de laatste bolwerken van deze 

soort. In de eigenlijke duingebieden 

(Coepelduinen, Noordduinen) wordt deze soort 

veel minder aangetroffen. 

De Blauwe bremraap is een parasiet. De plant heeft 

zelf geen bladgroen en bestaat uit een stevige 

stengel zonder bladeren met daaraan de 

paarsblauwe bloemen. De plant betrekt zijn 

voedsel uit de wortels van Duizendblad of 

Duinaveruit. Vaak staan meerder stengels heel 

dicht bij elkaar. Blijft het voorjaar aan de droge 

kant dan komen de planten niet te voorschijn, maar 

na een regenrijk voorjaar zoals in 2002  loont het 

de moeite om in juni en juli de bermen in De Zuid 

nauwkeurig af te zoeken op plaatsen waar de 

waardplanten te vinden zijn. 

http://www.natuurloket.nl/
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Een wandeling langs alle bermen van villapark De 

Zuid leverde in begin juli 2002 negen groei-

plaatsen op, tezamen goed voor 84 bloeistengels. 

Hieronder volgen enkele bijzonderheden van deze 

groeiplaatsen (zie ook het kaartje). 

1. Javaweg. Dichtbij de hoek met de 

Koepelweg stond één exemplaar, bijna 

overwoekerd door Rimpelrozen. 

2. Spinozaweg nr. 6. In de berm stonden 6 

exemplaren, parasiterend op Duizendblad. 

De aangrenzende tuin viel op door een vrij 

natuurlijke begroeiing met o.a. 

Wondklaver en Welriekende 

salomonszegel.  

3. Spinozaweg nr. 23. Hier werden 3 planten 

gevonden in een berm die nog meer 

duinsoorten een groeiplaats bood, zoals 

Grote ratelaar, Welriekende 

salomonszegel, Duinaveruit en Gewone 

rolklaver. 

4. Rembrandtweg nr. 23. Deze groeiplaats (3 

exemplaren) was verrassend omdat het 

hier ging om een berm die door de 

eigenaar van nr. 23 af en toe wordt 

gemaaid. Er is gelukkig niet geprobeerd er 

een groen gazon van te maken. Hierdoor 

staat er nog veel Duizendblad, Hazepootje 

en merkwaardig genoeg ook Grijskruid. 

5. Beethovenweg nr. 34 en villa Liguster. 

Deze groeiplaats telde nu 5 exemplaren, 

maar door opslag van bouwmaterialen 

voor villa Liguster zal dit aantal in andere 

jaren beslist hoger uitvallen. Dit stukje 

berm behoort tot de fraaiste delen van de 

Beethovenweg met Welriekende 

salomonszegel, Grote ratelaar, 

Zandambrosia en Rode ogentroost. Voor 

villa Fidelio, vroeger een landelijk 

bekende groeiplaats, werden nu geen 

Blauwe bremrapen aangetroffen. 

6. Beethovenweg nr. 20. De berm voor dit 

nieuwe pand valt op door de uitbundige 

groei van Wondklaver. Behalve in de berm 

groeiden hier ook Blauwe bremrapen aan 

de andere zijde van het muurtje. Dat was 

ook het geval bij de buren. Hun berm 

behoort tot de kleurrijkste bermen van De 

Zuid met veel Slangenkruid en 

Keizerskaars. Deze soorten worden hier 

evenwel regelmatig uitgezaaid. Dat geldt 

ook voor de Bolderik die in de 

tegenoverliggende berm werd gevonden. 

In totaal gaat het hier om minstens 12 

exemplaren, de planten in de tuinen niet 

meegerekend! 

7. Koepelweg nr. 38c. De eigenaar van deze 

villa heeft een ruige duintuin aangelegd 

met grote helmpollen. In de aangrenzende 

berm groeit veel Duizendblad waarin 6 

exemplaren van de Blauwe bremraap 

werden gevonden. Verder stond hier Rode 

ogentroost, Kruipend stalkruid en 

Akkerwinde. 
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8. Boerhaaveweg zuidzijde. De berm tussen 

het vroegere fietspad naar Katwijk en de 

ingang van de villa Coepelduin behoort tot 

de interessantste delen van De Zuid. Hier 

werden 10 Blauwe bremrapen, 

parasiterend op Duinaveruit, gevonden. 

Verder groeiden hier nog de belangrijke 

soorten: Nachtsilene, Grote tijm, Rode 

ogentroost en Bitterkruidbremraap. 

9. Dennenweg tegenover nr. 8. Aan het einde 

van de Dennenweg ligt een diepe kuil. 

Vroeger liep er ook een weg aan de 

oostzijde van deze kuil: de C. van 

Renesweg. Op verzoek van de fam. 

Heineken is deze weg indertijd opgeheven. 

Nu rest er nog een smal voetpad. De brede 

berm van de Dennenweg voor de poort van 

Heineken en het zojuist genoemde voetpad 

behoren tot de fraaiste delen van De Zuid. 

Hier werden 38 Blauwe bremrapen 

aangetroffen, alle parasiterend op 

Duinaveruit. Verder stond hier zeer veel 

Rode ogentroost, Nachtsilene, 

Welriekende salomonszegel, Grote tijm, 

Kruipend stalkruid en Fakkelgras. Deze 

fraaie begroeiing zet zich voort aan de 

andere zijde van het hek op het terrein van 

Heineken. Daar vielen vooral Grote tijm 

en Wondklaver op. 

 

De tweede soort waarvoor de bermen in De Zuid 

van groot belang zijn, is de Rode ogentroost. Deze 

soort wordt behalve in deze bermen ook hier en 

daar gevonden in het aangrenzende deel van de 

Coepelduinen en op enkele plaatsen op de oude 

golfbanen ten noorden van Noordwijk aan Zee. 

Rode ogentroost komt buiten Noordwijk op veel 

meer plaatsen voor dan de Blauwe bremraap. In de 

bermen van De Zuid valt op dat deze soort veel 

talrijker is dan de Blauwe bremraap, maar dat een 

groot deel van de groeiplaatsen samenvalt met die 

van de Blauwe bremraap (zie het bijgevoegde 

kaartje). 

Over Wondklaver en Grote tijm kunnen we kort 

zijn. Deze soorten komen maar op enkele plaatsen 

in de bermen voor en zijn buiten dit specifieke 

habitat veel talrijker in de Coepelduinen en de 

Noordduinen (vooral op het terrein van de 

Noordwijkse Golfclub). 

 

Het voortbestaan van Blauwe bremraap en Rode 

ogentroost als typische bermplanten wordt ernstig 

bedreigd. In toenemende mate worden de bermen 

in De Zuid door de villabewoners min of meer 

geannexeerd. De enigszins natuurlijke duintuin die 

zich voortzet in de wegberm verliest  terrein. 

