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AGENDA 
 

Lezingen 

 
vrijdag 24 september 2004   

Nachtvlinders door de heer I.A. Kaijadoe 

 

vrijdag 29 oktober 2004  

Paddestoelen op de Wassenaarse landgoederen 

door mevr. L. Bakker 

 

vrijdag 26 november 2004   

Natuur op Lesbos door de heer O. Zijlstra 

 

Excursies 

 
vrijdag 17 – zondag 19 september 2004 

Waddenweekend Vlieland 

 

zaterdag 16 oktober 200413.30-15.00u 

Natuur op Nieuw-Leeuwenhorst 

 

zaterdag 13 november 2004 08.00-17.00u 

Oostvaardersplassen 

 

woensdag 29 december 2004 08.00-17.30u 

Deltagebied 

 

Natuurwerkdag 

 
zaterdag 6 november 2004 10.00-12.00u 

Project Langevelderslag 

 

Inloopochtenden Jan Verwey 

Natuurcentrum 

 
zaterdag 2 oktober 2004 10.00-12.00u 

zaterdag 6 november 2004 10.00-12.00u 

zaterdag 4 december 2004 10.00-12.00u 

 

Jeugdactiviteiten 

 
zaterdag 11 september 2004 10.00-11.30u 

Strandexcursie 

 

zaterdag 2 oktober 2004 10.00-11.30u  

Paddestoelen op Nieuw-Leeuwenhorst 

 

zaterdag 6 november 2004 10.00-11.30u  

Duinexcursie 

Bestuursmededelingen 
 
In de vorige Strandloper werd voor het eerst 

gerapporteerd over zaken waarmee het bestuur zich 

bezig houdt. Het bestuur streeft er naar een 

dergelijke rapportage in elke aflevering van de 

Strandloper te plaatsen. Lopende zaken zoals het 

organiseren van lezingen, excursies en het 

scholenbezoek aan het Jan Verwey Natuurcentrum 

worden hierbij niet genoemd. Hieronder volgen de 

onderwerpen die in april, mei, juni en juli onze 

aandacht hadden.  

 

Speedboten op het Oosterduinse Meer 

 
Een verenigingslid uit Noordwijkerhout maakte 

ons attent op het varen met grote, radiografisch 

bestuurde modelspeedboten op het Oosterduinse 

Meer. Met deze boten van ruim één meter lengte 

kunnen snelheden tot 100 km per uur worden 

gehaald. Dit gaat gepaard met veel lawaai. 

Vastgesteld werd dat de boten soms uit de bocht 

vlogen en dan in de rietzoom belandden. Uit 

navraag bleek dat de provincie Zuid-Holland een 

vergunning voor een groot aantal zondagen in 

2004 had verleend. Deze toestemming was aan 

twaalf voorwaarden gebonden, waaronder: “u dient 

rekening te houden met in het gebied aanwezige 

flora en fauna.” Mede door protesten van bewoners 

van het nabijgelegen bungalowpark Sollasi besloot 

de provincie in april de vergunning in te trekken. 

 

Natuur- en Milieu-educatie Leiden 

 
De gemeente Leiden heeft besloten drastisch te 

bezuinigen op de uitgaven voor natuur- en milieu-

educatie. Ons bestuur heeft de acties die zich 

hiertegen verzetten schriftelijk gesteund. Van de 

gemeente Leiden werd echter bericht ontvangen 

dat zij ondanks de vele protesten toch de 

voorgenomen bezuinigingen zal doorvoeren. 
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Toekomstvisie Noordwijk 

 
Na alle inspraakrondes, waarbij ook onze 

vereniging betrokken was, heeft het projectbureau 

een toekomstvisie op papier gezet. Hierin wordt 

nauwelijks over het belang van de natuur 

gesproken. Slechts in één passage wordt het woord 

natuur genoemd als het gaat over de bouw van 

villa’s met grote tuinen die een bijdrage kunnen 

leveren aan meer natuur in onze woonplaats. In een 

brief aan het gemeentebestuur is benadrukt dat de 

aandacht voor natuur in dit stuk in geen 

verhouding staat tot de oppervlakte natuurterrein in 

de gemeente Noordwijk. 

 
Strandpaviljoen bij de eerste opgang 

 
Op 10 juli berichtte het Leidsch Dagblad dat reeds 

volgend jaar een nieuw strandpaviljoen bij de 

eerste opgang in de noord (oprit 22) in gebruik zal 

worden genomen.  

Volgens wethouder G. van Duin vragen de 

recreanten om een dergelijke voorziening op deze 

plaats. Over de aanvoer naar dit strandpaviljoen 

was niets te lezen en navraag op het gemeentehuis 

maakte duidelijk dat hierover nog niet was 

nagedacht.  

Toch zal de aanvoer ingrijpende gevolgen hebben 

voor het aangrenzende duingebied. Omdat aanvoer 

over het strand niet wenselijk en wellicht ook niet 

mogelijk is, zal de bouw van een strandpaviljoen 

tot gevolg hebben dat de eerste strandopgang 

verlaagd, verbreed en bestraat zal moeten worden. 

Ook zal het fietspad tot aan de Driehoek geschikt 

moeten worden gemaakt voor autoverkeer.  

In overleg met Stichting Duinbehoud heeft het 

bestuur een brief naar de gemeente gestuurd. 

Hierin wordt betoogd dat de aanvoer naar dit 

paviljoen tot een ernstige aantasting van het 

duingebied rond de eerste opgang zal leiden en dat 

om die reden ons bestuur grote vraagtekens zet bij 

een horecavoorziening op deze plaats.  

In het Leidsch Dagblad van 26 juli stond een 

ingezonden brief van Peter van den Berg over deze 

kwestie waarin het bovengenoemde punt ook aan 

de orde kwam. 

 

Maaien langs de Haarlemmertrekvaart 

 
Elk jaar worden broedende Kleine Karekieten 

verstoord door het maaien van de riet- en 

ruigtevegetatie langs de trekvaart. In mei werden 

brieven naar de gemeenten Noordwijk en 

Noordwijkerhout gestuurd met het verzoek het 

maaien van de oevervegetatie uit te stellen tot 

begin juli. Deze brieven hadden geen enkel 

resultaat. Eerst werd het Noordwijkse deel 

gemaaid, enkele weken later gevolgd door de oever 

in de gemeente Noordwijkerhout. Navraag bij de 

gemeenten maakte duidelijk dat zij niet weten 

welke instantie de opdracht tot maaien geeft. In dit 

nummer van de Strandloper wordt uitgebreid op 

deze kwestie ingegaan. 

 

Tweede Fase Natuurontwikkeling Langeveld 

 
Op verzoek van de stichting Het Zuid-Hollands 

Landschap hebben wij advies gegeven over de 

inrichting van het gebied tussen de 

Langevelderslag en het zweefvliegveld. In dit 

gebied zal een deel van het bos worden gekapt, de 

bestaande weiden zullen worden afgeplagd en er 

zullen vier diepe poelen worden gegraven.  

De verbindende schakel zal een duinrel worden die 

zal lopen van het zweefvliegveld tot aan de 

Langevelderslag. Om het afstromende water vanuit 

de duinen zoveel mogelijk in het gebied te houden, 

zal langs de Vogelaardreef een stevig folie tot vier 

meter diepte worden ingegraven. Wij hopen dat 

door deze maatregelen de paddenbescherming op 

de Vogelaardreef op den duur niet meer nodig zal 

zijn. 
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Natuurkalender 
 

Welkom bij de derde aflevering van de Natuurkalender! 

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 

Hieronder een bloemlezing van het afgelopen kwartaal en een aantal leuke waarnemingen uit “Laatste 

Vogelnieuws” van onze website   www.strandloper.nl   

 
Van:   Rob Jansson 

Verzonden:  zondag 13 juni 2004 22:19:46 

Onderwerp:  bermtoeristen 

Ola, gister 12-06 waargenomen: 

Langs N207 thv MacDonalds Hillegom in weiland -- 2 

Lepelaars 

Langs N205 thv Landschapsontwikkelings gebied nabij 

Hoofddorp -- 1 Velduil op de grond 

Langs A9 thv Waarderpolder Haarlem -- 1 Grote 

Zilverreiger 

See ya, rob 

 

Van:   Jelle van Dijk  

Verzonden:  zondag 20 juni 2004 21:51:42 

Onderwerp:  waarnemingen 

Hallo allemaal, 

Van René van Rossum, kreeg ik de volgende 

waarnemingen door: 

Halsbandparkiet - 1 of 2 ex. -dagelijks in Boerenburg 

(vanaf febr.) 

Appelvink - 2 ex overvliegend- Gevers baan Gooweg - 

17 juni. 

Lepelaar - 2 ex. overvliegend- Vinkeveld - 20 juni 

Bosuil - 1 roepend ex. in boom langs Lavendelhof, 

november 2003 

Jan Wierda had vandaag aan de Langevelderslag een 

Noordse Pijlstormvogel en 2 Noordse Stormvogels. 

Groeten, Jelle 

 

Van:  Bas van der Burg 

Verzonden:  dinsdag 22 juni 2004 21:55:44 

Onderwerp:  KLEINST WATERHOEN WEER IN 

LENTEVREUGD 

Allen, 

 Voor degene die het nog niet wisten. Gisteravond 21 

juni 2004 is wederom een KLEINST WATERHOEN 

gehoord in Lentevreugd, ten zuiden van Katwijk. De 

vogel is gevonden door Menno van Duijn en Maarten 

Wielstra en zat vanaf 00.45u tot 01.30u te roepen in het 

meest zuidwestelijk deel van het gebied.  Vorig jaar 

werd rond deze tijd ook een Kleinst Waterhoen ontdekt 

(vanaf 16 juni 2003). 

Vanavond (22 juni 2004) zal door veel vogelaars een 

poging worden gedaan om de vogel opnieuw te 

beluisteren. 

  

Ander leuk nieuws: op 20 juni 2004 werd door Rein 

Strijker een NACHTZWALUW gezien in Berkheide 

(duingebied ten zuiden van Katwijk). Helaas konden we 

(Maarten Wielstra, Menno van Duijn en ik) de vogel 

gisteren niet terug vinden.  

 groetjes  Bas vd Burg  Katwijk 

 

Van: Willem Knoppert  

Aan: "Strandloper" <strandloper_nl@hotmail.com> 

Onderwerp: Havik 

Datum: dinsdag 29 juni 2004 22:25 

L.S. 

Gisteren 28 juni is een nest met Haviken uit gevlogen. 

In klein Leeuwenhorst tegen de picknick plaats van 

Z.H.landschap aan 

Ik heb 2 takkelingen van zeer dichtbij gezien. 

Ongeveer de maat van een Buizerd, maar met een 

gestreepte staart en een streep boven de ogen. 

