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A G E N D A 
 
 
Lezing 
 
vrijdag 30 september 2005 
Het Russische Poolgebied 
door José van Wees 
 
Excursies 
 
woensdag 27 juli 2005 
Lentevreugd bij Wassenaar 
vertrek: 19.00u Jan Verwey Natuurcentrum 
terug: 22.00u 
 
zaterdag 20 augustus 2005 
Friese IJsselmeerkust 
vertrek: 07.30u Jan Verwey Natuurcentrum 
terug: 17.30u 

vrijdag 2 september – zondag 4 september 2005 
Waddenweekend op Terschelling 
 
Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 
 
zaterdag 2 juli 2005  10.00-12.00u 
zaterdag 6 augustus 2005 10.00-12.00u 
zaterdag 3 september 2005 10.00-12.00u 
 
Jeugdactiviteiten 
 
zaterdag 18 juni 2005 
Slootjesexcursie  10.00-11.30u 
 
zaterdag 17 september 2005  
Strandexcursie  10.00-12.00u 

 

Bestuursmededelingen 
 
Plan Morgenster 
 
In mei 2005 heeft de gemeenteraad van Noordwijk 
het gewijzigde Plan Morgenster goedgekeurd. 
Gelet op de reacties van de aanwezigen op de 
informatiebijeenkomst van 11 mei zijn ver-
moedelijk geen bezwaarschriften van omwonenden 
te verwachten.  
Volgens de projectleider, de heer F. Bruens, 
betekent dit dat in mei 2006 vermoedelijk met de 
uitvoering kan worden begonnen. Het ziet er naar 
uit dat de sloop van het Jan Verwey Natuurcentrum 
een van de eerste activiteiten zal zijn en dat de 
verbouw van de Openbare Bibliotheek, waar wij na 
de verbouwing vervangende ruimte zullen huren, 
het sluitstuk van het Plan Morgenster zal vormen. 
Dit zal betekenen dat wij bijna twee jaren zonder 
een eigen onderkomen zullen zitten. In de 
komende tijd zal het bestuur zich oriënteren ten 
aanzien van vervangende ruimte en opslagruimte. 
 
Natuurbeleidsplan gemeente Noordwijk 
 
Tijdens het gesprek dat een delegatie van het 
bestuur op 3 februari 2005 had met wethouder T. 
van Rijnberk, kwam ook het natuurbeleid, of liever 
gezegd het ontbreken van natuurbeleid in 
Noordwijk ter sprake. De wethouder nodigde ons 
uit ideeën aan te dragen om zo’n beleid inhoud te 
geven. Hierna heeft het bestuur een aantal 

suggesties op papier gezet. Daarbij beperken wij 
ons niet tot het buitengebied, maar gaan ook 
nadrukkelijk in op het groenbeheer in de bebouwde 
kom. Op 18 maart 2005 werd de opzet voor een 
gemeentelijk natuurbeleidsplan naar het college 
van B&W verstuurd. Wij zijn benieuwd naar de 
reacties! 
 
Scholenbezoek Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Het scholenbezoek vormt vanaf de opening van het 
Jan Verwey Natuurcentrum een van de 
belangrijkste activiteiten die hier plaatsvinden. 
Vele duizenden basisschoolleerlingen en 
brugklassers hebben in de loop der jaren ons 
centrum bezocht. De belangstelling van de scholen 
voor een educatief programma in het 
natuurcentrum is nog steeds aanwezig, maar het 
wordt steeds moeilijker hiervoor voldoende 
begeleiders te vinden. Dit heeft er dit jaar toe 
geleid dat er geen ‘wervingsbrief’ naar de scholen 
is gestuurd. Door het initiatief bij de scholen te 
leggen, hopen wij het aantal aanvragen wat terug te 
dringen. Desondanks kunnen niet alle aanvragen 
momenteel gehonoreerd worden.  
Meer vrijwilligers die dit leuke en belangrijke werk 
willen doen, zijn dan ook zeer welkom!  
Meer informatie hierover is te krijgen bij:   

 4 

Ineke van Dijk (tel. 071-3616954 , e-mail:  
vandijkineke@hotmail.com). 



 Gierzwaluwen 
 
Het extra nummer van de Strandloper, geheel aan 
Gierzwaluwen gewijd, heeft veel belangstelling en 
waardering ontvangen. Van de extra oplage zijn al 
heel wat exemplaren naar gierzwaluwliefhebbers 
elders verstuurd.  
Ook de lezing over Gierzwaluwen door Hein 
Verkade op 15 april 2005 mocht zich in een zeer 
grote belangstelling verheugen. Er kon gewoon 
niemand meer bij! Op de site van de vereniging 
(www.strandloper.nl) en tijdens excursies is te 
merken dat veel leden meer belangstelling hebben 
voor deze bijzondere vogel dan ooit!  
 
 

Jubileum 
 
In 2006 is het 40 jaar geleden dat een aantal 
Noordwijkers besloten de Vereniging voor 
Vogelbescherming Noordwijk op te richten. In de 
jaren zeventig werd de naam uitgebreid tot 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk. Hiermee stonden wij spoedig bekend 
als de ‘vereniging met de lange naam’, wat er 
dikwijls toe leidde dat we gewoon ‘de 
vogeltjesclub’ werden en worden genoemd. Het 
bestuur is druk doende plannen te smeden in het 
kader van dit jubileum. De te verwachten sluiting 
van het huidige Jan Verwey Natuurcentrum in 
2006 zal ongetwijfeld onze plannen ten aanzien 
van het jubileum beïnvloeden. In ieder geval willen 
wij deze mijlpaal in het bestaan van onze 
vereniging niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
 

 

Verslag van de jaarvergadering van 18 maart 2005 
 
 
Cock Schrameijer 
 
De voorzitter, Jelle van Dijk, opent de 
jaarvergadering en heet de 70 aanwezigen van 
harte welkom. 
Vervolgens wordt het jaarverslag van de secretaris 
aan de orde gesteld. Dit jaarverslag stond al in het 
maart-nummer van de Strandloper afgedrukt, zodat 
alle leden hiervan kennis hebben kunnen nemen. 
Het verslag wordt onder applaus door de 
vergadering goedgekeurd. 
Ook het financieel verslag stond in de Strandloper 
afgedrukt, zodat iedereen in staat was goede nota 
te nemen van het beleid op het gebied van de 
financiën. De penningmeester licht het een en 
ander toe. Over het geheel is hij zeer tevreden.  
De contributie was in 2004 vastgesteld op 
minimaal 7,5 euro, maar veel leden betalen 10 euro 
of meer. Of zoals de penningmeester het zo mooi 
formuleerde: met een stijgende lijn van 10 euro. 
Na deze duidelijke toelichting wordt ook dit 
verslag goedgekeurd. 
De kascommissie , bestaande uit Jaap Eisenga en 
Kees Verweij, heeft de financiële stukken 
gecontroleerd en in orde bevonden. Zij stelt voor 
de penningmeester op basis hiervan decharge te 

verlenen. Dit laatste wordt onder applaus van de 
aanwezigen aanvaard. 
Jaap Eisenga is aftredend en in zijn plaats wordt 
Jan Veefkind benoemd, zodat de kascommissie in 
2006 zal bestaan uit de heren Verweij en Veefkind. 
Annelies Marijnis is bereid in 2006 als reserve op 
te treden en in 2007 tot de kascommissie toe te 
treden. 
Het laatste punt van de jaarvergadering is de 
bestuursverkiezing. Volgens het rooster van 
aftreden zijn dit jaar Koene Vegter en Nel Nooyen 
aftredend. Beide bestuursleden stellen zich 
herkiesbaar en er zijn geen tegenkandidaten 
ingediend. Met algemene stemmen worden beide 
bestuursleden herbenoemd.  
Na sluiting van het officiële deel van de 
jaarvergadering is er gelegenheid voor rondvraag 
en waarnemingen.  
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 
Wel zijn er enkele waarnemingen van Wulpen in 
de sneeuw en wordt er melding gemaakt van de 
eerste Grote Stern van dit voorjaar op 18 maart.  
Hierna kunnen de aanwezigen genieten van de 
dialezing waarvoor ze gekomen zijn: natuurparken 
in Zuid-Afrika door Cock Schrameijer. 
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Uitnodiging voor het Vogelfestival bij de Oostvaardersplassen in 
de Flevopolder 

 
Kees Verweij 
 
Het vorig jaar is voor het eerst door SOVON, de 
Vereniging voor Vogelbescherming en het 
Staatsbosbeheer het zogenaamde Vogelfestival 
georganiseerd, dat plaatsvond om en nabij het 
bezoekerscentrum Oostvaardersplassen in de 
Flevopolder, Het bezoekerscentrum is gelegen vlak 
bij Lelystad aan de Knardijk. 
Dit Vogelfestival was een groot succes en trok zeer 
veel bezoekers, hetgeen een belangrijke reden was 
om zo’n festival dit jaar weer te organiseren. 
Voor degenen, die in vogels zijn geïnteresseerd, is 
een bezoek aan dit festival een goede manier om 
kennis te maken met allerlei verschillende zaken, 
die met het waarnemen en bestuderen van vogels te 
maken hebben. Zo zijn nagenoeg alle organisaties 
aanwezig, die zich bezighouden met het 
waarnemen en de bescherming van vogels. 
Het vorig jaar hebben Dineke en ik een bezoek aan 
dit festival gebracht en er was van alles te zien en 
te beleven. Men kon bijvoorbeeld kennismaken 
met de nieuwste vogelkijkers en telescopen. 

Verder stonden er verschillende reisorganisaties, 
waar men informatie kon krijgen over vogelreizen. 
Ook waren er de nodige boeken over vogels te 
zien, die daar ook aangeschaft konden worden, 
zowel nieuw als tweedehands. 
Veel informatie werd verschaft over diverse 
projecten in zowel Nederland als daarbuiten, die 
veelal als thema de bescherming van bepaalde 
vogelsoorten hadden. Vooral de bescherming van 
de Grutto nam een centrale plaats in. 
Daarnaast waren er allerlei lezingen over de meest 
uiteenlopende vogelonderwerpen, die men vrij kon 
bijwonen.  
De situering van dit festival aan de Oostvaarders-
plassen maakte het verder mogelijk deel te nemen 
aan een of meer excursies, waarvoor men zich bij 
aankomst al kon inschrijven.  
Kortom: een bijzonder gebeuren waar de 
geïnteresseerde vogelliefhebber zeker niet mag 
ontbreken. 
Het Vogelfestival vindt plaats op zaterdag 27 en 
zondag 28 augustus a.s. rond het Bezoekers-
centrum Oostvaardersplassen te Lelystad. 

 
 

NATUURKALENDER (Gierzwaluwen) 
 

Als vervolg op het extra Gierzwaluwennummer van de Strandloper, een speciale Natuurkalender waarin leuk 
de terugkeer van de Gierzwaluwen in Noordwijk te volgen is. 
 
 
Van: Marco vrooijen 
Verzonden: zondag 27 maart 2005 20:03:35 
 
Hallo allemaal, 
Zojuist mijn eerste Gierzwaluw van dit jaar over 
Zoutmanstraat / Ruijterstraat zien vliegen. Is dit niet 
extreem vroeg? 
Fijne Pasen! 
Groetjes,  Marco 
 
Van: Jelle van Dijk  
Verzonden: zondag 27 maart 2005 20:34:45 
 
Hoi Marco en de anderen, 
Inderdaad extreem vroeg! Maar dit jaar is maart toch 
al een maand van extremen. Deze week zijn ook al de 
eerste Reuzenstern en de eerste Zwarte Ooievaar 
gesignaleerd. In de Avifauna van Nederland 2 worden 
enkele maartwaarnemingen van de Gierzwaluw 
genoemd: 24 maart 1971 Amsterdam, 24 maart 1990 
Middelburg. 
Groeten,  Jelle 

Van: Hein Verkade  
Verzonden: zondag 27 maart 2005 22:20:22 
 
Hoi Marco, 
Dit is extreem vroeg!  Er is van de week ergens in het 
zuiden van het land ook al een Gierzwaluw geclaimd. 
Wat ik mij dan afvraag of de kans niet net zo groot is 
dat het in deze tijd van het jaar een Vale Gierzwaluw 
zou kunnen zijn. Deze keren eerder naar hun 
broedplaatsen in Zuid-Europa terug dan gewone 
Gierzwaluwen en kunnen door het mooie weer de 
afgelopen week doorgeschoten zijn richting ons.  
Mijn vroegste Gierzwaluw in Noordwijk was op 13 
april, en dat vond ik heel vroeg, dus dit slaat alles. Ik 
zal mijn ogen goed de kost geven de komende dagen. 
groetjes Hein  
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Van: Jelle van Dijk 
Verzonden: zaterdag 16 april 2005 22:18:11 
 
Hallo allemaal,  
Tijdens de voetbalwedstrijd Quick Boys tegen VV 
Katwijk werd bij de stand 2-1 een overvliegende 
Gierzwaluw gezien! 
Groeten,  Jelle 
 

Van: Ineke van Dijk  
Verzonden: zondag 24 april 2005 12:58:52 
 
Hallo allemaal,  
Vanmorgen hebben Annelies en ik weer een 
inventarisatieronde gedaan. De eerste Gierzwaluw 
vloog over richting noord, een half uurtje daarna nog 3 
stuks.  
Vanmiddag werd ik gebeld door een vriendin uit de 
Daniel Noteboomstraat. Daar vlogen 8 Gierzwaluwen 
boven de huizen. Ze zijn dus echt weer binnen.  
Groetjes,  Annelies en Ineke
 
Van: Kees Erkelens  
Verzonden: zondag 24 april 2005 17:58:14 
 
Hallo allemaal,  
Vanmiddag de eerste Gierzwaluwen boven Boerenburg 
gezien.  
Hg Kees
 
Van: Jelle van Dijk  
Verzonden:zondag 24 april 2005 22:19:06 
 
Hallo allemaal, 
Vanmorgen had ik mijn eerste Gierzwaluw om 6.45u 
boven zee. Dat ze vandaag boven Noordwijk zouden 
verschijnen zat er dik in. Gisteravond werden er in 
enkele uren 1737 ex. bij Breskens geteld. Vandaag ging 
de trek daar stevig door met 3348 ex tusse 6 - 15u.  
Groeten,  Jelle 
 
Van: Hein Verkade  
Verzonden: zaterdag 30 april 2005 22:26:42 
 
Hallo allemaal, 
Vandaag op Koninginnedag is de tweede vogel 
gearriveerd in het nestkastje aan de Douzastraat. Het 
paartje is weer compleet en het broeden kan beginnen. 
Vorig jaar was het koppel twee dagen eerder compleet 
terug. 
groetjes Hein 
 