Steeds meer bewoners, zeker die van de nieuwere 

villa’s, kiezen voor een strak gazon. Dit gazon 

wordt in veel gevallen uitgebreid aan de andere 

zijde van het hekwerk tot aan de trottoirband. Een 

rij witte paaltjes moet vervolgens dit gemeentelijk 

terrein in eigen onderhoud behoeden voor 

parkerende badgasten. Enkele bewoners hebben 

een stuk berm voor hun huis met stenen verhard 

om een goede parkeerplaats te krijgen. Een verdere 

aantasting van de rijke bermvegetatie wordt 

gevormd door de uitdijende zones met Rimpelroos 

(Rosa rugosa) en het gemeentelijke beleid waarbij 

in 2001 op verschillende plaatsen in de bermen 

dennen werden gepoot. 

De meeste bewoners die intensief de aangrenzende 

berm maaien en in veel gevallen in een strak gazon 

veranderen, doen dit geheel te goeder trouw. Zij 

zijn van mening dat de gemeente haar taken niet 

naar behoren uitoefent en dat zij tenminste voor 

een stukje keurig onderhouden berm zorgen.  

Naar aanleiding van het bermenonderzoek is 

contact opgenomen met enkele functionarissen van 

de plantsoenendienst. Daarbij is nadrukkelijk 

gewezen op het verdwijnen van de “natuurbermen” 

in De Zuid door min of meer clandestiene 

praktijken van villabewoners. Het voorkomen van 

Rode-Lijstsoorten in de wegbermen betekent in 

ieder geval ook dat de gemeente Noordwijk  

zorgvuldig met deze wegbermen zal moeten 

omgaan en niet zomaar bepaalde wegbermen kan 

bestraten, omschoffelen of volpoten met 

Rimpelroos. Verder zal de gemeente de bewoners 

er op moeten wijzen dat de gemeentelijke bermen 

niet in gazonnetjes of parkeerplaatsen mogen 

worden veranderd. In het verlengde hiervan moet 

gedacht worden aan een stukje voorlichting 

richting villabewoners. Daarbij kan onze 

vereniging ook een rol spelen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan het verspreiden 

van een informatieblad en het houden van een 

bermenwandeling in juni 2003. 

 

Tenslotte nog een paar opmerkingen over een 

bijzondere weg aan de noordzijde van Noordwijk 

aan Zee: de Bosweg. Hier kan niet van bermen 

worden gesproken zoals in De Zuid, maar van twee 

gemeentelijke duintjes die deel uitmaken van het 

“Boswegcomplex”. Het eerste duintje ligt bij nr. 

11, tussen het voetpad en de straat. Op dit kleine 

stukje grond werden 32 Blauwe bremrapen 

gevonden, voornamelijk parasiterend op 

Duizendblad. Verder bestond de vegetatie hier uit 

Grote ratelaar, Wondklaver, Nachtsilene, Liggende 

asperge, Kegelsilene, Wit vetkruid en 

Walstrobremraap. Het andere duintje wordt 

omsloten door de keerlus van de Bosweg, 
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tegenover villa Hoogwaeck. Hier groeiden 44 

exemplaren van de Blauwe bremraap, veelal met 

Duinaveruit als gastheer. Dit fraaie duintje kende 

verder interessante soorten als Grote tijm, 

Nachtsilene, Zeepkruid, Welriekende 

salomonszegel, Bitterkruidbremraap en Engels 

gras.  Deze twee bijzondere groeiplaatsen worden 

momenteel niet bedreigd. 
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Helaas niet verschenen in de vorige Strandloper .. 

 

Pinguïn in Boerenburg........... 
 
Hein Verkade 

 

Zondagmorgen 24 februari, de telefoon rinkelt. 

‘Met Cindy Salman, bent U meneer Verkade van 

de vogeltjes’ ?  Na bevestiging steekt ze direct van 

wal, ‘Ik heb een zeldzame vogel gezien, en daar 

bent U vast wel in geïnteresseerd’.  

Ik laat mijn belangstelling blijken en schuif naar 

het puntje van de stoel. ‘ U zult het wel niet 

geloven maar er zit een Pinguïn in de vijver van 

Boerenburg en ik heb hem heel goed kunnen zien, 

zwart en wit en hij zit recht op z’n achterpoten en 

ik dacht dat U dat misschien wel leuk zou vinden 

om dat ook te zien’. Na mijn verbaasde reactie 

beloof ik meteen te gaan kijken. Cindy geeft mij 

nog snel een tip; ‘ Hij zit bij de achterste vijver het 

dichtst bij de Schapendel’. 

Aangekomen bij de vijver wordt mijn vermoeden 

bevestigd. Er zit een prachtige Zeekoet in 

zomerkleed aan de rand van de vijver. Wit en 

(bruin)zwart en recht op z’n achterpoten. Cindy 

heeft dus best wel gelijk want de overeenkomst 

met een Pinguïn is frappant. Zij is zeker niet de 

eerste die deze verwisseling maakt. Toen het 

politiebureau nog aan de Oude Zeeweg voor het 

vogelasiel gevestigd was, werd een binnen-

gebrachte Zeekoet door de dienstdoende agent 

nogal eens ingeboekt als Pinguïn.  

Zijn er nog meer overeenkomsten tussen Pinguïns 

en Zeekoeten? Jawel, het zijn beide zeevogels die 

leven van vis. Zij zwemmen snel en diep met 

behulp van hun vleugels. Van Zeekoeten is bekend 

dat zij met gemak tot 100 meter diepte kunnen 

duiken. De vijver in Boerenburg is dan ook niet 

meer dan een viskom voor onze bezoeker. 

Moeiteloos zwemt hij de gehele vijver onder water 

rond en lijkt dan tegen de beschoeiing botsend 

weer boven te komen. Dan blijkt hoe ongewoon 

deze bezoeker is voor de vaste bewoners. De 

Wilde Eenden en Meerkoeten stuiven uiteen als de 

Zeekoet boven water komt. Het aangename is wel 

dat hij net zo weinig schuw is voor mensen als de 

handtamme eenden en Meerkoeten. Dit geldt voor 

veel zeevogels. Zij ontmoeten gedurende hun leven 

nauwelijks mensen en hebben er weinig angst 

voor.  

Zijn er dan geen verschillen na alle boven-

genoemde overeenkomsten ? Oppervlakkig gezien 

lijkt dit zo, maar schijn bedriegt. Allereerst zijn zij 

in het geheel niet verwant aan elkaar. Ook zullen 

beide groepen vogels elkaar nooit ontmoeten. 

