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AGENDA voorjaar 2004 

 
Excursieprogramma: 

 

Dinsdag 30 december 2003: 

Vogelexcursie naar Schouwen. Start om 8.00 uur 

vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum. Thuiskomst 

omstreeks 17.30 uur. 

 

Zondag 22 februari 2004: 

Vogelexcursie naar de Kop van Noord-Holland. 

Start om 8.00 uur vanaf het Jan Verwey 

Natuurcentrum. Thuiskomst omstreeks 17.00 uur.  

 

Lezingen: 

 

Vrijdagavond 30 januari 2004: 

Lezing over de flora van de duinen door Jelle van 

Dijk. 

 

Vrijdagavond 27 februari 2004: 

Lezing over Kraaien door Gert Baeyens. 

 

Vrijdagavond 26 maart 2004: 

Jaarvergadering met vertoning van dia's van eigen 

leden. 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie: 

 

Zondag 4 januari 2004 van 16.00 - 18.00 uur in het 

Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Jeugdactiviteiten: 

 

Zaterdag 17 januari 2004: 

Het maken van voederplankjes van 10.00 - 11.30 uur 

in het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Vrijdag 13 februari 2004: 

Excursie naar de Leidse Sterrenwacht. Tijd van 

vertrek wordt nog nader aangekondigd. 

Verzamelpunt: parkeerplaats van de Openbare 

Bibliotheek. 

 

Zaterdag 13 maart 2004: 

Instructie over vogelherkenning van 10.00 - 11.30 

uur in het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Inloopochtenden in het Jan Verwey 

Natuurcentrum: 

 

Zaterdag 6 december 2003 van 10.00 - 12.00 uur; 

Zaterdag 3 januari 2004 van 10.00 - 12.00 uur; 

Zaterdag 7 februari 2004 van 10.00 - 12.00 uur; 

Zaterdag 6 maart 2004 van 10.00 - 12.00 uur. 

 

 

     

Verslag van de ledenvergadering gehouden op vrijdag 

26 september 2003  

 
Aanwezig: Ongeveer 70 leden 

 

Opening 

 

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

vergadering en heet de aanwezigen en in het 

bijzonder de spreker van deze avond, de heer Han 

Meeuwsen, welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Overlijden van Willem van der Niet: De voorzitter 

deelt mee, dat deze week Willem van der Niet is 

overleden. Een delegatie van het bestuur is op de 

begrafenis aanwezig geweest. Willem van der Niet is 

vooral bekend als de vroegere voorzitter van het 

Noordwijkse vogelasiel. 

Toekomst Jan Verwey Natuurcentrum: De 

voorzitter deelt mee, dat gisterenmiddag in het 

Natuurcentrum een gesprek heeft plaatsgevonden 

met de heer Oosthoek van de gemeente Noordwijk 

en de heer Bruens, de projectleider van het Plan 

Morgenster. Daar werd van onze zijde medegedeeld, 

dat wij hechten aan het behoud van de 

bibliotheekruimte met daarbij het berghok en de 

pantry. De huidige tentoonstellingszaal is voor ons 

geen must. Daarna werd gesproken over de jaarlijkse 

huurprijs, waarbij als richtlijn werd gesteld de 

exploitatielasten, die we jaarlijks kwijt zijn t.b.v. het 

Natuurcentrum. Een ruimte voor lezingen e.d. zou in 
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gezamenlijk gebruik met de Openbare Bibliotheek 

gerealiseerd kunnen worden.  

Folder "Niet storen": Aan de hand van de folder 

"Niet storen" van Vogelbescherming Nederland 

hebben de voorzitter en Rien Sluijs gesproken met 

de heer R. Bon van Wijkbeheer. De wens is 

besproken om vogels zo min mogelijk te verstoren 

tijdens snoei-, bagger- en maaiwerkzaamheden. De 

indruk werd gewekt, dat de suggesties van de zijde 

van de Vereniging goed werden ontvangen. 

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Allereerst meldt de voorzitter, dat tijdens het 

laatstgeorganiseerde waddenweekeinde in totaal 103 

verschillende soorten vogels zijn gezien. In 

aansluiting hierop maakt hij bekend, dat het 

Waddenweekend in het komende jaar wordt 

georganiseerd op het eiland Vlieland en wel van 17 

t/m 19 september. Verder waren er geen 

waarnemingen of mededelingen. 

 

Lezing van de heer Han Meeuwsen over 

natuurfotografie 

 

Nadat de voorzitter hem het woord heeft verleend 

geeft Ham Meeuwsen eerst een korte uiteenzetting 

over de manier, waarop hij bij het maken van 

natuuropnamen te werk gaat. Naast het bezit van 

goede apparatuur, waarvan hij verschillende voor-

beelden laat zien, is het van belang over goede 

camouflagemiddelen te beschikken. Voordat er 

goede opnamen gemaakt kunnen worden, gaat er 

vaak een behoorlijk lange tijd overheen. Een 

camouflagehutje moet soms al voordat het licht 

wordt worden opgezet. En dan maar wachten, totdat 

het object vlak in de buurt komt zitten.  

Na de pauze geeft hij letterlijk in vogelvlucht een 

aantal belangrijke vogelgebieden weer. Veel indruk 

maakten o.a. de Kraanvogeldia's, die hij rond Lac du 

Der in Frankrijk had gemaakt. Ook de verschillende 

soorten roofvogels kwamen hierbij aan bod. 

Na deze boeiende voordracht wordt de gelegenheid 

geboden tot het stellen van vragen, waarvan druk 

gebruik wordt gemaakt. Hierna dankt de voorzitter 

de heer Meeuwsen. 

 

Sluiting 

 

De voorzitter deelt tot slot mee, dat op vrijdagavond 

31 oktober a.s. de volgende ledenvergadering zal 

plaatsvinden. Dan zal Ab Steenvoorden spreken over 

zijn reizen naar Bhutan, waarbij hij vooral zal ingaan 

op de vogels en het landschap. Daarna wenst hij 

ieder wel thuis. 

 

 

  

Verslag van de ledenvergadering, gehouden op vrijdag 

31 oktober 2003 

 
Aanwezig: circa 75 leden 

 

Opening 

 

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

vergadering en heet alle aanwezigen en in het 

bijzonder de spreker van hedenavond van harte 

welkom. 

 

Mededelingen bestuur 

 

Kinderboekenweek: Op 4 oktober jl. Namen 

ongeveer 160 kinderen deel aan de 

Kinderboekenweek die te Noordwijk werd georgani-

seerd in de Openbare Bibliotheek en in het 

Natuurcentrum. In het Natuurcentrum moesten de 

kinderen verschillende opdrachten uitvoeren. Beslist 

een geslaagde vorm van samenwerking tussen de 

Openbare Bibliotheek en het Natuurcentrum! 

Herfstnatuurspel:  Tijdens de afgelopen herfst-

vakantie werd wederom het Herfstnatuurspel op het 

landgoed Leeuwenhorst georganiseerd. Het was 

weer een groot succes, want er namen niet minder 

dan 550 kinderen aan deel. 

Nieuwe rubriek in De Strandloper: Naar 

aanleiding van een brief van een van de leden over 

zijn waarneming, die naar zijn mening ten onrechte 

niet in de Strandloper terecht was gekomen, maakt 

de voorzitter het voornemen bekend een nieuwe 

rubriek in de Strandloper te openen onder de titel 

"Natuurkalender" In zo'n rubriek kunnen diverse 

leuke waarnemingen van lezers geplaatst worden. 

Het doet een beetje denken aan de Natuurkalender, 

zoals die elke week ten gehore wordt gebracht in het 

programma "Vara's vroege vogels". 

Natuurwerkdag: Morgenochtend vindt de 

landelijke natuurwerkdag plaats. Voor wat betreft 

deze omgeving is de keuze gevallen op het nieuwe 
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natuurinrichtingsplan nabij de Langevelderslag in 

het Langeveld. Rond een tweetal gecreëerde plasjes 

is een enorme opslag van wilgen ontstaan, die er 

eigenlijk niet thuishoren. Nu kunnen ze nog 

gemakkelijk verwijderd worden.  

De voorzitter roept vrijwilligers op morgenochtend 

om 10.30 aan het begin van de Langevelderslag te 

verschijnen.  

 

Rondvraag en waarnemingen 

 

Allereerst wordt melding gemaakt van een IJsvogel 

langs de vijver bij Dijk en Burg, vlak bij het 

landgoed Leeuwenhorst.  

Verder meldt de voorzitter, dat vorige week een 

excursie werd georganiseerd naar de Pier van 

IJmuiden.  

Het was rustig met de trek, maar op de zg. 

Kennemerplas was nog wel het nodige te zien.  

Verder doet Hein Verkade verslag van het 

noorderlicht, dat gisterenavond enkele malen 

prachtig te zien was.  

Er wordt melding gemaakt van het feit, dat het 

herstel van oude hagen op bollenpercelen voor 

subsidiëring in aanmerking komt. 

Tot slot wijst de voorzitter erop, dat de Natuurgids 

thans voor 5 Euro te koop is. 

 

 

 

 

 

Lezing van Ab Steenvoorden over de vogels van 

Bhutan 

 

De voorzitter heet Ab Steenvoorden van harte 

welkom. Vervolgens geeft hij hem het woord. 

Ab Steenvoorden was in de bijzondere gelegenheid 

een tweetal malen naar Bhutan te gaan. Bhutan ligt 

ingeklemd tussen Tibet en India en bestaat voor een 

deel uit bergen van soms meer dan 7000 meter hoog. 

Het landschap is er zeer indrukwekkend, wat voor 

een deel wordt veroorzaakt door de grote 

hoeveelheid Rododendrons, die daar stonden te 

bloeien. Daarnaast waren de vele stupa's, tempels en 

kloosters zeer bijzonder om te zien. 

Ook de vogelwereld verschilt totaal van de onze. 

Sommige vogels waren wel herkenbaar zoals een 

plaatselijke rotskruiper, een grote ijsvogelsoort en de 

Hop, maar de meeste vogels kwamen hem toch 

onbekend voor. Tot slot liet hij een boeiende 

reportage zien van een prachtige apensoort, die zich 

van zeer nabij lieten fotograferen. 

Na afloop dankt de voorzitter Ab Steenvoorden voor 

zijn boeiende bijdrage en hoopt hem nog eens in de 

toekomst te kunnen uitnodigen. 

 

Sluiting 

Na afloop van de lezing sluit de voorzitter deze 

bijeenkomst en hoopt alle aanwezigen weer te zien 

op de volgende avond op vrijdag 28 november a.s. 

Dan spreken Wim Tijsen en Henk Schobben over 

hun onderzoek naar Kleine zwanen. 

 

Van de redactie 
 
De redactie ontving van één van onze leden een e-

mail waarin vraagtekens geplaatst worden bij het 

redactionele beleid t.a.v. door "gewone" (red.) 

leden gedane waarnemingen.  

De indruk zou bestaan dat dergelijke 

waarnemingen (i.t.t. die van de in onze vereniging 

aanwezige "deskundigen" ) genegeerd of niet 

serieus genomen worden of eventueel anoniem 

verwerkt worden in bijdragen van genoemde 

deskundigen. 

De redactie herkent zich totaal niet in dit beeld. 

Het is zonder twijfel waar dat de lezer slechts van 

een beperkt aantal personen geregeld bijdragen 

vindt in "de Strandloper". Dit is echter niet het 

gevolg van selectie door de redactie, maar vindt 

zijn oorzaak in het feit dat wij vrijwel geen andere 

bijdragen ontvangen.  

Om maar een voorbeeld te noemen: de oproep 

aankomstdata van zomergasten in 2003 te melden, 

leverde slechts 3 (!) inzendingen op. 

Onze indruk is juist dat er een soort zelfcensuur 

plaatsvindt, waardoor "gewone" leden al snel van 

mening zijn dat hun waarneming(en) te triviaal 

is/zijn om voor publicatie in aanmerking te komen. 

Dat nu is een levensgroot misverstand.  

De redactie neemt in principe alle bijdragen mee, 

bij het samenstellen van "de Strandloper" en als u 

een waarneming doet (hoe eenvoudig ook) die iets 

bij u losmaakt, dan zal dat ongetwijfeld ook gelden 

voor een groot aantal andere lezers.  

U zult hun (en ons) daarom een groot genoegen 

doen wanneer u in voorkomende gevallen daar 

over een stukje in "de Strandloper" wilt schrijven. 
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Welkom bij de Natuurkalender! 
 

In het komend jaar willen we graag de rubriek "Natuurkalender" in de Strandloper introduceren. 

Gebleken is, dat vele lezers onder u regelmatig leuke waarnemingen doen en deze graag onder de 

aandacht van het lezerspubliek van de Strandloper willen brengen. We hebben een aantal vaste 

schrijvers onder ons, maar niet iedereen wil een uitgebreid artikel schrijven. Dit hoeft niet, want in 

deze rubriek kan iedere leuke vondst of waarneming worden opgenomen, mits deze tijdig wordt 

gemeld.  

 

Heeft u iets leuks of interessants te melden dan kun u dit opsturen naar Kees Erkelens, Stakman 

Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk. U kunt het ook mailen naar:  strandloper_nl@hotmail.com 

We zijn heel benieuwd naar wat er straks binnenkomt. 

 

De Redactie 

 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 

Lars Svensson, Peter J. Grant, Killian Mullarney & 

Dan Zetterström (2001): Europese Vogels. Alle 

vogels van Europa, Noord-Afrika en het 

Midden-Oosten. 400 p. Uitgave van Tirion 

Uitgevers BV, Baarn. Prijs  € 67,90. 

 

In 1999 verscheen in Zweden een fantastische 

vogelgids die resoluut een einde maakte aan de 

discussies over wat nu toch wel de beste vogelgids 

is. Het boek werd snel in het Engels vertaald en op 

de markt gebracht onder de titel: Collins Bird 

Guide. Voor ruim honderd gulden werd ik de 

gelukkige bezitter van deze fantastische veldgids. 

Natuurlijk was ook deze gids niet volmaakt, maar 

daarover later. 

In 2001 nam de ANWB een lovenswaardig 

initiatief: de Collins Bird Guide verscheen in het 

Nederlands voor een zeer aantrekkelijke prijs! Het 

boek kost nu slechts € 28,80. Deze geweldige 

vogelgids is nog steeds bij de ANWB te koop 

onder de titel: ANWB Vogelgids van Europa, 

vertaald en bewerkt door Arnoud B. van den Berg, 

Frank G. Rozendaal en André J. van Loon. Het is 

deze ANWB Vogelgids die een jaar later in A-4-

formaat door Tirion Uitgevers BV op de markt 

werd gebracht. Het is een schitterend uitgegeven 

boek, maar bij het horen van de prijs was het even 

slikken. Een echt verkoopsucces werd het dan ook 

niet. Dit leidde er toe dat V&D het boek in de 

aanbieding deed tijdens de koopjesdag van 13 

september j.l. voor slechts € 25. Dankzij tipgever 

Ab Steenvoorden kon ook een exemplaar voor 

onze bibliotheek bemachtigd worden.  

Binnen een uur waren op deze zaterdagmorgen alle 

exemplaren uitverkocht! 

De ‘grote vogelgids’  is werkelijk een lust voor het 

oog. Ook als je geen zin hebt je in de teksten te 

verdiepen, houd je het nog uren vol met het 

bekijken van de prachtige tekeningen. De kleine 

sfeertekeningen waarin de vogel in een landschapje 

worden getoond, kun je eigenlijk nu pas goed 

bekijken. In de ANWB Vogelgids blijft dit helaas 
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gekriebel. Ook de wat klein uitgevallen plaatjes bij 

veel soorten komen nu prachtig tot hun recht. Het 

drukwerk is trouwens van hoge kwaliteit. Bij het 

vergelijken van platen in de Collins Bird Guide 

met het plaatwerk in dit boek, wint het Tirion-boek 

het zonder meer. 