Van: Kees Erkelens  
Verzonden: zondag 15 mei 2005 22:31:35 
 
Hoi Hein,  
Ik zag vanmiddag dat de Gierzwaluw nestplek aan de 
St. Bossestraat / hoek A. Rademakerstraat bezet is door 
een luidruchtig Spreeuwen gezin.  
Jammer ! We zien ook erg weinig Gierzwaluwen in de 
lucht boven Boerenburg.  
Groetjes Kees 

 
Van: Hein Verkade  
Verzonden: maandag 16 mei 2005 23:07:22 
 
Hoi Kees en anderen, 
In het hele land wordt melding gemaakt van opvallend 
weinig Gierzwaluwen 
tot nu toe. Ik denk dat het gewoon aan het koude weer 
ligt, er zitten er nog veel iets ten zuiden van ons land. 
Op de hoek van het Rederijkersplein zijn naar mijn 
weten twee holtes in de zijmuur aanwezig. Dan is er 
ruimte voor een Spreeuw en voor een Gierzwaluw. 
Gierzwaluwen zijn overigens gemakkelijk in staat om 
een Spreeuw uit zijn nest te knikkeren!! Dus geef de 
moed nog niet op, het komt misschien allemaal wel 
goed. 
In mijn nestkast is inmiddels het eerste ei gelegd. 
Gisteravond was ik getuige van een paring in de 
nestkast. Opvallend genoeg gebeurde dit in het 
nestkastje ernaast.  
Even later vlogen beide vogels hier weer uit en in het 
nestkastje met het ei binnen. 
groetjes Hein 
 
 
Van: jan jacobs  
Verzonden:  zondag 5 juni 2005 21:59:51 
 
Hoi allemaal, 
Aan de Kapelleboslaan staat ook een huis met 
waarschijnlijk Gierzwaluwen onder de pannen.  
Al vanaf eind april cirkelen daar 2 paartjes rond. Ze 
vliegen daar constant op het huis aan en haken ook aan 
onder de dakrand. Ik heb nog geen invliegplaatsen 
ontdekt, maar ga eind juni wel een avondje posten. Als 
ze daar broeden zitten ze nu op eieren. Het is bij mij de 
enig bekende plek in Noordwijk buiten de bebouwde 
kom, waar ik Gierzwaluwen weet. 
Wat betreft mijn eigen Gierzwaluwen thuis: dit jaar heb 
ik één nestje bezet. De vogels zitten vanaf ± 24 mei te 
broeden. In het andere nest hebben de vogels die vorig 
jaar één jong hebben grootgebracht, het dit jaar na één 
week aanwezigheid in het nest het af laten weten. Ze 
brengen wel pluis en veren in het nest maar zijn niet 
meer constant aanwezig en slapen ook niet meer op het 
nest. 
  
Groetjes, Jan. 
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Jaaroverzicht 2004 Paddestoelenwerkgroep. 
 
Lutgarde Roelandt 
 
2004 was een beter paddestoelenjaar dan 2003. De 
weersomstandigheden waren wat minder extreem 
en dat zorgde voor een betere vruchtvorming. 
We hebben het jaar rond vier gebieden bezocht, nl. 
ZHL Langeveld, Houwaartseduin, de Koepel-
duinen en Leeuwenhorst. 
In totaal hebben we in deze gebieden 264 soorten 
gevonden en op naam kunnen brengen. 
Het Leeuwenhorst scoort in soorten het hoogst. Dat 
is merendeels te danken aan een excursie met de 
Zuid-Hollandse afdeling van de Mycologische 
Vereniging in het kader van een werkdag. Het 
gezamenlijk determineren in de namiddag is altijd 
een onderdeel van zo’n werkdag en levert altijd 
interessante vondsten op. 
Wat verder nog opvalt, zijn de satijnzwammen die 
gevonden zijn in de Koepelduinen.  

Dhr. Chiel Noordeloos, de satijnzwammen 
specialist, werkzaam op het Nationaal Herbarium, 
heeft ons wegwijs gemaakt in deze soort d.m.v. 
een excursie en een microscopiemiddag. Het is 
heel leerzaam om op die manier dieper in een soort 
te duiken. 
De Koepelduinen bezoeken we graag voor de 
wasplaten en zoals de lijst laat zien vonden we er 
11 soorten. 
Het Houwaartseduin daarentegen is bekend van de 
grote aantallen peperbussen die we er elk jaar 
vinden, met soms meer dan 35 exemplaren op een 
vindplaats. 
U ziet, we zijn aardig actief, groeien gestaag en 
zoeken nog altijd mensen die ook interesse hebben 
om eens naar paddestoelen te kijken. Bel dan even 
naar Lutgarde, tel. 3610396 of Edwin, tel. 
5138236. 
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Jaaroverzicht paddestoelen 2004 
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Agaricus arvensis Gewone anijschampignon     x   
Agaricus impudicus Panterchampignon     x   
Agaricus silvaticus Schubbige boschampignon   x     
Agaricus xanthodrema Karbolchampignon     x   
Agaricus xanthoderma var.xanthderma idem var.xanthoderma     x   
Amanita citrina var.citrina Gele knolamaniet       x 
Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet       x 
Amannita rubescens Parelamaniet       x 
Armillaria ostoyae Sombere honingzwam       x 
Arrhenia spathulata Gesteeld mosoortje     x   
Baeospora myosura Muizestaartzwam       x 
Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam     x   
Boletus chrisenteron Roodsteelfluweelboleet       x 
Callyptella capula Brandnetelklokje       x 
Calocybe carnea Roze pronkridder   x     
Clitocybe nebularis Nevelzwam       x 
Clitocybe phaeophthalma Spieringtrechterzwam   x     
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Clitocybe rivulosa Giftige weidetrechterzwam     x   
Collybia aquosa Vroeg eikebladzwammetje       x 
Collybia butyracea Botercollybia       x 
Collybia butyracea var.asema Gewone botercollybia       x 
Collybia dryophila Gewoon eikebladzwammetje       x 
Collybia peronata Scherpe collybia x     x 
Conocybe rickeniana Roestbruin breeksteeltje       x 
Conocybe subovalis Dikvoetbreeksteeltje     x   
Coprinus domesticus Grote viltinktzwam       x 
Cooprinus leiceophalus Geelbruine plooirokje     x   
Coprinus micaceus Gewone glimmerinktzwam   x   x 
Coprinus xanthothrix Kleine viltinktzwam       x 
Cortinarius croceoconus Boomloze satijnzwam   x x   
Crepidotus cesatii Rondsporig oorzwammmetje   x     
Crepidotus lundellii Bleek oorzwammetje       x 
Crepidotus mollis Week oorzwammetje       x 
Crinipellis scabellus Piekhaarzwammetje     x   
Cystoderma amianthinum Okergele korrehoed   x x x 
Entoloma aethiops g.n.n.      x   
Entoloma caeruleum g.n.n.      x   
Entoloma caesiocinctum Bruine zwartsneesatijnzwam     x   
Entoloma chalybaeum Blauwplaatstaalsteeltje     x   
Entoloma pseudocoelestinum Blauwbruin staalsteeltje     x   
Entoloma corvinum Blauwzwarte satijnzwam     x   
Entoloma fernandae Heidesatijnzwam     x   
Entoloma hebes Dunsteelsatijnzwam   x x   
Entoloma papillatum Tepelsatinzwam     x   
Entoloma pseudoturci Grauwbruinstaalsteeltje     x   
Entoloma sericeum Bruine satijnzwam   x x x 
Entoloma sericeum var.seriseum idem var.sericeum     x   
Entoloma serrulatum Zwartsneesatijnzwam     x   
Entoloma sordidilum Groezelige satijnzwam   x     
Flamulina velutipes Gewoon fluweelpootje       x 
Galerina unicalis Duinmosklokje     x   
Galerina vittaeformis  Barnsteenmosklokje   x   x 
Galerina vi ttaeformis var.atkinsoni Barnsteenmosklokje       x 
Gymnopilus sapineus Dennevlamhoed   x   x 
Hebeloma collariatum Geringde wilgevaalhoed     x   
Hebeloma gigaspermum Grootsporige vaalhoed x       
Hebeloma mesophaeum var. mesophaeu Tweekleurige vaalhoed   x     
Hebeloma crustuliniforme Radijsvaalhoed       x 
Hygrocybe acutoconica var.acutoconica Puntmutswasplaat     x   
Hygrocybe acutoconica var.cuspidata idem var.cuspidata     x   
Hygrocybe ceracea Elfenwasplaat     x   
Hygrocybe chlorophana Gele wasplaat     x   
Hygrocybe conica f.chloroides Zwartwordende wasplaat     x   
Hygrocybe conica f.conica Zwartwordende wasplaat   x x   
Hygrocybe conicoides Duinwasplaat   x x   
Hygrocybe insipida Kabouterwasplaat   x x   
Hygrocybe psittacina Papegaaizwammetje   x x   
Hygrocybe virginea Sneeuwzwammetje     x   
Hygrocybe virginea var.ochraceopall idem var.ochraceophall     x   
Inocybe geophylla var. Geophylla Witte satijnvezelkop x     x 
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Laccaria amethystina Amethistzwam       x 
Laccaria laccata Gewone fopzwam       x 
Lactarius chrysorrheus Zwavelmelkzwam       x 
Lactarius deliciosus Smakelijke melkzwam   x     
Lactarius hepticus Levermelkzwam   x     
Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam       x 
Lactarius rufus Rossige melkzwam   x     
Lactarius subdulcis Bitterzoete melkzwam       x 
Lactarius theiogalus Rimpelende melkzwam       x 
Lactarius vellereus Schaapje      x   
Leccinum variicolor Bonte berkeboleet       x 
Lepiota alba Duinparasolzwam   x x   
Lepiota cristata Stinkparasolzwam   x     
Lepiota pseudolilacea Valse llila parasolzwam   x     
Lepista flaccida Roodbruine schijnridderzwam     x   
Lepista nuda Paarse schijnridder     x   
Lepista saeva Paarssteelschijnridderzwam     x   
Leucocoprinus brebissonii Spikkelplooiparasol   x     
Leucoagaricus purpereolilacinus Purperen champignonparasol     x   
Lyophyllum decastes Bruine bundelridderzwam       x 
Macrolepiota rachodes Knolparasolzwam     x   
Marasmiellus ramealis Takruitertje x       
Marasmiellus vaillantii Halmruiterje       x 
Marasmius androsaceus Paardehaartaailing   x     
Marasmius oreades Weidekringzwam x x x x 
Megacollybia platyphylla Breedplaatstreephoed       x 
Melanoleuca brevipes Kortstelige veldridderzwam     x   
Melanoleuca polioleuca f. polioleuca Zwartwitte veldridderzwam     x   
Mycena adscendens Suikermycena x     x 
Mycena aetites Grijsbruine grasmycena       x 
Mycena arcangeliana Bundelmycena       x 
Mycena capillaripes Stinkende roodsnedemycena       x 
Mycena filopes Draadsteelmycena       x 
Mycena flavoalba Bleekgele mycena     x   
Mycena galericulata Helmmycena x     x 
Mycena galopus Melksteelmycena       x 
Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena       x 
Mycena pura Gewoon elfenschermpje       x 
Mycena pura f.pura Gewoon elfenschermpje   x x   
Mycena speirea Kleine breedplaatmycena       x 
Mycena stylobates Schijfsteelmycena       x 
Mycena vitilis Papilmycena       x 
Omphalina pyxidata Roodbruin trechtertje   x x   
Panellus serotinus Denneschelpzwam       x 
Paneolus acuminatus Spitse vlekplaat     x x 
Paneolus guttulatus Kleinsporige vlekplaat   x     
Paxillus involutus Gewone krulzoom   x   x 
Pholiota mutabilis Stobbezwammetje       x 
Pluteus cervinus Gewone hertezwam       x 
Psathyrella candolleana Bleke franjehoed   x   x 
Psathyrella laevissima Kleinsporige franjehoed       x 
Psathyrella tephrophylla Conishe franjehoed       x 
Psilocybe aeruginosa Echte kopergroenzwam       x 
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Psilocybe fascicularis var.fascicularis Gewone zwavelkop       x 
Psilocybe montana Zandkaalkopje       x 
Resupinatus applicatus Harig dwergoortje x       
Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje   x x x 
Russula amoenolens Scherpe kamrussula       x 
Russula betularum Roze berkerussula       x 
Russula fragilis Broze russula   x   x 
Russula nigricans Grofplaatrussula       x 
Russula ochroleuca Geelwitte russula   x   x 
Russula parazurea Berijpte russula       x 
Russula pectinatoides Onsmakelijke russula       x 
Strobillurus tenacellus Bittere dennekegelzwam       x 
Tubaria furfuracea ss.Arnolds Gewoon donsvoetje     x   
Tubaria hiemalis Winterdonsvoetje   x   x 
Tubaria romagnesianum Velddonsvoetje       x 
         
Gasteromycetes Buikzwammen         

            
Bovista aestivalis Melige bovist   x x x 
Bovista plumbea Loodgrijze bovist     x x 
Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam       x 
Calvatia utriformis Ruitjesbovist   x     
Geastrum fimbriatum Gewimperde aardster   x     
Geastrum saccatum Viltige aardster     x   
Geatrum schmidelii Heide aardster   x x   
Geatrum triplex Gekraagde aardster   x x   
Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam       x 
Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam   x   x 
Lycoperdon lividum Melige stuifzwam   x x x 
Mutinus caninus Kleine inktzwam       x 
Myriostoma coliforme Peperbus    x     
Phallus impudicus Grote stinkzwam x     x 
Scleroderma areolatum Kleine aarsappelbovist x x   x 
Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist x     x 
Scleroderma verrucosum Wortelende aardappelbovist x       
Tulostoma brumale Gesteelde stuifbal   x x   
Tulostoma fimbriatum Ruwstelige stuifbal   x x   
Tulostoma melanocyclum Donkerstelige stuifbal     x   
Vascellum pratense  Afgeplatte stuifzwam     x   
         
Aphyllophorales Korstzwammen         
         
Auriculariopsis ampla Vals judasoor   x     
Auriscalpium vulgare Oorlepelzwam       x 
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam       x 
Cantharellus cibarius Hanekam        x 
cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst x     x 
Cerocorticium molare Getande boomkorst       x 
Clavaria falcata Spitse knotszwam     x   
Clavulinopsis laeticolor Fraaie knotszwam     x   
Clavulinopsis laeticolor f.laeticolor idem f.laeticolor     x   
Daedaliopsis confragosa Roodporiehoutzwam       x 
Ganoderma lipsiense Platte tonder x     x 
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heterobasidion annosum Dennemoorder   x   x 
Hyphodontia barba-jovis Franjetandjeszwam x       
Hyphodontia nespori Penseeltandjeszwam       x 
Ischnoderma benzoinum Teervlekkenzwam       x 
Laetiporus sulphureus Zwavelzwam x       
Meruliopsis corium Papierzwammetje x x     
Mycoacia uda Gele stekelkorstzwam       x 
Peniophora lyciii Berijpte schorszwam   x   x 
Peniophora quercina Paarse eikeschorszwam x x   x 
Phaeolus schweinitzii Dennevoetzwam       x 
Phellinus ferruginosus Gewone korstvuurzwam       x 
Phellinus robustus Eikevuurzwam       x 
Phellinus hippophaecola Duindoornvuurzwam   x     
Phlebia radiata Oranje aderzwam   x   x 
Piptoporus betulinus Berkezwam x     x 
Polyporus brumalis Winterhoutzwam x     x 
Polyporus ciliatus f. lepideus Voorjaarshoutzwam x       
Polyporus varius Waaierbuisjeszwam   x   x 
Schizopora flavipora Abrikozenbuisjeszwam       x 
Schizopora paradoxa Witte tandzwam x     x 
Stereum gausapatum Eikebloedzwam       x 
Stereum hirsutum Gele korstzwam x     x 
Stereum subtomentosum Waaierbuisjeszwam       x 
Trametes gibbosa Witte bultzwam       x 
Trametes versicolor Gewoon elfenbankje   x   x 
Trichaptum abietinum Paarse dennezwam       x 
Vuilleminia comedens Schorsbreker       x 
         
