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Jan Verwey Natuurcentrum 
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AGENDA 
 

Lezingen: 

 

vrijdagavond 28 maart 2003:    

Jaarvergadering met verschillende bijdragen (o.a. 

dia's) van eigen leden. 

 

Excursies: 

 

woensdag 23 april 2003:    

Planten- en vogelexcursie naar Offem (in 

voorbereiding). Verzamelen bij de ingang aan de 

Nieuwe Offemweg te Noordwijk Binnen om 19.30 

uur. 

 

vrijdag 16 mei 2003: 

Nachtegalenexcursie naar de Noordduinen te 

Noordwijk aan Zee. Verzamelen om 20.00 uur bij 

het informatiebord van Staatsbosbeheer aan de 

Duinweg. 

 

Jeugdactiviteiten in en rond het Natuurcentrum: 

 

zaterdag 15 maart 2003: 

Braakballen pluizen in het Jan Verwey Natuur-

centrum van 10.00 - 11.30 uur. 

 

zaterdag 12 april 2003: 

Excursie naar de Heemtuin in Lisse. Verzamelen om 

10.00 uur op het parkeerterrein van de Openbare 

Bibliotheek aan de Weteringkade te Noordwijk. 

 

zaterdag 17 mei 2003: 

Slootjesexcursie. Verzamelen om 10.00 uur aan de 

Varkensboslaan achter het landgoed Offem te 

Noordwijk. 

 

vrijdag 20 juni 2003: 

Vleermuizenexcursie. Verzamelen om 22.00 uur bij 

de ingang van het landgoed Nieuw Leeuwenhorst 

aan het Westeinde bij Noordwijk. 

 

 

Verslag van de ledenvergadering gehouden op 

vrijdagavond 29 november 2002 
 

 

Aanwezig: circa 45 leden en belangstellenden 

Opening 

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

en heet alle aanwezigen en in het bijzonder de 

spreker van deze avond van harte welkom. 

 

Mededelingen bestuur 
Toekomst Natuurcentrum: Jelle van Dijk gaat 

allereerst in op de laatste ontwikkelingen rond het 

zogenaamde Plan Morgenster. Dit plan behelst in de 

eerste plaats het realiseren van een nieuwe openbare 

basisschool. Omdat de financiën hiertoe ontoe-

reikend zijn is besloten de gehele omgeving in het 

nieuwe bouwplan te betrekken.  

Zo zullen ook op het terrein van het huidige 

Natuurcentrum wooneenheden verrijzen, die 

hopelijk voldoende baten zullen opleveren om de 

bouw van de nieuwe school te kunnen financieren. 

Over deze situatie is al eerder gesproken. Op het 

ogenblik zijn er schetsplannen, waarin weliswaar 

wordt voorzien in een eigen ruimte, zo mogelijk in 

combinatie met de nieuwe Openbare Bibliotheek. 

Het is echter zeer de vraag of nieuwbouw voor de 

Vereniging wel op te brengen is. Binnenkort wordt 

het overleg met het gemeentebestuur hierover 

geopend. 

Natuurontwikkelingsproject Langeveld:  

Op woensdag 6 november jl. heeft de oplevering van 

de eerste fase van dit project plaatsgevonden op het 

terrein van het Zuid-Hollands Landschap. Dit plan 

voorziet o.a. in het herstel van een oude duinrel en 

de aanleg van natte gebieden, die wellicht ook 

geschikt zijn voor padden. Misschien, dat de trek van 

de padden over de Vogelaarsdreef hiermee 

teruggebracht kan worden.  

Natuurgebiedplan: De voorzitter geeft een korte 

schets van de reikwijdte en de betekenis van het 

nieuwe Natuurgebiedplan voor de Duin- en 

Bollenstreek. Dit document acht hij van groot belang 

in het kader van de bescherming van de resterende 

belangrijke natuurgebieden in deze streek. 

Excursies: De voorzitter wijst nog even op de 

komende ganzenexcursie naar Zeeland, die op 

zaterdag 28 december a.s. plaats zal vinden.  

Nadere bijzonderheden zijn te vinden in de komende 

Strandloper. 
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Rondvraag en waarnemingen 
Gelet op de tijd, die de spreker van vanavond, de 

heer J. Kortselius, in de beslag zal nemen, wordt de 

rondvraag tot een minimum beperkt. Alleen een 

waarneming van Rugstreeppadden aan de Bosweg te 

Noordwijk aan Zee wordt gemeld. 

 

Lezing van Joop Kortselius over de natuur 

op Hawaï 
De voorzitter verleent thans het woord aan Joop 

Kortselius, die deze eilanden enkele malen heeft 

bezocht. Naast een korte beschrijving van deze 

eilandengroep gaat hij verder in op de verschillende 

natuurreservaten, die op deze eilanden zijn gelegen. 

De prachtige vergezichten en de schitterende 

begroeiing doen vele aanwezigen verbazen. Al 

dadelijk komt zijn favoriete plantengroep aan bod, 

n.l. de mossen. Hij vertelt dat er op deze eilanden 

mossen voorkomen, die elders niet of nauwelijks 

voorkomen. Verschillende soorten heeft hij op dia 

vastgelegd, welke hij ook laat zien en van de nodige 

toelichting voorziet.  

Tijdens de pauze kunnen de aanwezigen zich 

uitvoerig laten voorlichten bij een informatietafel, 

waar diverse brochures en boeken te zien zijn. 

Na afloop van zijn lezing dankt de voorzitter Joop 

Kortselius voor zijn boeiende bijdrage.      

 

Datum volgende vergadering en sluiting 
De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 

vrijdagavond 31 januari a.s. Dan zal Prof. Dick de 

Jonge spreken over de ontwikkeling van het 

Amsterdamse Bos. Tevens zal hij enkele opnamen 

laten zien van zijn laatste reis naar Australië. Hierna 

sluit de voorzitter deze vergadering en dankt de 

aanwezigen voor hun belangstelling. 

 

 

Verslag van de ledenvergadering , gehouden op 

vrijdagavond 31 januari 2003.  

 
 

Aanwezig: circa 45 leden en belangstellenden 

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

ledenvergadering en heet in het bijzonder de spreker 

van hedenavond hartelijk welkom. 

 

Mededelingen bestuur 
Nieuwjaarsreceptie: De voorzitter deelt mee, dat de 

nieuwjaarsreceptie, die op zondag 5 januari jl. 

georganiseerd werd, een groot succes is geweest. 

Heel wat leden namen de moeite om elkaar te 

spreken en de beste wensen over te brengen. Het was 

een heel geanimeerde bijeenkomst. 

Ganzenexcursie: Op zaterdag 28 december jl. vond 

wederom de jaarlijkse ganzenexcursie plaats. De 

tocht voerde langs Het Land van Strijen, Goeree 

Overflakkee en Schouwen Duiveland. Het weer was 

heel behoorlijk en er werden grote aantallen ganzen, 

eenden e.d. gezien. Kortom: een groot succes. 

Toekomst Jan Verwey Natuurcentrum: In een 

gesprek met de gemeente Noordwijk is onlangs naar 

voren gebracht, dat de verlangde huurprijs voor een 

nieuw onderkomen in het Plan Morgenster voor een 

vereniging als de onze niet op te brengen is. De 

gemeente Noordwijk heeft daarna beloofd met een 

aanbod te komen, dat meer in overeenstemming is 

met onze draagkracht. 

Overlijden Jan Glasbergen: Eind vorig jaar werden 

we opgeschrikt door het plotseling overlijden van 

Jan Glasbergen, een van de leden van het eerste uur. 

Vele jaren heeft hij de vogelwaarnemingenrubriek in 

De Strandloper verzorgd en bouwde hij een heel 

waarnemingenarchief op. Daarnaast inventariseerde 

hij en verrichtte hij tal van hand- en spandiensten 

t.b.v. het Natuurcentrum. In dit verband vraagt de 

voorzitter of er in Rijnsburg mensen zijn, die de 

"Rijnsburgse" Strandlopers willen rondbrengen. Tot 

dusverre deed Jan Glasbergen dit. 

Paddenbescherming: Over ongeveer een maand zal 

de jaarlijkse paddenbescherming weer beginnen. 

Wie ter plaatse heeft gekeken, zal hebben 

geconstateerd, dat in het terrein van het Zuid-

Hollands Landschap nieuwe waterpartijen zijn 

aangelegd. Wellicht dat de padden misschien deze 

plasjes gaan gebruiken in plaats van dat zij steeds de 

gevaarlijke weg oversteken om in de sloot aan de 

overkant te gaan paren. 

Olieramp:De voorzitter wijst op de laatste ramp-

zalige berichten over de olieramp in de zuidelijke 

helft van de Noordzee. Door een aanvaring is zeer 

veel olie in zee terecht gekomen, waardoor 

inmiddels 4000 Alken en Zeekoeten dood aan strand 

zijn aangespoeld.  

Excursies: De voorzitter deelt tot slot nog even mee, 

dat in het kader van de bescherming van de rijke 
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bermen in de "Zuid" te Noordwijk aan Zee er een 

speciale plantenexcursie zal worden georganiseerd. 

In dit verband wijst hij ook nog op de komende 

vogelexcursie naar de IJsseldelta, die op zaterdag 22 

februari a.s. zal plaatsvinden. 

 

Rondvraag en waarnemingen 
Allereerst wordt melding gemaakt van de vele 

Pestvogels die op verschillende plaatsen in het dorp 

zijn gesignaleerd. Verder zijn er waarnemingen van 

een Houtsnip aan de Beethovenweg te Noordwijk, 

een Buizerd in de Elsgeesterpolder en een Havik in 

het Bos te Warmond. Tot slot zijn er verschillende 

meldingen van Roerdompen in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen.       

 

Lezing van de Prof. Dr. Dick de Jonge over 

het Amsterdamse Bos, een 

natuurontwikkelings-project 
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Dick 

de Jonge, die op het ogenblik een studie afrondt over 

het ontstaan en de verdere ontwikkeling van het 

Amsterdamse Bos. Hij geeft allereerst een historisch 

overzicht van dit gebied. Zo werd het Amsterdamse 

Bos aangelegd in de periode van 1936 tot 1970 en 

vormt met 320 ha het grootste bos tussen het Gooi 

en de binnenduinrand. 

Daarna geeft hij een overzicht van de verschillende 

typen beplanting, die daar zijn aangebracht en welke 

uitgangspunten de verschillende ontwerpers hebben 

gehanteerd. 

Na zijn betoog over het Amsterdamse Bos laat hij 

nog enige diaopnamen zien van zijn laatste reis naar 

Australië. 

Na afloop dankt de voorzitter Dick de Jonge voor 

zijn boeiende bijdrage. 

 

Sluiting 
De voorzitter sluit thans de vergadering en dankt de 

vele aanwezigen voor hun belangstelling.  

Tot slot kondigt hij aan, dat de eerstvolgende 

ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag 28 

februari a.s. Dan zal Ruud Schaafsma spreken over 

het onderwerp "IJsland land van natuur, ijs en vuur". 

 

 

Uitnodiging voor de jaarvergadering 

 
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 28 maart a.s. in het Jan Verwey Natuurcentrum, 

Weteringkade 27 te Noordwijk. 

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

Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend de secretaris Kees Verweij en de bestuursleden 

Rien Sluijs en Jan Jacobs. Alleen de secretaris Kees Verweij stelt zich niet herkiesbaar. Voor hem zal 

nog een opvolger gevonden moeten worden. Door de leden kunnen voor de drie vacatures nieuwe be-

stuurskandidaten worden voorgedragen tot voor de aanvang van de jaarvergadering.   

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

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

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

benoemd. 

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

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

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

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

het Jan Verwey Natuurcentrum zullen weten te vinden.  

 

Graag tot ziens op de jaarvergadering! 
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Jaarverslag van de secretaris 

 

Kees Verweij 

 

Wederom volgt hier een beknopt jaarverslag 

waarin alle belangrijke punten in herinnering 

worden geroepen die zich in het jaar 2002 binnen 

onze vereniging hebben afgespeeld. Met recht kan 

ook deze keer worden vastgesteld dat er door veel 

vrijwilligers een grote hoeveelheid werk is verzet. 

 

Bestuur 
In 2002 vond een belangrijke bestuurswisseling 

plaats. Jan Veefkind die ruim 25 jaar de financiële 

zaken binnen onze vereniging behartigde, werd in 

de functie van penningmeester opgevolgd door 

Koene Vegter. Verder was ook Nel Nooijen 

aftredend, maar zij stelde zich wel herkiesbaar. 

Met algemene stemmen werd zij op de jaar-

vergadering herkozen. 

Inmiddels is het bestuur druk doende een kandidaat 

te vinden voor de functie van secretaris. Kees 

Verweij heeft namelijk te kennen gegeven zich in 

2003 niet herkiesbaar te stellen. Na ruim 30 jaar als 

bestuurslid actief te zijn geweest in diverse 

functies waarvan die van secretaris sinds 1984, 

acht hij de tijd gekomen zijn functie aan een ander 

over te dragen. 

Jan Verwey Natuurcentrum 
Eind 2001 werd duidelijk dat ons natuurcentrum 

op termijn plaats moet maken voor woningbouw, 

die deel uit maakt van het project Morgenster.  

Na het inspreken in de gemeenteraadsvergadering 

van december 2001 werd toegezegd een plaats 

voor het natuurcentrum in de nieuwbouwplannen 

te reserveren. In 2002 werden wij op de hoogte 

gebracht van de plannen. Het nieuwe project 

voorziet in een ruimte van bijna 300 vierkante 

meter voor ons natuurcentrum, grenzend aan de 

Openbare Bibliotheek. Ons enthousiasme werd 

echter sterk getemperd door de huurprijs die voor 

onze vereniging zou moeten gelden. Een bedrag 

van vele duizenden euro’s per jaar is voor onze 

vereniging onbespreekbaar. Wij hebben in woord 

en geschrift ons standpunt aan het college kenbaar 

gemaakt.  

Inmiddels heeft het college van B&W ons laten 

weten te zoeken naar een oplossing waarbij terdege 

met de financiële haalbaarheid voor onze 

vereniging rekening zal worden gehouden. 

Ondanks de onzekere toekomst werden werk-

zaamheden uitgevoerd waardoor in ieder geval het 

huidige gebruik van het natuurcentrum kan worden 

voortgezet. Zo werden reparaties aan het dak en 

aan enkele ramen uitgevoerd. De tuin kreeg een 

grondige schoonmaakbeurt. 

Gelukkig bleven grote vernielingen dit jaar uit. 

Wel moet gememoreerd worden dat op last van de 

politie alle struikbegroeiing aan de zijde van de 

Openbare Bibliotheek werd verwijderd. Het gevolg 

hiervan was dat de zijwand weer met graffiti werd 

versierd, iets wat dankzij de goed ontwikkelde 

struiken in jaren niet meer was voorgekomen. 

Verder werden enkele ruiten aan de achterzijde 

ingegooid. 

Vanuit de scholen was er in 2002 weer veel 

belangstelling en wel in die mate dat opvang en 

begeleiding soms moeilijk te organiseren waren. 

Meer vrijwilligers om dit belangrijke werk te 

kunnen blijven doen, zijn dan ook zeer welkom. 

In 2002 kregen de inloopochtenden een vaste 

plaats op iedere eerste zaterdag van de maand. Het 

aantal bezoekers wisselde nogal, maar wel kan 

worden gesteld dat ook in 2003 deze activiteit zal 

worden voortgezet. 

Verder werd het natuurcentrum regelmatig 

gebruikt door de Jeugdnatuurclub. Onder leiding 

van Nel Nooijen, bijgestaan door diverse leden van 
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onze vereniging, werden allerlei activiteiten 

georganiseerd. De belangstelling was af en toe zo 

groot dat sommige kinderen teleurgesteld moesten 

worden.   

Ook de Paddestoelenwerkgroep en de Mossen-

werkgroep (een werkgroep in samenwerking met 

de KNNV-afdeling Leiden) hielden in het 

natuurcentrum hun studieavonden. 

Tenslotte moet de Natuurcursus worden genoemd 

die in het voorjaar van 2002 in het natuurcentrum 

werd georganiseerd en waaraan door 24 mensen 

werd deelgenomen.  