Inhoudelijk is het Tirion-boek precies gelijk aan de 

ANWB Vogelgids. De opmerkingen die hier volgen 

zijn dan ook geheel van toepassing op de inhoud 

van de ANWB Vogelgids. De Nederlandse 

bewerking voegt duidelijk informatie toe aan de 

Engelse tekst van het Collins Bird Guide. Zo 

worden opmerkingen gemaakt over het voorkomen 

in Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

de meest recente informatie uit het archief van de 

Dutch Birding Association. De Nederlandse 

bewerking gaat wat de soortensystematiek betreft 

een stapje verder dan de Engelse tekst. Zo wordt 

bij de meeuwen de Nederlandse indeling in soorten 

aangehouden. De Kleine Mantelmeeuw heet dan 

ook niet Larus fuscus (Collins), maar Larus 

graelsii. De Baltische Meeuw is bij Arnoud van 

den Berg c.s. een aparte soort met de 

wetenschappelijke naam Larus fuscus, terwijl de 

Collins deze meeuw niet de soortstatus toekent en 

spreekt van Larus fuscus fuscus. Dergelijke 

verschillen met de Engelse tekst zijn er ook bij 

Toendrarietgans / Taigarietgans,  Vale 

Pijlstormvogel / Yelkouanpijlstormvogel en nog zo 

een paar. Deze naamgeving is gelukkig wel zoals 

we die ook tegenkomen in de standaardwerken die 

de laatste jaren over de Nederlandse avifauna zijn 

verschenen zoals de beide delen van Avifauna van 

Nederland en  de Atlas van de Nederlandse 

Broedvogels.  

De eerste platen die ik in dit grootformaat boek 

opzocht waren die waarop Groene Specht, Hop, 

Scharrelaar en Bijeneter zijn afgebeeld. Helaas zijn 

deze platen niet overgetekend voor dit nieuwe 

boek. Juist genoemde soorten zijn namelijk erg 

flets afgebeeld. Deze vogels zijn in werkelijkheid 

veel mooier dan hier op het plaatje. Bij Ransuil en 

Velduil is de ondervleugel te geel afgedrukt. Ook 

het kleurgebruik bij de beide goudhaansoorten is 

niet echt geslaagd. Daar staat tegenover dat er 

duizenden tekeningen heel goed geslaagd zijn!  

Mocht u de ANWB Vogelgids nog niet hebben 

gekocht, treuzel dan niet langer. Het is momenteel 

veruit de beste gids en dat ook nog eens voor een 

aantrekkelijke prijs! Worden uw ogen wat moe van 

al die kleine plaatjes, probeer dan alsnog een 

exemplaar van Europese Vogels te bemachtigen. 

Lukt dat niet meer, kom dan eens langs in de Jan 

Verwey Bibliotheek en blader door het 

schitterende boek dat hier besproken werd. 

 
 

Herfstnatuurspel in het Leeuwenhorstbos 

 
Ineke van Dijk 

 

Maandag 13 oktober was als datum geprikt voor 

het jaarlijkse herfstnatuurspel van de educatieve 

werkgroep.  En je kunt natuurlijk zoveel 

voorbereiden als je wilt, maar je blijft afhankelijk 

van het weer. Het beloofde echter een prachtige 

herfstdag te worden en iedereen van de werkgroep 

had er reuze zin in.  

 

Voor enen stonden er al heel wat kinderen met hun 

ouders te wachten om van start te gaan en we 

hebben het geweten. Vanaf één uur leek het storm 

te lopen, zoveel belangstelling was er voor het 

spel. Gelukkig hadden we in plaats van de 

gebruikelijke 400 stuks 500 exemplaren van de 

deelnemersformulieren laten drukken, maar zelfs 

daaraan hadden we snel te kort. Toen er  400 

formulieren waren uitgedeeld werd er nog maar 1 

formulier per 2 kinderen gegeven.  

 

Op een gegeven moment zelfs nog maar 1 

formulier per gezin en nog waren er mensen die 

zonder deelnameformulier op pad moesten. 

Maar ook zonder dat hebben de kinderen (en hun 

ouders) genoten.  

Als zij alle bordjes volgden, konden zij o.a. 

ontdekken  dat sommige paddestoelen buisjes en 

andere plaatjes aan de onderkant van de hoed 

hebben; ze konden de omtrek van een grote Beuk 

opmeten, een rebus maken, sporen van 

verschillende dieren ontdekken, verschillende 

vogelgeluiden raden, en nog veel meer. Op één 

plaats moesten ze raden van welk dier de 

verschillende soorten poep waren. Grote hilariteit 

natuurlijk, vooral als hen daarna dan nog een 

‘konijnenkeuteltje’ werd aangeboden. Vaak moest 

dan eerst uitgelegd worden dat het echt een snoepje 

was voordat de kinderen het durfden op te eten.  

 

Iets verderop moesten de kinderen in een voeldoos 

zoeken naar 3 vruchten die niet in het bos 

thuishoren. Voor sommigen was dit een beetje eng 
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want je weet maar nooit wat ze erin gestopt 

hebben. Vooral toen de rozenbottels wat zacht en 

fijngeknepen waren, was het inderdaad wel wat 

vies als je niets ziet. Dus, de rozenbottels eruit 

gehaald en toen ging het wat beter. Wel een heel 

gedrang de hele tijd en goed in de gaten houden dat 

iedereen aan de beurt komt.  

Bij Ankie kregen de kinderen een kaartje waarop 

ze een herfstgedichtje af konden maken. Enkele 

hiervan vindt u hieronder. 

Bij het kijkscherm moesten de kinderen uitvinden 

welke poot van een watervogel was. Hierbij  werd 

hen het een en ander uitgelegd door Rob Jansson 

die, als fanatiek vogelaar, allerlei interessante 

dingen wist te vertellen. Op het grote veld konden 

de kinderen ervaren hoe het is om als mol in het 

donker door de gangen te kruipen.  

Ze kregen een petje op, waarop een mollenkop was 

genaaid  met zijflappen, zodat ze alleen een beetje 

naar beneden konden kijken (prachtig uitgevoerd 

door Dorry Paumen). Tot slot moesten ze ruiken 

aan een fijngewreven blaadje om de plant Munt te 

herkennen. 

 

Bij de 'kraam' aan het eind van de speurtocht 

kregen de kinderen hun natuurkenniskaart 

uitgereikt. Iedereen was zeer enthousiast. Ook de 

vele spelbegeleiders vonden het heel erg leuk, 

maar zij waren ook van mening dat het echt niet 

drukker mag worden. Nu al was het een hele toer 

om alle spellen in goede banen te leiden. Gelukkig 

hadden we dit jaar de hulp van ‘nieuwe’ mensen 

als Lutgarde Roelant,  Paulette van Gijlswijk, René 

van Dijk, Rob Jansson, Robert Sluijs en Wim 

Verbeek. 

 

Een bloemlezing van de aangevulde gedichtjes: 

 

Daar schuift op ritselsloffen 

Oktober door het bos, 

waar hij voorbij komt, 

zingt het mos.                 

 

Daar schuift op ritselsloffen 

Oktober door het bos, 

waar hij voorbij komt            

laten de blaadjes los. 

 

Daar schuift op ritselsloffen 

Oktober door het bos, 

waar hij voorbij komt 

brengt hij kleur in het bos 

 

Daar schuift op ritselsloffen 

Oktober door het bos, 

waar hij voorbij komt 

feest september erop los                    

 

Daar schuift op ritselsloffen 

Oktober door het bos, 

waar hij voorbij komt 

glijdt hij uit over een bananentros  

 

 

Daar schuift op ritselsloffen 

Oktober door het bos, 

waar hij voorbij komt 

hoor je de kastanjes ploffen 

 

 

NOG een STADSE VLERK........ 
 

Dick Pekelharing  

 

In het septembernummer van De Strandloper stond 

een artikel van Kees Verweij onder deze titel, die 

deze weer had overgenomen van een artikel in het 

NRC. 

Het artikel ging over het feit dat steeds meer 

roofvogels de grote stad als broedterrein 

ontdekken, met name de sperwer. 

Omdat ik dit zo'n mooie titel vond heb ik die ook 

maar  weer  gebruikt. 

Bovendien gaat dit stukje ook over een roofvogel 

die zich aanpast aan het stadse leven, nl. de 

Slechtvalk. 

In ons land is deze grote valk een zeer schaarse 

broedvogel, trekt in klein aantal door terwijl er ook 

wel overwinteraars zijn. 

Het nest bouwen zij bij voorkeur op rotswanden, 

maar bij gebrek daar aan nemen zij ook genoegen 

met masten, bomen of hoge gebouwen. En aan dit 

laatste ontbreekt het in Nederland niet bepaald. 

De werkgroep Slechtvalk Nederland heeft daarom 

vrijwel alle grote energiecentrales in het land 

voorzien van een nestkast en boekt hiermee groot 

succes : vorig jaar tien broedparen, dit jaar veertien 

tot vijftien. 

Ook in de pijp van de Hemcentrale in Amsterdam 

was maart vorig jaar een nestkast ingebouwd. Deze 

pijp is maar liefst 120 meter hoog.  
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Om Noordwijkers een idee te geven van de hoogte, 

geef ik u de hoogte van de vuurtoren in Noordwijk 

: niet meer dan 33 meter.  De pijp van de centrale 

is dus bijna vier keer zo hoog ! 

Nadat een lid van de vogelwerkgroep Amsterdam 

een mannetje en een vrouwtje had zien 

rondzweven rond de pijp, werd op 12 april de pijp 

beklommen (via stalen trappen tussen de eigenlijke 

schoorsteen en de buitenwand) en werden in het 

nest drie eieren aangetroffen.  

Vanuit hun kast hebben de valken een prima 

uitzicht en er zullen ook wel een flink aantal 

stadsduiven zijn geslagen door het paar.  

Dit doen ze veelal door hun prooi in een razende 

duikvlucht te slaan.  

Schattingen over de snelheden waarmee dit gebeurt 

lopen uiteen van 180 tot 300 km per uur.  

Eind april werd vastgesteld dat twee van de drie 

eieren waren uitgekomen. Een weekje later werden 

de vogels geringd. 

Volgens de experts van de werkgroep waren het 

twee mannetjes. 

Naar verwachting zullen de valken eind mei  begin 

juni na een paar dagen springen en klapwieken hun 

eerste rondje in de omgeving gaan vliegen. Dan 

zijn ze ongeveer veertig dagen oud. 

Analyse van de veren die de ringers van de 

plukplaats meenamen, leerde dat het menu van de 

valken behoorlijk gevarieerd was. De belangrijkste 

slachtoffers waren duiven en spreeuwen, maar ook 

kok- en stormmeeuwen, lijsters, gierzwaluwen, een 

visdief en een houtsnip bleken op het menu te 

hebben gestaan. 

Begin juni  begonnen de eerste vlieglessen rondom 

de pijp.   

Helaas liep dit voor een van de jonge vogels op 

fatale wijze af. 

Bij het aanvliegen van het vrouwtje met een van de 

jongen naar een schoorsteen, maakte het jong een 

rampzalige landing en kwam terecht ín de 

schoorsteen. Deze schoorsteen was niet in gebruik, 

maar had nog wel een temperatuur van een paar 

honderd graden. 

 

Het andere jong begint steeds beter te vliegen en 

als hij na een jaar geslachtsrijp is, bestaat er een 

grote kans dat hij zich in de omgeving vestigt.  

 

 

Bronnen : Het Parool van 19 april 2003 

   Het Parool van 14 mei  2003    

   Het Parool van   3 juni  2003 

 

N.B. 

Kerktoren De Peperbus in Zwolle staat momenteel 

in de steigers in verband met restauratie-

werkzaamheden.  

Van deze gelegenheid is door de werkgroep 

Slechtvalk Nederland gebruik gemaakt om een 

"torenhoge" nestkast voor slechtvalken te 

installeren.  

Het wachten is nu op een paartje. 

 

Bron : De Telegraaf van 28 mei 2003.    
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W. Andelaar 

 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 

een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 

iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

 

Via een kennis kreeg ik het aanbod om de 

vogeltrek vanuit de koepel van hotel Noordzee, nu 

Mercure geheten, te komen bekijken. Ik moest 

onmiddellijk denken aan de glorieuze dagen van 

het Trekstation Noordwijk. Onder de bezielende 

leiding van Jan Verwey, nog maar een jongen van 

een jaar of achttien, ging in het najaar van 1918 

een groep mensen de vogeltrek bestuderen. Jan P. 

Strijbos was een van de waarnemers die de vogels 

vanuit het genoemde koepeltje bekeek. In zijn boek 

Vogelvrij beschrijft hij een ontmoeting in het hotel 

met een dame die in adamskostuum uit een 

badkamer komt. Waarbij Jan Verwey de 

opmerking maakt:` Jong wijfje in prachtkleed!`  

In datzelfde boek van Strijbos staat een hoofdstuk 

over de mensen die hij gekend heeft. Naast 

Verwey waren dat onder andere Thijsse, de broers 

Nico en Luuk Tinbergen, Wigman, Tolman en 

Joost ter Pelkwijk. Op een markt in Bredevoort 

raakte ik in gesprek met iemand die de schoonzoon 

van Ter Pelkwijk is en een exemplaar zocht van 

het boekje dat door zijn schoonvader is 

geschreven. Thuisgekomen vond ik het bewuste 

boekje, DEZE MOOIE WERELD, in de winkel 

van mijn zoon en besloot het eerst maar eens zelf 

te lezen. Uit een voorwoord van Nico Tinbergen 

blijkt dat hij tot de vriendenkring van Verwey en 

de Tinbergen`s behoorde. Net als zij was hij actief 

lid van de jeugdbond voor natuurstudie en maakte 

hij als schooljongen al een tocht naar Groenland.  

DEZE MOOIE WERELD is een schitterend 

boekje. Ter Pelkwijk vertelt daarin zijn 

belevenissen in Amerika, Indië, maar vooral op het 

strand tussen Wassenaar en Katwijk. Speciaal de 

tekeningen bij zijn verhalen zijn de moeite waard. 

Een goed voorbeeld is het verslag van een 

strandwandeling waarbij hij een dode maanvis 

vind. DE ZWEMMENDE KOP staat er boven het 

hoofdstukje, oftewel een vis zonder lichaam. Met 

hulp van een schelpenvisser wordt het beest op een 

schelpenkar naar Katwijk vervoerd. De maanvis is 

een dier van de open zee en prefereert het warmere 

water, maar wordt ook wel eens in de Noordzee 

aangetroffen. Zo verongelukte het dier dat Ter 

Pelkwijk vond op het strand van Katwijk. De 

tekeningen bij het verhaaltje zijn in één woord 

verukkelijk.  

De vis wordt daarbij twee maal afgebeeld, een keer 

met een blik op het inwendige van het dier. Uit de 

tekeningen blijkt de wonderlijke vorm van de vis 

waarbij de staart niet veel meer dan een gegolfd 

randje achter langs het lichaam is. 

Ter Pelkwijk kwam jong aan zijn einde. Als 

visserijbioloog in Indië melde hij zich bij het begin 

van de oorlog als vrijwilliger op een mijnenveger. 

Bij een poging het schip naar Australië over te 

brengen werd het schip door de Japanse vijand tot 

zinken gebracht. Zijn boekje echter doorstaat de 

tand des tijds. Er staat een klein hoofdstukje in 

over trekkers. Dat gaat niet over de vogeltrek, maar 

over rosse vleermuizen. Net als veel vogels trekken 

ze van en naar hun winterkwartier.  