Hartelijke groeten Willem Knoppert 

 

Van:   Rob Jansson 

Verzonden:  woensdag 30 juni 2004 19:17:43 

Onderwerp:  Noordwijkerhout 

Aloha, 

21-06 Boomvalk boven ind.ter. 's-Gravendam 

30-06 Boomvalk boven Oosterduinsemeer 

30-06 kavel Sancta Maria voor Jan Jacobs: 

Groene Specht 2 paar beide mannetjes roepend, 

Zomertortel 1 ex roepend, 

Wielewaal mannetje 1 ex, 

Buizerd roepend 1 ex. 

See ya, Rob 

 

Van:  A. Steenvoorden  

Verzonden:  donderdag 1 juli 2004 16:52:30 

Onderwerp:  Kever 

Hallo allemaal, 

 Wie kan ons helpen? 

 Gisteren heeft Sanne in het plantsoen langs de 

Boekerslootlaan een kever gevonden. Wij komen er niet 

uit, weten jullie misschien wat het is? 

 Donker, glanzend bruin-zwart onderzijde lichter. 

Lengte 34 mm, breedte 16 mm. 

Kleine kop met erg kleine antennes, bovenop een naar 

achter gebogen punt 6 mm. 

Achter de kop een nekplaat met voor de achterste 

schilden een verhoging met drie kleine puntjes. 

Volgens de jongens lijkt hij erg op de grote kever in de 

tekenfilm Luizenleven (Bugs life). 

 Groetjes, Ab 

 

 

 

http://www.strandloper.nl/
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Van:   Bas van der Burg 

Verzonden:  donderdag 1 juli 2004 19:21:35 

Onderwerp:  RE: Kever 

Ab, 

 Op de volgende links vind je wat info/plaatjes over de 

Neushoornkever: 

http://www.geocities.com/thuisindenatuur/Neushoornkev

er.html 

http://home2.planetinternet.be/pin01623/images/Neusho

ornkever%20sm.JPG 

 groetjes  Bas vd Burg Katwijk 

 

 
 

 

 

Van:   Jelle van Dijk  

Verzonden:  maandag 26 juli 2004 14:40:23 

Onderwerp:  waarnemingen 

Hallo allemaal,  

Van Dineke hoorde ik vanmorgen dat zij twee weken 

geleden 2 Zwarte Spechten in het bos bij de Duindamse 

Slag had gezien. Deze soort is helaas uiterst zeldzaam 

geworden in onze contreien! 

Gisteren boven zee een Kleine Jager adult lichte fase en 

vanmorgen een Grote Jager. Ook zag ik een Grote 

Burgemeester vliegen, vermoedelijk de vogel die af en 

toe in de Katwijkse Binnenwatering en bij de 

Langevelderslag wordt gezien. Nog steeds zo'n 20 tot 30 

Jan-van-genten per uur. Gisteren een adulte 

Dwergmeeuw over ons huis en nog steeds een jonge 

Grasmus in de tuin. Vanmorgen in de duinen (golfbaan) 

weer Bonte zandoogjes en ook weer een Kolibrievlinder. 

groeten, Jelle 

 

Van:   Job & Daphne  

Verzonden:  vrijdag 30 juli 2004 17:14:54 

Goedemiddag allemaal, 

Rond half vijf vanmiddag had ik het geluk om 

kortstondig ter plaatse in de Kooipolder een Kleine 

Zilverreiger te zien. De vogel vloog op en landde weer 

ergens ten noordoosten van de eendenkooi. De 2de 

nieuwe Sassemse soort dit jaar; op naar de volgende! 

Groeten Job 

 

Van:   fam. B.D. van der Burg  

Verzonden:  zaterdag 31 juli 2004 10:48:05 

Onderwerp:  Overvliegende Kleine Zilverreigers 

Zwetterpolder vrijdag 30 juli 2004 

Hallo, 

Tijdens een vrije veldcontrole (o wat heb ik het toch 

slecht als milieu-inspecteur..........) reed ik rond 11.25u 

over de Leidse Vaart richting Noordwijk. Ter hoogte van 

de Vogelsloot zag ik een groepje van 5 witte "dingen" 

vliegen. Gelijk de auto in de berm geparkeerd, 

verrekijker gepakt en de vogels bekeken. Het bleek 

1 groepje van 5 KLEINE ZILVERREIGERS te zijn die 

niet op echt grote hoogte -> N vlogen over de polder 

parallel aan de N206. 

 Mogelijk heeft Job 1 van de vogels gezien bij 

Sassenheim 

 groetjes  Bas vd Burg Katwijk 

 

Van:   Marco Vrooijen  

Verzonden:  zaterdag 7 augustus 2004 16:44:47 

Onderwerp:  Bunzing bij Oorlogspad 

Dag allemaal, 

 Even een leuke waarneming: 

Van mijn schoonvader hoorde ik dat hij donderdagavond 

op het Oorlogspad ter hoogte van de tweede uitkijk een 

bunzing zat oversteken over het pad. 

 Groeten Marco 

 

 

Van:  H. Verkade  

Verzonden:  zondag 8 augustus 2004 23:40:46 

Onderwerp:  Re: gierzwaluwen 

Hallo allemaal, 

Wat leuk al die Gierzwaluwen op trek. Ik was onder de 

middag in Den Oever en ook daar veel Gierzwaluwen op 

trek richting zuidwest. 

Op het wad was het hoogwater. Veel Tureluurs, 

Scholeksters, Bontbekken, Rosse Grutto's, 

Kokmeeuwen, Wulpen, Zwarte Sterns, Visdiefjes,  

opvallend enkele tientallen grote Mantelmeeuwen en 

geen enkele Kleine. Verder enkele Krombekken, 

Grutto's, Bonte Strandlopers, Kanoeten, Stormmeeuwen, 

Regenwulpen, Wintertalingen, Goudplevieren enz. 

Verder opvallend veel vogelaars, maar zij bleken niet op 

iets zeldzaams  afgekomen te zijn. 

groetjes Hein 

 

Van:  Jelle van Dijk  

Verzonden:  zondag 8 augustus 2004 22:15:46 

Onderwerp:  gierzwaluwen 

Hallo allemaal, 

Jan Jacobs belde me omstreeks 20.30u met de 

mededeling dat er veel Gierzwaluwen over trokken. 

Direct met Coby naar het hoge duin aan de Northgodreef 

gegaan. Van 20.40 tot 21.30u telde Coby zonder kijker 

560 ex die dus over de binnenduinrand vlogen. Van 

21.05 tot 21.30u heb ik door de kijker de vogels boven 

de zeereep geteld. Dit leverde 740 ex in het kwartier 

voor zonsondergang en nog eens 170 ex. in de 10 

minuten er na op. 

Een berekening met een kleine extrapolatie naar het hele 

uur 20.30-21.30u geeft dan voor de gehele breedte van 

het duin bij de trimbaan: 

2856 ex (672 over de binnenkant en 2184 over de 

zeereep). Volgens Jan was de trek om 20.30u al even aan 

de gang. Wellicht zijn er dus vanavond 4000-6000 ex 

over gekomen. 
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Behalve al die Gierzwaluwen zagen we nog: 2 

Boomvalken, 5 Blauwe reigers, 14 Regenwulpen, 16 

Kieviten, 2 Zomertortels en 40 Boerenzwaluwen. 

Waarom zou een mens eigenlijk naar Falsterbo gaan? 

Groeten, Jelle 

 

Van:  Hein Verkade  

Verzonden:  dinsdag 10 augustus 2004 14:20:27 

Onderwerp:  Zwarte Wouw 

Hallo allemaal, 

Om 12.30 belde Dick op met de mededeling dat er over 

zijn huis een Zwarte Wouw laag overvloog richting zuid. 

Dus naar boven gestoven en ja hoor daar 

 kwam die aan over de Bronckhorststraat! 

Heb daarna de waarnemers die zuidelijker wonen 

geprobeerd te bellen, alleen Gijs bleek thuis. 

Dick bedankt voor de snelle actie, bellen heeft best zin 

zoals jullie zien! 

groetjes Hein 

 

 

Van:   Dineke Kistemaker  

Verzonden:  woensdag 11 augustus 2004 15:31:40 

Onderwerp:  Starrevaart 

Hallo allemaal, 

vandaag ben ik naar de Starrevaart geweest (9.30 tot 

13.00 uur) en heb de drie porseleinhoentjes prachtig 

gezien. Daar kwam ik Luuk Punt ook tegen. 

Hij heeft al een prachtig verslag gemaakt, dus leek het 

mij overbodig om dit nog eens opnieuw te doen. Ik heb 

alleen de IJsvogel niet gezien, maar wel nog een 

Casarca, een kleine Zilverreiger,  een grote groep 

Lepelaars, een grote groep Goudplevieren,  Karekiet, 

Rietzanger en een Baardman (alleen gehoord). Toen ik 

later terug kwam op de plek van de Porselleinhoentjes 

hoorde ik dat ze net een Waterral daar gezien hadden. 

Het is leuk vogelen daar op dit moment. 

groetjes Dineke 

 

Van:  Annelies Marijnis  

Verzonden:  woensdag 18 augustus 2004 22:00:32 

Onderwerp:  Gierzwaluwen 

Hallo allemaal, 

Gisteren 17 augustus had ik nog 4 Gierzwaluwen hier 

boven de vijver bij mijn huis , fouragerend. Nadat ik ze 

10 minuten had geobserveerd verdwenen ook deze 

richting het zuiden. 

Annelies 

 

Van:   Aad Bijl  

Verzonden:  donderdag 26 augustus 2004 14:29:30 

Onderwerp:  Leeuwenhorst 

Dag allemaal, 

Vanmiddag een ijsvogel bij de kleine vijver. Vloog 

onder de houten brug door. 
Groeten, Aad 

 
Van:  Ineke van Dijk 

Verzonden:  donderdag 26 augustus 2004 19:07:01 

Onderwerp:  Walvis 

Hallo allemaal,  

Zojuist belde Dick Passchier mij op met de melding dat 

er een walvis van ca. 15 meter op het strand voor 

Noordwijk ligt, voor de koele Costa.  

Groetjes Ineke 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 
Ton Denters, 2004: Stadsplanten, 

veldgids voor de stad. 432 p. 

Fontaine Uitgevers te ‘s - 

Graveland. Prijs 20 euro. 