 

Acties en activiteiten 
De vogelobservatietoren bij Polder Hoogeweg 

blijft een voorwerp van aanhoudende zorg. Na 

ernstige vernielingen werd de voorzijde vervangen 

door een balk. Hierna is het ongewenste bezoek 

aan de toren aanzienlijk afgenomen. 

De zeetrekhut aan de Koningin Astrid Boulevard is 

helaas niet alleen bij onze zeetrekwaarnemers 

populair. In de nachtelijke uren, met name in het 

weekend, wordt de hut regelmatig bevolkt door 

drinkende en blowende jongelui die er plezier in 

scheppen om niet alleen hun rommel achter te 

laten, maar ook om een blijvende herinnering in de 

wanden te kerven. Na een schilderbeurt in juli 

bleven de wanden slechts één dag maagdelijk wit. 

Na de gerechtelijke uitspraak in mei 2001 in de 

kwestie Calorama waarbij onze vereniging op 

grond van artikel 2 van de statuten niet 

ontvankelijk werd verklaard, heeft het bestuur een 

nieuwe tekst voor artikel 2 opgesteld, daarbij 

geadviseerd door Mr. B. Punt.  

In de ledenvergadering van oktober 2002 hebben 

de leden deze tekst vervolgens goedgekeurd. 

Hierna is de nieuwe tekst doorgestuurd naar de 

notaris. 

Het herfstnatuurspel was als vanouds een 

grandioos succes. Ondanks het wat slechte weer 

hebben toch honderden kinderen genoten tijdens de 

herfstvakantie van hun speurtocht door het 

landgoed Nieuw-Leeuwenhorst. De gemeente 

Noordwijk heeft wederom een subsidie verleend 

voor het aanschaffen en ontwikkelen van 

excursiemateriaal. 

De paddenbescherming in het Langeveld werd ook 

in 2002 voortgezet. Op avonden met paddentrek 

werden door vrijwilligers, ingedeeld volgens een 

vast weekrooster, enkele kilometers weg in het 

Langeveld afgezet.  

Bij het begin van de Langevelderslag werd in 2002 

een natuurontwikkelingsproject uitgevoerd. Aan 

weerszijden van de weg zijn poelen uitgegraven 

die wellicht een alternatief voor de padden kunnen 

vormen bij hun jaarlijkse trek vanuit de duinen 

naar de poldersloten. In de nabije toekomst zal ook 

het bosgebied tussen de Langevelderslag en het 

zweefvliegveld  anders worden ingericht. Ook hier 

moeten poelen komen die met elkaar door een 

duinbeek zullen worden verbonden. 

Op Tweede Paasdag heeft onze vereniging met een 

informatiekraam deelgenomen aan de publieksdag 

van Staatsbosbeheer in het vroegere Piet Florisdal 

bij de Duindamse Slag. 

Enkele natuurfotografen binnen onze vereniging, te 

weten Joost Bouwmeester, Marco van Rooijen en 

Kees Verweij, kregen de gelegenheid hun 

prestaties te tonen in een van de etalages van 

Fotohandel Kruyt aan de Abraham van Rooijen-

straat te Noordwijk.  

In 2002 verscheen ook de nieuwe folder van onze 

vereniging, ditmaal in kleur en ontworpen door 

René van Rossum. 

Met de plantsoenendienst van de gemeente 

Noordwijk werd contact opgenomen over het 

maaien van orchideeën in de Grashoek en over het 

maaien van (teveel) riet langs de Leidse Trekvaart. 

Door dit intensieve maaien gingen verscheidene 

nesten van de Kleine Karekiet verloren. De 

wegbermen in villapark De Zuid werden geïn-

ventariseerd op het voorkomen van bijzondere 

plantensoorten. Met de plantsoenendienst werd 

hierna gesproken over de bescherming van deze 

bijzondere flora. In het voorjaar van 2003 zal een 

actie worden gestart die er toe zal moeten leiden 

dat de bewoners meer oog krijgen voor deze 

bijzondere flora en als gevolg hiervan af zullen 

zien van allerlei ongewenste activiteiten zoals 

bestraten en maaien. 

De Noordwijkse Golfclub viert binnenkort zijn 75-

jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan wil deze 

club een boekje uitgeven waarin de natuurwaarden 

van de baan centraal zullen staan. Een aantal leden 

van onze vereniging werkt hier actief aan mee 

 

Bijzondere gebeurtenissen 
In het afgelopen jaar werden wij opgeschrikt door 

het overlijden van twee leden die veel voor onze 

vereniging hebben gedaan, namelijk mevr. Joop de 

Groot en Jan Glasbergen. Joop de Groot was zeer 

actief binnen de plaatselijke afdeling van het IVN 

en later in de Educatieve Werkgroep.  

Heel wat groepen heeft zij door het Jan Verwey 

Natuurcentrum geleid.  

Jan Glasbergen was een groot vogelliefhebber die 

jarenlang de waarnemingenrubriek in De Strand-

loper verzorgde en het waarnemingenarchief 

bijhield. Verder verrichtte hij heel wat hand- en 

spandiensten op velerlei gebied. 

In de septembervergadering werd een tweetal leden 

tot erelid benoemd, te weten Willem Baalbergen en 
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Jan Veefkind. Beide heren hebben zich gedurende 

een groot aantal jaren als bestuurslid (voorzitter en 

penningmeester) voor de vereniging verdienstelijk 

gemaakt. 

 

Bijzondere ontwikkelingen 
Op uitnodiging van de gemeente Noordwijk heeft 

het bestuur zich uitgebreid laten voorlichten over 

de nieuwbouwplannen op het terrein van Willem 

van den Bergh. Daarbij hebben wij onze zorg 

uitgesproken ten aanzien van de voorgestelde 

groenstructuur. Afgesproken is dat wij wat dit punt 

betreft betrokken zullen worden bij verdere 

ontwikkelingen. 

Het herinrichtingsplan van het terrein van Sancta 

Maria werd ook kritisch gevolgd. Bij de gemeente 

werd bezwaar gemaakt tegen het voornemen om de 

houtwal die het gebied nu nog omgeeft te 

perforeren met een aantal villa’s. 

De plannen ten aanzien van Dijk en Burg werden 

gewijzigd toen een nieuwe eigenaar zich 

aandiende. Het Zuid-Hollands Landschap werd 

buiten spel gezet en het lukte de nieuwe eigenaar 

bepaalde concessies los te krijgen. Door het 

MODB werd weliswaar bezwaar aangetekend, 

maar de gemeenteraad van Noordwijkerhout ging 

na enkele kleine wijzigingen toch akkoord. 

Hierdoor zullen o.a. een paardenwei, een 

paardenbak en een tennisbaan op het terrein 

gerealiseerd kunnen worden. 

Ten behoeve van het gemeentelijke herin-

richtingsplan voor de Koningin Wilhelmina 

Boulevard werd een planteninventarisatie van de 

zeereep uitgevoerd, waarbij met name de 

groeiplaatsen van de Blauwe Zeedistel nauwkeurig 

werden ingetekend. Door gebrek aan medewerking 

bij een aantal hoteliers is dit plan voorlopig in de 

ijskast gezet. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor het 

zogenaamde Masterplan Licht op de badplaats, dat 

in het najaar van 2002 werd gepresenteerd.  

Dit plan voorziet in een nieuwe inrichting van de 

boulevard en het achterliggende gebied tussen Huis 

ter Duin en een kuurhotel dat gesitueerd werd in de 

Noordduinen. Tegen enkele aspecten van dit plan 

werd door het bestuur bezwaar aangetekend. 

De politieke partij De Combinatie heeft een 

herstelplan voor het Dompad en omgeving 

opgesteld.  

Het Dompad is de oudste verbindingsweg tussen 

Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee.  

Er is afgesproken dat onze vereniging op de hoogte 

gesteld zal worden als zich hier nieuwe 

ontwikkelingen voordoen. 

Werkgroepen 
De Paddestoelenwerkgroep en de Mossenwerk-

groep hielden maandelijkse studiebijeen-komsten 

in het natuurcentrum, terwijl ook excursies werden 

georganiseerd.  

De Vogelwerkgroep organiseerde enkele bijeen-

komsten en organiseerde eveneens enkele 

excursies. Ook werd een begin gemaakt met een 

lijst van aanvullingen op hetgeen vermeld staat in 

het boek Vogels van Noordwijk en omstreken uit 

1989.Wat meer op de achtergrond, maar daarom 

niet minder belangrijk, opereerden de Weidevogel-

beschermingsgroep, de Bibliotheekgroep, de 

Vlinderwerkgroep, de Redactiegroep en de Ten-

toonstellingsgroep.  

Uiteraard mag de Poetsclub niet worden vergeten. 

Dankzij deze dames ziet het natuurcentrum er 

altijd ‘spic en span’ uit. 

 

Excursies 

 
9 februari vogelexcursie naar 

Zuidelijk-Flevoland 

11 mei Nachtegalenexcusrie in de 

Noordduinen 

15 juni plantenexcursie in de 

Coepelduynen 

24 augustus vogelexcursie naar ZW-

Friesland 

30 augustus Waddenweekend op 

Vlieland 

28 december vogelexcursie naar het 

noordelijke Deltagebied 

 

Lezingen 

 
25 januari  Gerlof de Roos, Mongolië 

 

22 februari  Jaap Mulder,Vossen 

 

22 maart Jaarvergadering met 

bijdragen van eigen leden 

27 september Henk Tennekes , Wetten 

van de vliegkunst 

26 oktober Hans Vader,Vogeltrek en 

trekvogels 

29 november Joop Kortselius, natuur op 

Hawaï 

 

Slotwoord 
Naast de vele activiteiten die in dit verslag staan 

beschreven, is er veel meer werk verricht. Veel 

vrijwilligers hebben menig uurtje aan onze 

vereniging besteed. Ook voor hen hierbij een 

woord van dank. 
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING 

NOORDWIJK 
 

 

JAARREKENING 2002 

 

 

 

 

UITGAVEN   Begroting 2002 Exploitatie 2002 Begroting 2003 

 

 

Bestuur/Algemeen   1.000,--   2.448,22  1.200,-- 

Activiteiten/Werkgroepen      925,--   1.140,90  1.000,--

Waddenweekend 2002                   --,--   2.600,57        --,-- 

Waddenweekend 2003        --,--      400,--  2.050,-- 

Contributies derden      225,--      269,09     250,-- 

JVNC Exploitatie/Onderhoud 1.000,--      719,66             1.000,-- 

JVNC Energie    1.250,--   1.536,15  1.500,-- 

Strandloper    3.625,--   3.683,14  4.000,-- 

 

Batig Saldo nr Alg Reserve        --,--        28,99        --,-- 

     __________________________________________ 

 

Totaal                8.025,--  12.826,72           11.000,-- 

 

 

 

 

INKOMSTEN 

 

 

Contributies/Donaties             5.000,--     4.633,91  4.700,--  

Giften/Subsidies/Diversen                  --,--                 2.306,34     500,-- 

Rente       575,--           33,67     600,-- 

Verkoop Natuurgids     425,--      2.022,--          500,-- 

Waddenweekend 2002                  --,--      2.635,57        --,-- 

Waddenweekend 2003       --,--            --,--  2.450,-- 

JVNC Inkomsten divers    650,--         693,29     650,-- 

Strandloper Advertenties      675,--         501,94        600,-- 

 

Nadelig Saldo tlv Alg Reserve   700,--            --,--   1.000,--           

  

     __________________________________________ 

    

Totaal                8.025,--    12.826,72            11.000,-- 
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BALANS per  1 januari 2002 

 

Activa       Passiva 

 

Bank/kas saldi    20.395  Reserve Onderhoud                     4.538                   

Te ontvangen rente             543  Reserve Speciale gift        1.016 

Te ontvangen advertentiegelden        284             Reserve Gierzwaluwfonds          522 

Voorraad/Bezittingen        p.m. Reserve Wintervoeding          674 

       Algemene reserve      14.472 

          

     ______                      ______ 

Totaal                                                 21.222                                                               21.222 

 

 

BALANS per  31 december 2002 

 

Activa       Passiva 

 

Bank/kas saldi                21.251 Reserve Onderhoud/Bouw        5.750 

Nog te ontvangen          p.m. Reserve Gierzwaluwfonds           500 

Voorraad/Bezittingen                              p.m. Reserve Wintervoeding           500  

       Algemene reserve 14.472        

                                                                                                                       29 

                                                                                                                  ____ 

                                                                                                                                       14.501                                            

      _____            _____ 

Totaal      21.251          21.251 

             

TOELICHTING 
 

Algemeen 
 

De opzet van de jaarrekening is enigszins veranderd ten opzichte van vorige jaren, doordat alle uitgaven en 

alle inkomsten gescheiden van elkaar gegroepeerd zijn in plaats van per cluster. Gehoopt wordt dat dit de 

overzichtelijkheid ten goede zal komen. 

Ook is nu de post Waddenweekend, die vroeger als zijnde budgettair neutraal niet in de financiële 

verslaglegging voorkwam, mede op suggestie van de kascommissie als substantiële activiteit van de 

Vereniging zowel bij de inkomsten als bij de uitgavenkant opgenomen. 

In zijn algemeenheid is sprake van een in financieel opzicht positief verlopen jaar. Waar de begroting nog 

rekening hield met het onttrekken van een bedrag van  € 700 aan de algemene reserve, is in realiteit bij 

afsluiting van het boekjaar sprake van een batig saldo van  € 29, dat toegevoegd kan worden aan de 

algemene reserve. 

Een en ander is overigens voornamelijk een zaak van meevallers aan de inkomstenkant. 

 

 

Exploitatie 2002 

 
De uitgaven voor bestuurs- en algemene kosten liggen aanzienlijk boven het hiervoor begrote bedrag. Dit 

wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de speciale uitgave van een nieuwe informatiefolder in kleur – de 

flyer – en een uitbreiding van het boekhoudkundig programma. Aan de inkomstenkant staat hier een 

substantiële gift van ca.  €   1.350 tegenover die hiervoor bestemd kon worden. 

Het waddenweekend 2002 heeft  overeenkomstig de doelstelling vrijwel quitte gedraaid. Voor het 

waddenweekend 2003 is reeds een vooruitbetaling van  €  400 gedaan voor de accommodatie op 
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Schiermonnikoog. Voor de begroting 2003 is als aanname uitgegaan van 35 deelnemers à  €  70, ofwel in 

totaal  €  2.450. 

Het onderhoud van het Jan Verwey Natuurcentrum – JVNC – is gelet op het toekomstperspectief wederom 

beperkt tot het hoogst noodzakelijke. 

De contributie-inkomsten zijn iets lager dan begroot, mogelijk mede onder invloed van het feit dat op de 

acceptgiro bij vorig jaar betaald bedrag niet het feitelijk betaalde bedrag maar het minimumbedrag van  € 5 

stond aangegeven.  

De rente-inkomsten werden tot dusver toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hadden. Met ingang 

van dit jaar wordt de rente geboekt in het jaar van uitkeren, waardoor de rente-inkomsten eenmalig – 

ogenschijnlijk – laag zijn. 

Naast de al eerder genoemde speciale gift van ca.  € 1.350  is aan de inkomstenkant ook melding te maken 

van een subsidie van de gemeente Noordwijk van  € 500 voor het Herfstnatuurspel en van de opbrengst van 

deelnemersgelden ad  € 400 van een door bestuursleden gegeven natuurcursus. 

Ook de opbrengst vanuit diverse door de Vereniging uitgegeven natuurboeken loopt nog steeds bijzonder 

goed, wat resulteerde in ca.  € 2.000 aan extra inkomsten. 

 

Begroting 2003 
 

In de begroting van 2003 is de lijn van 2002 doorgetrokken. Verwacht wordt dat o.a. druk- en energiekosten 

verder zullen stijgen. De inkomsten uit verkoop zijn voorshands bescheiden ingeschat. Al met al resulteert 

dit in een mogelijk nadelig saldo van  € 1.000 dat ten laste van de algemene reserve gebracht kan worden. 

 

Balans  
 

De balans is iets globaler van opzet dan vorig jaar, maar volgt in principe dezelfde lijn. 