Hij besluit het hoofdstukje als volgt: Plotseling 

verdwijnen ze dan. Waarheen? Als je boft, zie je ze 

het volgend jaar terug. 
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Natuurontwikkeling langs de Langevelderslag 
 
Jelle van Dijk 
 

Tot voor kort lagen aan het begin van de 

Langevelderslag aan weerszijden van de weg 

kleine graslanden. Hier liepen af en toe enkele 

schapen, paarden of pony’s. Deze graslanden 

vormden een deel van de beheerseenheid 

Langeveld, eigendom van de Stichting Het Zuid-

Hollands Landschap. 

In de winter van 2002/2003 werden op last van het 

Zuid-Hollands Landschap de beide graslandjes 

afgeplagd en gedeeltelijk uitgegraven. Aan beide 

zijden van de weg werden poelen aangelegd. Ook 

werd een begin gemaakt met de aanleg van een 

duinrel. Het is de bedoeling dat in de komende 

jaren deze duinrel wordt doorgetrokken naar het 

zweefvliegveld. Met een duinrel wordt een 

gegraven waterloopje aangeduid dat gevoed wordt 

door drangwater vanuit de duinen. Bij deze 

werkzaamheden zullen in de overige graslanden 

tussen de Langevelderslag en de ingang van het 

zweefvliegveld ook paddenpoelen worden 

gegraven. Dit gebied zal dus een aanzienlijke 

gedaantewisseling ondergaan! 

In de zomer van 2003 daalde de waterstand 

aanzienlijk, maar er bleef toch enkele decimeters 

water in beide poelen staan. Deze poelen bleken 

direct al aantrekkelijk te zijn voor amfibieën, niet 

alleen voor de Gewone Pad, maar ook voor de 

Rugstreeppad. De laatstgenoemde soort is 

vermoedelijk vanuit de duinen hier gekomen. 

Rugstreeppadden zijn echte zwervers die nieuwe 

poelen snel weten te vinden. Bij de jaarlijkse 

paddencontroles op de nabijgelegen Vogelaardreef 

worden eigenlijk nooit Rugstreeppadden 

aangetroffen. 

Om de ontwikkeling van de vegetatie in dit gebied 

goed te kunnen volgen werd het terrein zesmaal 

bezocht. De bezoeken vielen in de periode 11 juni 

– 19 oktober 2003. Bij elk bezoek werd de lijst van 

gevonden soorten verder aangevuld. Dit leverde 

aan het eind van het seizoen een lijst op met 138 

soorten planten en 9 soorten mossen. Voor de 

determinatie van de mossen werd de hulp van Joop 

Kortselius ingeroepen. 

Van enkele planten kon de soort niet worden 

vastgesteld omdat bloemen en/of vruchten 

ontbraken. Dat was onder andere het geval bij de 

rozetten van toortsen. Deze werden als Verbascum 

spec. in de lijst opgenomen Ook zijn er soorten 

waarvan de determinatie tot op soortniveau altijd 

bijzonder lastig is. Hierbij kan gedacht worden aan  

soorten van de geslachten  Agrostis (struisgras) en 

Callitriche (sterrenkroos). Ook deze vondsten zijn 

opgenomen als Agrostis spec. en Callitriche spec. 

  

Om een indruk te geven  van de ontwikkeling 

van de vegetatie volgen hier de aantekeningen 

die na elk bezoek werden gemaakt, aangevuld 

met wat commentaar. 

11 juni 

Opvallend zijn de vele bloeiende exemplaren van 

de Grote klaproos. Een rood waas veroorzaakt door 

de bloeiende Schapezuring kenmerkt de drogere 

delen. In het zuidelijk deel staat opvallend veel 

Avondkoekoeksbloem. Langs de duinrel in het 

gebied van de Waterleidingmaatschappij Zuid-

Holland (ten noorden van de Langevelderslag) 

wordt Zompvergeet-mij-nietje gevonden. In het 

noordelijk deel staan prachtig uitgegroeide planten 

van de Kleine leeuweklauw. Doorgaans is dit een 

miniplantje van hoogstens enkele centimeters dat 

zich plat op de bodem drukt. Hier staan planten die 

wel 25 cm breed zijn en een hoogte van meer dan 

10 cm bereiken. Ook is hier een fraaie groeiplaats 

van Zilverhaver. Opvallend is dat nu al enkele 

exemplaren van de Bleekgele droogbloem worden 

gevonden. Meestal verschijnt deze soort in 

nazomer en herfst. In het noordelijk deel wordt op 

enkele plaatsen Rood guichelheil aangetroffen. Bij 

dit eerste bezoek worden al 77 soorten planten 

opgetekend. 

Door de hoge temperaturen van de laatste weken 

en de geringe regenval, begint het peil in de poelen 

langzaam te dalen. In de vochtige oeverzone staat 

opvallend veel het levermos Sponsvorkje. In de 

drogere zone slaat veel Krulmos op, dikwijls in 

gezelschap van één of meer Bryumsoorten die in 

dit stadium niet te determineren zijn. Aan het 

gekwaak in de noordelijke poel is te horen dat de 

Rugstreeppadden de poel al gevonden hebben. In 

de twee grote poelen is de groei van kranswieren 

op gang gekomen 

 

4 juli 

Nog meer dan bij het vorige bezoek bepaalt het 

rood van de Schapezuring de tint van de droge 

delen van het terrein. In het zuidelijk deel wordt 

een groeiplaats van ruim 30 polletjes Borstelbies 

gevonden. Het noordelijk deel brengt het niet 

verder dan slechts 4 polletjes. In een deel van de 

zuidelijke plas wordt sterrenkroos aangetroffen. 

Door de aanhoudende droogte daalt de 

waterspiegel verder. Hier en daar is Kruipwilg 
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opgeslagen. In het zuidelijk deel komen langs de 

bosrand op veel plaatsen  jonge Zwarte elzen op. In 

de noordwesthoek blijkt de Overblijvende ossetong 

zich gevestigd te hebben. In deze hoek bevindt 

zich al vele jaren een grote groeiplaats van deze 

soort tussen het fietspad en het hek van het 

vroegere weiland. 

Op de brede drooggevallen zone rond de 

noordelijke poel hebben zich vele tientallen 

exemplaren van de Waterpunge gevestigd. Deze 

soort verschijnt meestal snel op plaatsen in het 

duin waar vochtig zand net is drooggevallen. 

 

28 juli 

Langs de noordelijke poel zijn vele honderden 

jonge Schietwilgen opgekomen. Er is een krans 

van wilgen ontstaan. Ook langs de noordelijke poel 

is dit gebeurd, maar minder massaal. Daar is het 

aantal jongen Zwarte elzen verder toegenomen. 

Het wilgenzaad heeft blijkbaar kunnen profiteren 

van de vrij brede, natte zone die langs de poelen is 

ontstaan vanwege de continue daling van de 

waterspiegel in deze uitzonderlijk warme en droge 

zomer. Langs de noordelijke poel blijkt hier en 

daar Parapluutjesmos te staan. Het Sponsvorkje is 

in het vochtige zand overal te vinden. 

 

4 augustus 

Met Joop Kortselius wordt wat nauwkeuriger naar 

de mossen gekeken. Op veel plaatsen in het 

zuidelijke deel zijn mooie groeiplaatsen van 

Kroppluisjesmos te vinden. Dit is een typische 

pionier van vochtig, open zand. Hier en daar staat 

Purpersteeltje, maar veel talrijker is het Krulmos. 

Vele vierkante meters zijn bedekt met een Bryum-

soort die zonder sporenkapsels nog niet op naam 

gebracht kan worden. In de uitgedroogde duinrel 

aan de noordzijde begint Zilvermos opvallend 

talrijk te worden. Parapluutjesmos heeft zich sterk 

uitgebreid. Sponsvorkje is nog steeds prominent 

aanwezig. 

In de droogvallende delen van de poelen komen 

ganzevoetsoorten op: Rode ganzevoet, 

Korrelganzevoet en Zeegroene ganzevoet. Ook 

kiemen hier lisdodden en russen die nog niet op 

soort te determineren zijn. Wel duidelijk wordt dat 

de Duinrus en de Platte rus zich al gevestigd 

hebben. In de drogere delen staan verspreid heel 

wat exemplaren van het Veelkleurig vergeet-mij-

nietje, een soort die in de Bollenstreek opvallend 

algemeen voorkomt. In de uitgedroogde duinrel 

van het noordelijk deel staan nu enkele plantjes 

van de Fijne waterranonkel. Een pas uitgevlogen 

jonge Buizerd is druk in de weer om bij de 

zuidelijke poel jonge padden te vangen en op te 

peuzelen. 

8 september 

In een drooggevallen deel van het zuidelijk deel 

wordt Waternavel gevonden. Bij de duiker staan 

enkele pollen Waterpeper. Ook staat hier een 

Doornappel. Het wordt duidelijk dat de groei van 

wilgen rond de poelen massale vormen heeft 

aangenomen. Het gaat zeker nu al om enkele 

duizenden boompjes. Duidelijk is nu dat er ook 

veel jonge Grauwe wilgen staan. Ook de Kruipwilg 

is overal langs de poelen te vinden. Langs de 

zuidelijke bosrand blijkt een woud van Zwarte 

elzen te ontstaan. Te zien is dat Reeën bij de 

zuidelijke poel aan de wilgjes geknabbeld hebben. 

 

19 oktober 

In het noordelijk deel wordt een kiemplant van de 

Moerasandijvie aangetroffen. De Bleekgele 

droogbloem blijkt zich nu op een tiental plaatsen 

gevestigd te hebben. De ganzevoetsoorten hebben 

zich verder uitgebreid en worden blijkbaar erg 

gewaardeerd door herten en konijnen. De 

oppervlakte met Zilvermos heeft zich sterk 

uitgebreid en bedekt nu enkele vierkante meters in 

het zuidelijk deel. De jonge Schietwilgen hebben 

inmiddels een hoogte van enkele decimeters 

bereikt. Dat geldt ook voor de vele Zwarte elzen in 

het zuidelijk deel. 

 

Wilgenactie 

Na rapportage aan de beleidsmedewerkers van het 

ZHL over de ontwikkeling van elzen en wilgen 

langs de poelen, werd besloten om vrijwilligers te 

vragen deze boompjes te verwijderen. Hierdoor zal 

de ontwikkeling van een gevarieerde begroeiing 

met water- en moerasplanten in de oeverzone meer 

kansen krijgen dan bij een ongestoorde groei van 

de duizenden wilgen. Op zaterdag 1 november 

2003, de nationale Natuurwerkdag, hebben 13 

leden van onze vereniging de handen uit de 

mouwen gestoken om de wilgjes rond de poelen in 

het noordelijk deel uit de grond te trekken. Op 

zaterdag 8 november werd het werk met vier man 

afgerond bij de zuidelijke poel. Op beide dagen 

bleek het nog wel mogelijk om de zaailingen van 

Schietwilg en Grauwe wilg uit de grond te trekken, 

al leverde dat zonder tuinhandschoenen wel flinke 

blaren op! Onvoorstelbaar hoe lang de wortels in 

enkele maanden al kunnen zijn. Van de Zwarte 

elzen die in droger gebied staan, kon slechts een 

deel verwijderd worden. Alleen langs de zuidelijke 

poel werd een elzenrand met enig graaf en 

spitwerk verwijderd. 

In de komende jaren zal de ontwikkeling van de 

vegetatie nauwkeurig worden gevolgd. 

Belangstellenden kunnen de lijst van gevonden 

planten en mossen in 2003 aanvragen. 



 14 

 

HET GELUID VAN SCHIER 
 

Koene Vegter 

 

Op een van de mooiste nazomer weekenden van 

het jaar vertrok een 36-tal natuurliefhebbers naar 

Schiermonnikoog om daar van 19-21 september 

2003 te ontdekken wat dit fraaie waddeneiland 

zoal te bieden heeft. En dat is heel wat, zoals 

onderstaand verslag zal leren. Onder hen bevond 

zich niet Verenigingsvoorzitter Jelle van Dijk, die 

vanwege zijn 35-jarig huwelijksfeest met 

echtgenote Coby in tegenovergestelde richting was 

gespoord. Om dit voor hen heuglijke feit, maar 

voor ons bittere gemis te compenseren waren maar 

liefst twee oud-voorzitters ingeschakeld in de 

persoon van Willem Baalbergen en Hein Verkade 

om het excursiegezelschap toch van de nodige 

kennis en kunde te voorzien. Ook oud-organisator 

Rien Sluys had zich na een kleine 

onthoudingsperiode weer onder de deelnemers 

gemengd om te zien hoe de nieuwe ploeg van 

organisatoren het er vanaf zou brengen. 

Na enig gezoek en geploeter rondom de bij 

aankomst in volledige duisternis gehulde Talsma-

boerderij De Kooiplaats bleek dat doktoren George 

Hageman en Pieter de Jong moeiteloos te lukken, 

ondanks het gegeven dat wellicht om gezond-

heidsredenen enigszins het mes was gezet in de 

bieraanvoer, wat door de talloze meegevoerde 

wijnen overigens ruimschoots teniet werd gedaan. 

Nu snel over naar de waarnemingen, anders denkt 

de voorzitter nog dat wij er in zijn afwezigheid een 

potje van hebben gemaakt. 

De zaterdagochtend begon met een zeer fraaie 

zonsopgang boven een grijs-mistig wad, met een 

extra cachet door de melancholieke zang van 

klagende Wulpen, luid tju tju-ende Groenpoot-

ruiters en Tureluurs, het mooie fluitgeluid van 

Smienten en de lome wiekslag van honderden 

overvliegende Bergeenden. Ook nog voor het 

ontbijt werd een snel flitsende kleine valk 

gesignaleerd, zeker geen Torenvalk, maar of het nu 

een Smelleken of een Boomvalk was daar bestond 

ook na het smeren van de leeftocht voor die dag 

nog geen eenstemmigheid over. 

In tegenstelling tot de gebruikelijke route op de 

eerste dag richting Kwelder en Kobbeduinen, werd 

nu besloten om vanwege opkomend water eerst 

weer richting wad te gaan, waar een diepgaande 

studie werd gemaakt van de nu eens zeer duidelijke 

en dan weer meer subtiele verschillen tussen Bonte 

Strandloper, Krombekstrandloper en Kanoeten. 

Gelukkig afgewisseld door Bontbekplevieren die 

tenminste onmiskenbaar waren.  

Vanwege het wat ouder wordende leeftijdskarakter 

van de deelnemersgroep – sommigen meenden 

zelfs slechts met de eigen meegebrachte 

versnellingenfiets uit de voeten te kunnen – werd 

in een gezapig tempo richting aanlegsteigers voor 

veerboot en pleziervaartuigen gekoerst. Hier kon 

ook de jongere garde in de persoon van René 

Bouwmeester aan zijn trekken komen door op 

krabbenvangst te gaan.  

Een tot dusver enigszins verwaarloosd 

excursieonderdeel dat niettemin veel interessants 

kan opleveren, zoals Nel Nooyen in grote 

opwinding ontdekte toen bij opening van het 

achterklepje van een der dieren opeens twee 

penisjes tevoorschijn kwamen, volgens de kenners 

goed voor de mogelijkheid tot urenlange 

voldoening. 

De lunch bij paal 3 op het strand bracht weer enige 

rust teweeg en zorgde tevens voor een aangenaam 

uitzicht op een grote groep zich vlak voor de kust 

op een zandbank verpozende zeehonden. 

In de middag werd richting Westerplas gekoerst, 

waar een grote rijkdom aan watervogels werd 

gesignaleerd, waaronder diverse soorten meeuwen 

en eenden, waarbij laatstgenoemden door hun 

onduidelijke kleed niet altijd even eenvoudig te 

determineren waren. Was een invliegende groep 

Watersnippen al een lust voor het oog, onbetwist 

hoogtepunt was hier toch de aanwezigheid van een 

steeds groter wordende groep Kleine Zilverreigers 

die zich met adembenemende duikvluchten, 

waarbij ook de zwart-gele poten goed te zien 

waren, op de plas stortte tot een totaalaantal van 44 

was bereikt.  
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Menigeen waande zich hierbij in mediterrane 

sferen, maar sinds enkele jaren is de Kleine 

Zilverreiger een op de wadden duidelijk in aantal 

toegenomen broedvogel. 