Pinguïns leven uitsluitend op het Zuidelijk  

Halfrond. Alkachtigen, waartoe ook de Zeekoet 

behoort, zijn alleen op het Noordelijk Halfrond te 

vinden. Daar komt nog bij dat beide groepen vanaf 

de Evenaar naar de polen toe steeds talrijker 

worden. De dichtstbijzijnde kolonies Zeekoeten 

zijn te vinden op de rotskusten van Noordoost-

Engeland, Schotland en het kleine Helgoland in de 

Duitse Bocht.  

Een heel belangrijk verschil is dat Pinguïns niet, en 

alkachtigen wel kunnen vliegen. Toch is dat laatste 

niet helemaal waar. Zo leefde rond IJsland de 

Reuzenalk die niet kon vliegen. Rond het midden 

van de negentiende eeuw werd het laatste 

exemplaar doodgeslagen ten behoeve van een 

wetenschappelijke collectie.  

Kort geleden is een nieuwe dimensie toegevoegd 

aan de (niet)vliegkunst van Zeekoeten. Er is 

ontdekt dat jonge Zeekoeten nog voor zij kunnen 

vliegen van de rotsen de zee in springen. 

Vervolgens zwemmen zij in groepen, samen met 

hun vaders, richting de rijke voedselgronden.  

Zo leggen de Zeekoeten van Noordoost Engeland 

en Schotland meer dan 300 kilometer in oostelijke 

richting af om bij het voedselrijke Friese Front 

boven Terschelling te komen. Dit opmerkelijke 

gedrag heeft twee grote voordelen. Ten eerste 
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hoeven de oudervogels niet telkens heen en weer 

naar de kolonies te vliegen om de jongen te voeren 

en ten tweede worden de jonge Zeekoeten niet 

meer het slachtoffer van hongerige meeuwen en 

jagers, die constant rond de kolonies vliegen op 

zoek naar lekkere hapjes. 

Wanneer de jonge Zeekoeten vliegvlug zijn en hun 

vaders de rui achter de rug hebben, verspreiden zij 

zich en komen voor een deel in de zuidelijke 

Noordzee bij ons voor de kust terecht. 

Zo komen we weer bij onze Zeekoet in 

Boerenburg. De vogel hoort helemaal niet in deze 

kleine zoete dorpsvijver. De dag voordat Cindy de 

vogel ontdekte, stond er een zware westerstorm op 

de Noordzee waardoor de vogel vermoedelijk 

landinwaarts geblazen is. Vliegend boven land is 

zo’n vijver een redelijk alternatief om te schuilen. 

Behoudens een klein olievlekje op de borst leek de 

vogel verder gezond. De volgende dag was ie dan 

ook weer gevlogen, waarschijnlijk onderweg naar 

de kolonie aan de oostkust van Engeland of 

Schotland. 

 

 

Natuurleven op de Hawaii-eilanden, evolutie in actie 
 
 M.J.H. Kortselius (  lezing a.s. 29 november 2002 

Jan Verwey Centrum) 

 

Hawaii:Meest westelijke staat van de USA; 

hoofdstad Honolulu; eiland-archipel in de Grote 

Oceaan; 3200 km van Californië en 3800 km van 

Japan; oppervlakte de helft van Nederland; ruim 1 

miljoen inwoners, een veelvoud aan toeristen; 

meer dan 80 % van de planten is endemisch; veel 

endemische vogels; oorspronkelijk geen amfibieën, 

geen reptielen en geen zoogdieren (behalve 

vleermuizen). 

 

“Aloha,” zo luidt de traditionele groet op de 

Hawaii–eilanden, waarvan we er tijdens de lezing 

via dia’s er vier zullen bezoeken, nl. de eilanden 

Oahu, Maui, Hawaii en Kauai. Deze eilanden 

behoren tot een langgerekte keten van vulkanen die 

alle ontstaan zijn boven dezelfde ‘hot spot’ in de 

aardmantel. Door de verschuiving van het stuk 

aardkorst boven deze ‘hot spot’ in WNW-richting 

is elke vulkaan een paar honderdduizend jaar 

actief, waarna een duizenden meters hoge berg is 

ontstaan, die vervolgens in de loop van tientallen 

miljoenen jaren weer wordt afgebroken. 

In Hawaii heeft de natuur voor zichzelf een 

fantastische proeftuin aangelegd. Er zijn gortdroge 

gruiswoestijnen, maar ook regenbossen en 

moerasgebieden waar 10 tot 20 maal zoveel regen 

valt als in ons land. Sommige vulkanen zijn hoog, 

met sneeuwhellingen en mistbossen, sommige zijn 

nog actief, met recente lavaformaties. Er zijn koele 

noordhellingen en brandend hete stranden. 

In zo’n gevarieerd eilandenparadijs is natuurlijk 

plaats voor vele en uiteenlopende planten en 

dieren. Maar het valt niet mee om Hawaii te 

bereiken: het dichtstbijzijnde vasteland ligt op 

3200 km afstand. Voor zeevogels is dat geen punt, 

maar van de landvogels zijn er slechts weinige in 

geslaagd Hawaii te bereiken. Hieronder ook de 

honingkruipers, die op Hawaii een evolutionaire 

ontwikkeling hebben doorgemaakt vergelijkbaar 

met die van de darwinvinken van Galapagos 

(adaptieve radiatie). Reptielen zijn er echter niet in 

geslaagd om op eigen kracht Hawaii te bereiken en 

van de zoogdieren is er slechts één die dit heeft 

gepresteerd, nl. een vleermuis. Ook vele 

plantensoorten hebben Hawaii bereikt en een groot 

aantal daarvan onderging veranderingen: distels 

verloren hun stekels, tandzaad verloor de haakjes 

aan zijn vruchtjes en een Scaevola-struik bouwde 

zijn kleine witte bloempjes die geschikt waren 

voor insectenbestuiving om tot grote gele kelken 

die bestoven worden door honingkruipers. 

Helaas is het contact met de moderne beschaving 

niet schadeloos aan Hawaii voorbijgegaan. De 

meeste Hawaiianen stierven aan –tot dan bij hen 

onbekende- ziekten zoals de mazelen. Ook 

sommige soorten honingkruipers stierven uit, o.a. 

door vogelmalaria die werd verspreid door 

ingevoerde muggen. Vogels uit alle werelddelen 

werden losgelaten om de lege plaatsen in te nemen. 

Planten verdwenen onder de malende kiezen van 

losgelaten geiten en werden vervangen door 

sterkere soorten. Toeristenhotels verrezen in de 

broedgebieden van de Hawaiiaanse steltkluut. 

Gelukkig is er ook veel bewaard gebleven door een 

actief natuurbeschermingsbeleid. Via de dia’s 

bezoeken we enkele van de belangrijkste 

natuurreservaten: de Kolau Range op Oahu, Ioa 

Valley en Haleakala National Park op Maui, Olaa 

Rain Forest, Kilauea en Mauna Kea op Hawaii, en 

tenslotte Kokee State Park en Alakai Swamp op 

Kauai. 