Het bestuur heeft vanwege de onzekere toekomst van het Jan Verwey Natuurcentrum besloten de reserve 

onderhoud om te zetten in een reserve onderhoud/bouw/inrichting. In verband hiermee is tevens besloten de 

reserve speciale gift van  € 1.016 voor dit doel te bestemmen, de reserves gierzwaluwfonds en wintervoeding 

iets te verlagen tot elk  € 500 en het overschietende bedrag van  € 196 ook voor dit nieuw benoemde fonds te 

bestemmen. Hiermee is dit uitgebouwde fonds van  €  4.538 op  € 5.750 gekomen. De algemene reserve is 

met toevoeging van het batig saldo van  € 29 verder opgelopen tot  € 14.501 . 

 

Koene Vegter, penningmeester 

Noordwijk, januari 2003 
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De  Jeugdnatuurclub 

 
Iedere maand kwamen gemiddeld 13 jongens en 

meisjes op de natuuractiviteit af. Erg favoriet 

waren dit jaar braakballen uitpluizen, 

vogelgeluiden, waterbeestjes opvissen en 

strandjutten. 

Niet allerlei weetjes, maar belangstelling en 

respect voor de natuur kreeg het meeste accent. 

Ook ik werd iedere keer enthousiast door deze 

natuurbelevingsochtenden. Enkele voorbeelden 

zijn: 

• De inzet van de jonge vrijwilligers, die met 

hart en ziel een rondleiding verzorgden in het 

dierenasiel van Oegstgeest. 

• Hoe twee kinderen ademloos naar het verhaal 

van Dick Passchier luisterden. Ik wist dat ze 

normaal heel druk en ongeconcentreerd zijn. 

• Tijdens de weidevogelexcursie zat de hele 

groep wel 10 minuten relaxed in de berm te 

kijken naar een baltsend futenpaartje. Dat is 

lang voor die leeftijd. 

• Na de eerste opwinding van het opvissen van 

allerlei waterdiertjes lag een groep kinderen 

wel een half uur op hun buik ademloos te 

kijken naar het wonderlijke waterleven in het 

aquarium. 

• Een paddestoelexcursie, die wel leek op zo een 

van de paddestoelwerkgroep. Na ruim een uur 

slechts honderd meter afgelegd. 

• Na al die wonderlijke strandvondsten zo maar 

als extraatje een grijze zeehond langs het 

Noordwijkse strand te zien zwemmen. 

Het succes van dit jaar werd mede mogelijk 

gemaakt door de enthousiaste inzet van de gidsen. 

Heel veel dank Dick, Robert, Wim, Lutgarde en 

Rien. 

Dit jaar werd ik dikwijls geassisteerd door Bram 

Veefkind, die zich weer in Noordwijk heeft 

gevestigd en Lotte Eisenga, die door haar terloops 

gestelde vragen  de kinderen uitdaagde nog beter te 

gaan waarnemen. 

 

Maand Activiteit Aantal 

januari braakballen uitpluizen 18 

februari excursie vogelasiel/dierenambulance 13 

maart vogelgeluiden 16 

april excursie weidevogels   9 

mei duinexcursie   9 

juni waterbeestjes opvissen 17 

september paddestoelen   8 

oktober strandjutten 18 

november excursie A.W.duinen 10 

   

 

 

Nel Nooijen 
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OVERZICHT GROEPSBEZOEK 

NATUURCENTRUM  2002 

 
De kleine, maar actieve kern van de Educatieve Werkgroep kan terugzien op een geslaagd jaar. In de 

wintermaanden werden de “doe-opdrachten”, waaronder een paddenspel, diersporenonderzoek, 

schelpdeterminatiespel, vogelsilhouetten en bomenspel weer gebruiksklaar gemaakt. 

Daarnaast werden nieuwe opdrachtkaarten voor de vaste expositie ontwikkeld. Die vragen brengen de 

kinderen tot in alle hoeken van de expositieruimte. De antwoorden kunnen ze door eigen waarneming 

vinden. Ook werd een aantal doe-activiteiten voor kleuters samengesteld. 

In totaal 758 kinderen hebben in groepsverband het Jan Verweij Natuurcentrum bezocht. 

 

Datum    Plaats                        School                                    Kinderen  Volwassenen 

23-3 Sassenheim Jeugdnatuurwacht 14 2 

18-4 Sassenheim De Rank 34 2 

22-4 Sassenheim De Rank 22 2 

22-4 Leiden St. Jozefschool 28 2 

23-4 Sassenheim De Rank 33 2 

16-5 Aerdenhout Anthoniusschool 27 4 

28-5 Lisse Tweemaster 23 3 

29-5 Noordwijk De Witte School 18 2 

4-6 Noordwijkerhout Prinsenhof 26 6 

5-6 Noordwijkerhout Prinsenhof 27 6 

10-6 Rijnsburg Dubbelburg 30 7 

11-6 Rijnsburg Wellant College 22 2 

13-6 Rijnsburg Wellant College 23 2 

14-6 Rijnsburg Wellant College 23 2 

18-6 Rijnsburg Wellant College 23 2 

19-6 Rijnsburg Wellant College 24 2 

21-6 Rijnsburg Dubbelburg 25 5 

25-6 Voorhout Emmausschool 23 8 

25-6 Voorhout Emmausschool 22 7 

25-6 Noordwijk De Zeevlam 20 2 

26-6 Voorhout Emmausschool 23 8 

26-6 Voorhout Emmausschool 24 8 

29-6 Geldrop Jeugdnatuurclub 10 3 

5-7 Rijnsburg De Wegwijzer 28 8 

15-7 Noordwijk De Zeevlam 21 2 

20-7 Noordwijk Klaverweide 20 2 

18-7 Sassenheim Springplank 23 7 

19-9 Sassenheim Springplank 22 6 

12-10 Voorhout Partijtje 11 2 

16-10 Noordwijkerhout Victorschool 28 4 

16-10 Noordwijkerhout Victorschool 28 4 

12-11 Voorhout Achtbaan 26 6 

14-11 Voorhout Partijtje 7 2 

      Totaal                      758           132 
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Er werd niet alleen binnen het Jan Verweij Natuurcentrum werk verricht. Een aantal scholen ging 

graag naar buiten om de natuur echt te beleven. Helaas konden in oktober zes excursies geen 

doorgang vinden i.v.m. plensregens. 

 

BUITENEXCURSIES 

 

Maand School Gebied Aantal 

maart Zeehonk duin 28 

april Het Schippertje duin 12 

juni Zeehonk duin 28 

juli Zeehonk duin 20 

september Duinpieper Leeuwenhorstbos 16 

september Duinpieper Leeuwenhorstbos 17 

oktober Duinpieper Leeuwenhorstbos 16 

november Zeehonk duin 24 

          Totaal     161 

 

Met dank aan: Benno, Christine, Dick, Ibolyka, Ineke, Ingrid, Leen, Lotte, Margreet, Mart, Paul, 

Paulette, Riet, Robert en Willem. 

 

Nel Nooijen  

 

 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum het 

afgelopen jaar 

 
Over het algemeen zijn de inloopochtenden in 

2002 redelijk goed bezocht, met uitschieters in 

maart en april respectievelijk met 20 en 24 

bezoekers.  

Jammer genoeg heeft niet iedereen altijd genoteerd 

hoeveel leden er onder de bezoekers waren.  

Dat het bezoekersaantal sterk afhankelijk is van het 

berichtje dat erover in de plaatselijke weekbladen 

verschijnt, bleek op de eerste inloopochtend van dit 

jaar.  

Het Noordwijks Weekblad was niet verschenen en 

zowel de Zeekant als het Witte Weekblad hadden 

mijn persbericht niet opgenomen; op zaterdag 4 

januari beperkte het bezoekersaantal zich toen tot 1 

volwassene met 1 kind.  

Dat is jammer zeker gezien het feit dat 2 

vrijwilligers een half uur voor aanvangstijd de 

verwarming opstoken, opdat het behaaglijk is als 

de bezoekers komen. Tevens wordt er koffie en 

thee gezet, als er dan bijna niemand komt is dat 

wel frustrerend.   

Een begeleidende e-mail bij het persbericht van 

eind januari had succes, in alle drie de krantjes 

geplaatst! De indeling  van het rooster en de 

bereidheid van de vrijwilligers om de eerste  

zaterdag van de maand op te draven, is eigenlijk 

ook steeds goed gegaan, ik heb maar twee keer een 

noodsprong hoeven maken.   

Tijdens de inloopochtenden hebben we een aantal 

nieuwe leden geworven en o.a. 4 Natuurgidsen 

verkocht. Over het algemeen was het erg gezellig 

en dus contactbevorderend. Rest mij nog alle 

vrijwilligers te danken voor hun inzet. 

 

 Ingrid van der Meulen. 
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Nog een erelid! 

 
Jelle van Dijk 

 
In de Strandloper van december 2002 verscheen 

een stukje over de ereleden van onze vereniging. 

Navraag bij enkele oudgedienden en enig 

speurwerk in oude Strandlopers had tot de 

conclusie geleid dat in de vorige eeuw alleen Dirk 

Vermaas tot erelid was benoemd.  

Deze conclusie was te voorbarig! Bij mijn 

naspeuringen in oude Strandlopers was ik namelijk 

gestopt bij de jaargang 1987, denkende dat de 

hoogtepunten in ons verenigingsleven uit de laatste 

15 jaar nog wel in mijn geheugen gegrift zouden 

staan! Wat een zelfoverschatting!  

Bij het doornemen van de jaargangen na 1987 voor 

heel andere zaken kwam ik in de Strandloper van 

mei 1989 een kort berichtje tegen in het verslag 

van de jaarvergadering 1989. Het korte bericht van 

de secretaris is hieronder opgenomen: 

 

“Vanwege het feit dat de heer J. Hoek in het 

verleden zeer veel voor de Vereniging en met 

name voor het vogelasiel heeft gedaan, stelt het 

bestuur thans voor hem tot erelid te benoemen. 

Dit voorstel wordt met luid applaus met algemene 

stemmen aangenomen. Ter gelegenheid van dit 

feit ontvangt hij bovendien een prachtige 

Azalea.” 

 

Na de ontdekking van deze passage heb ik direct 

Kees Erkelens opgebeld om te vragen of er nog 

een correctie geplaatst kon worden. Dit was helaas 

niet meer mogelijk. Er is toen wel direct een korte 

rectificatie op de site van onze vereniging gezet 

(www.strandloper.nl). 

Een week later sprak ik Jan Veefkind, onze oud-

penningmeester, hierover. Hij reageerde met: “Had 

mij gebeld, dan had ik je direct kunnen zeggen dat 

Jan Hoek ook erelid was geweest, want ereleden 

zijn vrijgesteld van het betalen van contributie!” 

Met dank aan Wim Baalbergen, die in 1999 een 

stukje over Jan Hoek in de Blauwdotter (nr.110) 

schreef, volgt hier alsnog een terugblik op Jan 

Hoek. 

Jan Hoek had van jongsaf grote belangstelling voor 

de natuur. Evenals anderen combineerde hij dat 

met het houden van vogels in een volière. Toen een 

zware storm deze volière vernielde, liep Jan 

dagenlang door Noordwijk aan Zee met een 

vlindernetje om zijn ontsnapte vogeltjes terug te 

vangen. Zijn belangstelling ging echter steeds meer 

uit naar de vogels in het vrije veld.  

Toen dan ook in 1966 in Noordwijk de Vereniging 

voor Vogelbescherming werd opgericht, was hij 

een van de eerste leden. Met natuurvrienden als 

Johan Moerkerk en Kees van der Luyt trok hij de 

duinen in. Ook excursies naar interessante 

gebieden verder van huis konden op zijn deelname 

rekenen. 

De grootste bekendheid in Noordwijk kreeg Jan 

Hoek als oprichter van het Noordwijkse 

Vogelasiel. Hij begon met de opvang van gewonde 

en vervuilde (stookolie) vogels op de zolder van de 

bollenschuur van broer Dirk aan de Schoolstraat, 

daarbij bijgestaan door zijn neef Dick Hoek. Op 2 

januari 1969 werd het vogelasiel aan het Dompad 

geopend.  

Door de medewerking van het nabij gelegen 

politiebureau steeg het aantal binnengebrachte 

vogels tot honderden per jaar. In 1975 gaf Jan te 

kennen met het asielwerk te willen stoppen. 

Willem van der Niet nam de leiding van hem over. 

Omdat de verbouw van het asiel een flinke 

investering met zich meebracht, werd in januari 

1976 de Stichting Vogelasiel Noordwijk opgericht.  

Jan Hoek was een blijmoedig en gedreven mens. 

Zijn belangstelling betrof niet alleen vogels, maar 

ook het pacifisme. Voor de Tweede Wereldoorlog 

was hij lid van het gebroken geweertje, iets wat in 

die jaren bij velen op onbegrip stuitte.In de jaren 

zestig was hij actief in de plaatselijke afdeling van 

de PSP.  

Ook nam hij deel aan de discussiebijeenkomsten 

van de Oecumenische Vredeswerkgroep 

Noordwijk. Bij het klimmen der jaren werd zijn 

actieradius steeds meer ingeperkt door zijn 

handicap. Een ingrijpende heupoperatie bracht niet 

de gehoopte verbetering maar wel een hardnekkige 

ziekenhuisinfectie.  

Met een invalidenwagentje ging hij evenwel nog 

vaak op pad, het liefst de Noordduinen in. Toen 

ook dat niet meer ging, kon men hem bij mooi 

weer vaak aantreffen in zijn stoel, zittend in de 

deuropening van zijn huis in de Schoolstraat. 

 De Gierzwaluwen, oftewel de “stienkrijters”zoals 

Jan ze noemde,  verschaften hem veel plezier. 

Begin 1999 op ruim tachtigjarige leeftijd overleed 

hij in Groot Hoogwaak. 
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In memoriam Jan Glasbergen( 1929-2002) 

 
Aan het einde van het vorige jaar moesten wij 

afscheid nemen van een van de oprichters van onze 

vereniging, Jan Glasbergen.  

Woonachtig in Rijnsburg was hij vanaf het begin 

tot het laatst toe bij de natuurbescherming 

betrokken. Samen met zijn zwager Arie Cramer, 

zwierf hij vrijwel zijn leven lang door de duinen en 

de polders in onze omgeving.  

Natuur- en Vogelbescherming is hier deels 

ontstaan vanuit een vereniging van houders van 

vogels en volières.  

Onder leiding van Deelder van het Staatsbosbeheer 

organiseerden deze mensen excursies waardoor er 

een in vogels geïnteresseerde groepje ontstond. 

Daarnaast kenden we in Noordwijk een aantal 

mensen die al vanuit hun jeugd naar vogels keken, 

Johan Moerkerk, Cees van der Luyt, Jan Hoek, Jan 

en Arie. Met elkaar besloot men indertijd dit 

vogelen in verenigingsverband te gaan doen.  

Jan Glasbergen was een man op wie je nooit 

tevergeefs een beroep deed. Als je bijvoorbeeld 

wat nestkasten nodig had was een belletje naar de 

Petronella van Saksen straat voldoende. Speciaal 

bij het verbouwen en het onderhoud van het Jan 

Verweycentrum maakte Jan zich verdienstelijk. 

Voor met name het vernieuwen van de steenstrips 

aan de buitenzijde van het gebouw was hij gewoon 

onmisbaar. Jan genoot er van om het veld in te 

trekken. Jarenlang inventariseerde hij de zeereep in 

de noordduinen, ook al was dit niet zo’n vogelrijk 

gebied.  

De polder Hogeweg trok hem echter het meest. 

Een aantal jaren woonde hij midden in deze polder 

en kon daarbij vanuit zijn huis van de vogels 

genieten. Jan was een fijn lid van onze vereniging 

maar vooral ook een plezierig mens. We zullen 

deze Rijnsburger missen. 

 

Wim Baalbergen. 
 

 

Broedvogelinventarisatie in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen in 2002 
 

 

In 2002 zijn de broedvogelinventarisaties in het 

zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleiding- 

duinen voortgezet. Evenals de jaren 1986 t/m 

2001 zijn de 5 kerngebieden geïnventariseerd 

volgens de BMP-methode van SOVON. 