 

In de vorige Strandloper stond een 

uitgebreid artikel over recente 

vondsten van bijzondere planten in 

de Duin- en Bollenstreek. Het zal 

de lezers niet zijn ontgaan dat de 

lengte van deze rubriek vooral 

wordt bepaald door vondsten in 

het straatmilieu. Nergens anders 

worden tegenwoordig zoveel 

nieuwe soorten gevonden! In veel 

gevallen gaat het om planten die 

vanuit tuinen verwilderen en het 

tussen de stoeptegels heel goed 

doen. Anderzijds zijn er ook 

soorten die niet in tuinen te vinden 

zijn, maar die vanuit zuidelijke 

streken zich in het iets warmere 

stedelijke milieu vestigen. Omdat 

de gemiddelde jaartemperatuur 

langzaam, maar duidelijk 

toeneemt, laat de stadsflora ons al 

iets zien van de flora van de 

toekomst!  

Het is vooral de Amsterdamse 

stadsbioloog Ton Denters geweest 

die de aandacht op de bijzonder 

soortenrijke stadsflora heeft 

gevestigd. In 1994 publiceerde hij 

samen met anderen het boek Van 

Muurbloem tot Straatmadelief, 

geheel gewijd aan de bijzondere 

plantengroei van onze hoofdstad. 

Veel van deze soorten bleken ook 

in andere steden voor te komen.  
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Zo werd Leiden grondig onderzocht door Martien 

de Graaf. De specifieke soortsamenstelling van het 

stedelijke milieu bracht het Nationaal Herbarium er 

toe om op voorstel van Denters het zogenaamde 

Urbane District in te voeren, zoals we ook spreken 

van het Fluviatiele District en het Zuid-Limburgse 

District. 

Gelukkig heeft Ton Denters al zijn kennis nu 

samengebracht in dit nieuwe boek. Van heel veel 

soorten zijn prima foto’s (van de auteur) 

opgenomen. Bij de minder geslaagde afbeeldingen 

krijgt de lezer geen steun in de bijbehorende tekst. 

Wel wordt verwezen naar soorten die er sterk op 

lijken. In die tekst is te lezen waar de plant 

oorspronkelijk vandaan komt en waar de soort in 

de stad te vinden is. Dat Ton Denters ook de Flora 

van de Duin- en Bollenstreek gelezen heeft, blijkt 

uit een opmerking bij de Kleine zandkool, waar hij 

zegt dat deze soort veel langs de kust voorkomt 

met name in de Bollenstreek en Noordwijk. 

Behalve een foto en een stukje tekst staan er op 

elke pagina ook twee balken met informatie. Op de 

ene balk is te zien wanneer de soort het stedelijk 

milieu binnendrong. Hierbij worden drie perioden 

onderscheiden: vóór 1890, tussen 1890 en 1990 en 

na 1990. Verrassend is hoeveel soorten zich 

recentelijk gevestigd hebben! De andere balk geeft 

aan in welk ‘terreintype’ de soort het meeste 

voorkomt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen: stenen stad (trottoirs, kademuren e.d.), 

ruige stad (bedrijventerreinen, spoorlijnen, e.d.) en 

groene stad (stadsparken, wegbermen e.d). Op 

deze wijze wordt op zeer compacte wijze veel 

informatie verstrekt. 

Het boek eindigt met een fraai geïllustreerd 

hoofdstuk over stinsenplanten en een serie 

beschrijvingen van stadswandelingen, kriskras 

door Nederland. Hierin worden veel details 

vermeld zoals bijvoorbeeld welke planten te 

vinden zijn op plasplekken bij Amsterdamse 

kroegen! 

Dit belangrijke en bijzonder aardige boek heeft 

helaas één nadeel: het formaat en het bindwerk. 

Ruim 400 smalle pagina’s van 11.5 bij 20 cm zijn 

in katerns op een nogal stijve rug gelijmd. Daarbij 

is in de ‘vouw’ een marge van nog geen cm 

aangehouden. Wil je echt weten hoe een zin begint 

of eindigt, dan moet je het boek pijn doen. 

Waarom niet voor een groter formaat gekozen? 

Had het boek 5 euro duurder gemaakt en nog wat 

sponsors gezocht, dan was een uitgave mogelijk 

geweest waardoor dit belangrijke boek wat 

prettiger te gebruiken zou zijn.

_______________________________________________________________________________________  

 

Klaas J. Eigenhuis, 2004: Verklarend en 

etymologisch Woordenboek van de Nederlandse 

Vogelnamen. 672 p. Uitgegeven door de Stichting 

Dutch Birding Association, Amsterdam. 

Prijs  39,95 euro. 

 

Om meteen maar aan te sluiten op de vorige 

boekbespreking, dit boek ligt lekker in de hand en 

is prima te lezen! Dat komt niet alleen door de 

boeiende inhoud, maar ook door de rustige lay-out, 

het prettige formaat en het uitstekende bindwerk. 

Klaas Eigenhuis heeft in dit boek twee passies 

kunnen combineren: vogels (niemand anders heeft 

zoveel verschillende soorten in Nederland gezien!) 

en de herkomst van vogelnamen. 

In dit fenomenale boekwerk worden niet alleen de 

officiële Nederlandse en Friese vogelnamen 

verklaard, maar ook ongelooflijk veel volksnamen. 

Bovendien worden de vogelnamen die in vroegere 

standaardwerken werden gebruikt, ook behandeld. 

Bij de officiële namen wordt in het kort iets verteld 

over het broedgebied, de terreinvoorkeur en de 

status (broedvogel, wintergast, enz.) van de vogel 

in Nederland. Bij zeldzaamheden wordt zelfs de 

eerste waarneming in ons land genoemd. Zo 

kunnen we lezen dat Arnold Meijer op 4 mei 1995 

de eerste Daurische Kauw zag. Deze mededelingen 

moeten beschouwd worden als een handreiking aan 

de lezers die niet zo goed op de hoogte zijn van het 

voorkomen van de desbetreffende vogelsoorten in 

ons land. Veruit de meeste aandacht gaat natuurlijk 

uit naar de herkomst van de namen en de 

volksnamen. Daarbij wordt steeds vermeld bij 
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welke schrijver of in welke publicatie een bepaalde 

naam voor het eerst gevonden werd. In veel 

gevallen wordt gewezen op overeenkomstige 

namen in andere Europese talen. Dikwijls wordt 

ook de Latijnse naam verklaard. 

Uit het boek blijkt dat  sommige namen letterlijke 

vertalingen zijn (nogal wat namen van roofvogels 

uit het Duits).  

Toch zijn er ook orginele Nederlandse namen die 

door anderen zijn overgenomen. Zo is de naam 

burgemeester afkomstig van Nederlandse (en 

Duitse) walvisvaarders. Zij zagen tijdens hun 

poolreizen dat een grote witte meeuw de baas was 

over de andere meeuwen en noemden het beest 

‘burgemeester’. De Fransen hebben dit later 

overgenomen in ‘Goeland bourgmestre’. Ook in 

het Deens, Noors, Zweeds en Russisch is de naam 

burgemeester doorgedrongen.  

Vermakelijk is het te lezen hoe bepaalde namen tot 

stand gekomen kunnen zijn. Bij een rondleiding in 

de duinen moet altijd uitgelegd worden dat de 

naam Grasmus niets met gras en niets met mus 

heeft te maken. Eigenhuis maakt plausibel dat dit 

inderdaad het geval kan zijn. Het is een kwestie 

van de verkeerde lettergrepen vormen: geen Gras-

mus, maar Gra-smus.  

Hierbij heeft gra de betekenis van grauw en smus 

is te herleiden tot smucke, wat zoveel betekent als 

sluiper. De naam Grauwe Sluiper zou dus logischer 

zijn geweest. Een leuke naam ter onderscheiding 

van de iets contrastrijkere Braamsluiper. 

Heel aardig is ook wat er bij het Bokje wordt 

verteld. Tien jaar geleden voerde Arnoud van den 

Berg de naam Bok in toen de Nederlandse 

bewerking van de vogelgids van Lars Jonsson 

verscheen. Hij wilde in één klap alle 

verkleinwoorden uit de Nederlandse 

vogelnaamgeving verwijderen. Bok is echter een 

oude volksnaam voor de Watersnip (vanwege het 

geluid dat aan een geit of bok herinnert) en een 

Bokje is dus gewoon een kleine watersnip. 

Met dit boek is een standaardwerk op het gebied 

van vogelnamen verschenen. De uitgever verdient 

een groot compliment voor het feit dat Eigenhuis 

de ruimte heeft gekregen om zijn naspeuringen op 

dit gebied op deze uitvoerige wijze aan het papier 

toe te vertrouwen. Tenslotte mag niet onvermeld 

blijven dat het grasduinen in dit boek een 

aangename bezigheid is mede dankzij de tientallen 

fraaie schetsen van Dirk J. Moerbeek. 

 

 

 

Nieuws van de Paddenstoelenwerkgroep 
 
Kees Verweij 

 
Graag wil ik hierbij nog even wijzen op het 

programma van de Paddenstoelenwerkgroep voor 

de komende drie maanden.  

 

We gaan nog driemaal in het veld op stap en wel 

op 9 oktober, 13 november en 11 december a.s. 

De bedoeling is in het veld naar paddenstoelen te 

zoeken en zo mogelijk al te bepalen om welke 

paddenstoelen het precies gaat. Daarbij kom je 

soms de meest wonderlijke soorten en vormen 

tegen. Het blijft steeds weer een verrassing. In een 

aantal gevallen lukt het ter plaatse niet altijd er 

achter te komen wat er precies staat. Maar dit is 

geen probleem, want elke maandagavond na een 

dergelijk tocht gaan we gezamenlijk met behulp 

van bijvoorbeeld een microscoop alsnog proberen 

om te zien wat het is. Deze avonden vinden plaats 

in het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Mocht u dit leuk vinden en hiervoor 

belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen 

met Edwin Maassen (tel. 071-5138236), Lutgarde 

Roelandt (071-3610396) of Kees Verweij (071-

3612219). Zeker in de komende maanden komt 

het hoogseizoen voor de paddestoelen en valt er 

heel wat te beleven. 

 

In het kort luidt het programma als volgt: 

 

- 9 oktober: Houwaardsduin in de Noordduinen 

bij Noordwijk. Start vanaf de parkeerstrook                          

aan de Duinweg ter hoogte van het huis nr. 70; 

-11 oktober: determineren in het Jan Verwey 

Natuurcentrum; 

- 13 november: Landgoed Leeuwenhorst. Start 

vanaf het parkeerterrein aan de rechterkant van de 

weg, komend vanuit Noordwijk; 

- 15 november: determineren in het Jan Verwey 

Natuurcentrum; 

- 11 december: Houwaardsduin; start zie 9 

oktober!; 

- 13 december: determineren in het Jan Verwey 

Natuurcentrum. 