 

 

Ook kiekendieven werden in deze omgeving 

waargenomen, heel fraai een vrouwtje Bruine 

Kiekendief en een mannetje Blauwe Kiekendief. 

Deze laatste betekende voor sommige deelnemers  

de eerste waarneming van deze soort en Robert 

rigens ook nog te bewonderen in huize De 

Heerlijkheyd waar een lokale verzamelaar van het 

werk van kunstenaar en roofvogelkenner Jaap 

Deelder woonde. 

De dag eindigde met een al even fraaie 

zonsondergang over de Kooiplas, waar de ene na 

de andere Torenvalk voor een mooi silhouet 

zorgde.  

De avond bracht behalve macaroni à la Sluys tot 

verdriet van sommigen en vreugde van anderen na 

een eenjarige stop een hernieuwd optreden van het 

fenomeen Waddenquiz, die met voorsprong werd 

gewonnen door marathonloper Wim Plaatzer en ex 

aequo op de tweede plaats nieuwkomer  

Ton Grimbergen en oudgediende Hein Verkade, 

die daarbij tevens werden uitverkoren om de quiz 

voor volgend jaar te mogen organiseren. 

De volgende dag bleek het nogal heiige weer 

omgeslagen in een kraakhelder licht met de nodige 

wind, wat ’s ochtends vroeg het eerst door de 

Sluyzen onderkend werd, die zich ook als enigen al 

voor zevenen strandwaarts richting zeetrek 

spoedden. Een moed die niet onbeloond bleef, 

zoals ook pas na het ontbijt gearriveerden nog 

enigszins konden meemaken.  

Een van de hoogtepunten was een op het strand 

goed waar te nemen Vorkstaartmeeuw; maar 

daarnaast ook zo’n honderd Jan-van-genten, enkele 

Kleine en Grote Jagers, talloze Zwarte Zee-eenden 

en Smienten, Grote Sterns, Wintertalingen en een 

Grauwe Pijlstormvogel. Een volledig overzicht van 

3 uur zeetrek waarnemingen is doorgegeven aan de 

officiële registratie hiervan, waarmee ook het meer 

getalsmatige en wetenschappelijke aspect van deze 

excursie niet verwaarloosd werd. 

Verder waaierde iedereen uit over het eiland op 

deze buitengewoon fraaie zondag; de een 

wanhopig op zoek naar de gisteren door Aad Bijl 

bij de Westerplasdijk gesignaleerde Baard-

mannetjes, de ander stelselmatig op pad naar 

nieuwe biotopen om de soortenlijst verder te 

kunnen aanvullen.  

Sommigen stortten zich hierbij vooral op het 

terrasleven waar in elk geval nog de Huismus 

gescoord kon worden, die er bij even niet opletten 

overigens geen been in zag om de net bestelde 

appelkruimeltaart buit te maken.  

Een verlies dat gelukkig in de namiddag kon 

worden goedgemaakt door de verjaardagstraktatie 

van Jenny Deelder. 

Hierna werd op een overvolle boot richting 

Friesland huiswaarts gekoerst. Dat dit ook wel tijd 

werd en de vermoeidheid in het gezelschap begon 

toe te slaan bleek toen ter hoogte van de rode 

vuurtoren een Grote Burgemeester werd 

gesignaleerd, die echter door de ene oud-voorzitter 

als een gesleten Zilvermeeuw en door de andere als 

een Zilverreiger werd beoordeeld.  

Het zal duidelijk zijn dat wij dit niet meer in onze 

tellingen kunnen opnemen, waarmee de totaalscore 

van de in dit waddenweekend waargenomen 

soorten op een respectabel aantal van 102 is 

gekomen.  

 

Tevens werd weer eens duidelijk dat de echte 

voorzitter, hoewel het een tijdlang goed ging, toch 

wel moeilijk te vervangen is, zodat wij Jelle van 

Dijk op het volgende waddenweekend – van 17 tot 

19 september 2004 op Vlieland - weer in ons 

midden hopen te hebben. 
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Gewone Zeeoor op het Noordwijkse strand 
 
Jelle van Dijk

Na de harde wind uit west tot noordwest op 4 en 5 

oktober 2003 draaide de wind op 6 oktober naar 

oost en bleef enige dagen hard uit die richting 

waaien. Het gevolg hiervan was dat door de sterke 

onderstroom grote hoeveelheden schelpdieren, zee-

anemonen, veenbonken en ander materiaal op het 

strand werden gedeponeerd. Op 13 oktober liep ik 

van Katwijk naar Noordwijk om vooral op vogels 

te letten. Katwijkse waarnemers hadden een Rosse 

Franjepoot achter de branding zien zwemmen en 

ook waren verschillende jagers gemeld. 

Net voorbij paal 85, dus op Noordwijks 

grondgebied, zag ik opeens een vrij grote schelp 

liggen waarvan de binnenzijde glinsterde in het 

zonlicht. De glinstering werd veroorzaakt door de 

laag parelmoer. Mijn eerste gedachte was dan ook 

dat ik hier te maken had met een fossiele 

mosselsoort wel vaker op het strand wordt 

gevonden en die ook opvalt door een 

parelmoerlaag. Bij het oprapen bleek echter 

onmiddellijk dat het hier in het geheel niet om een 

fossiele schelp ging. De bovenzijde was rood met 

groenige vlekken. Het meest opvallend waren de 

zes openingen in de buitenste winding. Deze rij 

werd voortgezet met zeven ‘oogjes’ die niet 

geopend waren. Aan de onderzijde viel verder de 

brede platte rand aan de voorzijde op. Ik besloot de 

schelp mee te nemen, denkende dat het hier om een 

exotische verrassing ging die op onverklaarbare 

wijze op het Noordwijkse strand was beland. 

Op 7 november liet ik de schelp aan Wim Kuijper 

zien. Hij raadde mij aan verder te zoeken in het 

geslacht Haliotis, de zeeoren. In de Elsevier Gids 

van strand en kust van Campbell vond ik een 

plaatje dat goed overeen komt met mijn vondst. 

Het zou wel eens de soort Haliotis tuberculata 

kunnen zijn. Het boekje liet verder weten dat deze 

zuidelijke soort tot op de Kanaaleilanden te vinden 

is. Als je eenmaal zover bent, kun je met succes 

verder gaan zoeken op het Internet.  

Door het geven van de wetenschappelijke naam in 

het zoekprogramma Google kreeg ik fantastische 

plaatjes van deze wonderlijke slak te zien.  

Het laatste restje twijfel was hiermee verdwenen.  

Het werd hoog tijd deze vondst door te geven aan 

de archivaris van de Strandwerkgroep van de 

KNNV.  

Enkele dagen later liet Rien de Ruijter, de 

beheerder van het Centraal Syst0eem, weten dat 

het pas de vierde maal was dat deze schelp in 

Nederland was gevonden!  

 

De eerdere vondsten waren: 

26 aug. 1954 2 ex. bij ’s-Gravensande 

5 okt. 1952 1 ex bij Hoek van Holland 

21 aug. 1939 1 ex. bij de Kaloot (Zeeland). 

Deze mededeling deed mij besluiten om toch maar 

even bij Naturalis langs te gaan. Hans Adema nam 

meteen de boeken ter hand en kwam al snel tot de 

conclusie dat de determinatie juist was. Hij stelde 

voor deze soort Gewone Zeeoor te noemen. Niet 

omdat de soort gewoon is in ons land, maar omdat 

deze zeeoor langs de Franse rotskusten een gewone 

verschijning genoemd kan worden. De zeepok die 

op de schelp zit, determineerde hij als het 

Vulkaantje Balanus perforatus, volgens Hans een 

typische soort voor Het Kanaal. 

Op de site van de British Marine Life Society 

Information is onder Green Ormer een schat aan 

informatie en beeldmateriaal te vinden. Ook de 

bijgevoegde tekening is van deze site afkomstig. 

De Gewone Zeeoor is een vrij grote slak die tot 12 

cm lengte kan uitgroeien (mijn schelp had een 

lengte van 7.9 cm). In de nachtelijke uren kruipt 

deze slak met vrij grote snelheid over de 

rotsblokken, daarbij ‘grazend’ op allerlei algen. Af 

en toe worden tentakelachtige uitstekels van de 

mantel door de grootste openingen gestoken. 

Alleen bij zeer lage eb is het mogelijk de slakken 

van de rotsen te plukken. Op Jersey spreekt men 

dan van ormering tide. De Gewone Zeeoor komt 

algemeen voor in de Middellandse Zee en langs de 

Atlantische rotskusten van Frankrijk.  

De noordelijkste vindplaatsen liggen op de 

Kanaaleilanden. Al eeuwenlang worden de dieren 

hier verzameld om te worden opgediend als een 

delicatesse. Op Jersey beschouwt men het 

verzamelen van deze dieren als een typische 

activiteit die tot het culturele erfgoed van het 

eiland behoort. 



 17 

In 1999 werden op Jersey veel lege schelpen 

gevonden. Er bleek een besmettelijke ziekte te zijn 

uitgebroken en de vangst van ormers werd 

stilgelegd. Ruim de helft van de dieren kwam bij 

deze ziekte om. Pas in 2002 werd een licht herstel 

vastgesteld. Het virus bleef beperkt tot Jersey, 

Guernsey werd niet bereikt. 

Bij het vinden van een dergelijk zeldzame schelp 

vraag je je natuurlijk af hoe die schelp hier 

gekomen kan zijn. Zo te zien is de schelp niet 

zittend op een drijvend voorwerp aangespoeld. 

Daarvoor is de bovenzijde hier en daar te versleten. 

Het is duidelijk dat de schelp een tijdlang over de 

zeebodem heeft gerold. Dat neemt niet weg dat de 

schelp een deel van het traject wel degelijk 

drijvend kan hebben afgelegd. Toch blijft het 

merkwaardig dat een soort die tot op de 

Kanaaleilanden talrijk is, zo zelden in Nederland is 

aangespoeld. Te meer omdat deze slak al 

eeuwenlang geconsumeerd wordt.  

Natuurlijk moet ook niet worden uitgesloten dat 

een achteloze strandwandelaar die als souvenir een 

mooie schelp van Jersey had meegenomen, deze 

schelp opeens zat is en hem uit zijn jaszak wipt. 

Hoe het ook zij, het blijft een leuke vondst. 

 

 

KRAANVOGELS KIJKEN IN NOORD-OOST 

DUITSLAND  
 
Kees Verweij en Dineke Kistemaker 

 
Het was al jarenlang een wens van ons om de 

Kraanvogeltrek ook te bekijken in Noord-oost 

Duitsland, op en rond het eiland Rügen. 

Kraanvogels hebben vanuit het noorden van Europa 

een tweetal trekroutes naar het zuiden, n.l. een 

westelijke, die voert over Duitsland, Frankrijk en 

Spanje, en een oostelijke, die loopt via Hongarije 

naar het zuiden richting Noord-Afrika.  

Een bekend verzamelpunt voor Kraanvogels op de 

westelijke route is Lac du Der de Chantecocq in 

Noord-oost Frankrijk. In en rond een groot stuwmeer 

verzamelen zich in het voor- en najaar tienduizenden 

Kraanvogels, die dan gedurende enkele weken 

voedsel vinden op maïs- en graanakkers en slapen op 

enkele droge plaatsen in het stuwmeer. Ook het 

gebied Hortobagy in Hongarije is zo'n verzamelpunt, 

maar dan op de oostelijke trekroute. Ook daar 

hebben we vele uren staan kijken naar de 

tienduizenden vogels, die 's avonds terugkeerden 

naar hun slaapplaatsen. 

Omstreeks begin oktober komen de eerste 

Kraanvogels uit Scandinavië in Oost Europa aan. Al 

snel groeit hun aantal tot enkele tienduizenden. 

Overdag zie je ze her en der op de akkers lopen, 

soms in groepen van enkele honderden bij elkaar. De 

meest spectaculaire ogenblikken zijn de vroege 

ochtend en 's avonds tegen het tijdstip, waarop de 

zon ondergaat. Enkele malen hebben we 's morgens 

gestaan bij het eiland Kirr, vlak tegenover het 

vasteland. Nog voordat het goed licht wordt zie je de 

Kraanvogels, die mannetje aan mannetje op de 

slaapplaatsen staan, al onrustig worden. Het 

getrompetter wordt luider en weldra zie je de eerste 

groepjes opstijgen in de richting van de akkers, waar 

zij de rest van de dag zullen verblijven.  

‘s-Avonds, tegen zonsondergang, zie je dan weer in 

grote groepen terugkeren naar de slaapplaatsen, waar 

ze met enkele tienduizenden gezamenlijk de nacht 

doorbrengen. 

Kirr is een klein eilandje, dat ligt tussen het 

vasteland en het schiereiland Fischland. 

We stonden begin oktober op een camping bij het 

dorpje Pruchten op het vasteland tegenover het 

schiereiland Fischland. Toen we 's-middags op 4 

oktober daar aankwamen hoorden we al een luid 

getrompetter. De camping bleek juist op de goede 

plek te liggen, want aan drie zijden van deze 

camping lagen akkers met bosjes, waartussen 

honderden Kraanvogels liepen. Zelfs vanuit de 

caravan waren zij goed te zien. Dit gold ook voor de 

trek van en naar de slaapplaatsen. Een wekker was 

's-morgens niet nodig, want zodra als het licht werd 

hoorde je overal het luide getrompetter van de 

Kraanvogels in de lucht en een uur later liepen er al 

velen op de akkers rond de camping.  
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De slaaptrek hebben we het mooist gezien aan het 

einde van het schiereiland Fischland. Vanuit onze 

camping konden we via een smalle dam en een brug 

het schiereiland gemakkelijk bereiken. Aan de 

overkant konden we nog een aantal kilometers in de 

richting van het eindpunt rijden. Op een gegeven 

moment was er een parkeerplaats, waar 

we met onze auto niet verder konden. We 

gingen verder met de fiets door een 

afwisselend landschap met weiden en 

bossages. Na ongeveer 8 kilometer 

bereikten we de kijkhut, die uitstekend 

was ingericht voor de observatie van 

Kraanvogels. Dit eindpunt van het 

schiereiland heet Pramort en vanuit de 

kijkhut zijn de eilandjes Werder en Bock 

goed te zien. 

Het eigenlijke spektakel begint ook hier 

tegen zonsondergang. Het was een 

prachtige heldere avond en bijna windstil. 

Plotseling klonk overal weer het luide 

getrompetter. Ineens zat de lucht vol met 

Kraanvogels en nog steeds kwamen er 

van alle kanten nog bij. Naar schatting 

ging het hier om aantallen tussen de 

20.000 en 30.000. In groepjes zie je ze 

vlak voor je op de eilandjes neerstrijken 

en zich als het ware installeren voor de 

nacht. Heel bijzonder was de mooie rood 

ondergaande zon, waartegen de vele 

tienduizenden Kraanvogels duidelijk 

afstaken. Kortom, een spektakel om niet 

meer te vergeten. Toen de slaaptrek na 

ongeveer 1½ uur afgelopen was moesten 

we eerst nog per fiets een eind in het 

donker terug en dan de fietsen in het 

donker op de auto zetten. Niettemin 

keerden we voldaan naar onze caravan 

terug. 

In het westen van het eiland Rügen, dat 

iets verder naar het oosten ligt, ligt het 

schiereiland Ummanz. Ook hier bevindt 

zich een belangrijk verzamelpunt van 

Kraanvogels. Een goede uitvalbasis is de 

camping Heidehof bij het dorpje Gingst. 