 Mahalo. 

 
Mahalo.
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Invasie op Vlieland 
 

Koene Vegter 

 

De voortekenen bleken al gunstig toen ik 

donderdag voorafgaand aan het wadden-weekend 

in de Amsterdamse waterleiding- duinen op drie 

verschillende plekken een ijsvogel waarnam. 

 En in tegenstelling tot het waterballet van 1999 

was er nu sprake van een zonovergoten excursie op 

Vlieland waar 38 mensen van 30 augustus tot 1  

september 2002 aan deelnamen.  

Tot lichte teleurstelling van de voorzitter bleef het 

aantal waarnemingen net onder de honderd, maar 

hij had nog nooit zoveel korte broeken gezien en 

deze laatste score vergoedde veel.  

Gelokt  door zoveel fraais was de helft van de 

deelnemers al vroeg op de vrijdag vertrokken, 

waaronder Ton Swanen, die mij meldde persé niet  

te laat te willen komen en zoals vorig jaar de boot 

te missen, wat hem niet verhinderde om in 

Harlingen als laatste de boot op te sprinten waarna 

de loopplank opgehaald kon worden. 

Voor een select gezelschap begon de volgende 

ochtend voor het ontbijt al goed met de bijzondere 

waarneming van een aantal grauwe pijl-

stormvogels.  

Zelf had ik op een  gegeven moment een 

drievoudige primeur in de telescoop. Ook later op 

de ochtend fietsten wij onder een goed gesternte 

richting het Posthuys.  

De door sommigen op internet al gesignaleerde 

invasie van kruisbekken daalde nu echt al tjilpend 

vanuit de lucht op een aantal dennenbomen neer. 

Vooral de voorhoede kon genieten van de 

prachtige rode kleur van de mannetjes.  

Jelle van Dijk die zich middels een CD voorbereid 

had op allerlei geluidsvariëteiten om zo vooral de 

zeldzame witbandkruisbek maar niet te missen zat 

helaas op de achterhand, maar kon zich de 

volgende dag revancheren door de fraaie 

waarneming van een aantal drinkende kruisbekken 

bij een plasje.  

Na zoveel goeds al moest bij het traditionele 

aanleggen bij het Posthuys helaas geconstateerd 

worden dat dit gerenommeerde onderkomen  het 

cranberrygebak om bedrijfstechnische redenen uit 

het assortiment geschrapt had.  

Een betreurenswaardige ingreep,waar de wel 

verkrijgbare appeltaart – standaard met slagroom – 

gelukkig redelijk tegen opwoog.  

Op weg tussen Kroon’s polders en Posthuys 

kwelder kon al dit aards gedoe weer achter ons 

worden gelaten en was het alleen nog maar 

genieten van wat één van de mooiste vogelplekken 

van Europa ons te bieden had.  

En dat was heel veel: een slechtvalk op een paaltje, 

een sierlijke boomvalk in de lucht, in de verte 

torenvalk en sperwer, diverse wiekende 

kiekendieven, louter de bruine variant dit jaar. 

Natuurlijk ook alle mogelijke wad- en waadvogels, 

waaronder lepelaars, kluten, tureluurs, diverse 

ruiters, plevieren, eenden en strandlopers.  

Teveel om op te noemen.  

Ook de nieuwkomers, vooral zij die voor het eerst 

een waddeneiland bezochten, genoten met volle 

teugen.  

Hoewel niet  allen vogelkenner, bleek er ook veel 

genoegen te beleven aan het observeren van de 

vogelaars, waarbij vooral het concurrentie-gedrag 

rond en bij de telescopen erg aardig was om eens te 

kunnen waarnemen, zo werd mij door een 

onbevangen partner meegedeeld. 

In de middag werden vooral duin, bos en 

bebouwde kom aangedaan om ook deze biotopen 

van hun vogelwaarnemingen te ontdoen.  

Tapuiten, paapjes, kwik- en roodstaarten, mezen, 

duiven, kraaien en uiteindelijk zelfs nog mussen 

konden aan de lijstjes worden toegevoegd. Naast 

het vogelgebeuren werd ook aan andere facetten 

uit de natuur aandacht besteed. Opvallend waren 

dit jaar vooral de vele libellen, die met de 

prachtigste kleuren de fietsers omringden. Ook een 

grote groene sabelsprinkhaan hield onsenige tijd 

gezelschap.  

Op paddestoelengebied  was het aanbod vanwege 

de droogte wat minder. Wel konden vele wasplaten 

genoteerd worden.  

Tot verbazing van Kees Verwey werd ook het 

oranje havikskruid, dat hij tot dusver slechts uit 

Zwitserland kende, tussen het helmgras 

waargenomen. Anderen waren weer blij met de 

ontdekking van een parnassiaveldje. 

Zo gingen we gesterkt door de bekende Macaroni à 

la Sluijs de avond in, waar sommigen tot hun 

genoegen en anderen tot hun ontzetting ontdekten 

dat de ooit zo trouwe waddenquiz van het 

programma verdwenen was.  

De nieuwbakken organisatie had gemeend als 

primeur met een meditatieve avondwandeling te 

moeten komen onder leiding van Annelies 

Marijnis.  

Dit was nog geen onverdeeld succes, daar de 

Noordwijkse populatie, waarschijnlijk overspoeld 

door alle indrukken van de dag, zich slechts hevig 

kwetterend door het Vlielandse kon voortbewegen. 
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Een stralende zondag werd ondermeer benut om 

voorzien van een aantal boeiende tips van de o.a. 

om zijn proefschrift - Invloed van schietoefeningen 

op vogels op Vlieland - bekende bioloog  

Gerlof de Roos het eiland nog eens door te nemen. 

Een aantal van ons kwam daarbij terecht op de 

vinkenbaan, waar in speciaal gespannen netten 

overvliegers gestrikt en vervolgens geringd, 

gesekst, gemeten en gewogen worden.  

Dit alles om onze kennis der natuur te bevorderen. 

In hoeverre dit inderdaad aan zijn doel 

beantwoordt wordt ook wel weer betwijfeld. 

In elk geval stelde het ons in staat om enkele 

vogels van zeer nabij te bewonderen: een fitis, 

tuinfluiter, rietzanger en kleine karekiet.  

Een heggenmus die aan zijn stressy lot dacht te 

kunnen ontsnappen werd alsnog gevangen in de 

bekwame handen van Jaap Deelder, die hierbij snel  

zijn slag sloeg om tegelijk impressies op te doen 

voor een komend houtsnijwerk. 

U ziet in een enkel weekend is heel wat mee te 

maken  en zo kon ieder voldaan weer huiswaarts 

keren.  