 

De 5 geïnventariseerde kerngebieden 

 

1 Gijs Kokkieshoek, 47 ha 

2 Boeveld-West, 28 ha 

3 Wolfsveld-West, 35 ha 

4 Westhoek/Haasvelderbeken, 55 ha 

5 Hoekgatterduin, 50 ha 

 

Medewerkers 

 

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

Jacobs, W. van Leeuwen, B. Veefkind, J. 

Veefkind en S. Vos 

 

Verslag  

R.Sluys 

 

  

1  Gijs Kokkieshoek 
 

geïnventariseerd door E. Aartse 

Terreinomschrijving: 

Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 

begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten 

door het rijwielpad, in het zuiden door de 

Langevelderslag en in het westen door de 

Houtweg. 

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha., 

waarvan circa 7 ha. Duinberkenbos, circa 15 

ha.duindoornstruweel, circa 5 ha. stuifzand en 

stuifplekken en circa 20 ha. open duin met 

Duinriet, Zandzegge en Helm. Volgens het 

beheersplan wordt een beperkte verstuiving 

toegelaten. Het terrein is erg geaccidenteerd. 

Vanaf de Langevelderberg (27 m + NAP) loopt 

het terrein glooiend af naar de Langevelderslag en 

de Halfwegseslag. Paden komen in het terrein niet 

meer voor. De oude voerbanen zijn thans geheel 

dichtgegroeid. De Rozendel is nauwelijks meer 

begaanbaar. 
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Het Natte Bos in de hoek van de Houtweg en 

Halfwegseslag wordt steeds natter. 

 

Broedvogels Gijs Kokkieshoek 
Soort Aantal 

Houtduif 2 

Zomertortel 2 

Koekoek 1 

Boomleeuwerik 3 

Boompieper 2 

Graspieper 5 

Winterkoning 7 

Heggemus 20 

Roodborst 3 

Nachtegaal 20 

Gekraagde Roodstaart 1 

Roodborsttapuit 2 

Merel 7 

Zanglijster 2 

Sprinkhaanzanger 1 

Braamsluiper 2 

Grasmus 14 

Zwartkop 1 

Tjiftjaf 2 

Fitis 17 

Pimpelmees 1 

Koolmees 4 

Vlaamse Gaai 2 

Ekster 2 

Kneu 7 

Totaal aantal soorten 25 

Totaal aantal broedgevallen 130 

 
Toelichting: 

2002 was een normaal inventarisatiejaar.  

De winter was erg zacht en ook het voorjaar 

kende geen extreme temperaturen of weers-

omstandigheden. 

Totaal aantal bezoeken: 12 

Totaal aantal uren: 29,25 

Gemiddeld aantal uren per bezoek: 2,50  

Opvallende verschuivingen in de aantallen zijn  er 

in 2002 niet geweest. 

Houtduif: Met moeite, vooral tegen het eind van 

de inventarisatie nog twee territoria vastgesteld. 

Driemaal in de inventarisatieperiode plukresten 

van dode Houtduiven gevonden. 

Winterkoning: Mede als gevolg van de zachte 

winter is het aantal meer dan verdubbeld. Van 3 

naar 7. 

Tapuit: Begin mei diverse Tapuiten, 

voornamelijk mannetjes in het zuidelijk deel van 

Gijs Kokkieshoek gezien. Ondanks intensieve 

controle geen territorium vast kunnen stellen. 

Zanglijster: Na twee jaar afwezigheid waren 

beide territoria in de Rozendel en het Natte Bos 

weer bezet. 

Grasmus: Duidelijk wat minder dan in 2001. 

Oorzaak onbekend. 

Pimpelmees: Een soort die af en toe in de 

Rozendel broedt. Nu weer terug na twee jaar 

afwezigheid 

 
 

 

2  Boeveld-West 

 
geïnventariseerd door W. Baalbergen en J. 

Veefkind 

Terreinomschrijving: 

Het geïnventariseerde gebied wordt in het 

Noorden begrensd door het Finnlayweggetje, in 

het oosten door de Houtweg en een stukje 

onverhard wandelpad, in het zuiden door het 

raster langs de Langevelderslag en in het westen 

door het tracé van het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal. 

Het betreft een vrij kaal duinterrein met toppen tot 

een hoogte van 18 m. Langs de Houtweg vinden 

we begroeiing met struweel, terwijl in het 

noordelijk stuk het Verbrande Vlak ligt. Deze 

duinvallei was begroeid met onder meer 

ratelpopulier. Bij het dichten van het genoemde 

kanaal is het bos gekapt, in de veronderstelling dat 

de vallei onder water zou komen te staan.  

Dit is tot nu toe echter niet het geval. 

De stronken van de gekapte bomen zijn weer 

uitgelopen en vormen voor vogels een weinig 

aantrekkelijk geheel. 

De westelijke zijde van het vlak is in de loop van 

de laatste jaren overstoven. Al met al vormt het 
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terrein een veel minder goed vogelgebied dan in 

de jaren van voor het dichten van het kanaal. 

De oppervlakte bedraagt ongeveer 18 ha. Als 

gevolg van de ligging, direct bij de ingang van de 

Langevelderslag is de recreatiedruk redelijk groot. 
 

Broedvogels Boeveld-West 

Soort Aantal 

Houtduif 1 

Zomertortel 1 

Boomleeuwerik 1 

Graspieper 4 

Winterkoning 3 

Heggemus 9 

Gekraagde Roodstaart 1 

Nachtegaal 10 

Roodborsttapuit 3 

Merel 4 

Sprinkhaanzanger 1 

Grasmus 10 

Braamsluiper 3 

Tjiftjaf 2 

Fitis 8 

Pimpelmees 1 

Koolmees 2 

Vlaamse Gaai 1 

Ekster 2 

Zwarte Kraai 1 

Kneu 3 

Totaal aantal soorten 21 

Totaal aantal broedgevallen 71 

 

3  Wolfsveld-West 

 
geïnventariseerd door B. Heethuis en J. Jacobs 

Terreinomschrijving: 

Het terrein ligt langs het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal. Het wordt aan de zuidzijde en de 

oostzijde begrensd door het Finnlayweggetje tot 

aan de Kop  van het Ronde Vlak, en van daar naar 

het noorden, langs de oostzijde van het Spejendel 

naar de Ruigenhoeker Schulpweg. Deze is tevens 

de noordgrens van ons terrein.  

Ook de aangrenzende zandvlakte van het 

voormalige kanaal rekenen we tot het 

inventarisatiegebied. 

Het terrein heeft een oppervlakte van ca. 35 ha. 

Hierin liggen 5 dellen, nl. het Lange Vlak,  

Abelendel, Spejendel, Biezenvlakje en Ronde 

Vlak. Deze dellen bestaan grotendeels uit 

Meidoorn, Duinliguster, Berk, Ratelpopulier, 

Vlier en Duindoorn.  

Het Ronde Vlak wordt jaarlijks gedeeltelijk 

gemaaid en staat ‘s winters voor een deel onder 

water. 
 

Broedvogels Wolfsveld- West 
Soort Aantal 

Kleine Plevier 1 

Houtduif 2 

Zomertortel 1 

Koekoek 1 

Boomleeuwerik 1 

Graspieper 3 

Winterkoning 8 

Heggemus 12 

Roodborst 1 

Gekraagde Roodstaart 1 

Nachtegaal 13 

Roodborsttapuit 3 

Merel 4 

Zanglijster 1 

Sprinkhaanzanger 2 

Braamsluiper 3 

Grasmus 17 

Zwartkop 1 

Tjiftjaf 4 

Fitis 13 

Pimpelmees 1 

Koolmees 4 

Vlaamse Gaai 1 

Ekster 2 

Kneu 5 

Rietgors 2 

Totaal aantal soorten 26 

Totaal aantal broedgevallen 107 

 

 
Toelichting: 

Vóór 1995 was het voormalige Van Limburg 

Stirumkanaal de westelijke grens van ons kavel.  

Na demping van het kanaal hebben we de ontstane 

zandvlakte als mogelijk broedgebied in onze 

inventarisaties meegenomen. 

De Kleine Plevier die sinds 2000 op de zandvlakte 

broedde, is een blijvertje gebleken. Op nagenoeg  

dezelfde plaats als vorig jaar hebben zij voor de 

derde keer gebroed. 
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De Zanglijster is weer terug, maar is een zeer 

wisselende verschijning in ons terrein. Vanaf 

1995 heeft hij 4 x gebroed, en 4 x verstek laten 

gaan. Ook de Zwarte Kraai is als broedvogel uit 

ons kavel verdwenen.  

We vermoeden dat het paartje, dat zich regelmatig 

in ons kavel laat zien, op het Boeveld broedt,  

en dat het Wolfsveld tot zijn territorium behoort. 

Van de Roodborst kunnen we voor het eerst  

2 paartjes melden. Dat waren er vanaf 1986 altijd 

een of geen. 

Zwartkop en Gekraagde Roodstaart zijn sinds 

lange tijd weer terug met elk een paartje. 

Wat betreft de overige soorten zijn er vergeleken 

2001 weinig veranderingen te melden. 

Het gaat dan om een meesje meer en een piepertje 

minder. 

Het totale aantal broedsels was dit jaar twee 

hoger, namelijk 107.  

Het aantal soorten kwam van 23 op 26. 
 
 

4  Westhoek/Haasvelderbeken 

 
geïnventariseerd door A. Gort en W. van Leeuwen  

Terreinomschrijving: 

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 

Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door  

de slag van de Westhoek, in het zuiden door de 

Starrenbroekerweg en in het westen door de 

Haasvelder Klugtweg. 

Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De 

Trapjesberg is met ruim 16 meter + NAP de 

hoogste duintop. Een gebied met historie is de 

omgeving van het Haasveld. Hier was vroeger een 

landbouwvestiging waarvan de sporen in de vorm 

van oude teelthoeken en weitjes nog aanwezig 

zijn. Deze gebieden liggen laag en zijn in het 

voorjaar knap drassig, zo zelfs dat het de laatste 

jaren tijdelijk onder water staat. 

De vlakke gedeelten zoals de "Lange Velletjes" en 

"Het Haasveld worden nu regelmatig gemaaid om  

verruiging tegen te gaan.  

Het terrein, 55 ha., telt verschillende Pannen en 

Dellen nl. Pan van de Heiweg, Berkenpan, 

Kattendel, Ligusterdel, Pan van Janus en de 

Wilgenpoot. 

In deze gebieden zitten de boomnest- en 

holenbroeders.  

Het is een heel sterk struweelgebied en rijkelijk 

begroeid met Duin- en Meidoorn. Ook de 

Vogelkers gedijt goed. Op sommige plaatsen te 

goed. 

Wat zienderogen achteruit gaat zijn de Berken. De 

zo mooie Berkenpan gaat veranderen in een 

slagveld. Ook op andere plaatsen hebben ze veel 

te lijden. De Kardinaalsmutsen hebben het zwaar 

te verduren door de Damherten. Niet alleen de 

bast wordt gegeten, maar ook hele takken worden 

afgebroken. Bosjes die voorheen met zogenaamde 

blote benen stonden, staan er nu zowat naakt bij. 

Het terrein is rijk aan vogels, waarvan de 

aantallen stabiel blijven. Ondanks dat sommige 

getallen wat lager uitvielen mochten dit jaar toch 

een paar Fazanten meer worden waargenomen. 

Dit was ook het geval met de Vink, Roodborst en 

Pimpelmees, terwijl de Winterkoning in grote 

getale zijn triomf viert. Verrassend was dat we dit 

jaar voor het eerst de Rietgors en de Rietzanger 

als broedvogel mochten noteren. Deze vogels 

zaten in het natte gebied tussen de Ruigthoek en 

het Haasveld. Door de vernatting hebben we de 

volgende soorten waargenomen: Knobbelzwanen, 

Nijlganzen, Wilde Eenden, Watersnip en verder 

nog Houtduif, Eksters en Groene Specht, die we 

helaas nog niet als broedvogels konen noteren. 

De flora en fauna was ook dit jaar in de AWD 

weer geweldig mooi. 
 

Broedvogels 

Westhoek/Haasvelderbeken 

Soort Aantal 

Fazant 4 

Zomertortel 2 

Koekoek 3 

Boompieper 7 

Graspieper 7 

Winterkoning 29 

Heggemus 4 

Roodborst 3 

Nachtegaal 12 

Gekraagde Roodstaart 1 

Roodborsttapuit 1 

Merel 3 

Zanglijster 2 

Sprinkhaanzanger 8 

Rietzanger 1 

Braamsluiper 1 

Grasmus 21 

Zwartkop 2 

Tjiftjaf 17 

Fitis 34 

Pimpelmees 6 

Koolmees 13 

Vlaamse Gaai 3 

Vink 3 

Rietgors 1 

Totaal aantal soorten 25 

Totaal aantal broedgevallen 188 
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5 Hoekgatterduin 

 
geïnventariseerd door S. Vos 

Terreinomschrijving: 

Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot.  

In het noorden en oosten wordt het terrein 

begrensd door de Hoekgatterweg, in het zuiden 

door de Zilkerslag (Joppeweg) en in het westen 

door het Oosterkanaal. 

Door het gebied lopen enkele zandpaden. Het 

gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale 

duinen met veel stuifgaten. We vinden verspreid 

over het terrein enkele bosjes van voornamelijk 

eikenhakhout zoals b.v. het Amerikaanse Bosje. 

Langs het Oosterkanaal vinden we enkele bosjes 

van de Oostenrijkse den. 
 

Broedvogels Hoekgatterduin 
Soort Aantal 

Nijlgans 1 

Wilde Eend 1 

Kuifeend 4 

Fazant 1 

Meerkoet 5 

Houtduif 2 

Koekoek 1 

Groene Specht 1 

Grote Bonte Specht 1 

Boomleeuwerik 1 

Boompieper 7 

Winterkoning 5 

Heggemus 3 

Roodborst 3 

Nachtegaal 9 

Gekraagde Roodstaart 3 

Merel 8 

Zanglijster 2 

Sprinkhaanzanger 4 

Braamsluiper 1 

Grasmus 13 

Zwartkop 2 

Tjiftjaf 6 

Fitis 29 

Staartmees 2 

Kuifmees 1 

Pimpelmees 8 

Koolmees 18 

Vlaamse Gaai 2 

Ekster 2 

Zwarte Kraai 1 

Vink 3 

Kneu 2 

Totaal aantal soorten 33 

Totaal aantal broedgevallen 152 

 

 

Broedvogels  van 5 kavels in 2002 
Soort/Aantal Gijs Kokkies- Boeveld- Wolfsveld- Westhoek Hoekgat- Totaal 

  hoek West West Haasvelder- terduin   

        beken     

Nijlgans         1 1 

Wilde Eend         1 1 

Kuifeend         4 4 

Fazant       4 1 5 

Meerkoet         5 5 

Kleine Plevier     1     1 

Houtduif 2 1 2   2 7 

Zomertortel 2 1 1 2   6 

Koekoek 1   1 3 1 6 

Groene Specht         1 1 

Grote Bonte Specht         1 1 

Boomleeuwerik 3 1 1   1 6 

Boompieper 2     7 7 16 

Graspieper 5 4 3 7   19 

Winterkoning 7 3 8 29 5 52 

Heggemus 20 9 12 4 3 48 

Roodborst 3   1 3 3 10 

Nachtegaal 20 10 13 12 9 64 
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Gekraagde Roodstaart 1 1 1 1 3 7 

Roodborsttapuit 2 3 3 1   9 

Merel 7 4 4 3 8 26 

Zanglijster 2   1 2 2 7 

Sprinkhaanzanger 1 1 2 8 4 16 

Rietzanger       1   1 

Braamsluiper 2 3 3 1 1 10 

Grasmus 14 10 17 21 13 75 

Zwartkop 1   1 2 2 6 

Tjiftjaf 2 2 4 17 6 31 

Fitis 17 8 13 34 29 101 

Staartmees         2 2 

Kuifmees         1 1 

Pimpelmees 1 1 1 6 8 17 

Koolmees 4 2 4 13 18 41 

Vlaamse Gaai 2 1 1 3 2 9 

Ekster 2 2 2   2 8 

Zwarte Kraai   1     1 2 

Vink       3 3 6 

Kneu 7 3 5   2 17 

Rietgors     2 1   3 

Totaal aantal soorten 25 21 26 25 33 39 

Totaal aantal broedgevallen 130 71 133 188 185 648 

 

 

Eet smakelijk 
 
‘t Is halverwege de maand december.  