         
Pragmobasidiomycetidae Trilzwammen         

           
Calocera cornea Geel hoorntje       x 
Dacramyces stillatus Oranje druppelzwam x x x x 
Exidia truncata Eiketrilzwam         
Hirneola auricula-judae Echt judasoor x x   x 
Myxarium nucleatum Klontjestrilzwam       x 
Tremella encephala Kerntrilzwam       x 
Tremella mesenterica Gele  trilzwam       x 

            
Ascomycotina Ascomyceten         

            
Ascocoryne sarcoides Paarse knoopzwam       x 
Bisporella citrinum Geel schijfzwammetje       x 
Calloria neglecta perfect Brandnetelcshijfje       x 
Calycina herbarum Gewoon poederkelkje       x 
Chaetosphaerella phaeostroma Zwarte viltzwam       x 
Ciboria amentacea Elzekatjesmummiekelkje       x 
Cistella acuum Dennerijpkelkje       x 
Cistella grillei Plat rijpkelkje       x 
Cudoniella acicularis Houtknoopje       x 
Cyclaneusma minus g.n.n.    x     
Dasyscyphella nivea Sneeuwwit franjekelkje       x 
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Diatrype stigma Korstvormig Schorsschijfje       x 
Eutypa maura Kraterkorstkogelzwam       x 
Geoglossum glutinosum Klerverige aardtong     x   
Geopora arenicola Zandputje      x   
Gibberella pulicaris g.n.n.  x     x 
Gnomonia cerastis Esdoornsnavelkogelzwam x     x 
Helvella crispa Witte kluifzwam       x 
Helvella lacunosa Zwarte kluifzwam   x     
Hypocrea aurioviridis Gele kussentjeszwam   x     
Hypocrea rufa perfect Rossige kussentjeszwam perfect       x 
Hypocrea rufa imperfect idem perfect       x 
Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam       x 
Lachnum virgineum Gewoon franjekelkje       x 
Lasiosphaeria ovina Eivormig ruigkogeltje       x 
Lasiosphaeria spermoides Stronkruigkogeltje       x 
Leptosphareia acuta Brandnetelkogeltje       x 
Leucostoma niveum g.n.n.        x 
Lophiostoma arundinis g.n.n.        x 
Lophodermium pinastri Dennenaaldspleetlip   x     
Mollisia cinerea Gedrongen mollisia       x 
Mollisia melaleuca Zwartwitte mollisia       x 
Morchella esculenta Gewone morielje     x   
Nectria cinnabarina imperfect Gewoon meniezwammetje   x   x 
Onygena corvina Vogelveerzwam       x 
Orbillia alnea Rood wasbekertje       x 
Orbillia auricolor Kromsporig wasbekertje       x 
Peziza ammophila  Zandtulpje      x   
Poculum firmum Eiketakstromakelkje       x 
Podospora pleiospora g.n.n.        x 
Propolomyces versicolor Grijswit houtschijfje   x     
Rhytisma acerinum Inktvlekkenzwam   x   x 
Rosellinia aquila Lentetepelkogeltje       x 
Stromatinia rapulum Salomonsstromabekertje   x     
Tarzetta cupularis Klein leemkelkje x       
Trichobolus zukalii Harig sinterklaasschijfje x       
Xylaria carpophila Beukedopgeweizwam       x 
Xylaria hypoxylon Geweizwam       x 
Xylaria longipes Esdoornhoutknotszwam       x 
Xylaria oxyacanthae Meidoornbesgeweizwam x       
Xylaria polymorpha Houtknotszwam x       
         
Myxomycotina Myxomyceten         
         
Badhamia lilacina var.lilacin Lilaroze kalknetje x     x 
Ceratiomyxa fructiculosa Gewoon ijsvingertje       x 
Comatricha nigra Langstelig kroeskopje x     x 
Didymium megalosporum Oranjestelig kristalkopje x     x 
Didymium squamulosum Variabel kristalkopje       x 
Fuligo septica var.flava Heksenboter       x 
Leocarpus fragilis Glanzend druivenpitje   x     
Physarum nutans Knikkend kalkkopje x     x 
         

   35 66 72 160 



Winter langs de Duinweg 
 
Hein Verkade 
 
Het is begin maart. Koning winter trakteert ons 
land op een felle uitsmijter. Er ligt al een paar 
dagen enkele decimeters sneeuw en ’s nachts vriest 
het in het midden van het land ruim twintig graden. 
Er worden records gebroken.  
Op zo’n moment ga je naar de Duinweg.  
De kwelslootjes blijven zelfs onder deze 
omstandigheden stromen, en trekken verschillende 
soorten watervogels aan. Het is zondagmorgen 
vroeg, windstil en zonovergoten. Je fietst door een 
album vol kerstkaarten richting de Duinweg. Toch 
ligt het voorjaar op de loer. Een groep luid 
gakkende Grauwe Ganzen vliegt richting noord. 
Hun oranjeroze snavels steken fel af tegen de 
strakblauwe hemel. Overal brengen Heggenmussen 
hun liedje ten gehore.  
Voorbij de rotonde staat een paartje Patrijzen vlak 
langs de weg in de sneeuw. Het contrast is zo groot 
dat de vogels zwart lijken. Zij zoeken kennelijk 
naar iets eetbaars langs de geveegde weg. Even 
voorbij de kennel komen de eerste kwelslootjes in 
zicht. Sommige delen zijn geheel oversneeuwd. 
Het water sijpelt onder de sneeuwbruggen door.  
In de bocht waar boerderij Puik en Duin heeft 
gestaan liggen twee korte greppels aan de 
westzijde.  
Voorzichtig wordt de telescoop opgezet en het 
water langs getuurd. Op verschillende plaatsen zijn 
de silhouetten van lange snippensnavels zichtbaar. 
Zij vertrouwen op hun schutkleur en blijven 
roerloos zitten. Het zijn vooral Watersnippen en 
Bokjes, de kleinste snippensoort. Langzaam sluip 
ik naderbij. Het fijn getekende bruine verenkleed 
afgewisseld door gele strepen is nu prachtig te 
zien.  
Een Watersnip lijkt inmiddels vertrouwd met mijn 
aanwezigheid en komt in beweging.  
Druk boort hij met zijn snavel in de bodem. Er is 
meer leven om me heen.  
De helling van de binnenduinrand is op sommige 
plaatsen sneeuwvrij. Het maartzonnetje brandt er 
flink op los. Koperwieken woelen het bladerdek 
om op zoek naar iets eetbaars. Een Houtsnip vliegt 
als een verdwaasde reuzenvleermuis op en dwarrelt 
tussen het geboomte. Even verderop daalt hij weer 
neer richting de vertrouwde bosbodem.  
Ook sommige snippen in de greppel houden het 
voor gezien en vliegen op. Druk schreeuwend en 
wiekelend vliegt er een weg, dat moet een 

Watersnip zijn. Bokjes vliegen zwijgzaam op en in 
een rechte lijn. 
Vanuit een slootje aan de overkant klinkt het 
scherpe getsjiek van een Grote Gele Kwikstaart. 
 Even later vliegt hij onder de sneeuw vandaan en 
strijkt neer op een paaltje. Hij doet zij naam eer 
aan en wipt onophoudelijk met zijn extreem lange 
staart heen en weer. Het is haast niet voor te stellen 
dat op deze plek over zes weken de gewone Gele 
Kwikstaart roept vanaf een bloeiende tulp. Die zit 
nu nog in het warme zuiden.  

 
 
De Grote Gele Kwikstaart wordt steeds vaker als 
wintergast waargenomen.  
Je komt hem dan tegen tot midden in het dorp, het 
meest bij platte grinddaken.  
Er vliegt een vogel uit de binnenduinrand.  
Hij wordt op zijn huid gezeten door een Ekster. De 
Ekster probeert de vogel te slaan en lijkt daarin te 
slagen. Beiden klappen tegen het sneeuwdek en 
een luid gekrijs verstoort de winterse rust. Gezien 
de grootte moet het een lijsterachtige zijn.  
De Ekster hakt flink op hem los.  
Een Zwarte Kraai verstoort de maaltijd. Zijn komst 
doet de Ekster vertrekken. Ik ben benieuwd wat 
voor vogel de Ekster heeft geslagen.  
Ondanks het dikke sneeuwdek is het onderliggende 
reliëf goed zichtbaar.  
Het pad tussen de tulpenbedden komt recht bij de 
lijster uit. Het blijkt een vrouwtje Merel met flinke 
gaten in het verenpak. Het is voor het eerst dat ik 
een Ekster een vogel uit de lucht zie slaan, zoals 
een Sperwer dat gewoonlijk doet. 
Het zonnetje staat inmiddels hoog aan de hemel en 
het wordt tijd om huiswaarts te keren. Sneeuwval 
zorgt altijd voor verrassingen in de natuur. Helaas 
komt het nog maar zelden voor. 
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Bijzonder veel zeevogels voor de Zuid-Hollandse kust 
 
Jelle van Dijk 
 
De winter vormt doorgaans niet de meest 
interessante tijd om over zee te kijken. Na half 
november is er meestal niet veel meer te beleven. 
De grauwe Hollandse winters zorgen soms voor 
een opleving als er flinke aantallen duikers 
passeren of als een winterstorm honderden 
Drieteenmeeuwen en Noordse Stormvogels 
dichtbij de kust brengt. Het wordt eigenlijk pas 
spannend als het echt winter wordt met sneeuw en 
ijs. Duizenden eenden en steltlopers trekken dan 
vanuit de Waddenzee en het IJsselmeer langs onze 
kust naar het zuiden.  
 
Hoewel de winter van 2004-2005 alleen begin 
maart voor sneeuw en koud weer zorgde, was de 
afgelopen winter toch uitzonderlijk wat zeevogels 
betreft. Nog niet eerder in de afgelopen dertig jaar 
werden in de winter zoveel Zeekoeten en 
Roodkeelduikers langs de Zuid-Hollandse kust 
gezien. Die ervaring hebben tenminste de 
trektellers in Scheveningen en Noordwijk. Bij deze 
plaatsen wordt vanaf 1973 min of meer regelmatig 
de trek van vogels langs de kust op 
uurtotaalkaarten vastgelegd. Een uurtotaalkaart is 
een met alle zeevogelnamen voorgedrukte 
systeemkaart, waarop per uur alle aantallen van de 
waargenomen zeevogels genoteerd kunnen 
worden. Hoe afwijkend de winter van 2004-2005 
wel is, blijkt duidelijk uit de maanduurrecords (het 
hoogste aantal dat in die maand ooit in één uur 
werd geteld) die sinds 1973 in Noordwijk worden 
bijgehouden.  
duiker spec. (>95% Roodkeelduiker)  
december 2004  1207  (was 275) 
januari 2005   1180  (was 883) 
februari 2005   1133  (was 62) 
maart 2005   429  (was 18) 
alk/zeekoet (>95% Zeekoet) 
december 2004  356  (was 45) 
januari 2005   2970  (was 176) 
februari 2005   810  (was 110) 
maart 2005   542  (was 2) 
 
Omdat Zeekoet en Alk op enige afstand niet of 
nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden, 
gebruiken zeetrektellers de naam ‘alk/zeekoet’. Uit 
jarenlange ervaring is gebleken dat slechts een 
klein deel uit Alken bestaat. Hetzelfde probleem 
doet zich voor bij het onderscheiden van 
Roodkeelduiker en Parelduiker. In alle gevallen dat 

de soort niet kan worden vastgesteld, maar het 
duidelijk wel om een duiker gaat, noteert de teller 
het waargenomen aantal bij ‘duiker’. Bij deze 
groep gaat het voornamelijk om Roodkeelduikers. 
 
Bij bovenstaande getallen moet worden opgemerkt 
dat in Noordwijk in het verleden vrijwel uitsluitend 
in de weekenden werd waargenomen, terwijl 
schrijver dezes deze winter voor het eerst in de 
gelegenheid was vrijwel dagelijks een telling van 
een of twee uren uit te voeren. Het kan dus zijn dat 
in het verleden bepaalde verschijnselen domweg 
zijn gemist door niet aanwezig te zijn op het goede 
moment. In Scheveningen waar vanaf het begin 
van de jaren negentig een revival van het 
zeetrektellen inzette - wat leidde tot vele duizenden 
waarnemingsuren per jaar - heeft men in de 
afgelopen winter echter ook alle plaatselijke 
zeetrekrecords verbeterd.  
 