Ook hier troffen we het met de slaaptrek, want de 

camping bleek precies te liggen tussen de slaapplaats 

op Ummanz en de akkers. Zowel 's-morgens als 's-

avonds hoefden we alleen maar voor onze caravan te 

gaan zitten om de Kraanvogels soms vlak boven je 

hoofd te zien overtrekken. 

We zijn 's-avonds ook een keer op Ummanz zelf 

gaan kijken. Via een weg met zg. dubbele 

betonstroken, die je wel meer aantreft in de 

voormalige DDR, kwamen we terecht bij een 

restaurant met de toepasselijke naam "Zum 

Kranich". Rond dit restaurant stonden al vele 

vogelaars, waaronder een aantal Nederlanders, te 

wachten op de komst van de Kraanvogels. Ook hier 

werden we bepaald niet in onze verwachtingen 

teleurgesteld. Even voor zonsondergang kwamen er 

vele duizenden vogels voor ons neerstrijken. 

Je zou uit het voorgaande kunnen afleiden, dat we 

gedurende twee weken alleen maar naar 

Kraanvogels hebben gekeken. Dit is zeker niet het 

geval, want er is daar nog veel meer te zien. Overal 

liggen prachtige oude bossen en in tegenstelling tot 

in Nederland waren er op dat moment vele 

paddestoelen te zien. Ook verschillende plaatsen zijn 

een bezoek waard, zoals de oude Hanzesteden 

Stralsund, Barth en Ribnitz-Damgarten. Het eiland 

Rügen is vooral aan de oostzijde heel verrassend 

door zijn steile krijtkust, die op sommige plaatsen 

wel meer dan 100 meter uit zee oprijst.  
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De werkelijk monsterlijk grote vakantiekolonie van 

Hitler, de Prora, mag u daar ook zeker niet missen. 

Het gebouw, dat voor een deel al tot een ruïne is 

vervallen, is niet minder dan 4.5 kilometer lang en 

telt ruim 20.000 kamers. Ook bijzonder is het kleine 

eiland Hiddensee, waar we een hele dag hebben 

rondgefietst en naar vogels hebben gekeken. 

Naast Kraanvogels zijn er nog vele andere soorten 

vogels te zien, zoals de imposante Zeearend, die 

soms wel 5 maal per dag aan ons voorbij trok of 

mooi in de bomen te zien was. Ook andere 

roofvogels als Buizerden, Zwarte- en Rode wouwen, 

Smelleken e.d. trokken onze aandacht. Daarnaast 

kwam ook de ganzentrek aardig op gang en van 

velen kregen we het vermoeden, dat ze al op weg 

naar Nederland waren. 

Dit is nog maar een beknopte impressie van ons 

kraanvogelavontuur in de twee eerste weken van 

oktober. We gaan zeker nog eens een keer terug.  

  

Een nieuwe meeuw... 
 

Hein Verkade 

Het is 29 september. Een stralende zon, windstilte 

en laagwater nodigen uit om over het strand 

richting provinciegrens te fietsen. Onderweg wordt 

regelmatig gestopt om de rustende meeuwen en 

sterns te observeren en te tellen. Kenmerkend voor 

deze zomer zijn de lage aantallen vogels op het 

strand. Vermoedelijk is voedselschaarste een 

belangrijke oorzaak. Het warme zeewater en het 

langdurig ontbreken van wind tijdens de warme 

zomer van 2003 zijn hier waarschijnlijk debet aan. 

Het is pas bij strandpaal 73 wanneer de eerste 

flinke groep meeuwen in zicht komt. Dit stille 

strand ten noorden van de Langevelderslag nodigt 

uit om  de groep wat nader te bekijken.  

Gezien de tijd van het jaar is het niet zo 

verwonderlijk dat de hoofdmoot bestaat uit Kleine 

Mantelmeeuwen. Deze zijn op weg van hun 

noordelijke broedgebied richting Portugal en 

Marokko, waar de meeste de winter doorbrengen. 

Dit wordt bevestigd door een adulte vogel met een 

blauwe kleurring: het is een Noorse vogel. 

Vervolgens zijn de Zilvermeeuwen het meest 

talrijk, verder aangevuld met enkele Storm-, Kok-, 

Grote Mantel- en twee adulte Geelpootmeeuwen.  

De Kleine Mantelmeeuwen ruien volop, hun 

kenmerkende grijsgestreepte ‘winterkop’ is bij de 

meeste volwassen vogels goed te zien. Temeer 

hierdoor valt mijn oog op een vogel met een 

sneeuwwitte kop en zwarte mantel. Het is een 

opvallend kleine vogel, waarvan alleen de vleugel- 

en snavellengte door hun lengte opvallen.  De kop 

is kort, klein en rond als van een Stormmeeuw. 

Ook de pootlengte, en dan vooral het onderbeen is 

beduidend korter dan die van de Kleine Mantels 

eromheen. De mantel heeft vooral richting 

vleugelpunten een groenige (eksterkleurige) glans. 

Zelfs de ‘zwarte’ mantel van de Grote 

Mantelmeeuw erachter is meer antraciet van kleur. 

Bijna alle meeuwensoorten hebben in hun zwarte 

vleugelpunten één of meer witte stippen, welke bij 

dit meeuwtje ook al ontbreken. De witte achterrand 

van de armpennen steekt fel af  tussen al het 

zwart........ er zit een Baltische Meeuw vlak voor 

me! Een eenzame wandelaar bewijst me een dienst 

door de vogel ongewild te laten opvliegen. Nu is 

duidelijk te zien dat aan de onderkant van de 

vleugelpunt wél een wit puntje zichtbaar is. Vijftig 

meter verder strijkt hij weer neer, nu naast een 

Stormmeeuw.  

Een Baltische Meeuw? dat klinkt misschien nieuw, 

en dat is hij eigenlijk ook een beetje. 

In het verleden werden bij de Kleine Mantelmeeuw 

drie ondersoorten onderscheiden. Ten eerste was 

dat Larus fuscus graellsii met een lichtgrijze 

mantel, welke vooral op de Britse eilanden 

voorkomt. Vervolgens Larus fuscus intermedius, 

uit onze omgeving en Zuid-Scandinavië, met een 

iets donkerder mantel. Tenslotte Larus fuscus 

fuscus met een volledig zwarte mantel, die vooral 

in noord-oost Scandinavië zijn broedgebied heeft. 

Behalve de mantelkleur zijn er nog een aantal 

verschillen tussen graellsii en intermedius aan de 

ene, en fuscus aan de andere kant. Zo is het postuur 

van de eerste twee veel forser dan van fuscus. 

Echter ook de trekwegen zijn totaal verschillend. 

Graellsii en intermedius volgen voornamelijk de 

Atlantische route naar hun overwinteringsgebieden 

in Portugal en Noord-Afrika. Fuscus gaat 

daarentegen via Oost-Europa en het Midden-

Oosten naar de tropische oostkust van Afrika. De 

rui verloopt ook al in totaal verschillende periodes. 

De lichtere vogels ruien in de nazomer, 

voornamelijk augustus-september. Fuscus 

daarentegen ruit pas in de winterkwartieren in 

januari-februari. Dit heeft ongetwijfeld te maken 

met zijn broedcyclus, welke in het uiterste 

noordoosten van Europa pas laat in het voorjaar 

start.  

Al deze overeenkomsten en verschillen hebben 

ertoe geleid dat men tot andere inzichten is 

gekomen. Tegenwoordig onderscheidt men in 

Nederland meestal twee soorten; Larus graellsii, 

de Kleine Mantelmeeuw, waar intermedius ook toe 
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gerekend wordt, en Larus fuscus, de Baltische 

Meeuw. Dat de laatste bij ons een zeldzame 

verschijning is, moge duidelijk zijn na 

bovenstaande beschrijving van de trekwegen.  

Nu weer terug naar de meeuwen op het strand op 

29 september. Het is al vrij laat in het seizoen voor 

Kleine Mantelmeeuwen. De vogels op het strand 

hebben dus vrijwel allemaal hun grauwere 

winterkleed met een ‘vuil’ grijsgestreepte kop. 

Hiertussen valt de verdwaalde Baltische Meeuw op 

met zijn frisse wit-zwarte zomerkleed en kleine 

formaat. Nogmaals bekijk ik de vogel goed van 

voor naar achter, het duurt misschien wel heel lang 

voor er weer één in onze omgeving verschijnt. 

Plotseling stroomt er water tussen mijn schoenen 

door; het wordt vloed.  Mijn fiets! Hij blijkt al in 

het zoute sop te liggen. De versnelling staat in het 

kleinste verzet en zit muurvast.  Dat wordt dus heel 

snel trappen richting huis. Het zoute en zoete 

zweet kruipt langzaam voort richting kruin en 

tenen. Deze dag kan niet meer stuk. 

 

Aankomstdata zomergasten 2003 in Noordwijk en omgeving 
 
Soort  Eerste 

datum 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

            

Zomertaling 04-03-1973 15-03 14-03 10-03 12-03 31-03 31-03 28-03 01-04 n.b. 16-03 

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

Grutto 15-01-1995 22-02 15-01 17-02 08-02 14-02 07-03 16-02 07-03 10-03 n.b. 

Visdief 24-03-2001 03-04 08-04 29-03 03-04 05-04 02-04 01-04 24-03 07-04 06-04 

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

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

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

Huiszwaluw 02-04-1999 16-04 09-04 10-04 18-04 05-04 02-04 22-04 02-04 01-05 n.b. 

Boerenzwaluw 19-03-1996 16-04 26-03 19-03 04-04 29-03 31-03 03-04 24-03 05-04 13-04 

Gele Kwikstaart 17-03-1977 09-04 09-04 06-04 08-04 30-03 03-04 01-04 27-03 18-04 13-04 

Boompieper 25-03-1999 06-04 08-04 06-04 06-04 05-04 25-03 26-03 25-03 01-04 n.b. 

Tapuit 08-03-1988 27-03 18-03 18-03 19-03 29-03 28-03 25-03 24-03 07-04 21-03 

Roodborsttapuit o.w. o.w. 15-03 15-03 01-03 07-03 12-03 18-02 o.w. 08-03 14-03 

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

Gekr.Roodstaart 23-03-1996 16-04 05-04 23-03 13-04 11-04 02-04 08-04 21-04 05-04 15-04 

Zwarte Roodstaart o.w. 14-03 04-04 17-03 20-03 20-03 12-03 14-03 13-01 07-04 23-03 

Nachtegaal 01-04-1985 06-04 21-04 14-04 10-04 16-04 02-04 09-04 07-04 17-04 15-04 

Sprinkhaanzanger 02-04-1993 16-04 09-04 15-04 20-04 10-04 09-04 06-04 07-04 18-04 13-04 

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

Kleine Karekiet 15-04-1979 30-04 05-05 27-04 30-04 23-04 04-05 29-04 28-04 07-05 21-04 

Spotvogel 28-04-1977 13-05 13-05 20-05 02-05 11-05 n.b. n.b. n.b. n.b.  15-05 

Tuinfluiter 15-04-1958 24-04 24-04 27-04 30-04 22-04 24-04 21-04 29-04 26-04 18-05 

Grasmus 14-04-2001 24-04 19-04 17-04 17-04 22-04 17-04 17-04 14-04 21-04 15-04 

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

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

Tjiftjaf o.w. 27-02 01-03 o.w 06-03 o.w. 12-03 13-02 10-03 10-03 14-03 

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

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

n.b. : niet bekend  

 

Leden die het formulier hebben ingestuurd: Annelies Marijnis, Wil Heemskerk en Peter Spierenburg. 
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Verslag Paddenbescherming 2003 

 
Jan Jacobs 

 

 Elk voorjaar vindt er in het Langeveld te 

Noordwijk op grote schaal paddentrek plaats. Dan 

trekken duizenden exemplaren van de Gewone Pad 

vanuit de duinen naar de poldersloten in de polder 

Langeveld om zich voort te planten. Daarbij 

moeten ze de Kapelleboslaan en de Vogelaardreef 

oversteken. Door het verkeer komen er dan veel 

om het leven. Onze vereniging zet zich in om de 

padden bij het oversteken van deze wegen te 

beschermen. Gedurende maart en april staan er aan 

begin en eindpunt hekken, waarmee wij ’s nachts 

bij voldoende paddentrek de wegen afsluiten. 

 

De paddentrek in het Langeveld in Noordwijk 

heeft dit jaar een rustig verloop gehad. Na een paar 

koude, zonnige en droge wintermaanden gingen de 

temperaturen eind februari flink omhoog. Op 28 

februari viel er na weken droogte weer enige 

regen. De eerste padden lieten zich direct zien en 

op die dag zijn de wegen ook direct afgesloten.  

Deze periode van zacht en vochtig weer duurde tot 

8 maart, waarbij op 5 nachten de wegen zijn 

afgezet. We telden toen bij elkaar 225 dode 

padden. Vervolgens was het weer wekenlang 

droog en koud, met bijna dagelijks nachtvorst. Pas 

op 24 maart kwam de volgende trekgolf op gang 

en die duurde tot 1 april. Gedurende 8 van die 9 

dagen zijn de wegen afgezet en heeft het overgrote 

deel van de padden de sloten opgezocht. Ook 

vielen in die periode de meeste slachtoffers, 

namelijk 1872 overreden padden. 

Tot 10 april was het weer koud en droog en was er 

nauwelijks trek. Tussen 10 en 20 april steeg de 

temperatuur flink tot zo’n 16 à 18 ºC en waren de 

wegen bijna elke nacht afgesloten. In die periode 

telden we toch ook nog 398 doodgereden padden. 

Na 20 april hebben we nauwelijks trekkende 

padden meer gezien en zijn we gestopt met de 

paddenbescherming.  

 

We waren dit jaar erg nieuwsgierig 

hoe de nieuwe duinbeek en de 

nieuwe paddenpoelen langs de 

Langevelderslag zouden gaan 

functioneren. Al gauw na de eerst 

paddentrek zwom er ook een klein 

aantal Gewone padden in de nieuwe poelen en in 

de nieuwe duiker onder de weg. Ook zagen we een 

aantal Kleine watersalamanders en Bruine kikkers. 

Toch werden de nieuwe poelen merkwaardig 

genoeg voornamelijk bevolkt door de 

Rugstreeppadden, een soort die als een echte 

pionier bekend staat. Van deze soort zwommen er 

in het late voorjaar en de zomer duizenden 

kwakbollen rond, en kropen de jonge padjes met 

tientallen tegelijk uit de opdrogende poelen. 

Blauwe reigers, Zwarte kraaien en zelfs een jonge 

Buizerd deden zich daaraan weer tegoed. 

 

In totaal hebben we helaas toch weer 2495 dode 

padden geteld, hoewel dit maar de helft is van de 

voorgaande jaren. Van de Gewone pad is bekend 

dat het een gewoontedier is en dat ze elk jaar naar 

hetzelfde water trekken waarin ze geboren zijn. We 

hopen dat ze zich nu wat willen aanpassen en in de 

toekomst de nieuwe duinbeek en paddenpoelen 

gaan bevolken. Misschien dat er dan nog veel 

minder verkeersslachtoffers zullen vallen. 

 

De mensen die zich dit jaar met de 

paddenbescherming hebben beziggehouden zijn 

Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha 

Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees Erkelens, Piet van 

der Luyt, Piet van Dijk, Frans Ruigrok, Annelies 

Marijnis, Ineke van Dijk, Herbert de Bruijn, Siem 

de Haas, Piet Broekhof, Martijn Kosterman, Bart 

Noort, Wim Breukers, Jelle van Dijk en Jan 

Jacobs. 

Wij danken hen voor hun inzet en hopen dat zij 

volgend jaar weer van de partij zullen zijn. 

Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s 

van Openbare Werken bedanken voor het 

verzorgen van het materiaal in het Langeveld. 