 

Zoals u ziet zijn de wandelingen steeds op de 

tweede zaterdag in de maand en beginnen ’s 

morgens om 10.00 uur. De determinatieavonden 

beginnen om 20.00 uur 
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Bermbeheer en karekieten: een probleem 
  
Jelle van Dijk 

 
Omstreeks 20 mei maakte Jan Albert Molenaar uit 

Lisse, lid van onze vereniging, mij attent op de 

Kleine Karekieten die weer bezit hadden genomen 

van de riet- en ruigtevegetatie langs de 

Haarlemmertrekvaart tussen Lisse en de 

Noordwijkerhoek. Hij merkte daarbij op dat het 

wellicht zin heeft de gemeenten Noordwijk en 

Noordwijkerhout te vragen om de berm van de 

vaart pas in juli te maaien om op deze wijze de 

karekieten de kans te geven een legsel groot te 

brengen. Vorig jaar werd er namelijk al begin juni 

gemaaid, de tijd dat de Kleine Karekiet net met 

broeden is begonnen.  

Op 23 mei werden namens onze vereniging brieven 

gestuurd aan de afdelingen Wijkbeheer van beide 

gemeenten. In de brief aan Noordwijkerhout werd 

uitvoerig uiteen gezet waarom het van belang is de 

maaiwerkzaamheden uit te stellen in verband met 

het late broedseizoen van Kleine Karekieten. In de 

brief aan Wijkbeheer Noordwijk werd gerefereerd 

aan het gesprek dat wij in 2003 over het maaien 

van bermen in de gemeente Noordwijk met het 

hoofd van de afdeling Wijkbeheer hadden gevoerd. 

 

Dat met het verzenden van beide brieven de zaak 

geregeld zou zijn, bleek een misvatting te zijn! 

Spoedig na 23 mei werd ik gebeld door de afdeling 

Wijkbeheer Noordwijkerhout met de mededeling 

dat de gemeente Noordwijkerhout niets over het 

maaien van die berm te vertellen heeft. Dat was 

puur een zaak van het Hoogheemraadschap van 

Rijnland. Verder werd mij toegevoegd dat 

Wijkbeheer Noordwijk wel kon denken dat ze iets 

te zeggen hadden over hun traject langs de vaart, 

maar dat ook zij de met Rijnland te maken hadden. 

Verder kreeg ik de naam van de ambtenaar van 

Rijnland door bij wie meer informatie te krijgen 

was. Na heel wat telefoontjes bleek de 

desbetreffende functionaris enige weken afwezig te 

zijn. Wachten dus maar. 

Op 4 juni belde Molenaar echter weer - hij fietst 

enkele malen per week van Lisse naar Katwijk en 

terug - om te vertellen dat de berm van de vaart 

gemaaid was van de Noordwijkerhoek tot aan de 

gemeentegrens van Noordwijk. Dit was zodanig 

gebeurd dat de maaier tot in het water de vegetatie 

had opgeruimd. Een goede aanleiding om weer 

contact te zoeken met het Hoogheemraadschap van 

Rijnland. De betreffende ambtenaar was nog steeds 

afwezig, maar ze zouden me doorverbinden met 

iemand die over het maaien ging.  

Na wat telefonische omzwervingen kwam ik 

tenslotte terecht bij de persoon die 

verantwoordelijk is voor het maaien op de terreinen 

van de waterzuiveringsstations van Rijnland. Ja, hij 

was nu druk met maaien, maar uitsluitend binnen 

de hekken van de zuivering in Katwijk.  

Opnieuw naar Rijnland dus. Weer de door 

Wijkbeheer Noordwijkerhout genoemde naam 

genoemd. Deze persoon bleek regio-opzichter van 

de schouw te zijn. Dat gaf wellicht een opening! 

Via enkele tussenstappen kreeg ik het hoofd van de 

afdeling Keur & Schouw  te spreken. Zijn verhaal 

kwam er op neer dat de Haarlemmertrekvaart, zoals 

de vaart bij Rijnland van begin tot eind heet, in 

diverse bestekken is verdeeld. Voor die 

verschillende stukken worden nogal eens 

verschillende aannemers aan het werk gezet. 

Doorvragend bleek het echter om uitbaggeren en 

het verwijderen van een teveel aan waterplanten en 

in het water groeiend riet te gaan. Het maaien van 

de berm langs het vroegere jaagpad was toch 

eigenlijk niet iets waar de dienst Keur & Schouw 

zich mee bezig hield. Wel kreeg ik te horen dat 

wellicht de gemeenten Leiden en Haarlem nog 

onderhoudsplichtig waren. Deze beide gemeenten 

besloten omstreeks 1650 namelijk de trekvaart aan 

te leggen. 

Van Wijkbeheer Noordwijk was inmiddels 

vernomen dat het allemaal heel ingewikkeld lag en 

dat ook de provincie Zuid-Holland er iets mee te 

maken had. Daarom maar eens met het 

provinciehuis gebeld. Na de nodige door-

schakelingen kreeg ik het regiokantoor van de 
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Provinciale Waterstaat in Katwijk aan de lijn. 

Eindelijk iemand die wist waar de 

Noordwijkerhoek en de Piet Gijzenbrug te vinden 

zijn! Ja, de provincie Zuid-Holland maaide bermen 

langs de trekvaart! Het betrof echter uitsluitend het 

traject van de Noordwijkerhoek tot aan de Postbrug 

en het stuk van Lisse tot de Beeklaan in Hillegom. 

Het was uitgesloten dat de provincie gemaaid zou 

hebben op het traject ten noorden van de 

Noordwijkerhoek. 

De volgende stap was uiteraard de gemeente 

Leiden. Via allerlei mensen kwam ik tenslotte uit 

bij het diensthoofd havenbeheer. Ja, hij liet wel 

eens een bermpje maaien, maar uitsluitend binnen 

de gemeentegrenzen van Leiden. Ik moest maar 

eens verder zoeken bij de afdeling Grondzaken. 

Een vriendelijke dame deelde mij mee dat Leiden 

onderhoudsplichtig was tot Lisse (buurtschap 

Halfweg) en dat verder de gemeente Haarlem nog 

verplichtingen had op het traject Lisse - Haarlem. 

Met diverse gemeenten had Leiden echter 

overeenkomsten gesloten om van dit gezeur af te 

zijn. Zo wordt het wegonderhoud in 

Noordwijkerhout nu door de gemeente zelf 

uitgevoerd en in Noordwijk niet (en dat is te zien!). 

Hoe het precies met het maaien van die bermen 

was, wist ze niet, maar volgens haar was het 

uitgesloten dat de gemeente Leiden daartoe de 

opdracht had gegeven. Zij vermoedde dat de 

gemeenten een aannemer aan het werk zetten en 

dat de kosten hiervan bij Leiden gedeclareerd 

worden. 

Bij het nemen van enkele foto’s op de bewuste 

plek, raakte ik aan de praat met een kweker die 

dichtbij de gemeentegrens woont. Hij wist te 

melden dat het Noordwijkse traject op 

donderdagmorgen 3 juni gemaaid was. Hij wist niet 

welk loonbedrijf het was geweest, maar in ieder 

geval niet de firma Duijndam uit Noordwijkerhout. 

Op 10 juni tenslotte ook contact gekregen met 

Wijkbeheer Noordwijk. Hier bleek niet bekend te 

zijn dat de berm langs de vaart op Noordwijks 

grondgebied gemaaid was! Prompt werd een 

ambtenaar van Wijkbeheer naar de plek des onheils 

gestuurd om de ravage in ogenschouw te nemen. 

Aan de manier van maaien kon hij vaststellen dat 

dit geen werk was van de firma Duijndam. Verder 

werd meegedeeld dat de gemeente Noordwijk 

regelmatig aan Duijndam opdracht geeft om 

bermen te maaien. Duijndam deelde desgevraagd 

mee dat hij vanuit het gemeentehuis van 

Noordwijkerhout nog geen instructies had 

ontvangen om de berm van de trekvaart op 

Noordwijkerhouts grondgebied te maaien. 

Wijkbeheer Noordwijk was zo vriendelijk onze 

brief over karekieten door te faxen naar Duijndam. 

Deze zegde toe dit ter harte te nemen. 

Blijft de vraag wie nu toch die berm bij de 

Noordwijkerhoek heeft gemaaid. Op diverse 

plaatsen langs de trekvaart in Noordwijkerhout is te 

zien dat hier en daar aanwonenden niet alleen de 

berm voor hun eigen tuin maaien, maar ook de 

berm van de vaart aan de overzijde van het 

jaagpad. Dat zoiets ook hier gebeurd zou kunnen 

zijn, lijkt toch wel erg onwaarschijnlijk. Waarom 

dan gestopt bij de gemeentegrens? Je gaat toch niet 

voor de lol bijna één km berm tot in het water 

maaien? Het kan niet anders of hiertoe is door 

iemand een opdracht verstrekt. Maar door wie?  

Of het doorfaxen van onze brief aan de firma 

Duijndam veel invloed heeft gehad, valt te 

betwijfelen. Op vrijdag 18 juni meldde Jan Albert 

Molenaar namelijk dat de berm tot aan station 

Lisse was gemaaid. Wel was dit minder rigoureus 

gebeurd dan het stuk in de gemeente Noordwijk. 

 

Op 30 juni meldde het Leidsch Dagblad dat de 

gemeente Leiden alle rechten en plichten ten 

aanzien van de Haarlemmertrekvaart had 

overgedragen aan de gemeente Oegstgeest 

voorzover deze vaart op het grondgebied van deze 

gemeente ligt. Genoeg aanleiding om toch maar 

weer eens verder te graven bij de gemeente Leiden. 

Via allerlei tussenstations kwam ik tenslotte weer 

terecht bij de afdeling Grondzaken. De aanwezige 

personen wisten mij hierover niets te vertellen en 

de enige die hierover misschien wel iets wist, was 

op vakantie. Hierna werd nog een poging bij de 

gemeente Oegstgeest ondernomen. Deze gemeente 

had immers met Leiden onderhandeld over de 

eigendomsrechten en onderhoudsverplichtingen 

van de Haarlemmertrekvaart in de gemeente 

Oegstgeest.  

Wellicht kon iemand in Oegstgeest mij vertellen bij 

welke dienst in Leiden de verantwoordelijkheid 

voor de Haarlemmertrekvaart ligt.  

Helaas waren ook hier vanwege vakantie de 

desbetreffende ambtenaren onbereikbaar. 

 

Al met al een hoop gedoe om er achter te komen 

wie verantwoordelijk is voor het maaien van de 

bermen langs de trekvaart.  