Zeekoet 
Het meest opmerkelijk waren de grote aantallen 
Zeekoeten. Tot in de jaren negentig kenden we een 
Zeekoet vooral als een zielig hoopje veren met wat 
stookolie er op. In de afgelopen winter waren 
echter regelmatig groepen van tientallen, schone, 
kwieke Zeekoeten te zien. Uit de tellingen die op 
www.trektellen.nl zijn te vinden, komt het beeld 
naar voren van een enorme groep van vele 
duizenden Zeekoeten die dicht onder de kust 
foerageerde, in het nachtelijk duister met de 
stroming in noordelijke richting afdreef en in het 
eerste daglichtuur enkele kilometers zuidwaarts 
vloog om weer boven de goede voedselgronden te 
komen. De kern van dit voedselgebied lag vanaf 
begin januari voor of iets ten zuiden van 
Scheveningen en strekte zich gedurende de periode 
8-20 januari uit tot voorbij Noordwijk. Slechts op 
één dag werd vastgesteld dat dit gebied tot voorbij 
de Langevelderslag reikte. Alleen op 16 januari 
werden daar flinke aantallen Zeekoeten gezien: 
2228 alk/zeekoet Z in ruim 2 uur.  
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Het eerste signaal dat er iets bijzonders gebeurde, 
kwam op 7 december uit Scheveningen toen daar 
voor het eerst ruim duizend alk/zeekoeten werden 
gemeld. Pas op 1 januari werden weer meer dan 
duizend exemplaren gemeld (2543 ex.). Alleen al 
in het eerste uur passeerden daar toen 2000 
exemplaren! Van 9 t/m 20 januari was dit bij 
Scheveningen dagelijkse kost. Het hoogtepunt viel 

http://www.trektellen.nl/


op laatstgenoemde datum toen er in 5,5 uren 13601 
alk/zeekoeten naar zuid werden geteld, een voor 
Nederland ongekend aantal. 
Bij Katwijk en Noordwijk was men gedurende een 
aantal dagen ook getuige van deze spectaculaire 
ochtendtrek. Nog in het halfduister was een stroom 
alk/zeekoeten te zien, waarvan sommige groepen 
meer dan honderd vogels telden. In Katwijk was 8 
januari een topdag met 4473 ex. in zeven teluren. 
Ook 18 januari mocht er zijn met 4183 ex. naar 
zuid in slechts twee uren. Op de Noordwijkse 
telpost aan de Astridboulevard was 17 januari de 
beste dag met 3855 alk/zeekoeten in drie uren. 
Het dagelijks waarneembare trekpatroon (in de 
eerste daglichturen sterke trek in ZW-richting) 
werd niet beïnvloed door de windrichting en de 
windkracht. Het was dan ook verrassend toen op 
21 februari bij ONO-3 opeens bijna 800 Zeekoeten 
noordwaarts vlogen. Of dit het begin van de 
wegtrek betekende, was niet duidelijk want de 
volgende dag vlogen bij dezelfde windrichting 
weer alle vogels (133 ex.) zuidwaarts. Ook bij de 
late piek van midden maart vlogen alle 
alk/zeekoeten in zuidwestelijke richting. 
 
In de jaren zeventig werd in ons land slechts 
sporadisch een uur met meer dan honderd 
alk/zeekoeten genoteerd. Een kentering trad op 
toen in 1984 en 1985 bij de Hondsbossche voor het 
eerst enkele duizenden vogels op een dag werden 
geteld. Dergelijke uitschieters traden hierna wat 
vaker op, vrijwel uitsluitend langs de 
Hondsbossche Zeewering. Langs de Zuid-
Hollandse kust namen de aantallen pas in de jaren 
negentig toe. Hierbij ging het doorgaans om enkele 
honderden vogels op de betere dagen. Volgens 
Kees Camphuysen (NIOZ-Texel) verblijven in de 
winter hoogstens 30.000 Zeekoeten in de 
Nederlandse kustwateren. Voor het gehele 
Nederlandse deel van het continentale plat wordt 
door hem het maximum op 240.000 Zeekoeten 
geschat. Wat een deel van deze vogels (of vogels 
van elders) bewogen heeft in deze winter vlak 
onder de Zuid-Hollandse kust te gaan foerageren, 
blijft vooralsnog onduidelijk. 
 
Roodkeelduiker 
Het gebied waar veel duikers werden gezien 
strekte zich vanaf eind november uit van het 
zeegebied ten zuiden van Scheveningen tot aan de 
Langevelderslag. Het gedrag van de duikers kwam 
in grote lijnen overeen met dat van de Zeekoeten. 
Wel was de trek op veel dagen minder sterk 
geconcentreerd in het eerste daglichtuur. 
In december werden de meeste duikers bij 
Noordwijk gezien. Op zes dagen van deze maand 

werden hier meer dan 500 exemplaren in het eerste 
ochtenduur gezien. In Katwijk bleek 26 december 
een goede dag te zijn met 778 ex. naar zuid.  
In januari werden de hoogste aantallen bij 
Scheveningen opgemerkt. In de periode 1-12 
januari werd zevenmaal de grens van duizend 
vogels gepasseerd. Topdagen waren hier 1 januari 
met 3016 ex. naar zuid in 6,5 uur en 9 januari met 
2282 ex. naar zuid in 8 uur. 
In Katwijk viel de beste dag op 9 januari toen 1409 
Roodkeelduikers in anderhalf uur passeerden. 
Verder waren hier 2, 10 en 18 januari dagen met 
veel duikers (800-950 ex.). Ook in Noordwijk 
waren de eerste twee decaden van 2005 rijk aan 
duikers met 1496 ex. op 9 januari als hoogtepunt. 
Hierna waren de aantallen bij Noordwijk 
regelmatig hoger dan bij Scheveningen en dat 
patroon zette zich in februari voort. Een 
onverwachte piek vormde 22 februari met 1305 ex. 
in anderhalf uur. 
In tegenstelling tot Zeekoeten zijn 
Roodkeelduikers sterk aan de kustwateren 
gebonden. Camphuysen schat het aantal in de 
wintermaanden op zo’n 10.000, waarvan 90% in 
de Voordelta en de kustzone van de 
Waddeneilanden verblijft. Ook Roodkeelduikers 
zijn in de jaren tachtig duidelijk in aantal 
toegenomen, met in de jaren negentig een lichte 
terugval. Dat laatste geldt zeker niet voor de 
tellingen bij Noordwijk waar aan het einde van de 
jaren negentig juist meer duikers werden geteld. 
Om hoeveel duikers het voor de kust van Zuid-
Holland in deze winter ging, is moeilijk te zeggen. 
Dat het aantal van 10.000 dicht benaderd of zelfs 
overtroffen wordt, lijkt haast wel zeker. 
 
De aanwezigheid van ongekende aantallen 
Zeekoeten en Roodkeelduikers in de Zuid-
Hollandse kustwateren heeft ongetwijfeld met de 
beschikbaarheid van voedsel te maken. Blijkbaar 
vormde ons kustwater deze winter een uitstekend 
foerageergebied. Dat blijkt niet alleen uit de vele 
waarnemingen van foeragerende Zeekoeten en 
Roodkeelduikers, maar ook uit de grote aantallen 
Futen en Drieteenmeeuwen. Grote aantallen Futen 
worden in zee vrijwel alleen bij strenge vorst 
waargenomen. Door de ijsvorming in het 
IJsselmeer, een belangrijk overwinteringsgebied, 
worden de vogels dan gedwongen naar het zoute 
water uit te wijken. In de afgelopen zachte winter 
waren er echter constant veel Futen voor de kust 
aanwezig. Hoewel de aantallen sterk terugliepen 
bleef de Fuut relatief talrijk tot in mei! 
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Met de Drieteenmeeuw was iets vergelijkbaars aan 
de hand. Grote aantallen in het winterhalfjaar zijn 
in veel gevallen aan stormperioden gekoppeld. In 



de winter van 2004-2005 waren constant grote 
groepen in het kustwater aanwezig, ongeacht de 
weersomstandigheden. 
 
Een bijzonderheid in de afgelopen winter was 
bovendien de aanwezigheid van Bruinvissen. Er 
waren meer teluren met dan zonder waarnemingen 
van Bruinvissen. Daarbij werden regelmatig meer 
dan vijf exemplaren in een uur geteld. Het kan 
haast niet anders of er moet in de afgelopen winter 
bijzonder veel vis in het Zuid-Hollandse kustwater 
gezeten hebben. 
Natuurlijk kan men zich afvragen of de 
vogelrijkdom voor onze kust verband houdt met 
ernstige voedselschaarste elders in de Noordzee. 
Bekend is dat de broedresultaten van Zeekoeten in 
veel Schotse vogelkolonies al jaren slecht zijn 
vanwege het ontbreken van de favoriete vissoort. 
Schotland is echter een eind weg. Verandering in 
het voedselaanbod in het noordelijke deel van het 
Nederlandse Continentale Plat kunnen voor de 

Zeekoet ook al voor flinke verschuivingen zorgen. 
Wellicht dat dit onderwerp de komende jaren wat 
meer aandacht krijgt van de NIOZ-onderzoekers. 
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Winterexcursie naar de Randmeren 
 

Els Löhr 
 
Vijfentwintig liefhebbers hebben zich op 6 februari 
2005 bij het Jan Verwey Natuurcentrum gemeld. 
Met Jelle aan kop ploegt zich een stoet van 7 
auto’s door 6 Nederlandse provincies. Langs de 
A28 bij Nijkerk zien we al een flinke groep Kleine 
zwanen. Geen gelegenheid tot stoppen, helaas. 
 
Bij het stoomgemaal van Arkemheen bij Nijkerk 
zitten tussen de honderden Kieviten een paar 
Kemphanen en in en rond een plasje water 
scharrelen Waterpiepers en enkele Graspiepers. 
Verder wat Witte Kwikstaarten, 2 Grote 
Zilverreigers, een vijftiental Canadese Ganzen, 
groepjes Grauwe Ganzen, Buizerd, Torenvalk en 
een op de grond zittende Slechtvalk. In het 
Nijkerkernauw dobberen duizenden Smienten, 
aardig wat Wintertalingen en nog wat Brilduikers 
en Nonnetjes. 

 
 
Vervolgens rijden we naar de dijk van het 
Nuldernauw. Jelle had ons gelokt met de 
mededeling dat er een Pontische meeuw te zien 
zou zijn. Na veel speuren zie ik nog steeds niets 
bijzonders (hoe herken je trouwens een Pontische?) 
tussen de diverse meeuwen, maar gelukkig had ik 
het beest niet kunnen ontdekken omdat hij er deze 
keer niet was. Er viel trouwens genoeg te zien. Het 
prachtige licht viel op de zandplaten met daarop 
honderden Wulpen, 20 Kemphanen en een 

vreemde vogel die op één zwart pootje stond te 
slapen. Kop en snavel waren onzichtbaar, maar 
Rien beweerde stellig dat het een Grutto was. 
Vogelgidsen werden geraadpleegd en er werd wat 
achter de oren gekrabbeld. Uiteindelijk ging 
ongeveer de helft met Riens oordeel akkoord. Later 
op de dag, bij het zien van nog enkele Grutto’s, 
zou hij schoorvoetend gelijk krijgen van de andere 
helft. Het was gewoon genieten van de duizenden 
Smienten, honderden Kuif- en Tafeleenden, Grote 
Zaagbekken, Nonnetjes en Krakeenden.  
 
Hierna reden wij naar Zeewolde, want in de 
struiken van de Gelderse roos aan de Elzenlaan zou 
een groep van 20 Pestvogels bivakkeren. De 
bessen gloeiden felrood op aan de takken, maar er 
was geen spoor van de Pestvogels te bekennen, die 
waren zeker een dagje uit met de Pontische 
meeuw.  
Rijdend over de Sportlaan krijgen we van Jelle een 
herkansing want hier zijn ze volgens de site van de 
Vogelwerkgroep Flevoland ook gesignaleerd. 
(www.degrauwegans.nl)  
 
We hangen uit de autoramen maar vangen geen 
glimp op van ook maar het kleinste Pestvogeltje. 
Dan maar Vink en Houtduif genoteerd. 
Een volgende stop is bij het Harderbroek aan het 
Wolderwijd. Als op een Japanse prent ligt het gele 
riet te glimmen in de zon, afgeboord met het 
matblauw van de waterplas en het felle blauw van 
de lucht erboven. Kolgans, Grauwe gans, 
Brandgans, Grote Zilverreiger, Wintertaling, 
Nonnetje, en gelukkig een nieuwe op de lijst: het 
Baardmannetje. In het meer dobberen veel 
Kuifeenden en zeker 5.000 Tafeleenden (ja, ja er 
zijn geroutineerde tellers onder ons, ikzelf had er 
niet meer dan 2.000 geschat). Er had zich hier een 
Flamingo moeten vertonen, maar ja inmiddels 
vermoeden we al met wie die op stap zal zijn. Het 
verkeer raast langs onze aan de weg geparkeerde 
auto’s en Pierre laat bijna het leven als hij wil 
instappen. 
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Bij het gemaal Lovink zien we een roofvogel op 
een baken zitten, in het tegenlicht niet meer dan 
een silhouet. We kiezen voor de leukste optie: 
Slechtvalk. Binnendijks is een ruig bosje en 
dankbaar worden de mogelijkheden hier benut. De 
meer geciviliseerden onder ons benutten 
strandpaviljoen ‘de Fazant’, terwijl ondertussen de 
rest de kijker op een grote groep zwanen richt. 
Knobbels. Jammer dat de Kievitslanden (langs de 

http://www.degrauwegans.nl/


randmeerdijk) zo verruigd zijn en weinig meer te 
bieden hebben voor ganzen. 
Wegopbrekingen dwingen ons door het mooie 
centrum van Elburg naar de Kamperdijk te rijden. 
We sukkelen langzaam door de smalle straatjes en 
een smal grachtje met leilinden. Zo kunnen we de 
fraaie met kiezelstenen ingelegde stoepjes goed 
bekijken. In de Polder Oosterwolde kunnen we 
eindelijk een groep Kleine zwanen van dichtbij 
bekijken. Verder wat Grote Zilverreigers, groepen 
Kollen, Grauwe Ganzen en boven onze hoofden 
cirkelt een viertal Buizerds. 
We hebben al heel wat vogels gezien, maar staande 
op de Vossemeerdijk krijgen we er nog steeds niet 
genoeg van. De tellers onder ons signaleren 440 
Bonte Strandlopers (een bijzonder hoog aantal 
voor het binnenland), 5 Grutto’s en 200 Wulpen. 
Enthousiast roep ik ‘er zijn wel 60 Pijlstaarten’, 
maar bij Jelle en Rien blijft de teller pas op 160 
steken. Voor de Bergeenden en Wintertalingen 
houd ik het maar op veel!! Verder zijn hier 
tientallen Nonnetjes en een paar Grote Zaagbekken 
te zien. Op een bebost eilandje in het meer had een 
Zeearend kunnen zitten, maar ook die….. 
 
Het café in Ketelhaven blijkt gesloten, dus persen 
we de laatste druppels koffie uit onze 
thermosflessen en moeten we zuchtend afzien van 
warme appeltaart met slagroom en hete 
chocolademelk. De gewonnen tijd stelt ons echter 
ruimschoots in staat om er nog een rondje Grote en 
Kleine Praambult bij de Oostvaardersplassen aan te 
plakken. In het Bovenwater dobberen behalve de 
honderden (500) Slobeenden ook 7 Rosse 
Stekelstaarten, ook wel bekend als Obscura 
jamaicaensis.  
 
 
 
 
 

Rien belooft ons een Ruigpootbuizerd. 
Bij de veeroosters in de Praamweg, aan de 
linkerkant van de weg! Daar aangekomen zien we 
een oploopje. Alle telescopen zijn gericht op het 
veld rechts van de weg. Daar zit een 
Ruigpootbuizerd heel mooi te zijn op een kale tak. 
Heel sierlijk vliegt hij op en cirkelt een poosje rond 
aan de linkerkant van de weg.. 
De tocht wordt besloten op de grote en de Kleine 
Praambult. Deze plaatsen zijn goed voor l 
Slechtvalk, 4 Grote Zilverreigers, 3 Zeearenden, 2 
Wilde zwanen, 2 Vossen, 5 Buizerds, 50 
Kramsvogels en honderden Brandganzen. 