Na een paar dagen van -10o C schommelt de temperatuur 

vandaag om het vriespunt. De tuin is alweer winterklaar 

gemaakt en het dorre blad ligt tussen de planten en de 

struiken. Er hangen sinds gisteren vetbollen en 

pindaslingers.  

Ik weet dat de natuur haar eigen gang moet gaan, maar bij 

vorst kan ik het niet laten wat voedsel op te hangen. 

Vandaag is het een komen en gaan aan de open tafel.  

Zonder te bekvechten foerageren alle vogels. Hebben zij 

ook de kerstgedachte in hun kopje “Vrede op aarde ?”  

De Groenlingen hangen samen aan het zakje met pinda’s en 

de Tortel en Kauw zitten eensgezind op de lantaarnpaal.  

De Kool en Pimpelmezen vliegen af en aan en de restjes die 

zij laten vallen zijn weer goed voor de Roodborstjes , Mus 

en Heg-genmus. De Spreeuw zit met een vette snavel te 

genieten op een tak en de Merel scharrelt op de grond 

tussen de bladeren.  

Zelfs de Ekster en Vlaamse gaai doen zich te goed aan zo’n 

winterse overdaad. Als laatste vliegt de Meeuw laag over.  

Hij draait, maar vindt de tuin toch niet open genoeg om te 

landen en mee te eten.  

Voor hem dus geen “eet smakelijk “! 

 

Sjaan van Kekeren-Brouwer



 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W. Andelaar 

 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 

een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 

iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

 

Het rondje van december verruilde de Noordwijkse 

vuurtoren voor het ford Zeelandia in Paramaribo 

als middelpunt.  

De gebruikelijke aanmaning van Kees Verweij om 

de kopij in te leveren bleef om die reden zonder 

resultaat. Ooit beheerste het genoemde ford aan de 

Surinamerivier de toegang tot het land; veel later 

vormde het een decor voor een bloedige 

moordpartij en tijdens ons bezoek werd in het ford 

een literaire week gehouden.  

Surinaamse en Nederlandse schrijvers lazen 

daarbij voor uit eigen werk. De show werd 

gestolen door een Surinamer die wat verlegen met 

een plastic tasje in de hand het podium werd 

opgeholpen.  

In dat tasje werd geruimde tijd gegraaid voor hij 

datgene vond wat hij voor wilde lezen.  

Een kinderverhaal waarin Surinaamse vogels 

voorkwamen en die door hem worden geïmiteerd. 

Speciaal de wijze waarop hij de nationale vogel 

van het land, de Grietjebie nadeed ondervond (niet 

alleen van ons) veel bijval.  

Die Grietjebie, een soort vliegenvanger, zagen we 

in levende lijve vanaf een terrasje naast het ford. 

Onder het genot van rijst met kip en vruchten 

hadden we zicht op de wijze waarop de vogel 

foerageerde. Vanuit een boom vloog het beest de 

rivier op en pikte voedsel uit het water.   

Aan de andere zijde van het ford ligt aan een 

steiger de boot van de familie Beukers.  

Zij overwinteren op deze boot en betekenden voor 

ons een goed koffieadresje. Daarnaast was het 

vanaf de boot goed vogelen.  

Met name de Kleine blauwe reiger was bij laag 

water onder handbereik.  

Wat verder langs de rivier woont nog een 

Noordwijker, Luit van der Meulen met zijn 

Indiaanse vriendin Sientje.  

Uit de zon en met een groot glas ranja liet zich 

onder meer een Guyana dwergspecht zien. 

Doorfietsend langs het optrekje van Desi Bouterse, 

lieten we ons met een bootje overzetten naar wat 

eens het tweede ford (Amsterdam) was. 

Wandelend over de restanten van de muren zagen 

we daar onder andere een Gebandeerde 

mierklauwier.  

Vanuit ons logeeradres, ook Noordwijkers, konden 

we een weggetje volgen dat door wat moerassige 

weilanden op zee uit komt. Op stapels hout 

verbranden de Hindoestanen hier hun doden. Je 

hebt daar, ook weer bij laag water, een goed 

uitzicht op de modderbanken voor de kust. De 

meest opvallende vogel hier is de Rode ibis.  

Een plaatje om ze rond te zien lopen en 

onvoorstelbaar mooi als ze over je heen vliegen.      

Al met al is het in en rond Paramaribo prima 

vogelen. Er zijn een kleine honderd soorten rond 

de stad te zien, waarvan we er veel in de kijker 

kregen. Niet onvermeld mag daarbij de Jacana 

blijven, een waterhoentje die op de bladeren van 

waterplanten loopt.  

Veel moeilijker wordt het bij de tochten die we 

hebben gemaakt. Vooral in het regenwoud hoor je 

van alles, je ziet hoog in de bomen wat fladderen, 

maar in de kijker krijgen, ho maar!  



 24 

Zelfs de paar dagen dat we met de boot van 

Beukers de rivier zijn opgevaren zagen we weinig 

vogels. De bomen staan langs de oevers tot in het 

water; de plantages zijn verlaten en dichtgegroeid; 

je moet het echt hebben vav de vogels, die de rivier 

overvliegen. De meest opvallende waarneming op 

die tocht was de Vorkstaartwouw, een beest met 

extreem lange staartdelen.  

Een tweede tocht bracht ons naar een `bounty 

strandje` waar in het najaar zeeschildpadden hun 

eieren begraven. Met een lieftallige begeleidster, 

een kok en een Indiaanse gids, allemaal voor ons 

tweeën, voelden we ons daar echte toeristen.  

Op het strand en boven zee was weinig vogelleven. 

Het beestje dat het meest opviel was een 

strandlopertje. Naar ons gevoel een gewone 

Drieteen, het logo van onze vereniging. Het dier 

vertoonde echter een totaal ander gedrag dan wij 

gewend zijn. Geen gedribbel langs de vloedlijn, het 

stond gewoonlijk doodstil in de richting van het 

water te staren en liep zo nu en dan een paar pasjes 

van en naar de zee. Een tweede bekende betrof een 

jonge Dwergmeeuw waarmee de gids aan kwam 

dragen. Het beestje was niet in orde en gaf later de 

geest. Het was, vermoedelijk in de Verenigde 

Staten, geringd.             

Een driedaagse tocht met onze gastvrouw en 

gastheer bracht ons naar een plateau bij een 

stuwmeer, een eind het binnenland in. Vanaf het 

plateau was hier de Koningsgier met bijna witte 

bovenvleugels te zien. Daarnaast veel apen en een 

enkele slang. In een boompje boven een zitbank 

zaten zo nu en dan Honingkruipers. Fantastisch 

mooie donkerblauwe vogeltjes, een soort met rode 

en een soort met gele pootjes. 

Terug op het logeeradres werd vanzelfsprekend het 

magistrale boek van Haverschmidt: De Vogels van 

Suriname, opengeslagen. We leerden daaruit dat er 

zo`n 600 soorten in Suriname zijn te zien. Het is 

dan wel wat ontmoedigend om vast te stellen dat 

we er maar een fractie van zagen. 

Terug in Noordwijk liep ik met kleinzoon Joost 

over het strand. Een kleine 40 graden kouder dan 

de dag daarvoor. We vonden in een vuilstee een 

groot stuk barnsteen; we zagen onze vriend de 

Zilvermeeuw met de groene ring met een L aan de 

rechterpoot (hoe oud moet het beest inmiddels 

zijn?) en de Drieteentjes langs de vloedlijn. 

Bedrijvig foeragerend langs de vloedlijn, zoals het 

hoort. Zou het beest op het schildpadstrandje toch 

iets anders zijn geweest?    

 

 

 

GANZENEXCURSIE 

 
Koene Vegter 

 

Zoals de waddenexcursie elk jaar op de grens van 

zomer en herfst plaats vindt, zo is de ganzen-

excursie altijd in de loze dagen tussen kerst en oud 

en nieuw.  

De eerste en tot dusver ook weer laatste keer was 

voor mij eind 1996 naar o.a. Stellendam en 

Goedereede. Voornamelijk herinner ik mij de kou 

(tot – 5°), beijzelde dijkjes en het feit dat ik toch 

niet zo heel erg ganzig was, want na enige tijd kon 

ik niet echt meer in verrukking raken van weer een 

nieuwe ploeg of wolk Kol- dan wel Brand- of 

Rotganzen.  

Wel zag ik toen, voor mij voor het eerst, diverse 

soorten duikers: Roodkeel-, Parel-, Kuif- en 

IJsduiker bij de Brouwersdam en in het 

Oostvoornse Meer en dat maakte diepe indruk op 

mij. Toch heeft het nog een zestal jaren geduurd 

voor ik mij weer aan het genoegen van een 

ganzenexcursie kon overgeven.  

Al eerder van plan, liet ik mij vorig jaar nog tegen 

houden door een windkracht 9, maar dit jaar leken 

de weergoden gunstig of in elk geval zacht 

gestemd.  

Een kleine 25 gelijkgezinden meldden zich 

eveneens zaterdag 28 december 2002 al om 8 uur 

’s morgens en veelal gemotoriseerd bij het Jan 

Verwey Natuurcentrum.  

Een mooie opkomst, die voorzitter Jelle van Dijk 

echter in lichte verwarring bracht, omdat deze 

score het aantal per e-mail opgegeven  verre 

overtrof, waarmee tevens zijn vooraf zo fraai 

opgestelde auto-indeling gelijk al in het honderd 

liep.  

Gelukkig was dit geenszins typerend voor het 

verdere verloop van deze excursie en ook de 

individualisten bleken zich weer keurig over een 

zevental auto’s te kunnen verdelen, die zich tot ver 

in de namiddag in redelijke samenhang door het 

groen-bruine Zuid-Hollandse en Zeeuwse land-

schap bewogen.  

Ongetwijfeld was dit vooral een verdienste van de 

uitstekende routebeschrijving voorzien van 

vindplaatsen, soorten, enige landschappelijke 

details en aanwijzingen voor de (bescheiden) 

culinaire stops.  



 25 

Jelle van Dijk had hiertoe met zijn vrouw Coby 

een week eerder de hele noordelijke delta als te 

bezoeken gebied verkend en hoewel hij vanwege 

de dichte mist geen gans gezien had, belemmerde 

dit hem niet om voor de excursie van vandaag een 

handleiding ongeveer even lang als dit verslag te 

produceren.  

U ziet wel dat uw Vereniging geen moeite te veel 

is om een gedegen excursie te organiseren. 

 

Oude Land van Strijen  

Na Rotterdam werd richting Zierikzee al gauw de 

snelweg verlaten om over allerlei dijkjes en 

landweggetjes de Hoekse Waard  te doorkruisen 

via Westmaas en Strijen.  

Al bij de eerste stop kon een prooi plukkende 

Slechtvalk worden waargenomen, dat wil zeggen 

met het blote oog niet, met de kijker enigszins en 

met de telescoop waren ook de witte wangen 

goed te zien.  

 

Ook kwamen hier de eerste groepen Kol- en 

Brandganzen voor, zowel in de lucht als op het 

land. Omdat het zonlicht inmiddels door de 

wolken begon te filteren een buitengewoon 

fraai gezicht. Dank zij Ineke van Dijk kon 

onderweg nog een Groene Specht op een 

knotwilg worden gesignaleerd. 

 

Korendijksche Slikken  

Op de site van de DBA (www.dutchbirding.nl) 

was bij de Korendijksche Slikken een 

Zeearend gemeld, zodat de tocht in deze 

richting werd voortgezet door de A 29 over te 

steken en Zuid-Beijerland binnen te rijden, 

waar na enig speuren weliswaar in de verte 

inderdaad een Zeearend gespot kon worden.  

Precies rond de klok van 11 uur, wat volgens 

de kenners net  in het optimale 

waarnemingsinterval van 10 tot 11 uur ligt. Vooral 

toen de juveniele vogel door een Buizerd belaagd 

werd kon het aanzienlijke verschil in grootte goed 

worden waargenomen. 

Inmiddels werden ook steeds meer ganzen gezien, 

weliswaar nog niet het miljoen dat volgens de 

Volkskrant van die ochtend jaarlijks in Nederland 

overwintert, maar ik denk dat duizenden zeker 

gehaald werd.  

Naast de groepen met Grauwe Gans en Rotgans 

was ook in bescheiden mate sprake van de 

Dwerggans, die vanuit Zweden samen met de 

Brandgans wordt uitgezet om hem zo in 

Nederland, het luilekkerland voor de ganzen, te 

krijgen; daarbij blijkbaar niet gehinderd door het 

gegeven uit de al eerder aangehaalde Volkskrant 

dat jaarlijks ongeveer vier miljoen euro aan boeren 

wordt uitgekeerd voor aantoonbare schade van 

ganzen aan hun weilanden  

Vooralsnog konden de excursiedeelnemers er wel 

van blijven genieten en vooral de telescopers onder 

hen ontdekten ook steeds meer bijzonderheden.  

Zo werden achtereenvolgens vanuit de grote 

groepen tevoorschijn getoverd: een Ross’ Gans, 

een Sneeuwgans van de blauwe fase, een 

Roodhalsgans – nog opvliegend ook en een Kleine 

Canadese Gans, hoewel sommigen deze soort tot 

het genre dierentuinen bestempelden. De auto 

waarin ik samen met chauffeur George Hageman 

en Wim Plaatzer zat wilde zich bij zoveel 

noviteiten niet onbetuigd laten en meende in een 

gans met wittige kop, na bestudering van de 

Jonsson Vogelgids, een Indische Gans te 

herkennen.  

 

Door meer deskundige leden van de Vereniging 

werd deze waarneming echter genadeloos 

afgeserveerd als zijnde niet meer en niet minder 

dan een gewone soepgans. Nu ja, niet onnut met de 

feestdagen zullen we maar denken. 

De geoefende ganzenganger zal inmiddels ontdekt 

hebben dat in dit verhaal en deze opsomming tot 

dusver de Rietgans geheel ontbreekt en hier waren 

wij inderdaad wanhopig naar op zoek, zodat soms 

tot vermoeiens toe weer op het zoveelste dijkje 

gestopt werd bij een potentiële groep, maar 

gelukkig kon via het immer waakzaam oog van 

Kees Verweij ook deze leemte in de scoringslijst 

uiteindelijk worden weggewerkt.  
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Schouwen Duiveland 

Inmiddels waren wij wat achter op de planning via 

Goeree Overflakkee toch nog op het Zeeuwse 

Schouwen Duiveland aangekomen, waar linea 

recta op uitspanning de Heerenkeet werd 

aangekoerst om rijkelijk na het middaguur eens 

aandacht aan de inwendige mens te besteden. Wel 

dienden wij eerst naar de bestelduur der gerechten 

te informeren, omdat bij een vorige gelegenheid 

meer dan een uur gewacht moest worden. Een 

kopje soep bleek nu op vijf minuten te staan, dus 

dat viel erg mee, maar de zelfgemaakte appeltaart 

was die ochtend  niet bezorgd (sic) en vervangen 

door een brownie-achtige cake waar Willem 

Baalbergen ten volle van genoot, maar die mij 

zwaar op de maag viel. Terug naar de vogels, want 

daar gingen wij natuurlijk voor. Naast de ganzen 

hier ook aandacht voor wat andere soorten, zoals 

de diverse soorten eenden en andere watervogels: 

een IJsvogel in en een Watersnip boven de polder, 

veel fluitend overtrekkende of in bermen grazende 

Smienten, sierlijke Kleine Zwanen, een hele mooie 

Pijlstaart van dichtbij goed waar te nemen, een 

wegwiekende Kleine Zilverreiger, diverse Grote 

Zilverreigers, een clubje Kluten, overvliegende 

Bergeenden enkele Middelste Zaagbekken en de 

altijd weer bijzonder fraaie Brilduikers. 