 

 

 



 22 

Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 

 
Dick Pekelharing  

 

Ik weet niet of het komt doordat ik al wat ouder 

ben, maar ik heb het gevoel dat de jaren 

voorbijvliegen. Hoewel het verslag van het vorige 

jaar me nog helder voor de geest staat, moet ik al 

weer een jaarverslag schrijven en dat is dan voor 

de achtste keer.  

Het meest actuele punt is op dit moment  de 

toekomst van het vliegveld Valkenburg. 

Kon ik vorig jaar nog melden, dat het kabinet 

besloten had dat het vliegveld niet dichtgaat voor 

woningbouw, nu is opeens besloten dat het geheel 

wordt opgeheven in verband met forse 

bezuinigingen bij defensie. De Tweede Kamer lag 

echter dwars en heeft afgedwongen dat het 

vliegveld zeker open moet blijven tot 1 januari 

2005. 

Wat de waarde van het vliegveld voor de 

weidevogels betreft, moet ik helaas constateren dat 

die waarde stevig achteruit is gelopen. Moest ik 

vorig jaar een verlies door predatie melden van 

zo'n  tachtig procent, dit jaar kreeg ik van de vo-

gelwachter te horen dat hij het registreren had ge-

staakt. De reden was dat alle eerste gevonden 

nesten (19 stuks) binnen een week waren 

leeggehaald. Dit betekent, dat de cijfers die u aan 

het eind van dit verslag aantreft, geen gegevens 

van vliegveld Valkenburg omvatten. 

Het verlies aan vrijwilligers werd enigszins 

gecompenseerd door twee nieuwe aanmeldingen. 

De belangrijkste wederwaardigheden zijn als volgt. 

Twee boeren hebben hun medewerking opgezegd. 

Bij een van de twee verliep het "afscheid" wel heel 

ruw. Deze boer had ieder jaar wel opmerkingen 

over het feit, dat de vrijwilligers eigenlijk de zaak 

verstoorden, omdat het zetten van neststokken de 

kraaien precies zou wijzen waar de nesten waren. 

Dit wordt algemeen beschouwd als een 

bakerpraatje. De vrijwilliger wees de boer er op, 

dat het vorige jaar wel alle nesten waren 

uitgekomen ! 

De wat slecht gehumeurde boer antwoordde dat hij 

er nu wel genoeg van had en er mee stopte. 

Vervolgens reed hij met zijn tractor, gevolgd door 

een meute koeien, dwars over de reeds gemerkte 

nesten. Er gaan geruchten, dat deze vrijwilliger 

door zijn twee metgezellen moest worden vast-

gehouden!! 

Een veel aardiger gebeurtenis was het feit dat in 

een bollenveld een kievitsnest en een 

scholeksternest vrij dicht bij elkaar lagen.  

En dat in dat kievitsnest op een gegeven moment 

een scholeksterei lag. Dit ei is verplaatst naar het 

scholeksternest en is verder normaal uitgekomen. 

Ditzelfde bollenveld was trouwens een geweldig 

succes, want het aantal nesten steeg maar liefst van 

11 vorig jaar naar 21 dit jaar. Grootste stijger was 

de kievit, die steeg van 5 naar 12 nesten. 

Tradities moeten er zijn en een zo'n traditie is de 

jaarlijkse afsluiting in het Jan Verweycentrum.  

Ook traditiegetrouw was het feit, dat de opkomst 

weer bijzonder laag was. Voor het eerst sinds de 

start van dit project hadden we geen diapresentatie 

door Landschapsbeheer Zuid-Holland omdat de 

regiocoördinator niet in goeden doen was. 

 
Vermeldenswaard bij deze bijeenkomst is nog het 

feit, dat op een gegeven ogenblik, afkomend op het 

licht in het gebouw, een grote nachtvlinder tegen 

de ramen fladderde. Een aanraking met wat 

spinnendraden werd echter fataal. Een zeer grote 

vuilwitte spin kwam razendsnel te voorschijn en 

binnen de kortste keren was deze prachtige 

nachtvlinder ingepakt en geschikt voor verzending 

per post. Deze nachtvlinder kwam mij wel bekend 

voor, maar ik wist hem niet zo snel op naam te 

brengen.  

Thuis natuurlijk de boeken erbij en het was meteen 

duidelijk : behorend tot de uilen en genaamd "rood 

weeskind".  Niet echt zeldzaam, maar wegens zijn 

nachtelijke vlucht  zie je hem toch niet zo gauw.  
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Bovendien zie je maar weer hoe mooi de natuur is, 

nietwaar. (Ahum..) 

Kijken we naar de resultaten van dit jaar, dan 

moeten we constateren, dat er aanzienlijk beter is 

gescoord dan vorig jaar. 

Het aantal nesten daalde iets (gedeeltelijk door het 

wegvallen van het vliegveld), maar daar staat 

tegenover dat het aantal nesten dat uit kwam fors 

toenam, nl. van 52 naar 97.   

Daarmee kwam het aantal nesten dat werd 

verstoord door predatie, beweiding, werk-

zaamheden, verlaten + onbekend op het zeer 

aanvaardbare percentage van  11.82%. 

Kijken we er positief tegenaan, dan houdt dit in dat 

88.18 % van de gevonden nesten is uitgekomen. 

(vorig jaar met V'burg 43 %) 

Het povere aantal grutto's dat nog werd geteld 

bleef, wat nesten "uit"  betreft gelijk aan vorig jaar. 

Tot slot wil ik nog de onbekende, die op de 

weidevogelavond in Reeuwijk in februari de 

boekjes met de resultaten van Zuid-Holland heeft 

meegenomen en bij K. Verweij aan de deur heeft 

gehangen bedanken voor zijn/haar  moeite! 

 

Het resultaat van onze groep zag er voor het 

afgelopen seizoen (2003) uit als volgt : 

Soort Aantal nesten RESULTAAT 

  Bekend Uit Niet uit 

grutto 9 9 8 1 

kievit 63 57 51 6 

tureluur 2 2 2 - 

scholekster 13 13 13 - 

slobeend 1 0 0 0 

wilde eend 16 15 15 0 

meerkoet 14 14 8 6 

TOTAAL 118 110 97 13 

 

  

Vrijwilligers aan het werk tijdens de 

Natuurwerkdag: Het verwijderen van wilgenopslag 

nabij de Langevelderslag. 
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Waarnemingen van juli augustus en september 

Tevens enkele nagekomen waarnemingen uit de maanden april, 

mei en juni 
     

Brandgans  45  12-04  over zee noord  AS/JJ 

   2  08-05  't Heen Katwijk  overvliegend naar 

noord 

 PS 

   3  10-05  overvliegend Coepelduynen noord  AS 

Tafeleend  1  21-07  mannetje vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Witoogeend  1  27-09  vrouwtje in vijver Nieuw-

Leeuwenhorst 

 HV/HS/JvD 

Topper  7  05-04  over zee noord  AS 

   3  09-04  over zee N 7.50-8.50  HV 

   1  09-07  mannetje over zee zuid  PS 

   4  16-07  over zee noord  AS/PS 

Grote Zee-eend  6  06-04  over zee noord  AS/HV 

   3  12-04  over zee noord  AS/JJ 

   3  21-04  over zee  HS 

   13  27-04  over zee noord (één groep)  AS 

Brilduiker  9  13-04  AWD Van Limburg Stirumkanaal  AS 

Middelste Zaagbek  40  06-04  over zee noord  AS 

   2  18-04  over zee  HS 

   1  06-07  over zee noord  AS/PS 

   7  21-09  over zee zuid  JJ 

Grote Zaagbek  4  19-10  AWD Van Limburg Stirumkanaal  KV 

Krakeend  1  28-05  op strand  HV 

   16  26-07  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   153  27-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Smient  1  29-06  over zee noord  AS-PS 

   35  13-09  Zwetterpolder  PS 

Slobeend  119  12-04  over zee noord 15 uur AS 

   119  13-04  over zee noord 15 uur AS 

   43  14-4  over zee N 8.10-9.10  HV/DP 

   46  16-4  over zee N 7.45-8.45  HV/DP 

   8  27-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Pijlstaart  2  06-04  over zee N 8.30-9.45  HV 

   2  18-04  over zee N 7.50-8.50  HV/DP 

   1  02-08  vrouwtje in vijver Nieuw-

Leeuwenhorst 

 HV 

   2  06-04  over zee noord  AS 

   1  12-04  over zee noord  AS 

   2  13-04  over zee noord  AS 

   4  06-09  over zee  PS/RS 

Zomertaling  2  13-04  over zee noord  AS 

   1  07-05  Fagelsloot Oud-Leeuwenhorst  AS 

   1  07-08  over zee  JvD 

   1  28-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  28-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HS/JvD 

Wintertaling  36  13-04  over zee  HS 

   52  09-09  Polder Elsgeest  JvD 

   70  14-09  Elsgeesterpolder  HV 

Patrijs  6  02-05  Kloosterschuur Rijnsburg 3 paar  PS 

Kwartel  1  27-06  roepend bollenveld Beeklaan De Zilk  AS 

Dodaars  3  14-09  AWD Van Limburg Stirum Kanaal  AS 

Roodhalsfuut  2  06-04  over zee N 8.30-9.45  HV/AS 

Noordse Stormvogel  1  17-04  over zee Z 7.40-8.40  HV/DP/JvD 

   1  27-04  over zee noord  AS 
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 Noordse Stormvogel  2  24-04  over zee N 7.45-8.45  HV/DP 

   1  04-05  over zee naar noord  PS 

Noordse 

Pijlstormvogel 

 1  02-07  over zee zuid  JvD/PS 

   1  17-07  over zee noord  PS 

Jan van Gent  4  19-05  over zee N 8.35-9.35  HV 

   20  01-07  over zee (8-9u)  JvD 

   26  03-07  over zee (7-8u)  JvD 

   83  05-07  over zee noord (één groep)  AS 

   76  03-08  foeragerend in zee  JvD/AS 

   35  22-09  over zee Z 8.55-9.55  HV/DP 

Aalscholver  171  14-04  over zee N 8.10-9.10  HV/DP 

   180  29-06  over zee en tp vissend  AS/PS 

   380 (322 in één 

groep) 

 31-07  over zee (7-8u)  JvD 

Kleine Zilverreiger  1  22-06  over zee naar noord  PS 

    5  16-07  over zee (12.45 uur) noord  AS 

Blauwe Reiger  15  16-07  over zee zuid in 2 uur  PS 

Ooievaar  1  05-04  Polder Hoogeweg  PS 

   2  20-04  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS/JJ 

   1  12-07  Hoorneslaan 233 Katwijk naar 

noordwest 

 PS 

Lepelaar  2  06-04  Elsgeesterpolder  AS 

   1  25-05  Polder Hoogeweg  AS 

   1  18-06  Zwetterpolder  AS 

   3  19-06  weilanden Oud-Leeuwenhorst  AS 

   2  19-06  Vinkenweg Rijnsburg overvliegend 

naar noord 

 PS 

   5  20-06  Zwetterpolder  AS 

   33  21-09  over zee zuid  PS 

Bruine Kiekendief  1  14-04  vrouwtje over zee N 8.10-9.10  HV/DP 

    1  02-05  mannetje in Polder Elsgeest  PS 

   1  20-04  jagend Oosterduinsemeer  AS 

   1  21-04  over zee  HS 

   1  16-08  over zee N 8.05-9.05  HV 

   4  26-08  overvliegend Elsgeesterpolder  AS 

Blauwe Kiekendief  1  9-4  vrouwtje over zee N 7.50-8.50  HV 

   2  16-04  over zee N 7.45-8.45  HV/DP 

Havik  1  06-04  jagend Polder Hoogeweg  AS 

   1  16-04  Coepelduynen met geslagen Konijn  AS 

   1  07-05  Coepelduynen  AS 

   1  25-05  Coepelduynen  AS 

   1  07-09  noordduinen Noordwijk  AS 

Wespendief  1  12-08  over Duinpark  JvD 

   1  26-08  overvliegend Elsgeesterpolder  AS 

   1  28-08  over Noordwijk-Binnen Z  HV 

   1  31-08  Noordwijkerhout  JvD 

   2  07-09  noordduinen Noordwijk  AS 

   3  14-09  Hoorneslaan 233 Katwijk west 11h15-

12h00 

 PS 

Visarend  1  18-09  over Middengebied zuid  JJ 

Smelleken  1  15-04  over zee N 7.45-8.45  HV/DP/PS 

   1  16-04  over zee N 7.45-8.45  HV/DP 

   2  17-04  over zee N 7.40-8.40  HV/DP/JD 

   1  13-09  overvliegend noordduinen  AS 

Boomvalk  1  07-07  Dobbelmannduin  JJ 

Slechtvalk  1  22-09  over zee Z 8.55-9.55  HV/DP 

Waterral  1  22-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  24/10  vijver Nw Leeuwenhorst  IvD  

Porceleinhoen  1  28-06  AWD roepend nabij Pindabergje  AS 
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Kleine Plevier  3  28-06  AWD Weitje van de Blauwe paal  AS 

Bontbekplevier  5  25-08  strand paal 81-71  HV 

   6  11-09  PolderElsgeest  JvD 

   1  13-04  over zee noord  AS 

   7  18-05  over zee noord  AS 

Strandplevier  1  16-07  over zee noord  AS 

Goudplevier  260  14-08  Polder Elsgeest  JvD 

   248  18-08  Elsgeesterpolder  HV 

Kievit  640  17-09  Polder Elsgeest  JvD 

Drieteenstrandloper  3  16-07  over zee zuid  AS/PS 

   11  22-07  over zee  PS 

   32  14-08  over zee noord  PS 

   22  25-08  strand paal 81-71  HV 

Kleine Strandloper  2  19-07  over zee zuid  AS/PS 

   2  22-07  over zee zuid  PS 

   3  10-08  Polder Elsgeest  JvD 

   4  10-08  Elsgeesterpolder  HV 

   1  25-8  strand paal 76  HV 

   4  11-09  Polder Elsgeest  

Gestreepte 

Strandloper 

 1  10-08/18-08  Polder Elsgeest  vele 

waarnemers 

Bonte Strandloper  8  24-08  Polder Elsgeest  JvD 

Kemphaan  3  06-04  Polder Hoogeweg  AS 

   2  20-04  Overvliegend Coepelduynen noord  AS 

   2  13-07  over zee zuid  PS 

   6  16-07  over zee zuid  AS/PS 

   9  16-08  over zee Z 8.05-9.05  HV 

   9  11-09  Polder Elsgeest  JvD 

   3  14-09  Elsgeesterpolder  HV 

Watersnip  29  18-8  Elsgeesterpolder  HV 

Houtsnip 1   01-04 Kapellebos Langeveld JJ 

Grutto  1  11-09  Polder Elsgeest  JvD 

Rosse Grutto  60  29-07  over zee(maandrecord)  JvD/DP 

   32  31-07  over zee (7-8u)  JvD 

Regenwulp  16  13-04  over zee noord  AS/HS 

   8  21-04  AWD overvliegend Boeveld  AS 

   2  27-04  over zee noord  AS 

   2  19-07  over zee zuid  AS 

   21  26-07  over zee zuid  AS 

Wulp  52  29-07  over zee(maandrecord)  JvD/DP 

Tureluur  11  07-08  op strand  JvD 

   26  12-08  over zee (7-8u)  JvD 

Groenpootruiter  1  21-04  AWD overvliegend Boeveld  AS 

   2  07-05  overvliegend Coepelduynen noord  AS 

   1  28-06  AWD Weitje vd Blauwe Paal  AS 

Witgat  1  16-04  overvliegend Coepelduynen noord  AS 

   12  20-04  AWD Pannenland  JJ 

   2  20-04  overvliegend Oud-Leeuwenhorst  AS 

   3  20-04  overvliegend Coepelduynen  AS 

   2  21-04  AWD overvliegend Boeveld  AS 

   2  27-04  overvliegend Zwetterpolder noord  AS 

   1  28-06  AWD Weitje vd Blauwe paal  AS 

   1  20-07  overvliegend Boekerslootlaan 

Noordwijk 

 AS 

   7  29-07  overvliegend Vinkenveld Noordwijk  AS 

   1  30-07  over zee  JvD 

   1  28-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Bosruiter  2  18-08  Polder Elsgeest  JvD 