 
Drie Zeearenden in één kijkerbeeld, grote wolken 
Goudplevieren en ganzen die opstuiven als de 
Vliegende Deuren dartel gaan boompje-
verwisselen. Een prachtig besluit van een 
schitterende dag. Zeer tevreden glibberen we de 
kleibult af. We gaan naar huis. 
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Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 
2004 

 
Martien de Graaf & Jelle van Dijk 
 
 
Bijzondere planten worden vooral gevonden op 
plaatsen waar wat met de grond is gebeurd, zoals 
bouwterreinen, braakliggend land en 
natuurontwikkelingsgebieden. Daarnaast trekken 
ook steeds meer de planten van het straatmilieu de 
aandacht. De iets hogere temperatuur in het 
stedelijk milieu en de beperkte onkruidbestrijding 
hebben veel soorten de kans geboden zich in het 
straatmilieu te vestigen. Deze categorie planten zal 
in deze aflevering vooral dankzij het speurwerk 
van Martien de Graaf (MdG) weer nadrukkelijk 
aan bod komen. 
In de Flora van de Duin- en Bollenstreek, 
uitgegeven in 1994, werd een lijst opgenomen van 
alle tot dan toe aangetroffen plantensoorten in onze 
regio. Sindsdien is in de Strandloper zevenmaal 
een artikel verschenen waarin aanvullingen op 
deze lijst werden gepubliceerd. Deze aanvullingen 
zijn te vinden in: 

- 28e jaargang nr. 4 (december 1996) 
- 30e jaargang nr. 1 (maart 1998) 
- 30e jaargang nr. 4 (december 1998) 
- 32e jaargang nr. 1 (maart 2000) 
- 33e jaargang nr. 1 (maart 2001) 
- 34e jaargang nr. 1 (maart 2002) 
- 36e jaargang nr. 2 (juni 2004) 

 
 
Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 
 
Italiaanse ossentong -  Anchusa italica 
Op 6 mei vond Jelle van Dijk (JvD) in een verlaten 
tuinderij in Polder Hoogeweg (blok 30-17-52) deze 
exoot. De soort is nog niet opgenomen in de 
Standaardlijst van de Nederlandse flora 2003. Dat 
houdt in dat deze soort wel af en toe ergens 
opduikt, maar nog nergens jaarlijks terugkeert. 
 
Hemelboom – Ailanthus altissima 
Volgens Ton Denters, de auteur van het nieuwe 
boek Stadsplanten, veldgids voor de stad (zie de 
Strandloper september 2004), lijkt “de opmars van 
deze boom in onze steden onstuitbaar”. Dit wordt 
wel in verband gebracht met de opwarming van de 
aarde. In november trof MdG deze soort aan langs 
de straatkant in de Hafkenscheidslaan in De Zilk 
(blok 24-58-13). In Noordwijk werden ook in 
november veel jonge boompjes aangetroffen in de 

houtwallen van de Montessoristraat (blok 30-17-
32). Het gaat hier om zaailingen of uitlopers van 
enkele bestaande bomen die daar vroeger zijn 
aangeplant. 
 
Dolle kervel – Chaerophyllum temulum 
Op 16 april werd één exemplaar van deze soort 
door JvD langs een bosrand op Oud-Leeuwenhorst 
aangetroffen (blok 30-17-23). Deze 
schermbloemige is algemeen op de zandgronden in 
het oosten des lands. Merkwaardig is de vroege 
bloeidatum. Helaas was de plant door maaien 
verdwenen toen zaad verzameld kon worden. 
 
Marjoleinbekje – Chaenorhinum organifolium 
Deze fraaie stadsplant wordt nog niet genoemd in 
de Standaardlijst, maar wordt wel beschreven en 
getoond in het boek van Denters. De soort werd 
door MdG gezien op de grens van stoep-muur, en 
wel op 31 juli in de Snoeklaan te Voorhout (blok 
30-17-45). Ook werd deze soort, net buiten ons 
werkgebied, gevonden in de Tramstraat te Katwijk 
(blok 30-26-23). 
 
Tuinviooltje – Viola tricolor cv hortensis 
Volgens Ton Denters nemen de grootbloemige 
tuinviooltjes buiten de tuin meestal weer hun 
‘wilde’ vorm aan. In het stedelijke gebied zijn deze 
verwilderde tuinviooltjes op veel plaatsen te 
vinden. Tijdens zijn onderzoek in de zomer van 
2004 trof MdG deze soort aan in de volgende 
blokken: 24-58-13, 25-51-11, 30-16-25 
(Gasthuissteeg Noordwijk), 30-17-21, 30-17-44, 
30-18-41, 30-18-51 en 30-26-13. 
 
Dalmatiëklokje – Campanula portenschlagiana 
Ook dit pas recent voorkomende klokje wordt nog 
niet genoemd in de Standaardlijst. Denters besteedt 
er wel aandacht aan in zijn nieuwe boek, waarin 
ook een afbeelding is te vinden. De toename van 
dit klokje is (nog) niet zo spectaculair als het 
Kruipklokje, maar mag er ook zijn! In ons 
werkgebied werd deze soort tussen straattegels 
door MdG aangetroffen op 12 augustus in 
Noordwijk aan Zee (blok 30-17-21), op 15 
september in Noordwijkerhout (blok 24-57-54), op 
16 oktober en in november in Voorhout (blok 30-
17-44 en blok 30-17-55) en in november in De 
Zilk (blok 24-58-13). 
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Donzige klaproos – Papaver atlanticum 
Voor deze nogal hoge, oranjekleurige klaproos met 
donzige bladeren geldt hetzelfde als beschreven 
werd bij het Dalmatiëklokje. In ons werkgebied 
trof MdG deze soort aan op 17 augustus in 
Noordwijk (Piet Heinplein, blok 30-17-21), in 
september in Noordwijk (Sondauhof, blok 30-17-
22) en op 15 september in Noordwijkerhout 
(Julianaplein, blok 24-57-55). 
 
Slaapkamergeluk – Soleirdia soleiroli 
Ook dit is een soort die alleen te vinden is in het 
nieuwe boek van Ton Denters. De plant vormt 
groene tapijten op tegels in donkere tuingedeelten 
en is vooral in de steden steeds meer te vinden. Op 
15 september zag MdG in een tuin aan de Zeestraat 
te Noordwijkerhout (blok 24-57-54) deze soort. 
 
Klimopbremraap – Orobanche hederae 
In Katwijk bevindt zich al jarenlang een grote 
groeiplaats van deze soort, namelijk in de tuin van 
De Wilbert in Katwijk aan den Rijn (blok 30-26-
35). Op 16 juli vond JvD tientallen planten aan de 
noordzijde van de Oude Rijn, namelijk op de met 
Klimop begroeide rotonde bij de Konmar in ’t 
Heen (blok  30-26-25). 
 
Paarse morgenster – Tragopogon porrifolius 
Op 27 mei zag MdG tijdens een wandeling door de 
Egmonderstraat (blok 30-17-31) in een wilde tuin 
(nr. 49) enige fraai bloeiende exemplaren van deze 
soort. 
 
Guianakruid – Sutera cordata 
Deze soort is eigenlijk een recent verwilderde 
tuinplant die in veel tuincentra te koop wordt 
aangeboden. In november werd deze soort door 
MdG in de bebouwing van De Zilk (blok 24-58-
13) aangetroffen. In het boek van Denters is een 
duidelijke foto van deze soort opgenomen. 
 
Kokardebloem – Gaillardia spec. 
Op 12 augustus kwam MdG tussen het plaveisel 
van de Ludolph Berkemeyerstraat in Noordwijk 
(blok 30-17-12) een 30 cm hoge composiet tegen 
met vrij grote bruinrode bloemen met een 
karakteristieke gele rand. De soort moet 
beschouwd worden als een gecultiveerde hybride 
van minstens twee soorten. In de Heukels – van 
Oostroom Flora van Nederland uit 1977 wordt 
deze Noord-Amerikaanse plant summier 
beschreven. 
 
Eekhoorngras – Vulpia bromoides 
In het verslag van de KNNV-plantenwerkgroep 
AWD over 2004 wordt melding gemaakt van een 

groeiplaats op het zweefvliegveld in het 
Langeveld. Dit zeldzame grasje komt hier en daar 
voor in kalkarme duinen en op de zandgronden in 
het oosten des lands. 
 

Vleeskleurige orchis – Orchis incarnata 
In de Flora van de Duin- en Bollenstreek wordt 
een vondst uit 1986 in de Noordduinen gemeld met 
de mededeling “vermoedelijk uitgezaaid”. In juni 
2004 telde JvD in de Guytedel (blok 30-16-54) 125 
bloeiende exemplaren van deze soort.  
De groeiplaats deed volkomen natuurlijk aan en 
vertoonde grote gelijkenis met groeiplaatsen van 
deze soort op Voorne. Vandaar dat wij deze soort 
nu bij de nieuwe soorten voor de streek plaatsen. 
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Nieuwe vindplaatsen van zeldzame soorten 
 
Muurvaren – Asplenium ruta-muraria 
Dick Passchier maakte ons attent op een 
groeiplaats op een schoorsteen (minstens 10 meter 
hoog!) aan de Egmonderstraat in Noordwijk-
Binnen (blok 30-17-31). Deze groeiplaats bestaat 
volgens DP zeker al tien jaar. 
 
Esdoornganzevoet – Chenopodium hybridum 
Tussen plaveisel van het trottoir aan de 
Leidsestraat te Hillegom (blok 24-58-35) werden 
op 17 september door MdG enkele planten van 
deze zeldzame soort waargenomen. 
 
Kogelduizendknoop – Persicaria capitata 
Tussen plaveisel langs de Zandslootkade te 
Sassenheim (blok 30-18-41) vond MdG op 4 
november een aantal planten van deze nieuwe 
stadssoort. In 2001 werd deze soort reeds in 
Noordwijk en Noordwijkerhout gevonden. De 
soort staat afgebeeld in het maart-nummer van de 
Strandloper uit 2002 onder de naam Polygonum 
capitatum. 
 
Pijpbloem – Aristolochia clematitis 
Langs het fietspad even ten noorden van de 
Langevelderslag is al jarenlang een flinke 
groeiplaats aanwezig (zie foto in Flora van de 
Duin- en Bollenstreek). Op 5 juni trof JvD zo’n 
500 m zuidelijker langs dit fietspad nog een 
groeiplaats(je) aan. Deze plek ligt in hetzelfde blok 
24-57-24 als de eerder genoemde groeiplaats. 
 
Blauwe anemoon – Anemone apennina 
Op 20 maart vond JvD in de berm van de 
Bronsgeesterweg (blok30-17-22) enkele 
exemplaren in bloei. Deze planten zijn 
vermoedelijk afkomstig uit afval van een tuinderij. 
 
Kransmuur – Polycarpon tetraphyllum 
Op 31 mei vond MdG op een klein parkeerterrein 
aan de Baarslaan in Voorhout (blok 30-17-45) deze 
stadsplant. Het betekende de eerste vondst in 
Voorhout. 
 
 
Bonte wikke – Vicia villosa 
Op 16 juni trof JvD een grote pol van deze sterk op 
Vogelwikke gelijkende soort aan in het 
natuurontwikkelingsgebied Langevelderslag (blok 
24-57-24). 
 
Kleine leeuwenklauw – Aphanes inexpectata 
Op 30 maart zag MdG enkele planten staan tussen 
tegels van een parkeerterreintje langs de Leidse 

Vaart (blok 30-17-34). Een merkwaardige 
groeiplaats voor deze soort! 
 
Bloedooievaarsbek – Geranium sanguineum 
Langs het Dompad te Noordwijk (blok 30-17-31) 
vond MdG op 27 mei deze steeds meer 
verwilderende soort. 
 
Wouw – Reseda luteola 
Op 6 augustus trof JvD tien pollen aan op 
braakliggend land bij sportpark Middelmors in 
Rijnsburg (blok 30-27-21). Na het verdwijnen van 
de enige vaste groeiplaats bij de demping van het 
Van Limburg Stirumkanaal, wordt deze soort af en 
toe ontdekt op ruderale terreinen. 
 
Kruipklokje – Campanula porscharskyana 
Na al eerder in Sassenheim en Voorhout te zijn 
aangetroffen, werd deze sterk in opmars zijnde 
soort op 27 mei door MdG ook in de J. 
Beugelsdijkstraat in Noordwijk (blok 30-17-31) 
gevonden. 
 
Stijf ijzerhard – Verbena bonariensis 
Nadat deze nieuwe urbane in 2000 in Noordwijk 
gevonden was, trof MdG hem op 16 juli ook aan 
tussen straattegels langs de Hoofdstraat in 
Sassenheim (blok 30-18-42). 

 
 

 
IJzerhard – Verbena officinalis 
Achter de schuurtjes van de Nieuwe Duinstraat te 
Noordwijkerhout (blok 24-57-55) vond MdG op 15 
september een aantal plantjes van deze leuke soort. 
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Muursla – Mycelis muralis 
Deze soort is in het duingebied sterk toegenomen 
en wordt ook in het stedelijke milieu steeds vaker 
aangetroffen. Op 18 april vond MdG deze soort in 
een gazon bij de Gildehof in Sassenheim (blok 30-
18-41). 
 
Armbloemige look – Allium paradoxum 
Op 14 april vond JvD langs het fietspad tussen het 
zweefvliegveld en Ruigenhoek (blok 24-58-21) 
een rijke groeiplaats van deze soort. Vermoedelijk 
is deze groeiplaats al jaren aanwezig. 
 
Daslook – Allium ursinum 
Op 15 maart ontdekte JvD een grote groeiplaats 
onder de dennen in de Noordduinen (blok 24-57-
52). Vermoedelijk is de soort hier met tuinafval 
beland. 
 

 
 
 

Vroege sterhyacint – Scilla bifolia 
Op 19 maart vond JvD een groeiplaats aan van 
enkele vierkante meters, met  op dat moment zo’n 
15 bloeiende exemplaren, bij het gerestaureerde 
koetshuis op Offem. Van deze zeldzame 
stinzenplant was slechts één groeiplaats bekend: op 
het familiegraf van de familie Van Limburg Stirum 
op de Algemene Begraafplaats! Tijdens de 
Offemexcursie van 27 april 2005 bleek deze 
groeiplaats bijna geheel onder een nieuw 
aangelegde parkeerplaats verdwenen te zijn. 
 

Italiaanse aronskelk – Arum italicum 
Tijdens een excursie op Nieuw-Leeuwenhorst op 
16 oktober wees een van de deelnemers ons op een 
rijke groeiplaats aan de westzijde van de grote 
vijver (blok 30-17-23). Deze snel uitbreidende 
soort zal in de volgende overzichten niet meer 
genoemd worden. 
 