Uiteindelijk kwamen wij al ronddolend toch weer 

bij de Brouwersdam uit, waar in de frisse wind al 

dan niet vanuit de auto nog enige tijd over zee 

werd getuurd en waar naast Eiders, Kanoeten en 

Steenlopers tenslotte ook nog twee 

Roodkeelduikers betrapt konden worden. 

Af en toe onderduikend en weer bovenkomend op 

een langzaam golvende zee in een toenemende 

schemering vormde dit een mooie afsluiting van 

een enerverende excursie, waar in totaal een 70-tal 

soorten is gezien, maar waar los van aantallen nog 

zoveel meer te genieten viel in het Hollands 

landschap. En hoewel ik mijn duikers wel wat 

gemist heb konden de vele ganzenvluchten in het 

bleek-lage licht mij des te meer bekoren. Zo kan 

het ook tussen de feestdagen in feest zijn. 

  

 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

 

 
Jelle van Dijk 

 

SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas 

van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. – 

Nederlandse Fauna 5. Uitgegeven door Nationaal 

Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV 

Uitgeverij & European Invertebrate Survey-

Nederland, Leiden. 584 p. Prijs 62,50 euro. 

 

Zaterdag 30 november 2002 was voor vogeltellend 

Nederland een feestelijke dag. In de 

stadsschouwburg van Nijmegen werd op die dag, 

in aanwezigheid van bijna 2000 vogelaars 

waaronder tien leden van onze vereniging, de Atlas 

van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000  

gepresenteerd. De toevoeging 1998-2000 staat er 

niet voor niets. In die jaren werd ons land namelijk 

voor de tweede maal geheel op de aanwezigheid 

van broedvogels onderzocht. De eerste maal vond 

plaats in de periode 1973-1977 en de resultaten van 

die telronde werden samengevat in het boek Atlas 

van de Nederlandse Broedvogels (Teixeira e.a. 

1979). Omdat beide telrondes een vergelijkbare 

opzet kenden, kan in het nieuwe boek veel gezegd 

worden over de voor- of achteruitgang van veel 

soorten. In beide boeken is uitgegaan van hetzelfde 

raster van 5 bij 5 km dat over Nederland is gelegd. 

Bij het onderzoek in de jaren zeventig werd  

eigenlijk alleen maar aan de waarnemer gevraagd: 

broedt de soort in jouw blok of niet?  Als deze 

vraag met ja kon worden beantwoord werd in dat 

blok een stip gezet, ongeacht of het slechts één 

paar of 200 paren betrof. Wel stond het de teller 

vrij een schatting van het aantal broedparen in dat 

blok toe te voegen. Met deze gegevens in de hand 

werden voor alle in ons land broedende soorten 

aantalsschattingen gemaakt. Bij het onderzoek 

voor de nieuwe atlas werd veel meer gevraagd dan 

in de jaren zeventig. 

Uiteraard werd weer gevraagd om zo nauwkeurig 

mogelijk alle broedvogelsoorten in het 5x5km-hok 

op te sporen. Maar nu werd bovendien gevraagd 

om van een groot aantal niet zo algemene soorten 

een zo nauwkeurig mogelijke schatting van het 

aantal broedparen binnen het blok te geven. Geheel 

nieuw was bovendien dat in 8 van de 25 vierkante 

kilometers van het blok tweemaal tijdens het 

broedseizoen precies één uur zo fanatiek mogelijk 

geteld moest worden. Deze 8 blokken  mochten 

niet zelf gekozen worden, maar werden in elk 

5x5km-blok op dezelfde wijze door SOVON 
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vastgelegd. Als sluitstuk van het telwerk moesten 

tijdens deze één-uursronde gedurende 5 minuten in 

het midden van het blok alle vogelsoorten binnen 

200 meter van de waarnemer genoteerd worden. 

Met deze 8-blokken-methodiek en nogal wat 

statistische rimram is het gelukt om bij zeer 

algemene soorten toch aardige kaarten te maken 

waarop de relatieve dichtheden zijn te zien. Zo laat 

de stippenkaart van de Winterkoning bijvoorbeeld 

zien dat deze soort in alle blokken te vinden is 

(uitgezonderd de Afsluitdijk).  

De verspreidingskaart is dan ook geheel gevuld 

met stippen. Door het aanvullend onderzoek in die 

8 van de 25 vierkante kilometers kon echter een 

relatieve dichtheid in kaart worden gebracht 

waaruit duidelijk blijkt dat de Winterkoning vooral 

in bosgebieden en stedelijke omgeving te vinden 

is. 

Van elke regelmatige broedvogel zijn in ieder 

geval twee kaarten opgenomen. De ene kaart geeft 

aan in welke 5x5km-blokken de soort in de periode 

1998-2000 ten minste eenmaal gebroed heeft. De 

tweede kaart laat zien welke verandering in de 

verspreiding is opgetreden vergeleken met de 

verspreiding in de jaren zeventig. Met rode stippen 

worden de blokken aangegeven waar de soort is 

verdwenen . Blauwe stippen geven aan dat de soort 

bij het meest recente onderzoek wel in het blok 

broedde, maar in de jaren zeventig niet. Al 

bladerend blijken nogal wat soorten veel ruimer 

verspreid te zijn dan 30 jaar geleden. Opvallende 

stijgers zijn: Fuut, Aalscholver, Lepelaar, Grauwe 

Gans, Canadese Gans, Nijlgans, Krakeend, Bruine 

Kiekendief, Havik, Sperwer, Buizerd, Holenduif, 

Kerkuil, Grote Bonte Specht, Blauwborst, 

Staartmees, Boomklever, Boomkruiper, Putter en 

Appelvink,  

Een sterke inkrimping van de verspreiding werd 

vastgesteld bij: Roerdomp, Wintertaling, Zomer-

taling, Slobeend, Korhoen, Patrijs, Strandplevier, 

Kemphaan, Watersnip, Grutto, Tureluur, Kok-

meeuw, Zwarte Stern, Zomertortel, Velduil, Kuif-

leeuwerik, Veldleeuwerik, Graspieper, Gele Kwik-

staart, Gekraagde Roodstaart, Paapje, Tapuit, Snor, 

Grote Karekiet, Wielewaal, Geelgors en Grauwe 

Gors. 

In de tekst wordt uitvoerig ingegaan op deze 

veranderingen. Bij de soorten met een ruimere 

verspreiding wordt de “verbossing” nogal eens 

genoemd. De aanleg van bossen (Flevoland), 

parken, groenstroken, erfbeplantingen en tuinen en 

het ouder worden van de bestaande bossen hebben 

gezorgd voor steeds meer leefruimte voor soorten 

als Boomkruiper, Staartmees en Appelvink. Bij de 

verliezers valt op dat er veel soorten bij zijn die 

hun optimale verspreiding in het boerenland 

hadden. De aanleg van uitgestrekte grasakkers 

dikwijls in combinatie met waterpeilverlaging en 

hoge veebezetting, ook in gebieden als Friesland 

en het Groene Hart, hebben de teloorgang van de 

weidevogels veroorzaakt. Het verdwijnen van een 

soortenrijke insectenfauna in de graslanden heeft 

ook de stand van Kokmeeuw en Zwarte Stern 

nadelig beïnvloed. De uitvoerige analyses over 

voor- en achteruitgang maken dit boek alleen 

daarom al zeer waardevol. 

Van elke soort wordt ook een schatting gegeven 

van het aantal broedparen in ons land. Daarbij valt 

op dat het aantal van nu in veel gevallen hoger is 

dan bij de eerste telronde. Voor een deel is deze 

stijging reëel: Lepelaar, Aalscholver, Nijlgans, 

Havik en Blauwborst zijn nu ongetwijfeld talrijker 

dan toen. Bij andere soorten is het aantal slechts 

hoger omdat men in de jaren zeventig de schatting 

op veel minder telgegevens moest baseren. Er was 

immers niet nadrukkelijk om een schatting per 

blok gevraagd.  

Bij het verschijnen van dit standaardwerk kopte de 

Volkkrant met Vogelpessimisme onterecht! Gaan 

we alleen van de aantallen uit, dan is dit 

vermoedelijk wel juist. Uit het boek blijkt echter 

dat er een ware kaalslag plaatsvindt in het 

agrarische cultuurlandschap. Wat aantal betreft 

worden deze verliezen gecompenseerd door meer 

struik- en bosbewoners en nieuwkomers als 

Nijlganzen en Canadese Ganzen. De biodiversiteit 

op vogelgebied is echter zeker niet groter 

geworden. 

Met het verschijnen van dit geweldige boek mogen 

we SOVON en allen die aan dit boek hebben 

meegewerkt van harte  feliciteren. Jan-Willem 

Vergeer heeft het project jarenlang op enthousiate 
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wijze organisatorisch begeleid en het is met name 

weer Fred Hustings geweest die ook bij dit boek 

als eindredacteur de vele schrijvers van 

soortteksten gestimuleerd, gecontroleerd en 

bijgestuurd heeft. De uitgave van het boek werd 

mogelijk gemaakt door veel grote sponsors en nog 

veel meer kleinere waaronder ook onze vereniging.  

 

 

 

GRUTTO’S OP HET IJS 

 
Koene Vegter 

 

Tijdens het voorrijden een week eerder vroeg 

N&V voorzitter Jelle van Dijk zich af of de 

voorgenomen excursie naar de Gelderse IJssel 

gelet op het vele ijs wel de nodige waarnemingen 

op zou leveren om zijn kritische ledenbestand 

tevreden te stellen. 

Een 26-tal deelnemers liet zich echter op de vroege 

zaterdagochtend van 22 februari 2003 hier niet op 

voorhand door van de wijs brengen en onderstaand 

verslag probeert een indruk te geven van de 

ervaringen op een koud-zonnige dag in het 

IJsseldal met een slotakkoord rond de 

Oostvaardersplassen. 

Pas na Apeldoorn kregen we richting Zutphen 

zicht op het fraaie Achterhoekse landschap en 

werd bij de bekende kerk met kauwen in Voorst 

een eerste koffiestop gehouden, vergezeld van 

mijmeringen over de steenuiltjes, die zich 

ongetwijfeld in de aan de horizon gelegen 

knotwilgen zouden ophouden maar die zich mooi 

niet lieten zien, dus eigenlijk helemaal niet mooi. 

Een wandeling over de nabijgelegen IJsseldijk 

bracht echter wel veel goeds tevoorschijn, om te 

beginnen al twee Ooievaars, door sommigen direct 

geduid als Liesveldooievaars en door een enkeling 

licht geringschattend als projectbeesten afgedaan.  

Giechelende Kollen en opvliegende Nonnetjes 

maakten duidelijk dat er ondanks de stevig 

bevroren uiterwaarden nog genoeg te genieten viel. 

De diepere nog open grindgaten vertoonden juist 

enorme concentraties van allerlei watervogels. 

Naast de vele Kolganzen ook Grauwe Ganzen, 

Nijlganzen en Brandganzen; Smienten, Tafel-, 

Kuif- en Krakeenden, Wintertalingen, Bergeenden, 

Pijlstaarten, Brilduikers en enkele Wulpen en 

Watersnippen. 

Toen verderop langs de IJssel richting Deventer de 

eerste Grutto’s gesignaleerd werden - een groepje 

van negen dat zich moeizaam op het ijs staande 

hield - meenden sommigen dat hiermee het doel 

der excursie bereikt was en dat dus wel huiswaarts 

gekeerd kon worden, maar dat ging uiteraard niet 

door.  

Inmiddels was het ook tijd geworden om in één 

van de spaarzame uitspanningen langs deze route 

aan te leggen; een horecagelegenheid in Welsum, 

door de voorzitter, in zijn immer uitvoerige 

handleiding bij deze trip, met zijn bekende lichte 

fobie voor dit soort gelegenheden als een bedompt 

etablissement omschreven. En hoewel we vanwege 

een verbouwing inderdaad naar een kelderverblijf 

werden verwezen en de hotelier even bij moest 

komen van deze Noordwijkse invasie, werd er toch 

een smakelijke koffie met taart geserveerd. Vanuit 

het raam was nog net een Zwarte Zwaan te zien, 

maar als zijnde een volièrebeest kreeg het fraaie 

dier nauwelijks aandacht van het al licht vermoeide 

gezelschap. 

Dat veranderde drastisch toen in grasland langs de 

weg richting Heerde een groot koppel Wilde 

Zwanen werd gesignaleerd.  

Naderbij gekomen bleken het er 32 te zijn, waarbij 

via één van de telescopen - het zal wel een Leitz 32 

groothoek geweest zijn – bij één van de 

exemplaren een blauwe halsband met inscriptie 

ontdekt werd. De code 2S51 leidde naar Bjauke 

Laubek van de universiteit van Aarhus in Jutland, 
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Denemarken. Verdere gegevens ontbreken nog, 

maar misschien in een volgend nummer nog enige 

follow-up. 

Misschien heeft u in dit verslag met zijn vele 

watervogels de roofvogelcategorie tot dusver 

gemist en behalve hier en daar een Buizerd langs 

de weg klopt dat ook wel. Maar omdat het 

uiteindelijk ook nog Nationale Roofvogeldag was, 

werd snel richting Oostvaardersplassen gekoerst, 

waar dit gemis meer dan goed gemaakt kon 

worden en er van de elf in Nederland verblijvende 

soorten uiteindelijk zes genoteerd konden worden. 

De show werd hierbij gestolen door een eindeloos 

langs de Praamweg heen en weer wiekende 

Ruigpootbuizerd, zodat ook aan de minder 

begaafde leden nu eens goed uitgelegd kon worden 

waar de verschillen met de gewone Buizerd in 

zaten. Het bleek vooral te gaan om het bidden en 

de witte stuit. Verder een Torenvalk, een Sperwer, 

een over het riet jagende juveniele Havik  

– ook niet door een ieder gelijk goed 

gedetermineerd – en, dank zij Annelies Marijnis, 

op de valreep nog een vrouwtje Blauwe 

Kiekendief. 

Vanaf de druk met telescopen bezette Kleine 

Praambult was er een fraai uitzicht over de 

Oostvaardersplassen, waar in de verte naast 

Edelherten en Konikpaarden ook een Grote 

Zilverreiger en enkele Kemphanen werden gezien. 

Een Flamingo wist uiteindelijk ook bij de 

deskundiger leden van het gezelschap voor de 

nodige verwarring te zorgen. Omdat het beest tot 

zijn knieën in het water stond en dat lichaamsdeel 

nu juist van diagnostische betekenis is om tot de 

Europese, dan wel Chileense variant te kunnen 

besluiten. De meer gewone leden waren slechts 

verbaasd dit zo tropische dier in deze zo winterse 

omstandigheden aan te treffen. Voorzitter van Dijk 

moest uiteindelijk toegeven dat verdere studie thuis 

noodzakelijk was om definitief uitsluitsel te 

kunnen geven en dat maak je ook niet elke dag 

mee. Inmiddels liet hij mij per e-mail weten dat wij 

toch de Chileense Flamingo hebben mogen 

aanschouwen, die gekenmerkt wordt door zijn 

gekleurde hielgewrichten en veel zwart op de 

snavelpunt. Het is een soort die veel in 

wildwatercollecties wordt gehouden en tot een 

tiental in het ‘wild’ rondvliegende vogels in 

Nederland en Duitsland heeft geleid. 

Al met al werden er zo toch veel waarnemingen 

van soms ook bijzondere kwaliteit gedaan. 

Sterwaarnemer Robert Sluijs meende vooraf dat 

wij wel tot een totaal van in de 70 konden komen. 

Mijn autogroepje met chauffeur Wil Heemskerk, 

Hans Duindam en Jan Jacobs kwam tot een score 

van 66 waarnemingen,waarmee wij uiterst 

tevreden over een buitengewoon fraaie 

winterexcursie huiswaarts keerden.   

 

 

Oude brieven van Jan Verwey 
 

Jelle van Dijk 
 

Onlangs ontving ik van Sjaan van Kekeren een 

mapje met allerlei artikelen over en van Jan 

Verwey. Hierbij zaten ook originele brieven die 

Jan in zijn jonge jaren aan Jac. P Thijsse had 

geschreven.  