Het Hoogheemraadschap van Rijnland is het in 

ieder geval niet. Dit werd mij door Rijnland op 25 

juni 2004 nog eens schriftelijk bevestigd. Het blijft 

evenwel een vreemde zaak dat de gemeenten 

Noordwijk en Noordwijkerhout blijkbaar niet 

weten welke instantie de opdracht geeft tot het 

maaien van een berm op hun grondgebied. Of 

worden wij hier met een kluitje in het riet gestuurd? 
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OUD NIEUWS

Kees Verweij 

 
In het duingebied in onze omgeving  verblijven 

elk jaar tijdens de broedtijd grote aantallen 

Nachtegalen, die bij voorkeur in de maanden april 

en mei hun welluidende zang uitgebreid laten 

horen. Wat deze vogel betreft zijn we behoorlijk 

verwend, want er zijn heel wat gebieden in 

Nederland en daarbuiten, waar de Nachtegaal niet 

of zeer weinig voorkomt. Ieder jaar kijken velen 

uit naar de binnenkomst van de Nachtegaal vanuit 

zijn overwinteringsgebied. Jaarlijks organiseert 

onze vereniging een speciale excursie naar de 

Noordduinen om daar de zang van de Nachtegaal 

te kunnen beluisteren. 

Ook vroeger was er veel belangstelling voor deze 

weinig opvallende, maar geweldige zanger. 

Vooral in de literatuur en de poëzie wordt hij 

regelmatig ten tonele gevoerd. Aan het begin van 

de 18e eeuw kreeg men steeds meer belangstelling 

voor het land- en natuurleven Men beschouwde 

dit min of meer als de oorsprong van ons bestaan, 

waar we ons steeds aan moesten spiegelen om een 

gelukkig leven te kunnen leiden. Ook de 

waardering voor   de Nachtegaal paste in deze 

gedachtewereld, 

Een aardig voorbeeld is te vinden in het  

“Schouwtoneel der Natuur”, een reeks 

samenspraken over verschillende 

natuuronderwerpen. Een tweetal heren, een prior 

en een adelijke ridder, verwonderen zich over de 

prachtige zang van de Nachtegaal en geven 

daarbij de mooiste beschouwingen ten beste, zoals 

dat ondermeer in de 18e eeuw gebruikelijk was. 

Het “Schouwtoneel der Natuur” was een 

verzameling van “byzonderheden der Natuurlyke 

Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om 

den jongen Lieden leerzucht in te boezemen en 

hun verstand op te leiden”. Er is in de afgelopen 

eeuwen toch wel wat veranderd, want ik denk niet 

dat de “jongen Lieden” van tegenwoordig zich op 

een dergelijke wijze tot de natuur laten 

verleiden. 
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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. 

 

Een van de aardigste activiteiten, die door onze 

vereniging georganiseerd wordt, is de 

slootjesexcursie. Gewapend met netje en emmer 

begeeft een groep meest jeugdige deelnemers zich 

naar de polder. Daar worden de slootjes afgevist 

naar de gerande watertor, salamanders en 

stekelbaarsjes. Een leuke bezigheid waar ook mijn 

kleinzoon Joost en zijn vrienden zich graag mee 

bezig houden. Zij doen dat in de sloot langs de 

Dahliastraat en brengen de vangst tijdelijk onder in 

de vijver voor het huis. Zo rijk was het bij ons in 

vroeger jaren niet en bij gebrek aan een vijver 

moesten wij ons behelpen met een omgekeerde 

kaasstolp. Daar kwamen de salamanders in terecht, 

die we vingen langs Puikenduin. Ter hoogte van 

waar ooit de boerderij van Dobbe stond, stroomde 

water uit het duin waarin door ons als jongens 

werd gevist. 

Stekelbaarsjes, nu we het daar toch over hebben, 

zijn voor verschillende wetenschappers een 

dankbare bron van studie geweest. Zo hebben aan 

de universiteit van Leiden zowel Maarten `t Hart 

als Nico Tinbergen er zich mee bezig gehouden. 

Beroemd en berucht daarbij is de rode postauto. 

Op vaste tijden reed deze wagen langs het raam 

van het onderzoekslokaal, waarbij de het mannetje 

stekelbaars daar agressief op reageerde. De 

wetenschappers ruzieden later over de vraag of het 

beestje op de rode kleur reageerde of gewoon op 

het feit dat er een auto voorbijkwam. 

Enige tijd geleden was er iemand in de winkel van 

mijn zoon die zich bezig hield met het 

samenstellen van een bibliografie van Nico 

Tinbergen. Naar zijn gevoel had hij inmiddels alles 

wat deze heeft geschreven achterhaald, alleen 

miste hij nog een boekje over een stekelbaarsje.     

Het was, net als zijn boekje over de zilvermeeuw 

(Klieuw) door Tinbergen voor zijn kinderen 

geschreven en later in Londen uitgegeven. Het 

enige exemplaar dat hij had kunnen traceren is in 

het bezit van een museum in Amerika. De directie 

van dit museum wilde het boekje echter niet 

uitlenen voor een beschrijving en het reproduceren 

van het titelblad. 

Nu wilde het geval dat ik enkele weken daarvoor 

van een oude boekenvriend uit Amsterdam, 

wetende dat ik nogal in Tinbergen geïnteresseerd 

ben, een boekje door de ecoloog geschreven, ten 

geschenke had gekregen. Ik was er nog niet 

toegekomen om het te lezen, maar het lag me zo 

bij dat het over een stekelbaars ging. Met wat 

bravoure adviseerde ik de man daarom dat hij beter 

naar het museum in de Schoolstraat kon gaan dan 

naar Amerika. Je raadt het al, het was het bedoelde 

boekje: The tale of John Stickle, waarmee ik de 

man gelukkig kon maken.  

Nadat het terug kwam ben ik het toch maar snel 

gaan lezen. Een verschrikkelijk aardig boekje, met 

een heel fraaie plaat op de eerste bladzijde: een 

jongen vissend in een slootje. De opdracht die mijn 

oude vriend er in schreef is echter voor mij niet 

minder waardevol: Ter herinnering aan mijn 

vrouw, want haar kinderen hadden Tinbergens 

kunnen zijn als ze hem niet had afgewezen! 
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Een weekje in Friesland 
 

 

Kees Verweij 

 
Al enkele jaren houden we in de zomer een kort 

verblijf in Friesland We zetten dan onze caravan 

neer op een boerencamping even ten zuiden van 

Leeuwarden. Van daaruit bezoeken we 

verschillende interessante plaatsen, waar goed 

naar vogels kan worden gekeken.  

Allereerst gingen we richting Lauwersmeer. Een 

bekend vogelkijkpunt is het Jaap Deensgat aan de 

zuidzijde van het Lauwersmeer. Belangrijk is, dat 

je hier ‘s- morgens aanwezig bent, want in de loop 

van de dag krijgt je hier met tegenlicht te maken. 

 
Allereerst zagen we een drietal Reuzesterns, die 

hier wel min of meer te verwachten waren. 

Komend vanuit het noorden blijven er altijd wel 

een aantal even rond Friesland “pauzeren”.Het is 

de grootste stern in Europa, ter grootte van een 

Zilvermeeuw. Andere leuke waarnemingen waren 

hier ruim 10 Grote Zilverreigers en bijna 100 

Lepelaars. Opvallend was ook een groot aantal 

Brandganzen, die kennelijk ook niet alle meer 

naar hun noordelijke broedgebieden wegtrekken. 

Onder de ruiters troffen we Bosruiters en 

Groenpootruiters aan. Overige steltlopers waren 

vele Kemphanen, Wulpen, Kieviten en Tureluurs. 

Andere mooie waarnemingen waren een mannetje 

Grauwe kiekendief, vier Pijlstaarten, enkele 

Oeverlopers. Het Porseleinhoentje en een aantal 

Baardmannetjes kregen we wel te horen, maar ze 

lieten zich helaas niet zien. 

Aan de westzijde ligt het kijkpunt de Ezumakeeg, 

dat ook tegen de avond vaak interessante 

waarnemingen te zien geeft. Allereerst werd onze 

aandacht getroffen door een Grauwe franjepoot, 

die snel door het water liep, driftig pikkend naar 

voedsel. Daartussen liepen enkele Temmincks 

strandlopers en Bosruiters. Andere opvallende 

waarnemingen waren vijf Regenwulpen, enkele 

Rosse Grutto’s, een tweetal Pijlstaarten, drie 

vrouwtjes Zomertalingen en enkele Casarca’s. 

Tussendoor vlogen nog een Boomvalk en een 

Slechtvalk langs. 

Een mooi kijkpunt is de zg. Vlinderbalg waar we 

veel Brandganzen zagen samen met enkele Grote 

zilverreigers en Zwarte ruiters. Daartussen liepen 

wel honderden Kieviten. Komend langs de Banks 

polder bij Anjum zagen we tussen de koeien nog 

een Koereiger lopen en later opvliegen. 

Aan de noordzijde van Friesland aan de wadkant 

ligt een belangrijk kijkpunt nl. de Westhoek. 

Hier is het van belang ongeveer twee uur voor 

hoog water aanwezig te zijn. Het is dan hier een 

aanhoudende stroom van allerlei wadvogels, die 

het opkomende water ontvluchten en een tijdelijk 

onderkomen zoeken op de aangrenzende 

kwelders. Voor ons zaten wel honderden Kluten, 

die langzamerhand vergezeld werden van vele 

Goud- en Zilverplevieren, Kanoeten, Kleine– en 

Bonte strandlopers, Wulpen, Regenwulpen, 

Zwarte ruiters, Groenpootruiters en 

Bontbekplevieren. Daartussen liepen er ook nog 

vele Bergeenden en enkele Eidereenden. Tot slot 

vlogen er achter ons twee Torenvalken en een 

Sperwer. Kortom: een prachtig kijkpunt voor vele 

wadvogels. 

Aan de westzijde van Friesland hebben we de 

Makkumer Zuidwaard en de Workumerwaard 

bezocht. Het water van het IJsselmeer stond erg 

hoog, zodat we weinig waadvogels konden 

bespeuren. Wel zagen we in de Makkumer 

Zuidwaard een vijftiental Reuzesterns in 

gezelschap van vele Visdiefjes en een grote groep 

Lepelaars.
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De Workumerwaard was interessanter. Op de 

weilanden zaten een aantal Kemphanen en enkele 

honderden Goudplevieren. Ook zagen we een 

grote groep Brandganzen en overal verspreid 

groepjes Grauwe ganzen. Ineens ging alles 

omhoog en de oorzaak hiervan werd al direct 

duidelijk. Opeens verscheen een Slechtvalk, die 

met grote snelheid voorbijvloog. Overal vlogen 

Zwarte sterns over het land op zoek naar insecten. 

Daartussen zagen we met grote waarschijnlijkheid 

nog een Witwangstern, een stern gelijkend op de 

Zwarte stern, maar van zuidelijker oorsprong.  

Aan het eind van het weggetje, dat door de 

Workumerwaard loopt in de richting van een 

kijktoren, zagen we overal tussen de slikken, 

Watersnippen lopen, die zo nu en dan opvlogen. 

We hadden er zelden zoveel bij elkaar gezien. 