Zulte – Aster tripolium 
Op 20 september vond Ellen van der Niet een 
bloeiend exemplaar in het 
natuurontwikkelingsgebied Langevelderslag (blok 
24-57-24). De soort is de laatste jaren ook wel eens 
gevonden in de Guytedel en op de zeezijde van de 
Katwijkse Uitwatering. 
 
Veldrus – Juncus acutiflorus 
Deze onopvallende soort werd op 13 juli door JvD 
aangetroffen in het natuurontwikkelingsgebied 
Langevelderslag (blok 24-57-24). Op 31 juli bleek 
deze soort vrij talrijk voor te komen aan de 
westzijde van de grote vijver op Nieuw-
Leeuwenhorst (blok 30-17-23). 

 
Hondskruid – Anacamptis pyramidalis 
Het jaar 2004 was een bijzonder goed jaar voor 
deze soort. In de Guytedel (blok 30-16-54) trof  
Willem van Duyn één bloeiend exemplaar aan, de 
eerste vondst op deze plaats. Mart Gielen vond op 
de meer noordelijk gelegen groeiplaatsen in totaal 
1052 bloeistengels! 
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Overwinterende Slechtvalken in de zuidelijke 
Bollenstreek? 

Aanleiding 

Vrijdagochtend 28 januari 2005 fietste ik via de 
Wasbeeklaan in Sassenheim naar mijn werk in 
Leiden. Het was tegen 8.30 uur toen er plotseling 
vanuit het oosten een adulte Slechtvalk aan kwam 
vliegen. De Slechtvalk maakte enige rondjes boven 
mijn hoofd waarna de vogel – lastig gevallen door 
vijf Zwarte Kraaien – verder in westelijke richting 
over Sassenheim vloog. De dag erna stond ik ’s 
middags op de punt van de Oude Vuilnisbelt in 
Sassenheim naar vogels te kijken toen mijn oog 
viel op een vogel die bovenop een molenwiek zat: 
snel de telescoop erop gericht en ja hoor, opnieuw 
een Slechtvalk. Wetende dat er vooral in de 
winterperiode regelmatig Slechtvalken in onze 
regio worden waargenomen, leek het mij 
interessant om na te gaan wat er bekend is van 
winterwaarnemingen van Slechtvalken in onze 
regio.  

Gebied 

Omdat de meeste waarnemingen van Slechtvalken 
in de winterperiode betrekking hebben op de 
driehoek tussen de Kagerplassen aan de oostkant, 
Rijnsburg aan de zuidkant en de N206 aan de 
westkant, richt ik mij in dit artikel op Slechtvalken 
in het zuidelijke deel van de Bollenstreek. Dit 
gebied bevat ondermeer de Kooipolder (incl. de 
Floris Schouten Vrouwenpolder), Polder Elsgeest, 
Polder Hogeweg en de Zwetterpolder. Het gebied 
bestaat voornamelijk uit open weilanden met 
weinig begroeiing, enkele koebosjes en een 
ouderwetse slotenstructuur. Naast veeteelt vindt er 
bollenteelt plaats. In de open gebieden van de 
zuidelijke Bollenstreek overwinteren veel vogels 
zoals Kievit, Goudplevier, Smient en Meerkoet 
zodat er voor een vogeljager als de Slechtvalk 
genoeg voedsel te vinden is. Het gebied kent ook 
vele hekken, hopen, molens e.d. die door een 
Slechtvalk als uitkijkpunt gebruikt (kunnen) 
worden. 

Winterwaarnemingen van Slechtvalken 

In Nederland overwinteren zo’n 200 Slechtvalken. 
Bekende gebieden zijn het Lauwersmeer, de 
Waddeneilanden en de Zuid-Hollandse en 
Zeeuwse Delta. Dichter bij huis staan ook de 
polders tussen Haarlem en Amsterdam bekend als 

vast overwinteringsgebied voor Slechtvalken. De 
meeste overwinterende Slechtvalken zijn 
afkomstig uit noord Europa, Duitsland en Rusland. 
Het aantal overwinteraars is door de recente 
broedsuccessen in noordwest Europa sterk 
gestegen zodat ook in andere gebieden 
overwinterende Slechtvalken worden gezien.  

Als datumgrenzen bij de bepaling of een 
waarneming betrekking kan hebben op een 
overwinterende Slechtvalk of juist op een 
doortrekker, heb ik 1 november en 31 maart 
genomen.  
Iedere waargenomen Slechtvalk buiten deze 
periode is een Slechtvalk die op weg is naar of 
afkomstig van zijn of haar broedgebied of is een 
overzomeraar.  
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Slechtvalken die binnen deze periode worden 
gezien, beschouw ik als winterwaarnemingen en 
juist op deze waarnemingen richt ik mij. Enig 
voorbehoud maak ik wel t.o.v. waarnemingen in 
maart; juist in deze maand kan een waargenomen 
Slechtvalk ook heel goed een doortrekker zijn op 
weg naar het broedgebied. De Nederlandse 
Slechtvalken starten immers al in maart met de 
eileg. 

Hans van Stijn



Waarnemingen in de zuidelijke Bollenstreek 
 
Zoals al gemeld, worden er regelmatig 
Slechtvalken in de genoemde winterperiode in de 
zuidelijke Bollenstreek gezien. Waar deze 
Slechtvalken vandaan komen, is niet bekend. Er 
zijn – voor zover mij bekend – geen (kleur)ringen 
afgelezen die iets over de herkomst van de 
Slechtvalk kunnen zeggen.  
Het merendeel van de waarnemingen is 
gepubliceerd in de Strandloper en in de Duinrel 
(Natuurvereniging de Bollenstreek).  
Ik heb de waarnemingen van de afgelopen vijf 
winterperiodes verzameld en bewerkt. 
 
In figuur 1 wordt het aantal waargenomen 
Slechtvalken aangegeven dat in de winterperiode 
van 2000/2001 t/m 2004/2005 in de zuidelijke 
Bollenstreek is gezien. Alle waarnemingen hebben 
betrekking op solitaire exemplaren.  
Een enkele keer worden wel eens gelijktijdig twee 
exemplaren gezien, maar deze waarnemingen 
vallen buiten de waarnemingperiode (o.a. op 3 
april 2004). 
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Figuur 1 Aantal waarnemingen van Slechtvalken per winterperiode.  

 
Zoals te zien valt, is het aantal waarnemingen sinds 
de winter van 2000/2001 duidelijk gestegen.  
Dit kan worden veroorzaakt door een toegenomen 
aantal waarnemers, door een toegenomen aantal 
doorgegeven waarnemingen maar ook door 
eventuele overwinterende Slechtvalken in het 
gebied (van nul naar één of van één naar twee?).  
 
 
Figuur 2 toont de waargenomen Slechtvalken per 
wintermaand. Hier is duidelijk te zien dat de beste 
periode om in ons gebied een Slechtvalk te zien, de 
tweede helft van de winter is. 
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Figuur 2 Aantal waarnemingen van Slechtvalken per maand. 

 
In tabel 1 en figuur 3 zijn de waarnemingen binnen 
het onderzoeksgebied opgesplitst naar het 
deelgebied waar een Slechtvalk is gezien. Hieruit 
komen duidelijk twee kerngebieden naar voren: de 
Kooipolder en Polder Hogeweg.  
 
 

 
Periode 

Kooi 
polder 

Polder 
Elsgeest 

Polder 
Hogeweg 

Zwetter 
polder 

 
Totaal 

2000/2001 0 0 1 0 1 
2001/2002 2 0 4 0 6 
2002/2003 3 2 0 0 5 
2003/2004 3 1 7 3 14 
2004/2005 7 6 7 0 20 
Totaal 15 9 19 3 46 

 
Tabel 1 Aantal waarnemingen van Slechtvalken per gebied per 

winterperiode. 
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Figuur 3 Aantal waarnemingen van Slechtvalken per gebied per 

maand. 
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Binnen de twee kerngebieden zijn drie goede 
winterperioden te onderscheiden: voor Polder 
Hogeweg betreft het de twee recentste winters en 
voor de Kooipolder geldt het voor de afgelopen 



winterperiode. Figuur 4 toont voor beide polders 
de waarnemingen van Slechtvalken in de 
genoemde winterperioden. Hieruit blijkt dat 
Slechtvalken in beide polders in twee van de drie 
genoemde winters in drie van de vijf 
wintermaanden zijn gezien. De afgelopen winter 
was Polder Hogeweg ook goed voor zeven 
waarnemingen, alleen werden die in twee maanden 
gedaan met de meeste waarnemingen in maart (en 
dus potentiële doortrekkers).  
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Figuur 4 Aantal waargenomen Slechtvalken in Polder Hogeweg en 
Kooipolder per winterperiode per maand. 

 
Uit figuur 5 blijkt dat Slechtvalken in 2003/2004 in 
Polder Hogeweg in een aaneengesloten periode 
van minstens veertig dagen zijn gezien; in 
2004/2005 geldt dit in de Kooipolder zelfs voor 
een periode van vijftig dagen. Of die 
waarnemingen van Slechtvalken betrekking 
hebben op één of meer exemplaren kan niet direct 
worden gezegd omdat niet van alle waargenomen 
Slechtvalken bekend is wat de leeftijd en het 
geslacht is. De laatste vijf waargenomen 
Slechtvalken in de Kooipolder hebben mogelijk 
wel betrekking op één en hetzelfde exemplaar: het 
betrof immers altijd een adulte vogel. 
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Figuur 5 Aantal waargenomen Slechtvalken in Polder Hogeweg en 

Kooipolder per 10 daagse periode. 
 

 

Broedsucces van de Slechtvalk in Nederland 
 
In 1990 is de Slechtvalk na jaren van afwezigheid 
(het laatste mogelijke broedgeval vond plaats in 
1980) weer als Nederlandse broedvogel 
teruggekeerd. Na ontdekking van dit broedgeval is 
er gestart met het ophangen van nestkasten. Dit 
vooral omdat er in Nederland nauwelijks 
natuurlijke broedplaatsen (voornamelijk rotsen) 
zijn voor deze vogel. Vanaf 1993 vindt deze actie 
plaats onder de paraplu van de Werkgroep 
Slechtvalk Nederland. Het merendeel van de 
Nederlandse Slechtvalken broedt inmiddels in een 
nestkast, een enkel paar gebruikt een oud 
kraaiennest als broedplaats en er zijn berichten dat 
er mogelijk op de grond is gebroed (zoals bij 
enkele broedgevallen op de Waddeneilanden in de 
jaren twintig en dertig van de 20ste eeuw).  
 
Het ophangen van de nestkasten is erg succesvol 
geweest en heeft ertoe geleid dat er in 2004 maar 
liefst 26 territoria van Slechtvalken zijn geweest, er 
17 paar tot broeden zijn overgegaan en er 29 jonge 
Slechtvalken zijn uitgevlogen. De dichtstbijzijnde 
broedgevallen zijn die op een gebouw van Corus in 
IJmuiden waar in 2004 twee jonge mannetjes zijn 
uitgevlogen en die op de Hemcentrale in 
Amsterdam waar in 2004 vier jonge Slechtvalken 
(één man en drie vrouw) zijn uitgevlogen. 
 
In tabel 2 zijn de broedresultaten van de afgelopen 
vijf jaar opgenomen. Hoewel het aantal territoria 
explosief is gestegen (van ± 10 tot 26), is het aantal 
succesvolle broedparen daarbij duidelijk achter 
gebleven (van 7 naar 10 paar). Mogelijk dat een 
zelfde forse stijging zich de komende jaren ook zal 
manifesteren bij het aantal succesvolle broedparen. 
Voordat de Slechtvalk zich ergens als broedvogel 
vestigt, is het paar al één á twee jaar in het gebied 
aanwezig en vertoont vaak ook baltsgedrag 
(Bijlsma 2001). Hopelijk slaagt zo’n paar er na die 
periode er in om met succes tot broeden te komen. 
 
 
 
Jaar 

Aantal 
territoria 

Aantal 
Broedpaar 

Aantal 
succesvol 
broedpaar 

Aantal 
uitgevlogen 
jongen 

2000 ?? 7 7 22 
2001 10 8 7 20 

2002 12 10 8 27 

2003 17 13 9 27 

2004 26 17 10 29 
 

Tabel 2 Overzicht broedresultaten Nederlandse Slechtvalken in 2000 
t/m 2004. 
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Zijn er overwinterende Slechtvalken? 
 
Zijn er in de zuidelijke Bollenstreek over-
winterende Slechtvalken of is er sprake van 
toevallige waarnemingen van exemplaren die hier 
jagen en in een ander (nabij gelegen) gebied 
overwinteren? Gezien het gedrag van een 
overwinterende Slechtvalk (erg plaatstrouw) lijkt 
het mij dat er in verschillende winters inderdaad 
sprake is van zeker één langer in het gebied 
verblijvende Slechtvalk.  
De gespreide waarnemingen van Slechtvalken in 
Polder Hogeweg (2003/2004) en de Kooipolder 
(2004/2005) duiden hierop. Mogelijk dat het zelfs 
om overwinterende Slechtvalken gaat: in beide 
gebieden zijn in drie van de vijf wintermaanden 
regelmatig Slechtvalken gezien (zie figuur 5). Het 
beschreven gebied voldoet goed aan het gewenste 
gebied voor een Slechtvalk en het sterk gestegen 
aantal verschillende waarnemingen in de afgelopen 
jaren lijkt op een vaste winteraanwezigheid van 
deze machtige roofvogel (of beter: stootvogel, naar 
de manier van prooi slaan) te duiden.  
 
Als er meer bekend zou zijn over het geslacht en 
de leeftijd van de waargenomen Slechtvalken, zou 
er makkelijker een uitspraak over (het aantal) 
overwinterende Slechtvalken kunnen worden 
gedaan. Het meerdere keren aflezen van een 
(kleur)ring zou natuurlijk helemaal het bewijs 
leveren van een plaatstrouwe, overwinterende 
Slechtvalk. 
 

Betekent dit dat het beschreven gebied ook 
geschikt is voor een overzomerende en misschien 
zelfs broedende Slechtvalk? Er zijn immers al 
verschillende malen baltsende Slechtvalken in het 
voorjaar waargenomen. Ook hiervoor geldt dat het 
gebied voldoet aan de wensen van een Slechtvalk: 
een groot – nagenoeg aaneengesloten – open 
gebied met voldoende voedsel. Voor een geschikte 
broedplaats moet de Slechtvalk wel een handje 
worden geholpen: een grote nestkast zal op een 
hoog gebouw moeten worden geplaatst. Een 
hoogspanningsmast in of nabij één van de 
genoemde polders is hiervoor een goede 
mogelijkheid. 
 