Even was er de argwaan of de nog jonge 

organisatie ook het bagagevervoer wel goed 

geregeld had, maar toen ook dat in orde bleek kon 

heerlijk weggesoesd  worden op de avondboot naar 

het Friese vasteland. 

 

Velen meldden zich gelijk al weer aan voor de 

waddenexcursie van volgend jaar, die naar alle 

waarschijnlijkheid in het eerste weekend van 

september 2003 op Schier zal plaats vinden. 

Verdere berichten hierover kunt u via de 

Strandloper verwachten. 
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Aankomstdata zomergasten 2002 in Noordwijk en omgeving 
 

 
Soort  Eerste 

datum 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

            

Zomertaling 04-03-1973 20-03 15-03 14-03 10-03 12-03 31-03 31-03 28-03 01-04 n.b. 

Boomvalk 22-03-1983 24-04 24-04 15-04 29-03 16-04 21-04 30-04 17-04 n.b. 08-05 

Grutto 15-01-1995 21-02 22-02 15-01 17-02 08-02 14-02 07-03 16-02 07-03 10-03 

Visdief 24-03-2001 09-04 03-04 08-04 29-03 03-04 05-04 02-04 01-04 24-03 07-04 

Tortelduif 06-04-1968 09-04 24-04 20-04 20-04 26-04 11-04 30-04 22-04 29-04 01-05 

Koekoek 04-04-1999 19-04 23-04 22-04 20-04 15-04 10-04 04-04 17-04 22-04 24-04 

Gierzwaluw 13-04-1991 21-04 23-04 22-04 13-04 24-04 16-04 22-04 23-04 21-04 27-04 

Huiszwaluw 02-04-1999 19-04 16-04 09-04 10-04 18-04 05-04 02-04 22-04 02-04 01-05 

Boerenzwaluw 19-03-1996 28-03 16-04 26-03 19-03 04-04 29-03 31-03 03-04 24-03 05-04 

Gele Kwikstaart 17-03-1977 30-03 09-04 09-04 06-04 08-04 30-03 03-04 01-04 27-03 18-04 

Boompieper 25-03-1999 04-04 06-04 08-04 06-04 06-04 05-04 25-03 26-03 25-03 01-04 

Tapuit 08-03-1988 20-03 27-03 18-03 18-03 19-03 29-03 28-03 25-03 24-03 07-04 

Roodborsttapuit o.w. 26-03 o.w. 15-03 15-03 01-03 07-03 12-03 18-02 o.w. 08-03 

Paapje 14-03-1991 24-04 16-04 06-05 01-05 27-04 08-05 26-03 30-04 26-04 n.b. 

Gekr.Roodstaart 23-03-1996 13-04 16-04 05-04 23-03 13-04 11-04 02-04 08-04 21-04 05-04 

Zwarte Roodstaart o.w. 21-03 14-03 04-04 17-03 20-03 20-03 12-03 14-03 13-01 07-04 

Nachtegaal 01-04-1985 08-04 06-04 21-04 14-04 10-04 16-04 02-04 09-04 07-04 17-04 

Sprinkhaanzanger 02-04-1993 02-04 16-04 09-04 15-04 20-04 10-04 09-04 06-04 07-04 18-04 

Bosrietzanger 01-05-1996 20-05 24-04 13-05 01-05 16-05 30-04 14-05 09-05 27-05 13-05 

Kleine Karekiet 15-04-1979 04-05 30-04 05-05 27-04 30-04 23-04 04-05 29-04 28-04 07-05 

Spotvogel 28-04-1977 16-05 13-05 13-05 20-05 02-05 11-05 n.b. n.b. n.b. n.b.  

Tuinfluiter 15-04-1958 25-04 24-04 24-04 27-04 30-04 22-04 24-04 21-04 29-04 26-04 

Grasmus 14-04-2001 18-04 24-04 19-04 17-04 17-04 22-04 17-04 17-04 14-04 21-04 

Braamsluiper 27-03-1975 21-04 16-04 25-04 20-04 24-04 20-04 23-04 17-04 21-04 14-04 

Fitis 11-03-2001 27-03 29-03 05-04 31-03 17-03 29-03 26-03 03-04 11-03 31-03 

Tjiftjaf o.w. 13-03 27-02 01-03 o.w 06-03 o.w. 12-03 13-02 10-03 10-03 

Wielewaal 26-04-1969 16-05 30-04 06-05 26-05 n.b. 09-05 14-05 06-05 20-05 12-05 

o.w. : overwinterd ( waargenomen in december, januari of februari) 

n.b. : niet bekend  

 

Leden die het formulier hebben ingestuurd: 

 

 

J. Jacobs 

A. Marijnis 

J. Peschier  

K. Vegter 
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Waarnemingen april, mei en juni 2002 
 
Zwarte Zwaan  1  28-06  Oosterduinse Meer  JvD 

Grote Canadese gans  2  21-04  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