Dit waren wat vogelimpressies vanuit Friesland, 

een provincie, waar je gerust het hele jaar goed 

kunt “vogelen” en je je kunt vermaken met tal van 

andere attracties en bezienswaardigheden. 

Gelezen in 

………..
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Aankomstdata 2004  zomergasten in Noordwijk en omstreken 

 
 

Soort Plaats    Datum 

Zomertaling Over zee    14 maart 

Boomvalk Polder Hoogeweg   24 april 

Grutto Diverse polders   6 maart 

Visdief Noordwijkerhout   21 maart (vroegste waarneming) 

Zwarte Stern over zee Noordwijk  17 april 

Dwergstern over zee    30 maart 

Grote Stern Over zee Langevelderslag  1 april 

Zomertortel Sollasi    16 april   

Koekoek AWD diverse plaatsen  18 april   

Gierzwaluw Oosterduinsemeer   18 april    

Huiszwaluw Oosterduinsemeer   6 april 

Boerenzwaluw Over Lavendelhof noord  16 maart (vroegste waarneming) 

Oeverzwaluw Langvelderslag   1 april 

Gele kwikstaart    Langevelderslag / De Krom 1 april    

Boompieper Zweefvliegveld   31 maart   

Tapuit Coepelduynen   25 maart  

Roodborsttapuit Langeveld    18 maart   

Paapje Luchter Zeeduinen Langeveld 29 april 

Gekraagde roodstaart AWD De Zilk   14 april   

Zwarte Roodstaart Langeveld    18 maart   

Nachtegaal Noordduinen bij manege  31 maart (vroegste waarneming) 

Sprinkhaanzanger    AWD De Zilk   8 april 

Kleine Karekiet AWD Ketelenduin   26 april   

Rietzanger AWD Pindabergje   3 april (vroegste waarneming?)   

Bosrietzanger Zwarte Pad    1 mei       

Spotvogel Rijnsoever Katwijk   5 mei     

Tuinfluiter AWD van Stirumduinen  19 april   

Grasmus AWD De Zilk   14 april    

Braamsluiper AWD De Zilk   14 april   

Fitis Diverse plaatsen   31 maart   

Tjiftjaf Diverse plaatsen   16 maart 

Wielewaal AWD De Zilk Oosterkanaal 13 juni 

 

 

 



 18 

 Aankomstdata zomergasten vanaf 1995 in Noordwijk en omgeving 

 
 
Soort  Eerste 

datum 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

            

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

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

Grutto 15-01-1995 15-01* 17-02 08-02 14-02 07-03 16-02 07-03 10-03 n.b. 06-03 

Visdief 21-03-2004 08-04 29-03 03-04 05-04 02-04 01-04 24-03 07-04 06-04 21-03* 

Zomertortel 06-04-1968 20-04 20-04 26-04 11-04 30-04 22-04 29-04 01-05 06-05 16-04 

Koekoek 04-04-1999 22-04 20-04 15-04 10-04 04-04* 17-04 22-04 24-04 15-04 18-04 

Gierzwaluw 13-04-1991 22-04 13-04 24-04 16-04 22-04 23-04 21-04 27-04 23-04 18-04 

Huiszwaluw 02-04-1999 09-04 10-04 18-04 05-04 02-04* 22-04 02-04 01-05 n.b. 06-05 

Boerenzwaluw 16-03-2004 26-03 19-03 04-04 29-03 31-03 03-04 24-03 05-04 13-04 16-03* 

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

Boompieper 25-03-1999 08-04 06-04 06-04 05-04 25-03* 26-03 25-03 01-04 n.b. 31-03 

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

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

Paapje 14-03-1991 06-05 01-05 27-04 08-05 26-03 30-04 26-04 n.b. n.b.  29-04 

Gekr.Roodstaart 23-03-1996 05-04 23-03* 13-04 11-04 02-04 08-04 21-04 05-04 15-04 14-04 

Zwarte Roodstaart o.w. 04-04 17-03 20-03 20-03 12-03 14-03 13-01 07-04 23-03 18-03 

Nachtegaal 31-03-2004 21-04 14-04 10-04 16-04 02-04 09-04 07-04 17-04 15-04 31-03* 

Sprinkhaanzanger 02-04-1993 09-04 15-04 20-04 10-04 09-04 06-04 07-04 18-04 13-04 08-04 

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

Kleine Karekiet 15-04-1979 05-05 27-04 30-04 23-04 04-05 29-04 28-04 07-05 21-04 26-04 

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

Tuinfluiter 15-04-1958 24-04 27-04 30-04 22-04 24-04 21-04 29-04 26-04 18-05 19-04 

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

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

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

Tjiftjaf o.w. 01-03 o.w 06-03 o.w. 12-03 13-02 10-03 10-03 14-03 16-03 

Wielewaal 26-04-1969 06-05 26-05 n.b. 09-05 14-05 06-05 20-05 12-05 04-05 13-06 

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

n.b. : niet bekend  

*  : vroegste waarneming 

Fitis 

Leden die het formulier hebben ingestuurd:  

 

Ab Steenvoorden  

Annelies Marijnis  

Jelle van Dijk  

René van Rossum  

Rien Sluijs, Rob Jansson  

Peter Spierenburg  

Wil Heemske
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Veldwaarnemingen van april mei en juni 2004 

 
Grauwe Gans  4  10-04  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Canadese Gans  5  02-04  op strand voor telpost  HV/JD 

   1  12-04  Oosterduinsemeer  RJ 

Grote Canadese Gans  40  29-05  tp in zee later naar noord  AS 

Witoogeend   1  10-04  vrouwtje vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Topper  2  15-05  over zee noord  AS 

Grote Zee-eend  1  15-05  over zee noord  AS 

IJseend  2  22-05  over zee  JD 

Brilduiker  10  03-04  AWD Van Limburg Stirumkanaal  AS 

   13  11-04  AWD overvliegend Van Limburg Stirumkanaal  AS 

Grote Zaagbek  4  03-04  AWD Van Limburg Stirumkanaal  AS 

   1  11-04  AWD Oosterkanaal  AS 

Smient  1  02-06  over zee zuid  AS 

Krakeend  39  12-06  vijver Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Slobeend  8  01-04  Oosterduinse Meer  JD 

   140  02-04  over zee N 7.35-8.35  HV/JD 

Zomertaling  1  01-04  Oosterduinsemeer  RJ 

   2  02-04  over zee N 7.35-8.35  HV/JD 

   3  12-04  mannetje Polder Hoogeweg  AS 

   2  29-05  over zee noord  AS 

Dodaars  1  03-04  AWD Van Limburg Stirumkanaal  AS 

   4  04-04  vijver Nieuw-Leeuwenhorst baltsend  HV 

Noordse Stormvogel  1  02-06  over zee zuid  AS 

   4  21-06  dood op strand Noordwijk - Langevelderslag  AS 

Jan van Gent  34  08-05  over zee N 9.00-10.00  HV/JD/PS/KV 

Noordse Pijlstormvogel  1  20-06  over zee zuid Langevelderslag  JW 

Aalscholver  509  02-04  over zee in twee uur (272+237)  JD/HV 

Kleine Zilverreiger  1  15-05  over zee noord Langevelderslag  JW 

   1  30-05  over zee zuid Langevelderslag  JW 

Ooievaar  2 01-04 tot 

12-04 

 achter Offem  JD/e.a. 

   2  01-04  t/m 12-04 op nest Nachtegaalslaan landgoed Offem  AS 

   2  25-06  overvliegend Polder Hoogeweg  AS 

Lepelaar  2  01-04  over zee N 7.35-8.35  HV 

   2  01-04  over Noordduinen  JD 

   2  18-04  over zee  JD 

   1  08-04  Elsgeesterpolder  AS 

   3  09-04  Polder Elsgeest  JD 

   2  10-04  Polder Hoogeweg  AS 

   3  10-04  Elsgeesterpolder  AS 

   1  12-04  Elsgeesterpolder  AS 

   1  13-06  Polder Hoogeweg  AS 

   2  15-06  Polder Hoogeweg  AS 

   2  22-06  Zwetterpolder Noordwijkerhout  AS 

   7  27-06  Zwetterpolder Noordwijkerhout  AS 

   4  29-06  Zwetterpolder Noordwijkerhout  AS 

Wespendief  1  08-06  overvliegend Noordwijk-Binnen noord  AS  

Rode Wouw  1  29-04  overvliegend Coepelduynen noord  VCK 

Bruine Kiekendief  3  25-04  overvliegend Polder Hoogeweg noord  AS 

   1  27-04  over zee  JD 

   1  27-04  overvliegend Zwetterpolder noord  AS 

   1  09-05  Oosterduinsemeer Noordwijkerhout  AS 

   1  14-05  overvliegend over Oosterduinsemeer  RJ 

   1  15-05  overvliegend over Oosterduinsemeer  RJ 

Blauwe Kiekendief  1  11-04  AWD jagend Vogelenveld  AS 

Havik  4  03-04  AWD baltsend Haasveld - Achterhaasveld  AS 
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 Havik  4  11-04  AWD omgeving Achterhaasveld  AS 

   1  12-04  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   1  27-04  Oosterduinsemeer  RJ 