Steenloper  32  02-04  Binnenwatering Katwijk  PS 
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 Steenloper  1  10-05  Uitwatering Katwijk zomerkleed  AS/PS 

Oeverloper  12   27-07  vijver Leeuwenhorst  AM 

Kleine Jager  1  12-04  over zee noord  AS 

   3  05-07  over zee zuid  AS/PS 

Kleine Jager  1  06-07  over zee  tp  PS 

Kleine Jager  2  13-07  over zee noord ad lichte fase  PS 

   1  20-07  in zee tp thv de vuurtoren Noordwijk  AS 

   2  2-08  over zee (8-9u)   vele 

waarnemers 

   5  23-08  over zee Z8.50-9.50  HV/JvD/AM 

   10  30-08  over zee (8-10u)  vele 

waarnemers 

Kleinste Jager  1  30-08  over zee noord bij Langevelderslag  JW 

  

 deze vogel werd ook door meerdere waarnemers op grotere afstand waargenomenin de zeetrekhut  

Grote Jager  1  06-07  over zee noord  AS/PS 

Zwartkopmeeuw  2  16-04  boven Noordwijk-Binnen  HV 

    2  18-04  adult in zomerkleed over zee  HS 

   2  29-06  over zee zuid  AS 

   1  29-06  adult over zee Katwijk  PS 

   1  06-07  over zee zuid (3ekj)  AS/PS 

   1  09-07  over zee adult tp  PS 

   2  16-07  over zee zuid 1kj en 2kj  AS/PS 

   1  19-07  over zee noord (ad.)  AS/PS 

   1  20-07  adult over zee zuid  PS 

   1  22-07  adult over zee zuid  PS 

   1  29-07  over zee  JvD/DP 

   2  30-07  over zee  JvD 

Dwergmeeuw  280  05-04  over zee noord  AS 

   490  06-04  over zee noord  AS/HV 

   17  12-04  over zee noord  AS/JJ 

   24  13-04  over zee noord  AS 

   238  27-04  over zee zuid  AS 

   2  19-07  over zee zuid  AS 

   3  26-07  over zee zuid  AS 

   1  18-08  juveniel op strand paal 78  HV 

   7  21-09  over zee zuid  JJ 

Kokmeeuw  287  16-04  over zee N 7.45-8.45  HV/DP 

   720  19-07  over zee zuid in 3 uur  PS 

   1  28-07  juv. (geringd) strand paal 77  HV 

   1  28-07  juv. (ongeringd )Binnenwatering 

Katwijk 

 HV 

   640  19-08  Polder Elsgeest  JvD 

Baltische Meeuw  1  29-09  strand paal 73  HV 

Geelpootmeeuw  1  28-05  op strand paal 72  HV 

   1  29-06  3kj Binnenwatering Katwijk  PS 

   1  05-07  Binnenwatering Katwijk ad  PS 

   4  19-07  Binnenwatering  1 2kj Katwijk1 ad2 

3kj 

 PS 

   3  20-07  op strand thv de zeetrekhut  AS/PS 

   1  21-07  op strand paal 83  HV 

   1  27-07  Binnenwatering Katwijk  HV 

   3  28-07  strand paal 81-71  HV 

   1  29-07  strand Noordwijk thv de vuurtoren  AS 

   2  29-07  Binnenwatering Katwijk  AS 

   2  09-08  Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  14-08  over zee 1kj N Noordwijk  PS 

   4  18-08  strand paal 81-71  HV 

   6  25-08  strand paal 81-71  HV 



 28 

 Geelpootmeeuw  3  29-09  strand paal 81-71  HV 

Drieteenmeeuw  1  27-04  over zee zuid  AS 

   1  23-08  juveniel over zee Z 8.50-9.50  HV/JD/AM 

Grote Stern  357  13-07  over zee zuid in 3 uur  PS 

   96  25-08  strand paal 81-71  HV 

   370  28-08  over zee (7-8u)  JvD 

noordse dief  194  16-04  over zee N 7.45-8.45  HV DP 

   351  18-04  over zee N 7.50-8.50  HV DP 

Visdief  1  14-06  vijver Nieuw-Leeuwenhorst 

fouragerend 

 HV 

   92  28-07  strand paal 81-71  HV 

   124  18-08  strand paal 81-71  HV 

   147  25-08  strand paal 81-71  HV 

Noordse Stern  3  18-04  over zee N 7.50-8.50  HV/DP 

    4  06-07  over zee zuid  AS 

Dwergstern  1  12-04  over zee noord  AS/JJ 

   9  17-04  over zee N 7.40-8.40  HV/DP/JvD 

   8   18-04  over zee  HS 

Zwarte Stern  4  15-04  over zee N 7.45-8.45  HV/DP/PS 

   8  27-04  over zee noord  AS 

   2  16-07  over zee zuid  AS 

   1  25-07  over zee Z 7.45-8.45  HV/DP 

   3  25-08  strand paal 81-71  HV 

Zwarte Stern  30-08  2  over zee zuid  JJ 

   4  30-08  over zee zuid  AS/JJ 

   9  07-09  over zee zuid  JJ 

Zeekoet  1  31-08  juveniel dood op strand  JB 

   1  22-09  in zee zwemmend  HV/DP 

Velduil  1  19-04  over Noordwijk Zee noord  JJ 

Bosuil  1 paar  01-04  Kapellebos Langeveld  JJ 

   1  15-08  dood oprit A44 Elsgeesterpolder  AS 

Ransuil  1  21-06  Kloosterschuur Rijnsburg jagend 3h45  PS 

   5  24-06  Leidse Vaart Noordwijkerhout 

(2ad.+3onv.) 

 AS 

   3  21 juli  juvenielen Leidsevaart  AM 

Gierzwaluw  35  06-08  over zee zuid in onweersbui  JJ 

IJsvogel  1  21-07  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

   1  15-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  JvD 

   1  27-09  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Draaihals  1  26-08  Polder Elsgeest  JG 

Groene Specht  1  28-06  Vinkenweg Rijnsburg roepend  PS 

Boomleeuwerik  1  20-04  overvliegend Coepelduynen noord  AS 

   2  27-09  Puinhoop Katwijk Z  PS 

Oeverzwaluw  1  13-04  over strand noord  AS 

   4  21-04  Oosterduinsemeer  AS 

   3  16-07  over zee zuid  AS 

Graspieper  vele 100-den  16-04  over zee N 7.45-8.45  HV/DP 

Oeverpieper  4  20-04  overvliegend Coepelduynen  AS 

   1  13-09  over roepend over zeetrekhut  PS 

Grote Gele 

Kwikstaart 

 1  24-06  Leidse Vaart Noordwijkerhout  AS 

   1  13-09  overvliegend noordduinen  AS 

   1  14-09  AWD overvliegend Haasvelderduinen  AS 

   4  14-09  overvliegend noordduinen  AS 

Rouwkwikstaart  1  06-04  Elsgeesterpolder  AS 

   1  28-06  AWD Pindabergje (gemengd 

broedgeval) 

 AS 

Blauwborst  1  13-04  AWD Piketteberg zingend  AS 

   1  28-06  AWD Pindabergje (broedgeval)  AS 
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Zwarte roodstaart  1  12-05  Huis ter duin  JJ 

Gekraagde Roodstaart  1  13-04  AWD Haasvelderduinen  AS 

   1  07-09  Duindamse Slag noordduinen  AS 

Paapje  1  24-08  Elsgeesterpolder  AS 

   11  25-08  Polder Elsgeest  JG 

   2  06-09  strand Langevelderslag  JJ 

   2  07-09  Duindamse Slag noordduinen  AS 

   2  14-09  AWD Haasvelderduinen  AS 

Tapuit  4  13-09  Gerleeweg Noordwijk  AM 

Tapuit  4  13-09  Polder Elsgeest   PS 

Beflijster  1  13-04  Coepelduynen  AS 

   6  16-04  Coepelduynen  AS 

   28  20-04  Coepelduynen  AS 

   1  21-04  AWD Boeveld  AS 

   1  21-4-2003  mannetje op Sportpark Middelmors 

Rijnsburg 

 PS 

   1  11-05  Coepelduynen  AS 

Kramsvogel  9  14-09  AWD Haasvelderduinen  AS 

Grote lijster  2  13-09  Duindamseslag  

   3  14-09  Duindamse Slag noordduinen  AS 

Spotvogel  6  24-05  zingend Voorhouter- en Vinkenweg 

Rijnsburg 

 PS 

Vuurgoudhaan  2  07-09  Duindamse Slag noordduinen  AS 

   1  14-09  Duindamse Slag noordduinen  AS 

Grauwe 

Vliegenvanger 

 1  10-05  Zwarte Pad Coepelduynen  AS 

   1  12-07  Duindamseslag  AM 

   1  22-07  Duindamseslag  AM 

   1  12-08  Duindamseslag  AM 

   1  23-08  Duindamseslag  AM 

Bonte Vliegenvanger  1  20-07  Duindamseslag  AM 

   1  21/08  tuin Grashoek  IvD  

   1  24-08  Coepelduynen  AS 

   2  07-09  Duindamse Slag noordduinen  AS 

Zwarte Mees  1  21-04  noordduinen nabij golf zingend  AS 

   4  07-09  Duindamse Slag noordduinen  AS 

   4  13-09  Duindamse Slag noordduinen  AS 

   1  14-09  AWD Achterhaasveld  AS 

   3. 10/10  tuin 

Grashoek 

 IvD   

Klapekster  1  14-10  Noordduinen 200m ten zuiden van de 

Driehoek 

 BV 

Roek  1  06-04  Polder Hoogeweg foeragerend tussen 

de Kauwen 

 AS 

   2  21-04  overvliegend Boekerslootlaan 

Noordwijk 

 AS 

Kruisbek  2  24-07  Hoorneslaan 233 Katwijk overvl  PS 

Goudvink  5  13-04  AWD Haasvelderduinen  AS 

   1  28-06  AWD Haasvelder Duinen  AS 

   1  14-09  AWD Haasvelderduinen  

IJsgors  2  20-09  over Coepelduynen  zuid  PS 

     

Nijlgans  84  9-09  Polder Hoogeweg  JvD 

     

     

Overzicht van waargenomen zoogdieren   

     

Ree  2  12-01  Bollenvelden Vinkenveld Noordwijk  AS 

Bruine Rat  1  27-04  Leidse Vaart Noordwijkerhout  AS 
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Bunzing  1  18-05  dood Provinciale weg 

Noordwijkerhout 

 AS 

Grijze Zeehond  1  07-06  in zee thv de Zeetrekhut  AS 

   1  29-06  in zee thv de zeetrekhut  AS 

   1  13-9  in zee voor telpost  HV/PS/AS 

Bruinvis  1  26-01  in zee noord  AS 

   1  02-02  in zee zuid  AS 

   3  22-03  in zee zuid  AS 

   1  06-04  in zee noord  AS 

   5  29-06  in zee zuid  AS 

     

Zeldzame vlinderwaarneming   

Koninginnepage  1  17-7 tuin Leeuwenhorstlaan  FS 

  1  10-8 tuin v.Limburg Stirumstraat  HV 

 
 

 

Waarnemers 

 
JB = Joost Bouwmeester 

IvD = Ineke van Dijk 

JvD = Jelle van Dijk 

JG = Johan Goudzwaard 

JJ = Jan Jacobs 

AM = Annelies Marijnis 

DP = Dick Passchier 

AS = Ab Steenvoorden 

 

 

HS = Hans van Stijn 

PS = Peter Spierenburg 

RS = Rien Sluijs 

BV = Bram Veefkind 

HV = Hein Verkade 

KV = Koene Vegter 

FS         =          Fons Schipperijn 
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Activiteitenrooster IVN -afdeling Leiden 
van januari tot en met april 2004 

 

Wandelingen: 

JANUARI 
 

zondag 18 14.00 – 15.30 uur. MEC Leiderdorp.  

Winterwandeling door de Houtkamp en de 

heemtuin. Thema: “Planten en dieren (en 

sporen) in de winter”. 

Voor liefhebbers is er dan voor € 1,-- 

(kinderen  

€ 0,50) een beker warme bisschopswijn dan 

wel limonade, met een plak kruidkoek.  

Ook koffie en thee verkrijgbaar. 

 

zondag 25 14.00 – 15.30 uur. Park Cronesteyn te Leiden 

Jeugdactiviteit. Onderhoud aan het  

griendbos. 

   Start: bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

FEBRUARI 
 

zondag 15 14.00 – 15.30 Park Cronesteyn te Leiden. 

 “Kale takken” excursie. 

 Start: bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

MAART 

 

zondag 07 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”. 

Start: ingang Herenweg 139, Warmond. 

      Parkeren (vlakbij) aan de Beatrixlaan! 

 

zondag 14 14.00 uur. Begraafplaats Groenesteeg, Leiden. 

 Wandeling over de voormalige 

begraafplaats. 

      Start: Bij de ingang van de begraafplaats aan 

het eind van de Groenesteeg (126-a) te  

Leiden. 

 

zondag 14 14.00 uur. Landgoed “Oud Poelgeest”. Start: 

   ingang Laan van Oud Poelgeest, Oegstgeest 

 

 

zondag 21 11.00 – 13.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

 Vogelexcursie Landgoedbos en Reigersbos. 

Start: bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 28 14.00 - 15.30 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

Jeugdactiviteit: Kijken naar reigers. 

Start: bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 28 14.00 uur. Heempark, Leiden. 

Wandeling door het Heempark, met aandacht 

voor stinzenplanten en andere 

voorjaarsbloeiers.  

Start: Ingang Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

APRIL 
 

zondag  04 07.00 uur. MEC Leiderdorp. 

Vroege-Voorjaars-Vogelwandeling. 

Over vogels in het voorjaar, hun gedrag en 

 zang. 

 

zondag 04   tussen 15.00 – 17.00 uur. Heemtuin  

  Leiderdorp.   

   Activiteit / Speurpad: Kikker- en egelpad. 

   Vrij te lopen voor (vooral) jong en oud. 

 

zondag  04 15.00 uur. Heemtuin Leiderdorp. 

Heemtuinexcursie: Van alles over het beheer 

en de seizoensgebonden verschijnselen in de 

tuin. 

 

zondag 04 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”. 

Boswandeling. Start Herenweg 139, 

Warmond.     Parkeren (vlakbij) aan de 

Beatrixlaan!. 

 

zondag 04 14.00 – 15.30 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

   Kikkers en padden excursie. 

   Start: bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 18 14.00 uur. Landgoed “Oud Poelgeest”. Start: 

   ingang Laan van Oud Poelgeest, Oegstgeest 

 

zondag 25  14.00 uur. Landgoed “de Horsten”, Papeweg, 

 Voorschoten (bij kruispunt “Den Deijl” in  

 Wassenaar, richting Voorschoten aanhouden,  

 dan na 300 meter rechts de inrit, naar  

 parkeerterrein).  

   “Ontluikend groen en strandwallenlandschap”. 

   Toegang (Staatsbosbeheer):  € 1,--. 

 

zondag 25 14.00 uur. Heempark, Leiden. 

   Wandeling door het Heempark. 

   Start: ingang Oegstgeesterweg, Leiden. 

 

zondag 25 14.00 – 15.30 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

   Bloesemwandeling, bijen en hommels. 

   Start: Bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 25 15.00 – 17.00 uur: Polderfietstocht, met 

   bezoek aan een kaasboerderij en een molenaar. 

   Aandacht voor weidevogels en molens. 