Brandgans  3110  17-04  over zee N 7.45-8.45  HV 

Rotgans  1  21-04  Oosterduinse Meer nieuwe westoever  AS 

Nijlgans  25  30-05  Noordwijkerhoek  JvD 

Topper  13  08-04  over zee N 10.05-10.35  HV 

   1  27-04  over zee noord  AS 

Eider  73  14-04  over zee (8-10 u)  JvD/HV 

Zwarte Zee-eend  226  14-04  over zee (8-10 u)  JvD/HV 

Grote Zee-eend  1  17-04 over zee N 7.45-8.45 HV 

   2  19-04  over zee N 7.45-8.45  HV/DP 

   2  27-04  over zee zuid  AS 

Brilduiker  3  14-04  AWD/Van Limburg Stirumkanaal  KV 

Middelste Zaagbek  3  13-04  over zee  JR 

   50  14-04  over zee (8-10 u)  JvD/HV 

   12  20-04  over zee noord  AS 

   3  27-04  over zee noord  AS 

   5  09-05  over zee zuid  AS 

   3  12-05  over zee noord  AS 

   2  26-05  over zee zuid  AS 

Slobeend  8  02-06  over zee (7-8 u)  JvD 

Zomertaling  2  06-04  over zee N 8.30-9.30  HV 

   1  17-04  in zee TP  HV 

Wintertaling  168  14-04  over zee (8-10 u)  JvD/HV 

Duiker spec.  7  27-04  over zee N 8.20-9.20  HV/AS/HS 

Parelduiker  1  13-04  over zee (zomerkleed)  JR  

Dodaars  3   17-04  Leeuwenhorst  KV 

Kuifduiker  2  20-04  zomerkleed in zee voor telpost  JvD/AS 

Geoorde Fuut  1  17-04  in zee voor surfclub  HV/DP 

   1  21-04  Oosterduinse Meer  AS 

   1  25-06  over zee  JvD 

Noordse Stormvogel  1  13-04  over zee  JR  

   2  27-04  over zee Z 8.20-9.20  HV/AS/HS 

   2  27-04  over zee zuid  AS 

   4  29-04  over zee zuid  AS 

   1  11-06  over zee  HV/JvD 

Jan van Gent  18  0605  over zee N 8.00-9.00  HV/DP 

   7  09-06  over zee N 14.20-15.20  HV 

   12  25-06  over zee (7-8 u)  JvD 

   16  27-06  over zee (7-8 u)  JvD 

   13  28-06  over zee 7-8 u)  JvD/AS 

Aalscholver  180  03-04  over zee N 7.45-8.45  HV 

Roerdomp  1  09-01  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  DP 

Ooievaar  1  03-04  cirkelend Nieuw-Leeuwenhorst  JR  

Lepelaar  1  04-04  over zee N 7.45-8.45  HV 

   3  02-06  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   5  06-06  Leidse Vaart Bronsgeest  AS 

   1  09-06  Polder Hoogeweg  AS 

   6  16-06  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   5  19-05  overvliegend Leidse Vaart thv Fagelsloot  AS 

   3  21-06  Leidse Vaart Bronsgeest  AS 

   10  22-05  over Noordwijk Binnen N  HV  

Wespendief  1  02-06  boven Noordwijk-Binnen  HV 

Bruine Kiekendief  1  02-06  overvliegend Zweefvliegveld  AS 

Havik  1  18-05  Zwetterpolder  JR 
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 Havik  1  02-06  jagend Coepelduynen  AS 

Sperwer  1  30-06  prooi plukkend op rijbaan Parallelboulevard 

Noordwijk 

 JvD  

Visarend  1  16-04  over Boekerslootlaan noord  AS 

   1  26-05  over zee noord  AS 

Smelleken  1  27-04  over zee noord  AS 

Boomvalk   1  08-05  Oosterduinse Meer  RJ  

Patrijs  1  15-06  Coepelduinen  JvD 

Kleine Plevier  1  22-03  AWD v. Limb Stirumvallei  JJ 

   2  april-mei  2 paar bij molen Polder Hoogeweg  JvD 

   2  01-05  Oosterduinse Meer  AS 

   2  21-06  Oosterduinse Meer  AS 

Goudplevier  300  01-04  Zwetterpolder  JR  

   550  13-04  Polder Hoogeweg  JvD 

   670  21-04  Polder Hoogeweg  JvD 

   2  27-06  Polder Elsgeest  JvD 

Kanoet  88  12-05  over zee noord  AS 

Drieteenstrandloper  2  24-06  over zee  JvD 

Bokje  1  22-03  AWD Wolfsveld  JJ 

Grutto  35  06-04  Polder Hoogeweg  JJ 

   2 paar  21-04  Polder Hoogeweg  JJ 

Rosse Grutto  4  12-05  Polder Hoogeweg  JvD 

Regenwulp  110  17-04  over zee N 9.10-10.10  HV/DP 

   5  20-04  over zee noord  AS 

   50  12-05  over Noordwijk Binnen N  HV 

Wulp  53  14-04  over zee (8-10 u)  JvD/HV 

Groenpootruiter  1  08-04  opstrand pl 77  HV 

   1  07-05  overvliegend Coepelduynen  AS 

   1  09-05  AWD Piketteberg  AS 

Witgat  1  13-04  Coepelduynen Guytedal  AS 

   1  21-04  AWD Piketteberg  AS 

   2  09-05  AWD Piketteberg  AS 

   5  18-06  plasje Noordduinen  JvD 

Bosruiter  2  10-05  Oosterduinse Meer nieuwe westoever  AS 

   1  16-06  slootkant Elsgeesterpolder  AS 

Kleine Jager  6  27-04  over zee noord  AS/HS/HV 

   1  29-04  over zee N 9.20-10.20  HV 

Zwartkopmeeuw  1  10-06  op strand  HV 

Dwergmeeuw  497  06-04  over zee Z 8.30-9.30  HV 

   216  06-04  over zee N 8.30-9.30  HV 

   455  11-04 over zee Z 7.45-8.45  HV/DP 

   356  11-04 over zee N 7.45-8.45  HV/DP 

   500  13-04  over zee  JR  

   497  14-04  over zee Z 8.10-9.10  HV/JD 

   501  17-04  over zee N 7.45-8.45  HV 

   1050  07-04  450 t.p./ 330 Z / 270 N over zee (8-9 u)  JvD/HV 

   1629  14-04  529 Z/ 1100 N over zee (8-10 u)  JvD/HV  

   200  20-04  over zee noord (7-9 u)  JvD/AS 

   1  21-04  Oosterduinse Meer  AS 

   80  21-04  over zee noord  AS 

   8  28-04  Oosterduinse Meer  AS 

   13  12-05  over zee noord  AS 

   1  13-05 op strand bij paal 80( 2ekj ) HV 

Grote Burgemeester  1  05-05  Wantveld Katwijk  HV 

   1  09-05  Binnenwatering Katwijk  AS/HV 

   1  11-05  Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  12-05  Binnenwatering Katwijk  HV 

Grote Mantelmeeuw  16  10-06  op strand paal 81-71  HV 

Drieteenmeeuw  1  20-05  over zee Z 9.15-10.15  HV 
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 Drieteenmeeuw  1  30-06  over zee  JvD 

Grote Stern  124  17-04  over zee N 7.45-8.45  HV 

Sierlijke Stern (mogelijk 

deze soort 

 1  10-06  over zee (7.28 u)  JvD 

Noordse dief  568  20-04  over zee (7-9 u)  JvD/AS 

Visdief  1  eind mei  1p broedend in Polder Hoogeweg  JvD 

Noordse Stern  3  20-04  over zee noord  AS 

Dwergstern  9  20-04  over zee (7-9 u)  JvD/AS 

   5  27-04  over zee noord  AS 

   7  04-05  over zee noord  AS 

   2  12-05  over zee noord  AS 

   4  13-05  op strand bij paal 80 baltsend  HV 

Zwarte Stern  2  06-04  over zee Z  8.30-9.30  HV 

   1  21-04  over zee noord  AS 

   8  27-04  over zee noord  AS 

   14  04-05  over zee noord  AS 

   117  06-05  over zee N 8.00-9.00  HV/DP 

Zomertortel  2  11-05  1 paar nabij Oosterduinse Meer  RJ  

   1  01-06  AWD Wolfsveld  JJ 

   1  30-06  bij zweefvliegveld (AWD)  JvD 

Bosuil  1  25-05  doodgereden N206 thv de Zilk. RJ   

Boomleeuwerik  4  21-04  AWD Starrenbroek  AS 

Oeverzwaluw  5  05-04  Oosterduinse Meer  JR  

   1  14-04  Oosterduinse Meer  AS 

   18  21-04  Oosterduinse Meer  AS 

   4  21-04  overvliegend AWD Starrenbroek  AS 

   80  28-04  Oosterduinse Meer  AS 

   120  01-05  Oosterduinse Meer  AS 

Boompieper  1  22-04  Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Engelse Kwikstaart  3  12-06  3 paar in Noordzijderpolder  JvD 