   1  30-04  Oosterduinsemeer  RJ 

   1  03-05  Oosterduinsemeer  RJ 

   1  22-05  Nieuw-Leeuwenhorst  AS 

Visarend  1  28-04  overvliegend Zwarte Pad Coepelduynen noord  VCK 

   1  03-05  overvliegend over Oosterduinsemeer  RJ 

   1  04-05  overvliegend Noordwijk-Binnen zuid  AS  

Smelleken  1  12-04  Polder Hoogeweg  AS 

   2  25-04  Polder Hoogeweg baltsend  AS 

Boomvalk  1  21-06  industrieterrein ’s-Gravendam  RJ 

   1  30-06  Sollasi  RJ 

Slechtvalk  1  03-04  AWD overvliegend Westhoek noord  AS 

   1  01-05  over zee noord Langevelderslag  JW 

Waterral  2  03-04  AWD oevers Van Limburg Stirumkanaal  AS 

Kluut  56  01-04  over zee N 7.35-8.35  HV 

   148  02-04  over zee in één uur  JD/HV 

Kleine Plevier  1  03-04  AWD Weitje vd Blauwe Paal  AS 

   2  11-04  AWD Weitje vd Blauwe Paal  AS 

   2  03-05  AWD Weitje vd Blauwe Paal broedgeval  AS 

   1  21-06  strand thv Langevelderslag  AS  

Bontbekplevier  39  08-05  over zee N 9.00-10.00  HV/JD/PS/KV 

Goudplevier  50  01-04  Oud-Leeuwenhorst  JD  

Zilverplevier  355  08-05  over zee N 9.00-10.00  HV/JD/PS/KV  

Kanoet  97  08-05  over zee N 9.00-10.00  HV/JD/PS//KV 

Drieteenstrandloper  6  21-06  strand thv Langevelderslag  AS 

Bokje  1  25-04  opvliegend Polder Hoogeweg  AS 

Regenwulp  1  25-04  overvliegend Polder Hoogeweg noord  AS 

   1  27-04  overvliegend Zwetterpolder noord  AS 

   177  08-05  over zee N 9.00-10.00  HV/JD/PS/KV 

Groenpootruiter  1  11-04  AWD Weitje vd Blauwe Paal  AS 

   2  27-04  overvliegend Zwetterpolder noord  AS 

   1  02-05  Polder Hoogeweg  AS 

   31  08-05  over zee N 9.00-10.00  HV/JD/PS/KV 

   1  09-05  overvliegend Zwetterpolder noord  AS 

   1  26-06  AWD overvliegend Haasvelder duinen  AS 

Witgat  1  03-04  AWD Weitje vd Blauwe Paal  AS 

   1  12-04  Polder Hoogeweg  AS 

   1  25-04  Polder Hoogeweg  AS 

   1  22-05  Zwetterpolder Noordwijkerhout  AS 

   2  20-06  opvliegend Elsgeesterpolder  AS 

Bosruiter  1  24-04  Coepelduynen Guytedal  AS 

Steenloper  36  08-05  over zee N 9.00-10.00  HV/JD/PS/KV 

Kleine Jager  1  25-06  lichte fase over zee N  HV/JD 

Grote Jager  1  15-05  over zee zuid Langevelderslag  JW 

Zwartkopmeeuw  1  04-04  over zee  JD 

   2  05-04  over zee N 8.35-9.35  HV 

   1  29-05  over zee Langevelderslag  JW 

Dwergmeeuw  32  04-04  Oosterduinsemeer Noordwijkerhout  AS 

   60  10-04  tp op zee thv vuurtoren Noordwijk  AS 

   9  11-04  Oosterduinsemeer  RJ 

   65  15-04  tp in zee voor telpost  HV/DP 

   93  16-04  over zee N 7.35-8.35  HV/DP/JD 

   131  23-04  over zee N 7.35-8.35  HV/DP/JD 

   360  27-04  over zee in één uur  JD 

Stormmeeuw  200  01-04  over zee N 7.35-8.35  HV  

Kleine Burgemeester  1  03-04  t/m 15-05 Binnenwatering Katwijk  AS 

   1  05-04  2ekj over zee N 8.35-9.35  HV 
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 Kleine Burgemeester  1  10-04  tp op zee thv vuurtoren Noordwijk  AS 

   1  24-04  Coepelduynen grasveld achter manege Katwijk  AS 

   1  02-05  over zee noord Langevelderslag  JW 

Grote Burgemeester  2  15-05  onv. ex. over zee zuid Langevelderslag  JW 

   1  15-05  jachthaven Binnensluis Katwijk  AS 

Drieteenmeeuw  1  21-06  op strand thv Langevelderslag  AS 

Lachstern  1  21-05  over zee noord Langevelderslag  JW 

   1  22-05  over zee noord Langevelderslag  JW 

Noordse Stern  64  12-05  over zee in één uur  JD 

Dwergstern  20  29-05  over zee noord  AS 

Zwarte Stern  2  12-05  over zee  JD 

   3  22-05  over zee noord  AS 

   1  29-05  over zee noord  AS 

alk/zeekoet spec.  1  20-06  over zee noord  AS 

Bosuil  1  11-04  AWD omgeving Marelberg  AS 

   3  12-04  Overbosch Voorhout broedgeval  AS 

   1  19-06   Duindamseslag nabij parkeerterrein  AM 

IJsvogel  1  10-04  over strand thv vuurtoren Noordwijk oost  TL 

Bijeneter  2  06-05  overvliegend Venus Rijnsoever Katwijk zuid 07.00 

uur 

 VCK 

Kleine Bonte Specht  1  11-04  AWD Paardenkerkhof  AS 

Kortteenleeuwerik  1  27-04  overvliegend Puinhoop Katwijk noord 07.15 uur  VCK 

Oeverzwaluw  1  04-04  Oosterduinsemeer Noordwijkerhout  AS 

   16  11-04  AWD omgeving Pindabergje  AS 

   4  02-05  Oosterduinsemeer Noordwijkerhout  AS 

Engelse gele kwik   2  09-05    Elsgeesterpolder  AM  

  

Rouwkwikstaart  1  12-04  Polder Hoogeweg  AS 

   1  17-04  Oosterduinse Meer  JD 

Blauwborst  1  03-04  AWD zingend nabij Pindabergje  AS 

   1  12-04  Van Limburg Stirumkanaal  JD 

Beflijster  2  04-04  Coepelduynen Noordwijk  AS 

   6  24-04  Coepelduynen Noordwijk  AS 

Grote Lijster  3  01-04  Nachtegaalslaan landgoed Offem  AS 

   2  11-04  AWD zingend Haasveld  AS 

   4  09-05  Offem  HV 

   7  15-06  Nachtegaalslaan landgoed Offem  AS 

   4  29-06  Nachtegaalslaan landgoed Offem  AS 

Kramsvogel   1  02-05   Leidsevaart  AM 

Rietzanger  1  03-04  AWD zingend nabij Pindabergje  AS 

Vuurgoudhaan  1  11-04  AWD Haasveld  AS 

Bonte Vliegenvanger  1  27-04  Willem v.d. Bergh  JD 

Zwarte Mees  4  11-04  AWD Haasveld  AS 

Wielewaal  2  20-05  AWD mn zingend Vogelenvelderbos  AS 

Europese Kanarie  1  15-04  overvliegend Binnenwatering Katwijk  VCK 

Kruisbek  6  16-06  overvliegend Zwarte Pad Coepelduynen  VCK 

   5  21-06  noordduinen Duindamse Slag  AS 

   8  25-06  overvliegend Nachtegaalslaan landgoed Offem  AS 

   5  26-08  AWD Achterhaasveld  AS 

   20  27-06  noordduinen Duindamse Slag  AS/AM 

Goudvink  7  03-04  AWD Haasvelder duinen  AS 

   2  11-04  AWD Haasveld  AS 

   1  16-05  zeereep Duindamse Slag  JD 

Appelvink  1  24-04  Offem  HV/DP 

Halsbandparkiet  1  24-04  Offem  HV/DP 

   1  22-06  overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk  AS 

   2  29-06  overvliegend Boekerslootlaan Noordwijk  AS 
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Overige waarnemingen 1e halfjaar 2004: 
      
Zeehond  2  25-01  onv. ex. Uitwatering Katwijk  AS 
Bruinvis  4  07-03  in zee thv Uitwatering noord  AS 
Damhert  8  31-03  op straat Randweg - Kapelleboslaan  AS 
Bunzing  1  14-04 dood Gooweg thv Leeuwenhorst  AS 
   1  14-04  dood A44 thv Elsgeesterpolder  AS 
Grote Vos (Nymphalis 

polychloros) 

 2  26-04  Coepelduynen - Berghstichting  AS 

Oranjetip (Anthocharis 

cardamines) 

 6  01-05  Coepelduynen Noordwijk  AS 

      

      

 

 

JD = Jelle van Dijk 

RJ = Rob Jansson 

TL  = Theo van der Linden KNRM 

AM = Annelies Marijnis 

DP = Dick Passchier 

AS = Ab Steenvoorden 

PS = Peter Spierenburg 

HV = Hein Verkade 

KV = Koene Vegter 

JW  = Jan Wierda 

VCK = Vogelclub Katwijk   
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 IVN Natuurcursussen 

Alle cursusavonden worden gegeven in: het Wellantcollege, locatie Oegstgeest, Lange 

Voort 70, Oegstgeest. 
 

 

Herfstcursus 2004. 

 
De Herfstcursus is een afwisselende cursus waarin allerlei 

zaken behandeld worden die met het najaar te maken 

hebben: Vruchten en zaden, Paddestoelen, Vogeltrek, 

Bladval en bladverkleuring, Spinnen en 

overwinteringvormen.  

 

De cursus bestaat uit 5 maandagavonden van 19.45 tot 

ongeveer 22.15 uur (20/9, 04/10, 18/10, 25/10 en 01/11) in 

het Wellantcollege en 4 excursies op zaterdagochtend van 

9.30 tot ongeveer 12.00 uur (25/9, 09/10, 23/10 en 30/10) 

in natuurgebieden in de directe omgeving.  

De avonden zijn verdeeld in een theoretisch gedeelte met 

visuele presentatie vóór de pauze en diverse 

practicumonderdelen na de koffie (of thee). De kosten 

bedragen € 42,50 Voorkennis is niet nodig. Het is een 

ontdekcursus voor iedereen die meer wil weten over de vele 

veranderingen die in de herfst in de natuur plaatsvinden.  

Opgave en/of informatie bij Dirk van Well  071- 

5313593 E-mail Dirk.vanwell@worldmail.nl,    of Bep van 

Houten  071-5145869, e-mail hfeitsma@xs4all.nl 

 
 

Najaarsduincursus 2004. 

 
Najaar in het duin; beleef het mee tijdens onze cursus!  

U komt in verschillende duingebieden in onze omgeving 

en komt meer te weten over duinvorming, planten, 

vogeltrek, paddestoelen en hoe dit alles op elkaar van 

invloed is.  

Op elke cursusavond wordt aandacht besteed aan een 

bepaald onderwerp, gevolgd door een excursie met 

hetzelfde thema. We sluiten af met een meer algemene 

excursie, zonder voorafgaande cursusavond, met aandacht 

voor alles wat de duinen zo bijzonder maakt. 

 

De cursus bestaat uit vier woensdagavonden met lezingen 

en practica (15/9, 29/9, 13/10 en 27/10) en vijf excursies 

op de zaterdag (18/9, 02/10, 16/10, 30/10 en 06/11)).  

De excursies zijn in verschillende duingebieden in onze 

omgeving.  

Het cursusgeld bedraagt € 49,25, inclusief het boek “Beleef 

het Duin”.  

Heeft U het boek al, dan is de cursusprijs € 37,50. Opgave 

en/of nadere informatie bij  071 – 532.44.04 (met voice-

mail om teruggebeld te worden), 

of via e-mail:  m.lips-e.mistiaen@wxs.nl 

 

 

 

 

 

 

Vogels in de winter 2004. 

 

Bent U ook zo geboeid door het gedrag van vogels?  

Vogeltrek, wintervoeding voor de vogels om het huis, maar 

ook welke roofvogels er actief zijn in de regio?  

Zou U hierover iets meer willen leren?  

Kom dan in september naar de cursus: Vogels in de winter. 