 
Geraadpleegde bronnen: 
• R.G. Bijlsma e.a., 2001, Algemene en schaarse 

vogels van Nederland (Avifauna van 
Nederland deel 2); 

• De Duinrel, kwartaalblad van 
Natuurvereniging de Bollenstreek, jaargangen 
5 (2000) t/m 10 (2004); 

• Slechtvalk Nieuwsbrief, nieuwsbrief van de 
Werkgroep Slechtvalk Nederland, jaargang 4 
nr 2 (1998), jaargang 8 nr 2 (2002) en jaargang 
10 (2004);  

• Sovon Nieuws, nieuwsbrief van SOVON 
Vogelonderzoek Nederland, jaargang 16-1 
(2003); 

• De Strandloper, orgaan van de Vereniging 
voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk, jaargangen 33 (2001) t/m 36 (2004). 
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Min of meer spectaculair zijn de afgelopen winter 
de bruinvissen geweest. Door velen gezien, vaak 
vlak onder de kust. Steeds even met hun vin boven 
en weer weg. Terug van weggeweest na tientallen 
jaren! 

W.Andelaar      
Als geen ander plaats leent Noordwijk zich voor 
een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 
iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 
 
ONVERKLAARBAAR GELUKKIG. Onder deze 
titel bracht de stadsecoloog van Amsterdam, 
Martin Melchers, samen met twee vrienden, een 
boekje uit over de natuur in de hoofdstad. In het 
boekje doet hij verslag van zijn natuurbelevenissen 
in dienst van het gemeentebestuur. Over zijn 
adviezen die hij bij allerlei politieke beslissingen 
van zijn bazen moet geven, en waarvan zij zich 
nauwelijks iets aan trekken. Over de telefoontjes 
van inwoners van de stad die met een probleem of 
een vraag zitten. Zoals de man die voor de Hema 
in de gracht zat te vissen, een ringslang ving en 
vraagt wat hij er mee aan moet. En de familie die 
hem meedeelde dat er een beekje onder hun huis 
door liep, waarin blankvoorns en een baars 
zwommen (een grap van de loodgieters die het lek 
in de waterleiding gerepareerd hadden en in de plas 
water onder het huis een paar vissen hadden 
losgelaten).   
Uit het boekje blijkt dat er in en om de stad nog 
volop van de natuur te genieten valt. 
Vanzelfsprekend is Noordwijk geen Amsterdam. 
Wij misten de enorme opgespoten terreinen voor 
nieuwbouwwijken rondom de stad. Stukken grond 
waar, vooruitlopend op de bouw van huizen, 
vogels zich gingen nestelen. Maar toch... gewoon 
in en om ons dorp is meer te zien dan we vaak 
denken. 
Onze dorpsecoloog, Jelle van Dijk, heeft al eens 
iets gepubliceerd over de planten tussen de 
straatkeien. Zoals de morgenster die jaar op jaar in 
de Schoolstraat tussen de stoeptegels groeide. 
Johan Moerkerk noemde de plant `het wonder van 
de Schoolstraat`. Of de blauwe zeedistels in de 

zeereep langs de boulevard, die ondanks, of beter 
gezegd dankzij, stuivend zand gedijen. En wat 
denkt u van de blauwe bremrapen, die in sommige 
jaren massaal langs de wegen in het zuidelijk deel 
van het zeedorp zijn te bewonderen. 
Niet minder is het plezier dat je kunt beleven aan 
het kijken over zee. Je moet dan wel de moeite 
nemen even te gaan zitten met een kijker in de 
hand. Naar de groepjes futen, die nu al maanden 
vlak langs de kust zijn te zien. Of de Jan van 
Genten die veelal in kleine groepjes langs de kust 
trekken en zo nu en dan voor je neus een visje 
opduiken. Vergeet ook de groepen aalscholvers 
niet. Er gaat geen dag voorbij of ze komen langs, 
op weg van of naar hun visgebieden.  

Toch nog even terug naar Melchers, die overigens 
dit najaar in Noordwijk van zijn ervaringen komt 
vertellen. In zijn boekje haalt hij Hans Dorrestijn 
aan: 
 

 
 
Ik hoef geen villa, ik wil geen zeiljacht; doe me een 
plezier 
met een goudvink, gele kwikstaart of een grauwe 
klauwier. 
Kemphaan, grutto, wintertaling, zomertortel of 
tapuit 
en het liefst van al een kneutje. 
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Ja, daar kom ik rond voor uit! 



 

Waddenexcursie  2005 
 

 
 
De jaarlijkse waddenexcursie gaat dit jaar naar het 
eiland Terschelling. We verblijven niet in de bij 
velen geliefde (en soms gevreesde) Wierschuur, 
maar op een centralere plek op het eiland: de 
“Jonge Jan”  in Formerum. Op vrijdag 2 september 
vertrekken we in de loop van de middag, op 
zondag 4 september hopen we ’s avonds weer thuis 
te zijn. Voor de zaterdag en de zondag worden 
fietsen gehuurd. 
Het traditionele waddenweekend is altijd een van 
de hoogtepunten uit het verenigingsjaar en biedt 
naast de waarneming van talloze vogels – ca. 100 
soorten – planten, vlinders en paddestoelen, de 
mogelijkheid ook met de eigen leden nader kennis 
te maken. 
De meer deskundige leden willen hun kennis 
daarbij graag delen met de beginnende waarnemer. 
U begrijpt, deze kans mag u niet voorbij laten 
gaan. Meldt u daarom snel aan – het maximum 
aantal deelnemers is 50 – bij voorkeur voor half 
juli, door overmaking van een bedrag van  

€ 75, - op rekeningnummer 2573795 ten name van 
Vereniging v. Natuur- en Vogelbescherming  
Noordwijk, onder vermelding van Waddenexcursie 
2005. 
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking 
van het betreffende bedrag. 
 
Om de organisatie soepeler te laten verlopen, 
willen wij u vragen u ook per e-mail op te geven. 
Voor zover van toepassing ontvangen wij daarbij 
ook graag de volgende gegevens: 

- wilt u chauffeur zijn (vergoeding 
benzine/parkeerkosten) 

- vertrekt u op eigen gelegenheid naar de 
boot (beperkte vergoeding vervoerskosten) 

- neemt u uw eigen fiets mee naar 
Terschelling 

 
George Hageman & Pieter de Jong 
p/a  van Struykstraat 27,  2203 HC Noordwijk 
071-3617510 
g.hageman@knmg.nl
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Aankomstdata zomergasten 2005 
 

Samenstelling: Ab Steenvoorden aangevuld met gegevens uit de diverse e-mails en internet. 
  
Lepelaar                      25-02        Zwetterpolde 
Tjiftjaf (zingend)         09-03        Koepelweg Noordwijk 
Grutto                         13-03        polders Elsgeest en Hoogeweg 
Grote Stern                 18-03        over zee 
Tapuit                         19-03        Coepelduynen  
Zwarte Roodstaart        20-03        Langevelderslag 
Zomertaling                 20-03        over zee Langevelderslag 
Boerenzwaluw             21-03        over De Krom 
Visdief                        22-03        over zee    (vroegste ooit is 21-03-2004) 
Gele Kwikstaart           22-03        overvliegend Coepelduynen 
Boompieper                 24-03        AWD De Zilk  (dit is de vroegste ooit, was 25-03-1999) 
Fitis (zingend)             26-03         AWD Zweefvliegveld 
Gierzwaluw                 27-03        over Noordwijk aan zee  (dit is de vroegste ooit, was 13-04-1999)   
Oeverzwaluw               28-03        Polder Hoogeweg 
Gekraagde Roodstaart  05-04        AWD Vogelenveld 
Nachtegaal                  06-04        noordduinen 
Sprinkhaanzanger        08-04        noordduinen 
Grasmus                     10-04        De Krom vuilnisbelt (dit is de vroegste ooit, was 14-04-2001) 
Dwergstern                  16-04        over zee 
Huiszwaluw                 16-04        Oosterduinsemeer 
Koekoek                     17-04        AWD  
Rietzanger                  17-04        AWD  
Braamsluiper               17-04        Coepelduynen 
Zwarte Stern                23-04        over zee 
Boomvalk                    24-04        Coepelduynen  
Zomertortel                  26-04        Gravendijck / AWD 
Paapje                        01-05        Zwetterpolder 
Spotvogel                    03-05        Gravendijck / De Krom 
Kleine Karekiet           05-05        AWD Limburg Stirum Kanaal 
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Aankomstdata zomergasten vanaf 1995 in Noordwijk en omgeving 
 
 
Soort  Eerste 

datum 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

            
Zomertaling 04-03-1973 10-03 12-03 31-03 31-03 28-03 01-04 n.b. 16-03 14-03 20-03 
Boomvalk 22-03-1983 29-03 16-04 21-04 30-04 17-04 n.b. 08-05 n.b. 24-04 24-04 
Grutto 15-01-1995 17-02 08-02 14-02 07-03 16-02 07-03 10-03 n.b. 06-03 13-03 
Visdief 11-03-2005 29-03 03-04 05-04 02-04 01-04 24-03 07-04 06-04 21-03 11-03*
Zomertortel 20-03-2005 20-04 26-04 11-04 30-04 22-04 29-04 01-05 06-05 16-04 20-03*
Koekoek 04-04-1999 20-04 15-04 10-04 04-04* 17-04 22-04 24-04 15-04 18-04 17-04 
Gierzwaluw 27-03-2005 13-04 24-04 16-04 22-04 23-04 21-04 27-04 23-04 18-04 27-03*
Huiszwaluw 02-04-1999 10-04 18-04 05-04 02-04* 22-04 02-04 01-05 n.b. 06-05 16-04 
Boerenzwaluw 16-03-2004 19-03 04-04 29-03 31-03 03-04 24-03 05-04 13-04 16-03* 21-03 
Gele Kwikstaart 17-03-1977 06-04 08-04 30-03 03-04 01-04 27-03 18-04 13-04 01-04 22-03 
Boompieper 24-03-2005 06-04 06-04 05-04 25-03 26-03 25-03 01-04 n.b. 31-03 24-03*
Tapuit 08-03-1988 18-03 19-03 29-03 28-03 25-03 24-03 07-04 21-03 25-03 19-03 
Roodborsttapuit o.w. 15-03 01-03 07-03 12-03 18-02 o.w. 08-03 14-03 18-03 n.b. 
Paapje 14-03-1991 01-05 27-04 08-05 26-03 30-04 26-04 n.b. n.b.  29-04 01-05 
Gekr.Roodstaart 23-03-1996 23-03* 13-04 11-04 02-04 08-04 21-04 05-04 15-04 14-04 05-04 
Zwarte Roodstaart o.w. 17-03 20-03 20-03 12-03 14-03 13-01 07-04 23-03 18-03 20-03 
Nachtegaal 31-03-2004 14-04 10-04 16-04 02-04 09-04 07-04 17-04 15-04 31-03* 06-04 
Sprinkhaanzanger 02-04-1993 15-04 20-04 10-04 09-04 06-04 07-04 18-04 13-04 08-04 08-04 
Bosrietzanger 01-05-1996 01-05* 16-05 30-04 14-05 09-05 27-05 13-05 24-05 01-05 n.b. 
Kleine Karekiet 15-04-1979 27-04 30-04 23-04 04-05 29-04 28-04 07-05 21-04 26-04 05-05 
Spotvogel 28-04-1977 20-05 02-05 11-05 n.b. n.b. n.b. n.b.  15-05 05-05 03-05 
Tuinfluiter 15-04-1958 27-04 30-04 22-04 24-04 21-04 29-04 26-04 18-05 19-04 n.b. 
Grasmus 10-04-2005 17-04 17-04 22-04 17-04 17-04 14-04 21-04 15-04 14-04 10-04*
Braamsluiper 27-03-1975 20-04 24-04 20-04 23-04 17-04 21-04 14-04 20-04 14-04 17-04 
Fitis 11-03-2001 31-03 17-03 29-03 26-03 03-04 11-03* 31-03 29-03 31-03 26-03 
Tjiftjaf o.w. o.w 06-03 o.w. 12-03 13-02 10-03 10-03 14-03 16-03 09-03 
Wielewaal 26-04-1969 26-05 n.b. 09-05 14-05 06-05 20-05 12-05 04-05 13-06 n.b. 
 
 
o.w. : overwinterd ( waargenomen in december, januari of februari) 
n.b. : niet bekend  
*  : vroegste waarneming 
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Veldwaarnemingen 1ste kwartaal 2005 
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soort aantal datum plaats kleed bijzonderheden waarnemer 
mede 
waarnemer 

Wilde zwaan 3 05-01-05 Polder Elsgeest   JJ  

Wilde Zwaan 6 16-01-05 Polder Hoogeweg   JD  

Wilde Zwaan 10 09-03-05 Polder Elsgeest   JD  

Kleine Rietgans 2040 01-01-05 over zee in 1 uur   PS  

Brandgans 670 07-02-05 over zee in 1 uur   JD RS, WB 

Brandgans 2520 10-03-05 over zee in 2 uren   JD  

Rotgans 762 12-03-05 over zee in 2 uren    JD  

Casarca 1 30-01-05 Polder Elsgeest   AB  

Bergeend 6 05-03-05 over zee  noord JJ JD, HV, PS 

Krooneend 2 08-02-05 rustend in zee   JD  

Kuifeend 132 28-02-05 Oosterduinsemeer   JD  

Topper 5 26-02-05 over zee N    HV JD,PS, AM 

Eider 27 21-01-05 over zee   JJ JD, HV, PS 

Brilduiker  11 15-01-05 AWD Oosterkanaal   JJ  

Brilduiker  11 12-03-05 AWD Oosterkanaal   JJ  

Grote Zaagbek 5 09-01-05 vijver Nieuw-Leeuwenhorst   HV  

Grote Zaagbek 2 28-02-05 Oosterduinsemeer   JD  

Grote Zaagbek 1 20-03-05 De Krom / Gravendijck man overvliegend noord AS  

Krakeend 101 01-01-05 vijver Nieuw-Leeuwenhorst   HV  

Krakeend 28 04-03-05 Oosterduinsemeer   JJ  

Smient 110 05-01-05 Polder Hoogeweg   JJ  

Smient 200 15-03-05 Polder Hoogeweg   AB  

Slobeend 342 21-03-05 over zee in 4 uren   JD HV,DP 

Slobeend 80 21-03-05 over zee N    HV JD, DP 

Wilde Eend 195 04-03-05 Oosterduinsemeer   JJ  

Wilde Eend 98 04-03-05 vijver Nieuw-Leeuwenhorst   JJ  

Pijlstaart 290 21-03-05 over zee in 4 uren   JD HV,DP 

Zomertaling 57 21-03-05 over zee in 4 uren   JD HV,DP 

Zomertaling 1 28-03-05 Polder Elsgeest vrouw tp AS  

Wintertaling 169 16-01-05 vijver Nieuw-Leeuwenhorst   HV  

Wintertaling 114 28-02-05 Oosterduinsemeer   JD  

Wintertaling 22 06-03-05 Vinkenveld    PS AS 

Wintertaling 460 21-03-05 over zee in 4 uren   JD HV,DP 

Patrijs 6 05-01-05 Polder Hoogeweg   JJ  

duiker spec. 1180 09-01-05 over zee in 1 uur  jan-uurrecord JD  

duiker spec. 1133 22-02-05 over zee in 1 uur  feb-uurrecord JD  

duiker spec. 420 03-03-05 over zee in 1 uur  mrt-uurrecord JD AS 

duiker spec. 112 15-03-05 over zee Z   HV JD 

Roodkeelduiker 266 09-01-05 over zee Z    JJ JD, HV, PS 

Roodkeelduiker 420 26-02-05 in zee Astridboulevard    PS  

Parelduiker 2 07-03-05 over zee  1 ex even ter plaatse JD HV 

Parelduiker 1 08-03-05 over zee   JD  

Dodaars 6 01-01-05 vijver Nieuw-Leeuwenhorst   HV  

Fuut 545 15-03-05 over zee in 2,5 uren   JD HV 

Roodhalsfuut 1 14-03-05 over zee    JD HV 

Kuifduiker 1 15-03-05 over zee   JD  

Kuifduiker 4 31-03-05 in zee   JD  

Geoorde Fuut 4 27-03-05 in zee   JD  

Geoorde Fuut 14 31-03-05 in en over zee   JD  
Noordse 
Stormvogel 1 03-01-05 over zee   JD HV 
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Noordse 
Stormvogel 1 13-01-05 over zee   JD  