Blauwborst  1  21-04 ♂ zingend AWD Piketteberg  AS 

   1  01-05 ♂ zingend AWD Pindabergje  AS 

Gekraagde Roodstaart  1  21-04  AWD Starrenbroek  AS 

Beflijster  8  13-04  Coepelduynen  AS 

   4  20-04  Coepelduynen  AS 

   7  21-04  AWD Starrenbroek  AS 

Kramsvogel  1  21-04  AWD Van Limburg Stirumsduinen  AS 

   1   21-04 Zingend in Duinpark Noordwijk  JvD 

Grote Lijster  2  02-06  Offem Noordwijk (broedgeval)  AS 

Bosrietzanger  1  16-06  bij vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Kleine Karekiet  1  01-06  uren zingend in tuin Duinpark Noordwijk  JvD 

Grauwe Vliegenvanger  1  30-06  Schrama AWD  JvD 

   2  30-06  Offem Noordwijk (broedgeval)  AS 

Spreeuw (met verlengde 

snavel) 

 1  02-04  Pr. Bernhardstraat  JJ 

Keep  10  13-04  Haasveld  JvD 

Kruisbek  28  30-06  overvliegend Offem Noordwijk  AS 

Appelvink  2  02-06  overvliegend AWD Starrenbroek noord  AS 

     

Bruinvis  3  11-4  zee voor surfclub  HV 

 

JvD Jelle van Dijk 

RJ Rob Jansson 

JJ Jan Jacobs 

DP Dick Passchier 

Dpe Dick Pekelharing 

JR Job de Ridder 

AS Ab Steenvoorden 

HS Hans van Stijn 

KV Koene Vegter 

HV Hein Verkade 
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Activiteiten   rooster  IVN Leiden 

van september tot en met december 2002
  

 

De IVN natuurgidsen van de afdeling Leiden 

organiseren de hieronder genoemde activiteiten.  

(Zie ook de regionale dagbladen en huis-aan-huis 

bladen.) 

 

Wandelingen: 

SEPTEMBER 

 

zondag 01  15.00 uur. MEC Leiderdorp. (zie 

 boven).Waterexcursie. 

 

zondag 01  tussen 15.00 – 17.00 uur. Heemtuin 

 Leiderdorp.  Activiteit / Speurpad:   

  Kikker- en egelpad. 

         Vrij te lopen voor jong en oud. 

 

zaterdag 15 13.00 – 17.00 uur. Leidse Hout, Leiden 

Op grote speelveld, nabij het Koetshuis. 

Publieksevenement rond 25-jaar IVN Leiden. 

Met doe- en informatiestands voor jong en oud en 

(driemaal) een roofvogelshow.  

   

zaterdag 21  19.30 uur. Start bij MEC, Leiderdorp. 

         Vleermuizenexcursie. 

 

zondag 22   14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden 

Jeugd-activiteit. Thema: Contact. 

in het kader van de Jeugdnatuurweek 

 

zondag 29   14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

Doe-activiteit met excursie “Spinnen 

en bodemdieren”.  

Start: Bezoekerscentrum “Het 

Reigersbos”. 

 

zondag 29   11.00 uur. Begraafplaats Groenesteeg, 

 Leiden.Wandeling over de (voorm.)  

begraafplaats. Start: Bij de ingang van  

de begraafplaats aan het eind van de 

 Groenesteeg 126-a te Leiden. 

 

zondag 29  14.00 uur. Heempark, Leiden. 

Wandeling door het Heempark,  

Thema: “Zaden en vruchten” 

 

zondag 29 15.00 uur. MEC Leiderdorp.  

  Excursie: Herfstverschijnselen. 

 

OKTOBER 

 

zondag 06 14.00 uur. Landgoed Oud Poelgeest. 

 Start:Ingang Laan van Oud Poelgeest, 

Oegstgeest 

 

zondag 06 tussen 15.00 – 17.00 uur. Heemtuin 

 Leiderdorp.   

Activiteit / Speurpad: Kikker- en 

 egelpad. 

        Vrij te lopen voor jong en oud. 

zondag  13  14.00 uur. Het Reigersbos,  

Cronesteyn, Leiden. Excursie met  

doe-activiteit “Bessen en zaden”. 

 

Zondag 13 14.00 uur. Landgoed “Huys te  

Warmont”. 

Boswandeling. Start Herenweg 139, 

Warmond.     (Parkeren aan de 

Beatrixlaan!). 

 

Zondag 20 14.00 uur. Landgoed “de Horsten”, 

      Papeweg, 

Voorschoten (nabij bij kruispunt “Den 

Deijl” in Wassenaar, dan richting 

Voorschoten aanhouden). Toegang 

(Staatsbosbeheer):  € 1,--. 

 

zondag  20  14.00 uur. Het Reigersbos, 

 Cronesteyn, Leiden.  

Paddestoelenexcursie. 

 

zondag 27 15.00 uur. Start bij M.E.C., 

 Leiderdorp. 

         Paddestoelenexcursie. 

 

zondag 27 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden 

   Jeugd-activiteit. Thema: Herfst. 

 

zondag27 14.00 uur. Heempark, Leiden.  

Wandeling door het Heempark met als 

thema: “Wat zoal ter tafel komt”. 

       Start: Ingang Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

 

NOVEMBER 

 

zondag 03 14.00 uur. Landgoed “De Horsten”, 

Papeweg, 
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Voorschoten (nabij bij kruispunt “Den 

Deijl” in Wassenaar, dan richting 

Voorschoten  aanhouden). Toegang 

(Staatsbosbeheer):  € 1,--. 

 

Zondag 10 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”. 

Boswandeling. Start Herenweg 139, 

Warmond.     (Parkeren aan de 

Beatrixlaan!). 

 

 

DECEMBER 

 

Zondag 08 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”. 

Boswandeling. Start Herenweg 139, 

Warmond.     (Parkeren aan de 

Beatrixlaan!). 

 

zondag 15 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden 

Jeugd-activiteit.: Hoe helpen we 

 vogels in de winter. 

 

IVN Kindernatuurclub 

(voor jeugd van zes tot elf  jaar, in de Leidse Hout, 

Leiden) 

 

De kindernatuurclub wordt in principe gehouden in de 

Leidse Hout op de laatste woensdag van de maand van 

twee tot vier uur. We verzamelen bij het Koetshuis, 

tenzij er een andere plaats is vermeld. Kosten: € 1,00 per 

keer. 