Deze brieven waren door de zoon van Thijsse 

(Prof. Ir. J. Th. Thijsse, vooral bekend geworden 

door zijn plan om de Waddenzee in te polderen) 

bewaard en ter hand gesteld aan de zuster van Jan 

Verwey. Deze heeft op haar beurt de brieven aan 

Sjaan van Kekeren doorgesluisd. 

De brieven laten een nog maar veertienjarige Jan 

Verwey aan het woord. In brieven van soms vier 

kantjes vertelt Jan aan Jac. P. Thijsse wat hij 

allemaal rond Noordwijk beleeft. Jac. P. Thijsse 

behoorde in die tijd tot de (zeer) bekende 

Nederlanders. Hij had vlak voor de eeuwwisseling 

met enkele gelijkgezinden (o.a. Eli Heimans) het 

blad De Levende Natuur opgericht en was ook 

nauw betrokken geweest bij de oprichting van de 

Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, 

evenals de Nederlandse Vereniging tot 

Bescherming van Vogels.  

Uit de brieven van Jan Verwey blijkt dat Thijsse 

ook uitvoerig op zijn brieven inging en hem 

stimuleerde alles op te schrijven wat hij waarnam. 

Dat was niet aan dovemansoren gezegd! 

Uitvoerig beschrijft Jan wat hij al zo bij het zoeken 

van nesten in de duinen tegenkwam. Enthousiast 

vertelt hij dat het hem eindelijk gelukt is een 

voorraadkamer van de Grauwe Klauwier te vinden. 

Het betrof een opgeprikte nachtvlinder aan de 

doorn van een sleedoorn aan de binnenduinrand. 

Deze brief is voorzien van een aardige tekening! 

Opvallend in de brieven van Jan Verwey is dat hij 

in Thijsse blijkbaar iemand gevonden heeft aan 
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wie hij zijn verhalen kwijt kan en met wie hij ‘op 

niveau’ kan discussiëren. Of hij die verhalen niet 

thuis kwijt kon, weten we niet. Wel is bekend dat 

vader Albert Verwey weinig tijd voor de kinderen 

beschikbaar had. Toch werd Jan beslist niet streng 

opgevoed en kreeg hij thuis ook alle ruimte voor 

zijn passie. Zo trof moeder op een dag een 

Parelduiker in de badkuip aan en de dienstmeid 

moest aan elke Noordwijkse jongen die met een 

dode Zeekoet langs kwam een stuiver uit betalen 

toen Jan een onderzoek wilde doen naar de maten 

van de aangespoelde Zeekoeten. Daarbij vond hij 

overigens de eerste Dikbekzeekoet van Nederland! 

  

Jan Verwey groeide op in een artistiek milieu waar 

regelmatig schrijvers en schilders over de vloer 

kwamen. Frederik van Eden, Jan Toorop en Floris 

Verster kwamen regelmatig op bezoek. Via de 

familie Verster kreeg Jan ook de opgezette Oehoe 

die dienst had gedaan bij de kraaienjacht in de 

Coepelduynen.  

Dat er veel mogelijk was in Villa Nova blijkt ook 

wel uit het feit dat zijn ouders het goed vonden dat 

het Vogeltrekstation Noordwijk in huize Verwey 

gevestigd werd.  

De toen achttienjarige Jan nodigde zijn vrienden 

uit om in Noordwijk vogeltrekwaarnemingen te 

doen. Ze konden blijven slapen en kregen in Villa 

Nova een warme maaltijd aangeboden! 

 

Toch krijgen we uit de brieven van Jan Verwey 

aan Thijsse de indruk dat Thijsse een vaderfiguur 

voor hem is geweest. Hij vertelt Thijsse 

bijvoorbeeld hoe hij tot zijn hobby is gekomen. Hij 

schrijft:  

Ik ben op heel eigenaardige manier aan 

liefhebberij voor vogels gekomen. Eerst vond ik, 

wanneer ik in ’t duin en langs het strand liep, 

allerlei doode beesten. Toen vond ik een schoone 

konijnenschedel en toen hakte ik de koppen van 

allerlei beesten af en legde ze buiten thuis neer en 

liet ze bleeken. Toen ik er zo een stuk of 50 had, 

kreeg ik een opgezette boomvalk en andere dieren 

en uituschen had ik met Sinterklaas het 

Vogeljaar gekregen.  

Het boek het Vogeljaar was in die tijd net 

uitgekomen. Het was geschreven door Jac. P. 

Thijsse en voorzien van zeer veel foto’s van 

Vijverberg, Burdet e.a. Het boek beleefde enkele 

drukken (tot in de jaren vijftig). Zelf kreeg ik het 

op mijn vijftiende verjaardag. 

Uit de brieven aan Thijsse wordt ook duidelijk hoe 

moeilijk het is bepaalde vogels met de boekjes van 

toen te determineren. Zo heeft jonge Jan moeite 

met een Fitis!  

Hij vraagt aan Thijsse om zo duidelijk mogelijk het 

liedje van deze vogel te beschrijven. Geïntrigeerd 

is Jan door het leggedrag van de Koekoek. Het 

lukte hem om verschillende nestjes met een 

koekoeksei te vinden! Kom daar nu maar eens om. 

Jan moet evenals zo velen in die tijd een prima 

nestenzoeker zijn geweest. De aanwezigheid van 

een broedvogel moest altijd gestaafd worden met 

een nestvondst. Pas Luuk Tinbergen introduceerde 

in zijn baanbrekende boekje Vogels in hun domein 

(1943) het begrip territorium. Sindsdien wordt het 

aantal broedparen bij veel soorten niet meer 

vastgesteld door het zoeken van de nesten. 

Uit de eerste stapel correspondentie van Jan 

Verwey pikte Thijsse er de waarnemingen van de 

Grauwe Klauwier uit. Hij stimuleerde Jan vooral 

deze vogel in de gaten te houden. Veel aansporing 

had Jan niet nodig! Binnen een jaar resulteerde 

deze aanmoediging in het eerste artikel van Jan 

Verwey in een Nederlands tijdschrift: Uittreksel uit 

mijn dagboek over den Grauwen Klauwier (De 

Levende Natuur 19: 417-418). Er zullen niet veel 

vogelaars zijn geweest die reeds op vijftienjarige 

leeftijd tot dit gerenommeerde tijdschrift wisten 

door te dringen! 
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Internet Pagina van de Vereniging 
 

Vanaf 1 maart 2003 heeft onze vereniging een eigen internet domein. 

Op deze manier is het nog makkelijker om onze homepage, met o.a. het laatste vogelnieuws, te 

vinden. 
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Veldwaarnemingen oktober november en december 2002 
 
Knobbelzwaan  12  26-11  Polder Elsgeest  JJ 

Kleine Zwaan  5  02-11  Puinhoop  JR 

Wilde Zwaan  3  24-11  Oosterduinsemeer  AS 

   2  08-12  Polder Elsgeest  AB 

   2  24-12   Polder Hoogeweg  AS 

   4  25-12   Polder Elsgeest  AM 

   2  26-12  Polder Elsgeest  JJ 

   7  29-12  over zee noord  AS 

Toendrarietgans  4  12-12   Polder Elsgeest  JvD/AB 

   2  25-12   Polder Elsgeest  JvD 

Rietgans spec  21  31-10  over Noordwijk Zee  JJ 

   380  28-12  over zee N 9.30-10.30  HV 

Kleine Rietgans  112  10-11  over zee zuid  AS/HV 

   8  11-12  over zee  JvD 

Canadese Gans  12  23-12   Polder Hoogeweg  HV 

Brandgans  1  15-12  over zee zuid  AS 

   7  24-12  over Noordwijk-Binnen noord  AS 

Rotgans  3  20-10  over zee Z  JJ 

Tafeleend  29  15-12  Oosterduinsemeer  JvD 

Witoogeend  1  9-11  vrouwtje vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  16-11  vrouwtje vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  24-11  vrouwtje vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

Topper  44  03-11  over zee zuid in 2 uur  AS 

   1  07-12  in zee thv zeetrekhut  AS 

   13  08-12  over zee zuid  AS 

   1  09-12  Uitwatering Katwijk  AS 

   1  15-12  vrouwtje Uitwatering Katwijk  HV 

   18  15-12  over zee zuid  AS 

   2  21-12  over zee zuid  AS 

Eider  258  08-12  over zee in 1.5 uur  JvD/AS/HV 

Grote Zee-eend  7  23-10  over zee  JvD 

   2  28-10  over zee N  9.35-10.35  HV/PS 

   2  10-11  over zee zuid  AS 

   2  15-12  over zee noord  AS/HV 

   4  29-12  over zee noord  AS 

IJseend  1  08-12  over zee  JvD/AS/HV 

Nonnetje  1  01-12  AWD Oosterkanaal  AS 

   8  07-12  over zee  JvD/AS/PS 

   3  08-12  over zee  JvD/AS/HV 

   2  13-12  Oosterduinsemeer  AS 

   7  13-12  over zee  JvD/RS 

   1  14-12  mannetje in Oosterduinsemeer  AB 

   4  15-12  Oosterduinsemeer  JvD 

   1  21-12  Leidse Vaart  JR 

Brilduiker  2  02-11  over zee zuid  AS 

   77  03-11  over zee zuid in 2 uur  AS 

   1  10-11  AWD Oosterkanaal  AS 

   10  01-12  AWD Oosterkanaal  AS 

   2  07-12  over zee zuid  AS 

   5  08-12  over zee zuid  AS 

   2  13-12  Oosterduinsemeer  AS 

   1  15-12  vrouwtje Uitwatering Katwijk  HV 

   3  15-12  over zee zuid  AS 

   1  31-12  over zee zuid  AS 

Grote Zaagbek  4  02-11  AWD Oosterkanaal  AS 

   1  16-11  mannetje vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV/KV 

  1  23-11  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  24-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   7  01-12  AWD Oosterkanaal  AS 

   9  08-12  over zee noord  AS 

   14  13-12  over zee in 1 uur  JvD/RS 

   1  13-12  Oosterduinsemeer  AS 
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 Grote Zaagbek  1  14-12  mannetje inOosterduinsemeer  AB 

   1  15-12  over zee zuid  AS 

   1  21-12  Leidse Vaart Noordwijkerhoek  AS 

Middelste Zaagbek  6  24-10  over zee  JR 

   30  4-11  over zee Z 8.50-9.50  HV/PS 

   1  08-12  over zee zuid  AS 

   6  15-12  over zee noord  AS 

Krakeend  141  19-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   164  23-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   168  05-12  Oosterduinsemeer  JvD 

Smient  262  25-12  over zee N 10.30-11.30  HV 

   200  23-12   Polder Hoogeweg  HV 

   220  23-12  Oosterduinsemeer  JvD 

Slobeend  7  21-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Wilde Eend  470  12-12  Oosterduinsemeer  JvD 

Pijlstaart  1  26-10  vrouwtje vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   16  03-11  over zee zuid  AS 

   11  15-12  over zee zuid  AS 

Zomertaling  1  26-10  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Patrijs  10  12-10  Polder Hoogeweg  AB 

   19  06-11  2 koppels  in  Polder Elstgeest  AB 

   11  22-11  bij Oosterduinsemeer  AB 

   7  01-12  langs Van Berckelweg  AB    

Roodkeelduiker  1  19-10  in zee thv Vuurtoren  AS 

   1  20-10  over zee  JJ 

   1  26-10  over zee zuid  AS 

   2  03-11  over zee zuid  AS 

   2  10-11  tp in zee thv zuidboulevard  AS 

   1  23-11  tp in zee Langevelderslag  AS 

   1  24-11  Oosterduinsemeer zomerkleed  AS 

   2  03-12  Oosterduinsemeer  AB 

   2  05-12  Oosterduinsemeer  JvD 

   1  13-12  Oosterduinsemeer  AS 

   4  15-12  in zee thv zeetrekhut  AS 

   7  29-12  in zee thv zeetrekhut  AS 

   4  11-12  Polder Hoogeweg  AB 

Dodaars  3  11-10  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JR 

   2  13-10  Leidse Vaart Noordwijkerhoek  AS 

   1  23-10  Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JR 

   2  26-10  Leidse Vaart NWH  JR 

   2  06-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  KV 

   7  09-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   5  23-11  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  23-11  Fagelsloot  JR 

   1  30-11  Leidse Vaart NWH  JR 

   7  01-12  AWD Oosterkanaal  AS 

   1  10-12  Leidse Vaart NWH  JR 

   1  12-12  Leidse Vaart NWH  JR 

   5  13-12  Oosterduinsemeer  AS 

   8  13-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   8  14-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  21-12  Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  24-12  Leidse Vaart NWH  JR 

   1  25-12  Zanderijsloot  JR 

  1  26-12  vijver  Zwarte pad/aan de rand van Estec  AM 

   3  29-12  Fagelsloot  JR 

   2  30-12  Fagelsloot  JR 

Fuut  252  11-12  over zee in 1 uur  JvD 

   350  13-12  over zee in 1 uur  JvD/RS 

   125  14-12  Oosterduinsemeer  AB 

   164  15-12  Oosterduinsemeer  JvD  

Roodhalsfuut  1  10-11  over zee Z 9.25-10.25  HV 

   1  08-12  over zee  JvD/AS/HV 

Kuifduiker  1  15-11  Oosterduinsemeer  JvD 

   1  23-11  Oosterduinsemeer  AB 

   1  24-11  Oosterduinsemeer  AS 
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Noordse Stormvogel  1  26-10  over zee  JvD/AS/JR 

   2  28-10  over zee Z 8.35-9.35  HV/PS 

Grauwe Pijlstormvogel  7  05-10  over zee zuid in 1 uur  AS 

   1  28-10  over zee Z 8.35-9.35  HV/PS 

   1  28-10  over zee  JvD/AS 

   1  04-11  over zee  JvD/PS 

Stormvogeltje  1  28-10  over zee  JG ,via emailbericht 

van WJH 

  1  04-11  over zee(van iemand gehoord! Dezelfde vogel als 

van 28 okt???) 