   Start: de Driegatenbrug (Zijldijk, nabij afslag  

   Roeivereniging “Asopos”). 

   Doe laarzen aan en neem een verrekijker mee. 

 
I.V.N. Kindernatuurclub 

(voor jeugd van zes tot elf jaar, in de Leidse Hout, Leiden) 
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De kindernatuurclub wordt in principe gehouden in de Leidse 

Hout, op de laatste woensdag van de maand, van 14.00 tot 

16.00 uur.  

We verzamelen bij het Koetshuis, tenzij er een andere plaats is 

vermeld. Kosten: € 1,00 per keer. 

 

28 januari , Leidse Hout, Koetshuis: 
Hoe helpen we de vogels de winter door?  
We gaan o.a. vetbolletjes maken 
 
18 februari, Leidse Hout, Koetshuis: 
Vandaag leer je alles over kaas maken.  
We gaan het natuurlijk ook zelf doen  
 
24 maart, Leidse Hout, Koetshuis: 
Er moet weer gesnoeid worden en wij mogen helpen. 
 
21 april, Leidse Hout, Koetshuis: 
We gaan met zijn allen naar Oud-Poelgeest, waar we een 

leuke speurtocht gaan doen 

 

Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten in het 

Koetshuis: 

Els Witte  071 - 521.36.20 

   Cobie van Rijn  071 - 522.11.11 

 

 

I.V.N. Jeugdnatuurclub 

(voor jeugd vanaf zes jaar, in Polderpark Cronesteyn, Leiden) 

 

De I.V.N. jeugdnatuuractiviteiten worden (ongeveer) 1 keer 

per maand, op een zondag, gehouden, (meestal) van 14.00 tot 

15.30 uur; voor kinderen vanaf zes jaar. 

Alle activiteiten van deze club starten in het 

Bezoekerscentrum Het Reigersbos in Polderpark Cronesteyn 

en beginnen om 14.00 uur, tenzij anders vermeld. 

 
zondag 25 januari: 14.00 – 15.30 uur. Onderhoud griendbos. 
 
zondag 28 maart:   14.00 – 15.30 uur. Kijken naar reigers. 
 
(zondag 16 mei:      14.00 – 15.30 uur. Vogels in de lente.) 
                
  

Inlichtingen over de zondagmiddagactiviteiten in het 

Reigersbos: 

Simon Voorn tel: 071 – 514.42.11. 

 

IVN Natuurcursussen 
Alle cursusavonden worden gegeven in: 

het Wellantcollege, locatie Oegstgeest, 

Lange Voort 70, Oegstgeest. 
 

Landschappencursus 2004 
De Landschappencursus in het voorjaar: een IVN-cursus voor de 

beginner die graag meer wil weten over de specifieke 

landschappen om ons heen. Waarom is de natuur zo anders in het 

bos dan in de duinen en wat houdt het in stand? Wat leeft er zoal 

langs onze zanderige kust en waarom is de polder zo'n uniek 

Nederlands landschap? Hoe krijgt de natuur in de stad een kans en 

welk  beleid wordt er gevoerd? Het strand, de duinen, de polder, 

het bos en de stad komen aan bod in 5 excursies op 

zaterdagochtend, voorafgegaan door 5 boeiende cursusavonden op 

maandagavond. Naast een inleidende dialezing zijn er 2 tot 3 

gevarieerde practicumonderdelen, waarin de fascinerende 

aspecten van zo'n landschap nader worden bekeken. U maakt zo 

niet alleen 

kennis met o.a. de vogels, planten, bomen en insecten in de Leidse 

regio, maar ontdekt ook wat hun relaties zijn met elkaar en met 

hun omgeving. 

De landschappencursus wordt gegeven in het Wellant College, 

Lange Voort 70 in Oegstgeest door ervaren en enthousiaste 

natuurgidsen. 

 

De avonden zijn op 22 en 29 maart, 05 en 19 april, 10 mei en 07 

juni 2004 van 19.45 - 22.15. De excursies zijn op: 27 maart, 03 en 

17 en 24 april, Zondag 16 mei en Zaterdag 05 juni 2004, meestal 

van 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. De kosten van de cursus 

inclusief koffie/thee en cursusmateriaal bedragen € 45,00. 

Voor opgave of informatie kunt u bellen met Greteke Renaud tel. 

071 - 512 62 15, b.g.g. Tine Noordzij tel. 071 – 5177287.    

E-mail: 100531.324@compuserve.com 

 

Voorjaarsduincursus 2004 
Als u meer wilt weten over de duinen, of meer wilt genieten van 

uw duinwandelingen, volg dan de IVN duincursus! 

In deze cursus is er speciale aandacht voor het leven in de duinen 

in het voorjaar.  

De cursus bestaat uit vier woensdagavonden met lezingen en 

practica over rode bosmieren, vogelzang, zoogdieren en planten. 

De avonden worden gecombineerd met excursies op de 

eerstvolgende zaterdagochtend en een extra excursie op het 

strand. De excursies zijn in verschillende gebieden in onze 

omgeving.  

De cursusavonden vinden plaats in het Wellantcollege, Lange 

Voort 70 in Oegstgeest. Het cursusgeld bedraagt € 49,25, inclusief 

cursusmateriaal, koffie/thee op de avonden en het boek “Beleef 

het Duin”. Als U dit boek al hebt, dan is de cursusprijs slechts € 

37,50. 

De data voor de avonden zijn op 21 april (mieren), 12 mei 

(vogels), 26 mei (zoogdieren) en 9 juni (planten). De 

(bijbehorende) excursies zijn op 24 april, 15 en 29 mei en 12 juni, 

met op 08 mei een extra excursie naar het strand. 

Nadere informatie bij Marleen Lips, tel. 071 – 532.44.04  

of per E-mail: m.lips-e.mistiaen@planet.nl 

 

Vogelzangcursus 2004 
Bent U ook zo geboeid door het gedrag  van vogels en hun 

uitbundige zang in het voorjaar? En zou u hier iets meer over 

willen  leren? Kom dan in maart naar onze Vogelzangcursus. 

 

De opzet van de cursus is als volgt: Voor  de 1e jaars (dit  zijn 

cursisten die nog niet eerder een  vogelzangcursus  hebben 

gevolgd en nog weinig of niets van vogelzang weten), zijn er 3 

theorieavonden op de dinsdagen in maart, april en mei. Er  wordt 

aandacht besteed aan  onderwerpen als gedrag, zang, weidevogels, 

nestkasten, verrekijkers, boeken en cd`s  ed. Tevens zijn er 8 

vogelzang excursies op zaterdagen in de periode van half maart 

tot eind mei. De excursies starten bij zonsopkomst , dus vroeg!!  

We gaan naar verschillende bos-, weide- en duingebieden in de 

omgeving van Leiden. 

 

Voor de 2e jaars (dit zijn cursisten die al een keer eerder het eerste 
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jaar gevolgd hebben of elders al vogelzang-kennis hebben 

opgedaan), zijn er tevens 3 theorieavonden en 8 excursies op 

dezelfde dagen als die van  de 1e jaars cursus. 

Op de avonden zullen onderwerpen als: waarom zingen vogels, 

sonogrammen, vogelinventarisatie en vogelgeluiden onder de loep 

worden.genomen. 

 

De kosten zijn € 45,00 incl. lesmateriaal en koffie. 

Opgave bij  Dineke Kistemaker, Vinkenlaan 23, 2201 BR, 

Noordwijk  071 - 3612219. 

 

 

Algemeen: 
Op de internetsite: “Natuur op het Web – IVN Leiden” kunt U een 

heleboel natuur- en vogelinformatie, cursusverslagen en nog veel 

meer vinden. 

Deze digitale snelweg is bereikbaar via: 

 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index

.htm 

 

 

 

 

 

 

Extra activiteitenroosters of cursusfolders kunt U aanvragen bij: 

 

Rob Timmerman – Golfstroom 33 – 2221 XP  Katwijk. 

tfn: 071 – 40.22.735,  fax: 071 – 40.85.699  of  

E-mail: robtimm@worldonline.nl  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index.htm
http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index.htm
mailto:robtimm@worldonline.nl
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Activiteitenkalender Lente  2004 

 

Dit is de activiteitenkalender van Staatsbosbeheer Hollands duin. In dit 

overzicht vindt u alle geplande rondleidingen voor de lente van 2004.  

Bent u met een groep en wilt u op een ander moment een excursie door de duinen dan kunt u ook een 

afspraak maken. 

 
Datum Onderwerp / beschrijving Plaats en tijd van aanvang Aanmel

den. 

Maart 

Wo 10 

Struinen over strand en door de duinen. 

Met de boswachter doorkruist u het noordwijkse 

duingebied. Uiteindelijk beland u op het strand. Een 

hele andere wereld. Er valt veel te vinden! 

Start 14.00 uur P-plaats 

Randweg, bij infocentrum 

Duindamseslag duur: 

ca. 2 uur  volw. € 2,5 

kinderen € 1,50  

Ja 

Wo 24  

 

 

Door de duinen, op het strand. 

Met een gids voert u door het duin richting strand. 

Hier speurt u rond. Deze verteld over het facinerende 

leven van enkele zeedieren waarvan de restanten op 

het strand te vinden zijn 

Start 14.00 uur bij de P-

plaats v/d Soefitempel aan 

de Sportlaan, Katwijk 

Volw.€2.50 kind. €1.50 duur 

ca. 2 uur 

ja 

Wo 31 Groen Spreekuur met de boswachter  

Wilt u iets weten? Of iets opmerken? Dit is een mooie 

gelegenheid ! 

14.00 t/m 16.00uur P-plaats 

Randweg, bij infocentrum 

Duindamseslag, Noordwijk 

Nee & 

Gratis 

April 

Do 8 

Avondwandeling met de boswachter door een 

schemerend duinlandschap. Een gunstig moment om 

wat reeen te spotten. 

 

19.00 uur aan het eind van 

de Langevelderslag bij 

rotonde. Duur ca. 2 uur 

Kosten: volw € 3,50 

kinderen € 2, 50 

Ja 

Wo 14  Op en onder de blanken top der duinen 

Wandeling met de boswachter door bos en duin ten 

zuiden van de Wassenaarseslag. Daarna een 

wandeling door een 2500 meter lang gangenstelsel 

van de vleermuisbunker 

Arrangement met koffie en gebak, ook krijgen de 

deelnemers een zaklamp die ze mogen houden 

Start 14.00 Hotel Duinoord 

Wassenaar 

Kosten: € 11,00 p.p. 

Duur ca. 2,5 uur  

ja 

Di 20   Vleermuisbunker in de avond 

De boswachter leidt u rond door het 2500 meter lange 

bunkerstelsel bij Wassenaar. In deze belangrijke 

overwinterplaats van vleermuizen heeft u kans enkele 

van deze dieren te zien.  

Start 19.00 uur tot 20.00uur 

Bij de rotonde aan het eind 

van de Wassenaarseslag 

Kosten: volw € 3,50 

kinderen € 2,50 

Ja 

Za 24 Struinen langs het Piet Floris pad. 

Met een gids doorkruist u het noordwijkse duingebied 

Wat u tegenkomt is onvoorspelbaar! 

Start 10.00 uur P-plaats 

Randweg, bij infocentrum 

Duindamseslag  

duur: ca. 2 uur   

volw. € 2,5 kinderen € 1,50  

ja 

Wo 28  Groen Spreekuur met de boswachter  

Wilt u iets weten? Of iets opmerken? Dit is een mooie 

gelegenheid ! 

14.00 t/m 16.00uur Einde 

van Wassenaarseslag bij de 

rotonde aan het strand 

Nee & 

Gratis 
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Mei 

Za 1 

 

 

 

Hoor de nachtegaal! 

Een gids neemt u mee de duinen in. Wie weet beland 

u in een een grootste concertzaal waarin de nachtegaal 

u toezingt. Lente uit volle borst! 

Start 9.00 uur tot 11.00 uur 

vanaf de P-plaats v/d 

Soefitempel  aan de 

Sportlaan Katwijk 

Volw.€2.50 kind. €1.50  

duur ca. 2 uur 

ja 

Wo 12 Op en onder de blanken top der duinen 

Wandeling met de boswachter door bos en duin ten 

zuiden van de Wassenaarseslag. Daarna een 

wandeling door een 2500 meter lang gangenstelsel 

van de vleermuisbunker 

Arrangement met koffie en gebak, ook krijgen de 

deelnemers een zaklamp die ze mogen houden 

Start 14.00  tot 16.30 Hotel 

Duinoord Wassenaar 

Kosten: € 11,00 p.p. 

Duur ca. 2,5 uur  

ja 

Za 15 Grote Grazers op Lentevreugd 

De boswachter stap met u dit 

natuurontwikkleingsgebied in. Er lopen hier ‘grote 

grazers’. Wat zijn dit eigenlijk voor beesten? En wat 

hebben ze voor een nut? Hij praat u bij. 

Start 10.00uur tot 11.30 uur. 

Vanaf P-plaats aan de 

Katwijkseweg, Lentevreugd 

tegenover Golfbaan 

Wassenaar 

volw.€ 3.50 kind. € 2.50 

ja 

Di 18 Vleermuisbunker. 

De boswachter leidt u rond door het 2500 meter lange 

bunkerstelsel bij Wassenaar. In deze belangrijke 

overwinterplaats van vleermuizen heeft u kans enkele 

van deze dieren te zien.  

Start 19.00 uur tot 20.00uur 

Bij de rotonde aan het eind 

van de Wassenaarseslag 

Kosten: volw € 3,50 

kinderen € 2,50 

Ja 

Wo 19 Zeedorpenlandschap 

Deze wandeling voert u door het zeedorpenlandschap 

van Coepelduynen. We zullen wandelende duinen en 

natte duinvalleien zien. Met wat geluk speuren we wel 

een paar diersporen. 

Start 14.00 tot 15.30 vanaf 

het noorden van de P-plaats 

van de Uitwatering bij 

Katwijk bij Infopaneel 

Volw.€2.50 kind. €1.50 

Ja 

Za 22 Langs eb- & vloedlijn 

Met een gids speurt u over het strand. Deze verteld 

over het facinerende leven van enkele zeedieren 

waarvan de restanten op het strand te vinden zijn 

- dit is de week van de zee - 

Start 13.00 tot 15.00 vanaf 

het noorden van de P-plaats 

van de Uitwatering bij 

Katwijk bij Infopaneel 

Volw.€2.50 kind. €1.50 

Ja 

Wo 26 Struinen over strand en door de duinen. 

Met de boswachter doorkruist u het noordwijkse 

duingebied. Uiteindelijk beland u op het strand. Een 

hele andere wereld. Er valt veel te vinden! 

- dit is de week van de zee - 

Start 14.00 tot 16.00 uur  

P-plaats Randweg, bij 

infocentrum Duindamseslag  

duur: ca. 2 uur   

volw. € 2,5 kinderen € 1,50  

ja 

Za 29 Door de duinen, op het strand 

Met een gids voert u door het duin richting strand. 

Hier speurt u rond. Deze verteld over het facinerende 

leven van enkele zeedieren waarvan de restanten op 

het strand te vinden zijn  

- dit is de week van de zee - 

Start 8.00 uur bij de P-plaats 

v/d Soefitempel aan de 

Sportlaan, Katwijk 

Volw.€2.50 kind. €1.50 duur 

ca. 2 uur 

ja 

Aanmelden voor excursies uiterlijk een week voor aanvang bij Staatsbosbeheer regio Zuid Holland 

Utrecht.; telefoon 030 6028602  Voor informatie of een afspraak kunt u terecht op het beheerseenheid-

kantoor in Noordwijk. Hier kunt u ook op verzoek rondleidingen voor groepen boeken  Tel: 071 3613809 

prijzen zijn afhankelijk van tijdstip en duur van de rondleiding 

U kunt ook surfen naar www.Staatsbosbeheer.nl 
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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 

 