Er zijn vijf theorieavonden, op de dinsdagen (21/9, 05/10, 

12/10, 26/10 en 02/11) en vijf excursies (op de zaterdagen 

25/9, 09/10, 16/10, 30/10, 27/11).  

Er wordt aandacht besteed aan de onderwerpen als veren –

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

zwanen, wintervoeding en vogels om ons huis en tot slot 

roofvogels en uilen. 

De theorieavonden zijn van 19.45 tot ongeveer 22.15 uur, 

telkens in het Wellantcollege te Oegstgeest. De excursies 

zijn op de zaterdagochtend (vroeg). 

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

van het IVN (tegen een borgsom) lenen gedurende de 

gehele cursusperiode. 

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

een koekje op de theorieavonden). 

Er wordt wel verwacht dat men aan minstens 80% van de 

cursusavonden en excursies mee doet. Als dat niet kan, 

wordt men verzocht zich een ander jaar aan te melden, 

wanneer men hieraan wel kan voldoen. De cursusplaats 

kan dan, dit jaar, naar een ander gaan 

Opgave en/of informatie bij: Dineke Kistemaker, 

Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk ( 071 – 361.22.19) 

 

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 

of zoek via Google naar IVN Leiden,  

 

 

 

 

 

 

Extra folders kunt U aanvragen bij: 

IVN – afd. Leiden e.o. 

Rob Timmerman – Golfstroom 33 – 2221 XP  Katwijk. 

 071 – 40.22.735,  fax: 071 – 40.85.699  of  

E-mail: robtimm@tiscali.nl 

 
 

mailto:Dirk.vanwell@worldmail.nl
mailto:m.lips-e.mistiaen@wxs.nl
http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index.htm
mailto:robtimm@tiscali.nl
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IVN - afdeling Leiden 

Vereniging voor Natuur en Milieu-educatie 
activiteiten van september tot en met december 2004 

 
 

 

De IVN natuurgidsen van de afdeling Leiden organiseren de 

hieronder genoemde activiteiten. Zie ook de regionale 

dagbladen en huis-aan-huis bladen. 

 

Tentoonstellingen, parken (adressen/tijden): 

#  Bezoekerscentrum Het Reigersbos midden in Polderpark 

Crone-steyn. Sla halverwege het Cronesteynpad (langs het 

Rijn-Schiekanaal) het Polderpad in, dan na ±150m. links.  

   Open elke zondag van 13.30 tot 16.30 uur. Toegang gratis. 

   Tentoonstelling:  

#  Heempark, Oegstgeesterweg 21, Leiden. Toegang gratis. 

   Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur,   

op zon- en feestdagen van 14.00 – 17.00 uur. 

#  Heemtuin Leiderdorp, Persant Snoepweg (bij kruising met 

Engelendaal). Hoofdingang/startpunt De Lange Akker. 

   Open op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur, op zaterdag en 

zondag van 15.00 tot 17.00 uur. Toegang gratis. 

#  Koetshuis Leidse Hout. Groene Maredijk 100, Leiden.  

   Toegang gratis. Open zondag van 14 – 16, woensdag 13 – 

16 u. 

   Tentoonstelling (september): Van heksenzalf tot 

kruidenapotheek. 

   Okt. tm nov.: Vleermuizen, dec. tm jan. Paddestoelen/hun 

bewoners.  

#  Milieu Educatief Centrum (MEC), v. Diepeningenlaan 2c, 

Leiderdorp,  bij de kinderboerderij in de Houtkamp.  

   Open zondag van 15.00 tot 17.00 uur. (net als de 

Kinderboerderij).  

Toegang gratis. Tentoonstelling: “Natuur in Leiderdorp” 

(tot 12/9) 

Vanaf 12/9 t.m. 31/10/04:   “Vruchten, Zaden en Padde-

stoelen” 

Vanaf 01/11 t.m. 12/12/04: “Tentoonstelling: “Dood hout 

leeft” 

Vanaf 13/12/2004 tentoonstelling:  “Van IJstijd tot Hout-

kamp”. 

  Kijkt U voor meer info ook eens op: www.natuureducatie.nl  

  
 

Wandelingen: 

 

SEPTEMBER 

 
elke zaterdag 0.00 – 14.00 uur. Ommedijkse bos, Wassenaar. 

  Doe-dag. Slootkant beheer, hakken en zagen 

 
zondag    05 5.00 – 17.00 uur. Heemtuin Leiderdorp. 

   Kikker- en egelpad. (organisatie MEC) 

   Zelfstandig te lopen voor jong en oud. 

 

zaterdag   11 10.00 – 17.00 uur. Rijksdorp Wassenaar. 

Monumentendag. Gehele dag excursies over het  (vroeger 

“geheime”) bunkercomplex Rijksdorp, zowel in het 

(overvloedige) groen als in bunkers. 

 

zondag 12 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”. 

 Boswandeling. Start Herenweg 139, 

 Warmond. 

 

zondag 19 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

 Doe-activiteit/excursie: “Spinnen / 

  bodemdiertjes” 

  Start: Bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

zondag 19 14.00 uur. Landgoed Oud Poelgeest.  

 Start: ingang Laan van Oud Poelgeest, 

 Oegstgeest. 

 

zondag  19 15.00 – 16.00 uur.  

  Natuurbelevingswandeling. 

   Door Houtkamp en Heemtuin. Start bij 

   MEC. Kinderen vanaf 10 jaar (mits rustig) 

   welkom. 

 

zondag 19 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 26 14.00 uur. Heempark, Leiden. Wandeling 

    door het Heempark. Thema: “Zaden en  

   vruchten” 

 

OKTOBER 

 
elke zaterdag 10.00 – 14.00 uur. Ommedijkse bos, Wassenaar. 

  Doe-dag. Slootkant beheer, hakken en zagen 

 

zondag 03 15.00. Heemtuin, Leiderdorp. 

   Heemtuinexcursie.   

 

zondag 03 15.00 – 17.00 uur. Heemtuin Leiderdorp. 

   Kikker- en egelpad. (organisatie MEC) 

   Zelfstandig te lopen voor jong en oud. 

 

zondag 10 14.00 uur. Landgoed “Huys te Warmont”  

 Boswandeling. Start Herenweg 139,  

 Warmond. 

 

zondag 17 14.00 uur. Landgoed Oud Poelgeest.  

   Start: ingang Laan van Oud Poelgeest, 

   Oegstgeest. 

 

zondag 24 15.00 – 16.30 uur. MEC Leiderdorp. 

   Paddestoelen ontdekken. Excursie in de  

   Houkamp en de Heemtuin (te Leiderdorp) 

 

zondag  31 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

  Bessen, zaden en bladeren. 

  Start: Bezoekerscentrum “Het  

  Reigersbos”. 

http://www.natuurecucatie.nl/
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zondag 31 Heempark, Leiden. Wandeling door het 

   Heempark met als thema: “Wat zoal ter 

    tafel komt”. 

 

NOVEMBER 
 

elke zaterdag 10.00 – 14.00 uur. Ommedijkse bos, Wassenaar. 

  Doe-dag. Slootkant beheer, hakken en zagen 

 

zaterdag 06 Nationale Natuurwerkdag, ook in’t  

  Ommedijkse bos, Wassenaar Opgave:  

www.natuurwerkdag.nl 

   

zondag 07 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

   Activiteit voor jeugd en volwassenen: 

  “Bouwen voor beesten”. Start: 

 Bezoekerscentrum “Het Reigersbos”. 

 

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

   Boswandeling. Start Herenweg 139,Warmond.     

 

zondag 07 14.00 uur. Landgoed “de Horsten”,  

 Wassenaar, Toegang (Kroondomein): € 1,- 

Thema: Het landgoed maakt zich klaar voor de 

winter. 

 

zaterdag 13 13.00 uur. Wassenaarseslag,  

   Wassenaar. Een rondje herfst door de 

   Ganzenhoek.   

 

zondag  14 14.00 uur. MEC Leiderdorp. 

   “Bomen in de herfstsfeer” vanaf het MEC 

    door de Houtkamp en de Heemtuin. 

 

DECEMBER 

 
elke zaterdag 10.00 – 14.00 uur. Ommedijkse bos, Wassenaar. 

  Doe-dag. Slootkant beheer, hakken en zagen 

 

zaterdag 11 10.00 uur. Vanaf de Soefi-tempel, Katwijk.  

   Door het duin heen en langs het strand terug. 

 

zondag 19 15.00 uur. Landgoed “de Horsten”,  

 Wassenaar. Toegang (Kroondomein): € 1,- 

 Thema: Dieren in de schemering.  

 Tip: Verrekijkers mee. 

 

 

 

 

IVN. Kindernatuurclub 

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

De kindernatuurclub wordt in principe gehouden in de Leidse Hout, 

op de laatste woensdag van de maand, van 14.00 tot 16.00 uur.  

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

vermeld. Kosten: € 1,00 per keer. 

 

woensdag 29 september: Koetshuis, Leidse Hout, Leiden. 

 Heksenkruid, de toverkracht van Kruiden. 

Van alles over kruiden, zalfjes, heksen en tovervrouwen.  

We gaan kruiden verzamelen en ermee werken. 

woensdag 27 oktober: Koetshuis Leidse Hout. Leiden. 

  Spinnen en hun web. 

In de herfst zie je veel webben van verschillende spinnen.  

We gaan ze bekijken en zelf een web maken. 

woensdag, 24 november:  Koetshuis Leidse Hout. Leiden. 

  Vleermuizen. 

Er is een tentoonstelling over vleermuizen in het Koetshuis. We 

vertellen je van alles over deze beesten en samen knutselen we een 

vleermuis. Aansluitend wordt een afspraak gemaakt voor een 

schemerexcursie om met de batdetector vleermuizen te ontdekken. 

woensdag, 22 december: Koetshuis Leidse Hout. Leiden. 

 Kerstversiering van natuurlijk materiaal. 

Na een kerstverhaal gaan we kerstversiering maken. Misschien is er 

nog een plekje in de boom waar je het thuis kan ophangen. 

 

Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten in het Koetshuis: 

Els Witte  071 - 521.36.20 

   Cobie van Rijn  071 - 522.11.11 

 

 

IVN. 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 26 september 14.00 – 15.00 uur.  

 Activiteiten in het kader van de Jeugdnatuurweek.  

“Prikkels” 

zondag 24 oktober 14.00 – 15.30 uur. 

  Paddestoelen. Voor jeugd en volwassenen. 

zondag 07 november 14.00 uur. Voor jeugd en volwassenen. 

  Bouwen voor beesten. 

zondag 12 december 14.00 – 15.30 uur. (Jeugd en volwassenen) 

  Planten en dieren in de winter. 

 

Inlichtingen over de zondagmiddagactiviteiten in het Reigersbos: 

  Simon Voorn   071 – 514.42.11. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuurwerkdag.nl/