 JG, gemeld door WJH 

via e-mail 

Aalscholver  48  23-12  Oosterduinsemeer  JvD 

   20  23-12   Polder Hoogeweg  HV 

Roerdomp  1  13-12  Oosterduinsemeer  AS 

 1  16-12  AWD Pannenland  SvdL 

 1  16-12  AWD Infiltratie gebied  SvdL 

   1  23-12  Oosterduinsemeer  JvD 

   1  30-12  Limburg Stirumvallei AWD  JvD 

   4  25-12   Polder Elsgeest  JvD 

   8  27-12  over Noordwijk-Binnen  JvD 

   7  29-12  over zee  JvD/AS 

Kleine Zilverreiger  1  25-11  Vinkenveld  KV 

Ooievaar  1  22-10  overvliegend Oud-Leeuwenhorst zuid  AS 

Lepelaar  20  1-10  Puinhoop Katwijk  AM 

Bruine Kiekendief  1  1-10  Puinhoop Katwijk  AM 

   1  08-12  overvliegend Noordwijk-Binnen  AS 

Blauwe Kiekendief   1  2-11  mannetje over Nieuw-Leeuwenhorst Z  HV 

   1  02-11  over zee t.h.v. Puinhoop  JR 

   1  03-11  Puinhoop  AM 

   1  06-11  Noordduinen  JvD/BH 

   1  04-11  vrouwtje over zee Z 8.50-9.50  HV/PS 

   1  12-12  mannetje in  Polder Elsgeest  JvD 

Havik  1  12-10   Polder Hoogeweg  AB 

   1  02-11  AWD omgeving Zweefvliegveld  AS 

Sperwer  1  10-11  langs Van Berckelweg  AB 

   1  30-12   Polder Hoogeweg  AB 

Smelleken  1  02-11  Puinhoop  JR 

Waterral  2  23-11  AWD Van Limburg Stirum kanaal  AS 

   1  23-11  Oosterduinsemeer  AB 

   2  24-11  Oosterduinsemeer  AS 

   1  01-12  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  15-12  Gerleeweg Vinkenveld  JR 

Kwartelkoning  1  08-10  vondst station Voorhout  HB 

Meerkoet  2  13-12  in zee voor boulevard  JvD/RS 

   220  26-12  Polder Elsgeest  JJ 

Scholekster  82  23-11   Polder Hoogeweg  JvD 

Goudplevier  200  17-10   Polder Elstgeest  AB 

  200  17-11   Polder Hoogeweg  AB 

  1150  23-11   Polder Hoogeweg  JvD 

  2000  23-11   Polder Hoogeweg  AB 

  3000  02-12   Polder Elstgeest  AB 

   12  10-12  Zwetterpolder  JR 

   40  23-12   Polder Hoogeweg  HV 

Kanoet  1  29-12  over zee zuid  AS 

Paarse Strandloper  2  29-10  Uitwatering Katwijk  AM 

   2  02-11  Binnenwatering Katwijk  AS/JR 

Bonte Strandloper  202  08-12  over zee in 1.5 uur  JvD/AS/HV 

   1  08-12  Uitwatering Katwijk  AM 

   1  13-12  Oosterduinsemeer  AS 

   3  15-12  Oosterduinsemeer  JvD 

Kemphaan  4   08-12     Polder Hoogeweg  AB 

Bokje  1  01-12  AWD Van Limburg Stirum vallei  AS 

   2  09-12  opvliegend weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   1  14-12   Polder Hoogeweg  AB 

   2  24-12  AWD Van Limburg Stirum vallei  AS 

   2  25-12  langs Van Berckelweg  AB 

Houtsnip  1  19-10  Coepelduynen nabij Zwarte Pad  AS 
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 Houtsnip  1  20-10  Puinhoop tp  JR 

   1  03-11   Polder Hoogeweg   AB  

   1  03-11  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  09-11  tuin van Limburg Stirumstraat  HV 

   1  10-11  Oud-Leeuwenhorst  AS 

   1  09-12  Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

   1  29-12   Polder Hoogeweg  AB 

Rosse Grutto  3  13-12  op strand thv de vuurtoren Noordwijk  AS 

   3  14-12  op strand voor de zeereep  WB 

Wulp  88  26-10  Polder Elsgeest  JJ 

    29  24-12   Polder Elstgeest  AB 

Tureluur  1  13-12   Polder Hoogeweg  AB 

Witgat  1  23-11  AWD Van Limburg Stirum vallei  AS 

   1  01-12  AWD Van Limburg Stirum vallei  AS 

   1  08-12  Achter BAVO-terrein  KV 

   1  13-12  Oosterduinsemeer  AS 

   1  13-12  langs Van Berckelweg   AB 

   2  20-12  Gerleeweg Vinkenveld  JR 

Steenloper  11  01-11  dam Karwijkse Uitwatering  JJ 

Rosse Franjepoot  1 26/27-10  1ekj Uitwatering Katwijk AS/HV/JR/AM/JJ/eva 

Middelste Jager  1  26-10  over zee  JvD/AS/JR 

   2  09-11  over zee  JvD/AS/PS/AB 

Kleine Jager  1  27-10  over zee  JvD/AS 

   2  28-10  over zee  JvD/AS 

   2  28-10  over zee Z 8.35-9.35  HV/PS 

Grote Jager  1  28-10  over zee  JvD/AS 

   2  28-10  over zee Z 8.35-9.35  HV/PS 

   1  02-11  over zee t.h.v. Puinhoop  JR 

   2  08-11  over zee  JvD 

   1  09-11  over zee  JvD/AS/PS/AB 

   1  03-11  Puinhoop  AM 

Zwartkopmeeuw  1  20-10  2e kj over zee Z  HV 

   1  10-11  ad. winterkleed over zee  PS/AS/JvD 

Dwergmeeuw  14  24-10  over zee  JR 

   64  25-10  over zee in 1.5 uur  JvD 

   5  26-10  over zee  JR 

   16  26-10  over zee zuid  AS 

   88  28-10  over zee Z 8.35-9.35  HV/PS 

   486  03-11  over zee in 2 uur  AS 

   49  28-12  tp omgeving REM-eiland  AS 

   8  29-12  over zee zuid  AS  

Kleine Mantelmeeuw  2  19-12  Strand paal 81-71  HV 

Geelpootmeeuw  1  13-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   1  19-12  Strand Noordwijk  HV 

   1  21-12  Binnenwatering Katwijk  AS 

Drieteenmeeuw  26  26-10  over zee zuid  AS 

   3  26-10  over zee  JR 

   22  28-10  over zee Z 8.35-9.35  HV/PS 

   9  03-11  over zee zuid  AS 

   20  09-11  over zee zuid  AS 

   14  16-11  tp op het REM-eiland  AS 

   1  07-12  over zee noord  AS 

   20  28-12  over zee Z 9.30-10.30  HV 

   8  28-12  tp omgeving REM-eiland  AS 

   28  29-12  over zee zuid  AS 

Grote Stern  1  09-11  over zee zuid  AS 

Noordse/Dief spec.  1  03-11  over zee zuid  AS 

   1  4-11  over zee N8.50-9.50  HV/PS 

Zeekoet  2  19-10  in zee thv Vuurtoren  AS 

   8  03-11  over zee zuid  AS 

   1  10-11  in zee thv zuidboulevard  AS 

   3  07-12  in zee thv zeetrekhut  AS 

   1  08-12  in zee thv zeetrekhut  AS 

Alk  1  03-11  in zee thv zeetrekhut  AS 

   1  07-12  over zee noord  AS 

Kleine Alk  1  11-10  over zee  JvD 
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 Kleine Alk  1  24-11  over zee  JvD/PS 

Houtduif 1250  06-11  over Noordduinen in half uur  JvD 

Ransuil  1  15-11  dood gevonden naast Boekh vd Meer  KV 

IJsvogel  1  23-11  Oosterduinsemeer  AB 

   1  01-12  over Provinciale weg thv Oosterduinsemeer  AS 

   1  10-12  Oosterduinsemeer  JvD 

   1  15-12  Binnenwatering Katwijk  HV 

Boomleeuwerik  1  04-10  Manege Noordduinen  JR 

   10  20-10  Puinhoop  JR 

   2  02-11  Puinhoop  JR 

   8  10-11  over Coepelduynen zuid  AS 

   12  30-11  Duinweg Noordwijk  AS 

   31  29-12  Vinkenveld Noordwijk  AS 

Veldleeuwerik  100  24-12   Polder Elstgeest  AB 

Strandleeuwerik  2  23-11  AWD Van Limburg Stirum vallei  AS 

Boerenzwaluw  5  13-10  foeragerend Oosterduinsemeer  AS 

Oeverpieper  2  19-10  Binnenwatering Katwijk  AS 

Grote Gele Kwikstaart  1  04-10  Manege Noordduinen (overvliegend)  JR 

   3  12-10  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   3  13-10  Binnenwatering Katwijk  HV 

   2  13-10  Leidse Vaart Piet Gijzenbrug  AS 

   1  13-10  Vinkenlaan Noordwijk  AS 

   1  18-10  Irisplein  AM 

   1 18/20-10  Op dak van Limburg Stirumstraat  HV 

   3  20-10  Puinhoop  JR 

   1  26-10  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   2  29-10  Puinhoop  AM 

   3  02-11  Puinhoop  JR 

   1 04/11-11  Op dak van Limburg Stirumstraat  HV 

   1  23-11  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   2  24-11  Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   1  24-11  Elsgeester Polder  AS 

  1  24-11  Landgoed Offem Noordwijk  AS 

   1  24-11  Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  30-11  Duinweg Noordwijk  AS 

   1  01-12  Polder Hoogeweg Noordwijkerhoek  AS 

   1  13-12  Duinwetering  JR 

   4  13-12  Oosterduinsemeer  AS 

   1  21-12  Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  29-12  Polder Hoogeweg  AB 

Zwarte Roodstaart  1  21-10  Pr. Bernhardstraat Noordwijk  JJ 

   1  10-12  Zeereep/Bosweg  KV 

Roodborsttapuit  1  20-10  Puinhoop tp  JR 

   3  02-11  Puinhoop tp  JR 

Kramsvogel 1300  02-11  Polder Hogeweg  JJ 

Grote Lijster  1  13-10  AWD Zweefvliegveld  AS 

   4  10-11  AWD Paardenkerkhof  AS 

Tjiftjaf  1  30-11  noordduinen Duindamseslag  AS  

Vuurgoudhaan  1  04-10  Manege Noordduinen  JR 

   1  12-10  vd Berghstichting Noordwijk  AS 

   5  13-10  AWD omgeving Zweefvliegveld  AS 

   21  02-11  AWD Achterhaasveld  AS 

   3  03-11  vd Berghstichting Noordwijk  AS 

   2  16-11  Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   2  17-11  Polder Hoogeweg  AB 

   1  01-12  AWD Oosterkanaal  AS 

   1  21-12  Oosterduinsemeer  AS 

   1  29-12  Duindamseslag  JR 

Zwarte mees  5  03-10  Puinhoop  AM  

   4  20-10  over Noordduinen  JvD 

Roek  3  29-10  Puinhoop  AM 

   4  02-11  Puinhoop  JR 

   4  03-11  Puinhoop  AM 

   7  10-11  over Coepelduynen zuid  AS 

   2  11-11  over zee Z  HV 

Ringmus  40  24-12  langs Van Berckelweg  AB  
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Putter  80  24-12  Coepelduynen één groep  AS 

Barmsijs  1  01-10  Puinhoop  AM 

Kruisbek  15  20-10  over Noordduinen  JvD 

   3  29-10  Puinhoop  AM 

   4  02-11  AWD Achterhaasveld  AS 

   21  10-11  over Coepelduinen  PS/As/JvD 

Goudvink  1  13-10  AWD omgeving Zweefvliegveld  AS 

   2  01-12  AWD Achterhaasveld  AS 

Appelvink  3  10-11  over Coepelduinen  PS/AS/JvD 

Sneeuwgors  1  28-10  Noordstrand  KV 

   1  08-11  tp ingang Noordduinen t.h.v. manege  JR 

   1  12-11  Zeereep/Kon Wilh Boulevard  KV 

   2  09-11  Uitwatering Katwijk  AM 

   6  17-11  Uitwatering Katwijk  AM 

   5  24-11  Uitwatering Katwijk  AS 

   7  25-11  Zeereep  KV 

   8  29-11   op strand voor boulevard  WB 

   2  24-12  strand Langevelderslag  AS 

Geelgors  2  04-11  Coepelduynen  KV 

   2  13-11  Noordduinen  KV 

   2  17-11  Langevelderslag  KV 

   2  23-11  AWD Van Limburg Stirum vallei  AS 

Halsbandparkiet  1  21-12  overvliegend Uitwatering Katwijk zuid  AS 

     

     

Waargenomen Zoogdieren 2e helft 2002:  

     

Egel  1  03-07  foeragerend Boekerslootlaan  AS 

   1  26-07  in tuin Boekerslootlaan  AS 

Ree  3  30-08  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  30-11  noordduinen Duindamseslag achter de Witte Raaf  AS 

Vos  1  06-08  op onder water gezet bollenland Westeinde 

Noordwijkerhout 

AS 

Wezel  1  01-12  AWD jagend omgeving Pindabergje  AS 

Bruinvis  1  07-07  in zee thv zeetrekhut zuid  AS 

   3  31-12  in zee thv zeetrekhut noord  AS 

Zeehond  1  08-11  voor zeetrekpost in zee  JvD 

 

Waarnemers: 

AB  =  Aad Bijl 

HB =  Hans Berkhout 

WB = Willem Baalbergen 

JvD  =  Jelle van Dijk 

BH  =  Benno Heethuis 

JJ = Jan Jacobs 

AM = Annelies Marijnis 

JR  =  Job de Ridder 

AS  =  Ab Steenvoorden 

PS  =  Peter Spierenburg 

RS  =  Rien Sluijs 

HV  =  Hein Verkade 

KV  =  Koene Vegter 

SvdL = Sjoerd van der Luyt 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

Aankomstdata zomergasten in Noordwijk en Omstreken 

 
Ingevulde formulieren inleveren voor 1juli 2003, alleen waarnemingen, die in het gebied zijn 

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

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

NG Noordwijk 
 
Soort 

 
 Aantal 

 
 Plaats 

 
Datum 

 
Zomertaling 

 
 

 
 

 
 

 
Boomvalk 

 
 

 
 

 
 

 
Grutto 

 
 

 
 

 
 

 
Visdief 

 
 

 
 

 
 

 
Tortelduif 

 
 

 
 

 
 

 
Koekoek 

 
 

 
 

 
 

 
Gierzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Huiszwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Boerenzwaluw 

 
 

 
 

 
 

 
Gele kwikstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Boompieper 

 
 

 
 

 
 

 
Tapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Roodborsttapuit 

 
 

 
 

 
 

 
Paapje 

 
 

 
 

 
 

 
Gekraagde Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Zwarte Roodstaart 

 
 

 
 

 
 

 
Nachtegaal 

 
 

 
 

 
 

 
Sprinkhaanzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Bosrietzanger 

 
 

 
 

 
 

 
Kleine Karekiet 

 
 

 
 

 
 

 
Spotvogel 

 
 

 
 

 
 

 
Zwartkop 

 
 

 
 

 
 

 
Tuinfluiter 

 
 

 
 

 
 

 
Grasmus 

 
 

 
 

 
 

 
Braamsluiper 

 
 

 
 

 
 

 
Fitis 

 
 

 
 

 
 

 
Tjiftjaf 

 
 

 
 

 
 

 
Wielewaal 

 
 

 
 

 
 

 

 

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

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

Telefoonnummer:  ............................................................................................................................. 
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Persbericht 
 

De kaart naar de mooiste plekjes in de regio 
Natuurkaart Zuid-Kennemerland gelanceerd voor de natuurgerichte recreant 
 

Eind december 2002 is de Natuurkaart Zuid-Kennemerland verschenen. De kaart is een initiatief 

van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en de KNNV afdeling Haarlem e.o., die daarmee aan 

de natuurgerichte recreant een overzicht willen geven van de vele fiets-, wandel- en 

natuurkijkmogelijkheden die Zuid-Kennemerland te bieden heeft zo dicht bij huis. 

 
De Natuurkaart Zuid-Kennemerland is een duidelijke en zeer actuele wandel- en fietskaart (schaal 

1: 30.000) met veel natuurinformatie over bijvoorbeeld de ligging van de bezoekerscentra, 

natuurontwikkeling, plekken waar je goed vogels of vlinders kunt kijken. Ook de ligging en de 

namen van alle grotere en kleinere natuurgebieden zijn er op vermeld, en een aantal natuurgerichte 

fiets- en wandelroutes. Deze routes hebben elk betrekking op een karakteristiek landschap van 

Zuid-Kennemerland. De fietsroutes gaan door open duinen, binnenduinrand en landgoederen, 

veenweidegebied en naar zee (Zuidpier) en voeren u langs de mooiste plekken van de regio. De 

wandelroutes liggen meer in de directe omgeving van het stedelijk gebied en worden uitgebreid 

beschreven in het onlangs verschenen boek “Op stap langs Hout en Spaarne”, door J. Mourik, S. 

Geelhoed en K. Langeveld (ISBN 90 5011 158 0). Met de kaart kunt u de fietsroutes volgen, maar 

als u liever een gedetailleerde routebeschrijving volgt, dan kunt u die downloaden van: 

www.vwgzkl.nl of www.knnv.nl/haarlem 

 

Met de Natuurkaart Zuid-Kennemerland kunt u eindelijk te weten komen hoe alle natuurgebieden in 

de regio heten en waar ze liggen. Met deze kaart in de hand kunt u bovendien zelf naar de mooiste 

plekjes in de regio gaan waar u bomen, vogels, vlinders, libellen, planten, vleermuizen, kikkers of 

padden kunt zien: de kaart wijst u de weg, dus trek er op uit! 

 

De Natuurkaart Zuid-Kennemerland is gemaakt door leden van de Vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland en de KNNV afdeling Haarlem e.o. ter afsluiting van hun beider jubileumjaar (resp. 

50 en 100 jaar) in samenwerking met de firma Buijten & Schipperheijn.  

 

Verkrijgbaar bij de bezoekerscentra in de regio en bij de boekhandel. De prijs is 5 euro. ISBN-

nummer 90 7595 3135 

 

 

 
 

http://www.vwgzkl.nl/
http://www.knnv.nl/haarlem
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