 

woensdag   25 september. Koetshuis, Leidse Hout, 

Leiden. 

Waterdiertjes. Wat leeft er zoal in het water en kunnen 

we zien of het water schoon is? We zullen ook een aantal 

waterproefjes doen. 

 

woensdag   23 oktober. Koetshuis Leidse Hout. Leiden. 

Het is herfst, op de grond vind je afgevallen bladeren 

van allerlei verschillende boven. Wanneer je die 

bladeren droogt kan je er een mooie dingen van maken. 

Als je thuis gedroogde bladeren hebt, neem die dan mee. 

We hebben er veel nodig!  

 

woensdag, 27 november. Koetshuis Leidse Hout. 

Leiden. 

Hoe kan je van oud papier nieuw papier maken? 

Vandaag kom je er achter en kan je ook zelf nieuw 

papier scheppen 

! 

woensdag, 18 december. Koetshuis Leidse Hout. 

Leiden. 

Kerststukjes maken voor iedereen die zich van te voren 

heeft opgegeven. We gebruiken natuurlijk wel natuurlijk 

materiaal. Heb je mooie versiering of een bakje, neem 

dat dan mee. Wij zorgen voor dennegroen. 

 

Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten Leidse 

Hout: 

Els Witte telefoon: 071 – 521.36.20 

 

 

IVN Jeugdnatuurclub 

(voor jeugd vanaf zes jaar, in polderpark Cronesteyn, 

Leiden) 

 

De IVN jeugd natuur-activiteiten worden één keer per 

maand, op een zondag gehouden, van 14.00 tot 15.30 

uur; voor kinderen vanaf zes jaar. 

Alle activiteiten starten in het Bezoekerscentrum “Het 

Reigersbos” in het polderpark “Cronesteyn” en beginnen 

om 14.00 uur. 

 

zondag: 22 september:“Contact”,in het kader van de 

  Nationale Jeugd-natuurweek. 

 

zondag  27 oktober: “Herfst” 

 

zondag  15 december:“Hoe helpen we vogels in de 

   winter” 

 

Inlichtingen over de zondagmiddagactiviteiten: 

Simon Voorn  telefoon.: 071 – 514.42.11. 

 

 

 

IVN Natuurcursussen 

Alle cursusavonden worden gegeven in: 

het Wellantcollege, locatie Oegstgeest, 

Lange Voort  70, Oegstgeest. 

 

Herfstcursus 2002. 
 

De Herfstcursus is een afwisselende cursus waarin 

allerlei zaken behandeld worden die met het najaar te 

maken hebben: Vruchten en zaden, Paddestoelen, 

Vogeltrek, Bladval en bladverkleuring, Spinnen en 

overwinteringvormen.  

De cursus bestaat uit 5 maandagavonden van 19.45 tot 

ongeveer 22.15  uur (23/9, 7/10,21/10, 4/11, en 18/11) in 

het Wellantcollege en 4 excursies op zaterdagochtend 

van 9.30 u tot ongeveer 12.00 uur (28/9, 12/10, 26/10, 

9/11) in nabijgelegen natuurgebieden.  

De avonden zijn verdeeld in een theoretisch gedeelte vóór 

de pauze en diverse practicumonderdelen na de koffie (of 

thee). De kosten bedragen € 42,50 Voorkennis is niet 

nodig. Het is een ontdekcursus voor iedereen die meer wil 

weten over de vele veranderingen die in de herfst in de 

natuur plaatsvinden.  

Opgave en/of informatie bij Tine Noordzij,  

tel. 071- 517 72 87, E-mail 

100531.324@compuserve.com  

òf Greteke Renaud, tel.071-512 6215. 
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Najaarsduincursus 2002 

 
Dit is een cursus voor diegenen die vaak in de duinen 

wandelen en zich wel eens afvragen hoe een plantje of 

een vogel heet en waarom een bepaalde plant nu wel op 

deze plek groeit en niet elders in het duin. 

Dit geldt ook voor de vogels die je in het hele duin  

tegenkomt, aan de zeereep zie je andere vogels dan in 

het binnenduin. Hoe is het gedrag van de vogels rond de 

najaarstrek en wat voor voedsel eten ze. 

In onze duinen is een grote verscheidenheid aan 

biotopen, die z’n weerslag heeft op de plantengroei en op 

de soorten dieren daar in de duinen. 

Tijdens de “lezingen” maakt U een wandeling met 

behulp van dia’s (of de beamer) van de zeereep tot het 

binnenduin om deze aspecten te leren herkennen. 

De cursus bestaat uit vier avonden (lezingen en practica) 

(11/9, 25/9, 9/10, 30/10) en vijf excursies (14/9, 28/9, 

12/10, 2/11, 9/11). De excursies zijn in verschillende 

duingebieden in onze omgeving. Het cursusgeld 

bedraagt € 47,50, inclusief het boek “Beleef het Duin”. 

Heeft U het boek al, dan is de cursusprijs  

€ 37,50. Opgave en/of nadere informatie bij tel.: 071 – 

521.08.60, bij geen gehoor: 071 – 301.14.14.                                

 

 

 

Vogels in de winter 2002. 
 

Bent U ook zo geboeid door het gedrag van vogels?  

De vogeltrek, de wintervoedig voor de vogels om het 

huis, maar ook de roofvogels actief in de regio? Zou U 

hierover iets meer willen leren?  

Kom dan in september naar de cursus: Vogels in de 

winter. 

Er zijn  vijf theorieavonden (op de dinsdagen: 24/9, 

15/10, 29/10, 12/11 en 19/11) en vijf excursies (in de 

periode tussen 28/9 en 14/12).  

Er wordt aandacht besteed aan de onderwerpen als veren 

–voeding - vliegen, vogeltrek, gebieden, eenden - ganzen 

en zwanen, wintervoeding en vogels om ons huis en tot 

slot roofvogels en uilen. 

De theorieavonden zijn van 19.45 tot ongeveer 22.15 

uur, telkens in het Wellantcollege te Oegstgeest. De 

excursies zijn (waarschijnlijk) op de zaterdagochtend. 

Als U zelf (nog) geen verrekijker heeft, dan kunt U er 

één van het I.V.N. (tegen een borgsom) lenen gedurende 

de gehele cursusperiode. 

De kosten bedragen € 45,00 (inclusief koffie, of thee, 

met een koekje op de theorieavonden). 

Opgave en/of informatie bij: Dineke Kistemaker, 

Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk (071 – 361.22.19) 
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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  

Koene  Vegter  

Golfweg 39  

2202-JH Noordwijk 

 

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 