Jan-van-Gent 10 22-03-05 in zee  baltsend ! HV JD, DP, KV 

Jan-van-Gent 60 23-03-05 over zee    JD DP,DK 

Aalscholver 996 04-03-05 over zee in 1 uur  mrt-uurrecord JD  

Grote Zilverreiger 1 16-01-05 Polder Hoogeweg  overvliegend JD  

Ooievaar 1 01-03-05 achter Offem   CK  

Ooievaar 2 20-03-05 boven Noordwijk-Binnen   HV  

Lepelaar 1 25-02-05 Zwetterpolder   JR  

Bruine Kiekendief 7 22-03-05 over zee in 2 uren   JD HV 

Bruine Kiekendief 1 26-03-05 Polder Hoogeweg   JD  
Blauwe 
Kiekendief 1 05-03-05 Vinkenveld Noordwijk vrouw overvliegend noord AS  

Havik 1 07-03-05 Klein-Leeuwenhorst  jagend AS  

Havik 1 25-03-05 Oud-Leeuwenhorst  jagend AS  

Buizerd 2 05-01-05 Polder Hoogeweg   JJ  

Buizerd 2 16-01-05 Polder Elsgeest   JJ  

Ruigpootbuizerd 1 06-03-05 Binnenwatering Katwijk   overvliegend noord AS  

Smelleken 1 16-01-05 Polder Elsgeest   JJ  

Smelleken 1 11-02-05 Polder Hoogeweg   JD  

Slechtvalk 1 jan-mrt Polder Hoogeweg/Elsgeest   
verschillende malen 
waargenomen JJ  

Slechtvalk 1 13-03-05 over zee  zuid JJ  

Slechtvalk 1 15-03-05 over zee N   
7.30-8.30 jagend 
achter Houtduif HV JD 

Slechtvalk 1 16-03-05 over zee  
achtervolgde een 
Houtduif JD HV,DP 

Waterral 2 04-03-05 Oosterduinsemeer   JJ  

Meerkoet 500 05-01-05 Polder Hoogeweg   JJ  

Meerkoet  110 05-01-05 Polder Elsgeest   JJ  

Scholekster 232 06-03-05 Binnenwatering Katwijk   tp AS  

Kluut 127 24-03-05 over zee in 2 uren   JD HV,DP 

Goudplevier 1700 10-01-05 Polder Elsgeest   HV  

Goudplevier 1 02-03-05 Coepelduynen  
tp tot aan de buik id 
sneeuw AS  

Goudplevier 192 02-03-05 over zee in 1 uur  
naar zuid tijdens 
sneeuw JD  

Goudplevier 600 20-03-05 Polder Hoogeweg   HV  

Kievit 700 10-01-05 Polder Elsgeest   HV  

Kievit 2670 02-03-05 over zee in 1 uur  
naar zuid tijdens 
sneeuw JD  

Drieteenstrandlop
er 1075 15-01-05 strand paal 81-71   HV  

Bonte Strandloper 1 20-03-05 Fagelsloot  Bronsgeest AS BB 

Bonte Strandloper 292 21-03-05 over zee N    HV JD, DP 

Kemphaan 13 07-03-05 Polder Hoogeweg  tp AS  

Kemphaan 14 20-03-05 Polder Elsgeest  één groep AS  

Bokje 2 04-03-05 Duinweg kwelslootjes   JJ  

Bokje 7 04-03-05 kwelsloten Noordzijderpolder   JD  

Bokje 6 05-03-05 Vinkenveld Noordwijk  slootjes ad duinvoet AS  

Bokje 2 06-03-05 langs Duinweg  20 cm. Sneeuw HV  

Watersnip 17 04-03-05 kwelsoten Noordzijderpolder   JD  

Watersnip 8 04-03-05 Oosterduinsemeer   JJ  

Watersnip 29 05-03-05 Vinkenveld Noordwijk  slootjes ad duinvoet AS  

Watersnip 5 26-03-05 ZwetterPolder  in narcissenveld HV  

Houtsnip 2 02-03-05 Koepelweg   
invallend in de 
sneeuw JJ  

Houtsnip 4 06-03-05 langs Duinweg  20 cm. Sneeuw HV  

Grutto 4 13-03-05 Polder Elsgeest  tp AS  
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Rosse grutto 10 05-03-05 over zee   noord JJ JD, HV, PS 

Wulp 6 16-01-05 Polder Elsgeest   JJ  

Wulp 37 05-03-05 Polder Hoogeweg  één groep AS  

Tureluur 1 05-01-05 Polder Hoogeweg   JJ  

Zwarte Ruiter 1 20-03-05 De Krom / Gravendijck  overvliegend noord AS  

Witgat 2 30-01-05 Polder Hoogeweg  
foeragerend in 
slootjes AS  

Witgat 1 04-03-05 sloot Northgodreef   JD  

Witgat 3 05-03-05 Vinkenveld Noordwijk  slootjes ad duinvoet AS  

Witgat 1 15-03-05 Polder Elsgeest   AB  

Witgat 1 28-03-05 Polder Elsgeest  tp AS  

Steenloper 2 02-01-05 Polder Elsgeest   HV  

Steenloper 82 13-02-05 Binnenwatering Katwijk   HV  

Kleine Jager 1 03-01-05 over zee   JD HV 

Grote Jager 1 02-01-05 over zee   JD PS,AS 

Grote Jager 1 05-01-05 over zee   JD  

Zwartkopmeeuw 1 01-01-05 Binnenwatering Katwijk adult  PS  

Zwartkopmeeuw 1 29-01-05 Binnenwatering Katwijk adult  PS  

Zwartkopmeeuw 1 06-02-05 Binnenwatering Katwijk adult  PS  

Zwartkopmeeuw 1 07-03-05 over zee   JD HV 

Dwergmeeuw 918 24-03-05 over zee in 1 uur  mrt-uurrecord JD HV,DP 

Kokmeeuw 2555 15-01-05 strand paal 81-71   HV  

Kokmeeuw 2300 22-01-05 Binnenwatering Katwijk    PS  

Stormmeeuw 1410 15-01-05 strand paal 81-71   HV  

Stormmeeuw 1070 11-03-05 over zee in 1 uur   JD  

Zilvermeeuw 10750 15-01-05 strand paal 81-71   HV  

Geelpootmeeuw 2 28-01-05 Binnenwatering Katwijk adult  PS  
Grote 
Mantelmeeuw 22 02-01-05 Polder Elsgeest   HV  

Pontische Meeuw 1 15-01-05 Binnenwatering Katwijk 
1e 
winter  PS  

Pontische Meeuw 1 28-01-05 Binnenwatering Katwijk adult  PS  

Pontische Meeuw 1 13-02-05 Binnenwatering Katwijk 2e kj  HV  
Grote 
Burgemeester 1 13-02-05 Binnenwatering Katwijk 2e kj  HV  

Drieteenmeeuw 1270 08-01-05 over zee in 1 uur  jan-uurrecord JD  

Drieteenmeeuw 358 14-02-05 over zee in 1 uur  feb-uurrecord JD  

Drieteenmeeuw 88 15-03-05 over zee Z   HV JD 

Grote Stern 6 21-03-05 over zee N    HV JD, DP 

Visdief 65 30-03-05 over zee in 1 uur  mrt-uurrecord JD  

alk/zeekoet 1917 16-01-05 over zee Z   HV JD 

alk/zeekoet 2970 17-01-05 over zee in 1 uur  jan-uurrecord JD  

alk/zeekoet 810 21-02-05 over zee in 1 uur  feb-uurrecord JD  

alk/zeekoet 542 17-03-05 over zee in 1 uur  mrt-uurrecord JD  

Zeekoet 11 09-01-05 over zee   JJ JD, HV, PS 

Zeekoet 40 12-03-05 tp in zee thv Noordwijk  vanaf reddingboot AS  

Alk 1 01-01-05 over zee adult 
door de branding 
zuid AS  

Alk  4 15-03-05 over zee Z   HV JD 

Zwarte Zeekoet 1 21-03-05 over zee   HV  

Houtduif 270 21-03-05 de Krom   JD  

Velduil 1 20-03-05 Polder Elsgeest  tp AS  

IJsvogel 1 30-01-05 Oud-Leeuwenhorst 
adult 
man nabij Leidse Vaart AS  

IJsvogel 1 28-02-05 sloot Northgodreef   JT FV 

IJsvogel 1 02-03-05 sloot Northgodreef   JT FV 

Boomleeuwerik 1 20-03-05 Coepelduynen  overvliegend noord AS  



Veldleeuwerik 150 06-01-05 Polder Elsgeest   JJ  

Veldleeuwerik 140 02-03-05 over zee in één uur  
naar zuid tijdens 
sneeuw JD  

Oeverzwaluw 1 28-03-05 Polder Hoogeweg  overvliegend noord AS  

Graspieper 50 29-01-05 Coepelduynen    PS  

Graspieper 80 26-03-05 Zwetterpolder   HV  

Waterpieper 1 06-03-05 Binnenwatering Katwijk    PS  

Waterpieper 1 21-03-05 de Krom   JD  
Grote Gele 
Kwikstaart 2 09-01-05 van Limburg Stirumstraat   HV  
Grote Gele 
Kwikstaart 2 08-02-05 van Limburg Stirumstraat   HV  
Grote Gele 
Kwikstaart 1 06-03-05 langs Duinweg  20 cm. Sneeuw HV  
Grote Gele 
Kwikstaart 1 20-03-05 Binnenwatering Katwijk    PS  
Grote Gele 
Kwikstaart 1 21-03-05 de Krom   JD  
Grote Gele 
Kwikstaart 1 21-03-05 van Limburg Stirumstraat   HV  

Rouwkwikstaart 16 20-03-05 De Krom / Gravendijck   tp AS  

Kramsvogel 360 02-03-05 over zee in 1 uur  
naar zuid tijdens 
sneeuw JD  

Kramsvogel 174 07-03-05 Boekerslootlaan Noordwijk  tp in de sierappels AS  

Grote Lijster 8 20-03-05 De Krom / 's-Gravendijck  één groep AS  

Vuurgoudhaan 1 23-01-05 Offem   HV  

Boomkruiper 2 03-01-05 Nieuw-Leeuwenhorst erg wit mogelijk taiga AB  

Klapekster 1 14-03-05 AW-duinen   AB  

Zwarte Kraai 61 07-02-05 strand paal 81-71   HV  

Ringmus 16 05-03-05 Vinkenveld Noordwijk  één groep AS  

Kneu 40 05-01-05 Polder Elsgeest   JJ  

Sneeuwgors 1 08-01-05 Uitwatering Katwijk    PS  

Sneeuwgors 4 18-02-05 Uitwatering Katwijk    PS  

             

Halsbandparkiet 1 05-03-05 Vinkenveld Noordwijk  nabij Berghstichting AS  

Halsbandparkiet 1 08-03-05 Koepelweg    JJ  

Nijlgans 24 21-03-05 over zee in 4 uren   JD DP 

Nijlgans 25 22-03-05 over zee in 2 uren   JD HV 

        

        

Bruinvis 1 09-01-05 in zee N    HV JD, JJ, PS 

Bruinvis 1 10-01-05 in zee Z    HV JD 

Bruinvis 1 16-01-05 in zee N    HV JD 

Bruinvis 4 05-02-05 in zee N    HV JD, KV 

Bruinvis 7 20-02-05 in zee N    HV  

Bruinvis 11 14-03-05 in zee N    HV JD 

Bruinvis 1 22-03-05 in zee N    HV JD, DP, KV 

Grijze Zeehond 1 13-03-05 in zee t.p.   JJ  

        

Waarnemers        
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JT Jan Takken 
FV Femke Vink 
CK C. van Kralingen 
BB Bas v.d. Burg 
AS Ab Steenvoorden 
HV Hein Verkade 
JD Jelle van Dijk 
JR Job de Ridder 

DP Dick Passchier 
PS Peter Spierenburg 
KV Koene Vegter 
JJ Jan Jacobs 
AB Aad Bijl 
RS Rien Sluijs 
DK Dineke Kistenmaker 
WB Willem Baalbergen 



Activiteitenrooster IVN Leiden 
Van juni tot en met augustus 2005 

 

Wandelingen: 
 

JUNI 
zondag      05 15.00 uur. Heemtuin, Leiderdorp.  
   Heemtuinexcursie. “Wat is hier nu te zien?”. 

 
zondag       05  14.00 uur. Soefi-tempel, Katwijk. 
   Duinrooswandeling. Deelname gratis. 
zondag      05 14.00 uur. Huys te Warmont. Boswandeling.  
 
vrijdag      10 19.00 uur. Klaas Hennepoelpolder.  
    Oegstgeest. Zomeravondwandeling. 
 
zondag     12      14.00  uur. Het Reigersbos, Polderpark  
   Cronesteyn, Leiden. Excursie Bomen in de  
   zomer, met hun insecten. 
 
zondag     12 13.00 – 15.00 uur. MEC/IVN Leiderdorp. 
   Natuurbelevingswandeling in de Houtkamp  
   en de Heemtuin.  
 
zondag     12 20.00 uur. Ommedijkse Bos, Wassenaar. 
    “Zomeravondwandeling in de boerennatuur”. 
 
zondag     19 tussen 15.00 – 17.00 uur.  MEC Leiderdorp 
   Activiteit / Speurpad: Kikker- en egelpad. 
   Vrij te lopen voor jong en oud. 
 
zondag    19 14.00 – 17.00 uur. Open dag schooltuinen  
   van Leiderdorp, om 15.15 uur slootexcursie  
   (± 1 uur). 
 
zondag     19 14.00 uur. Het Reigersbos, Polderpark  
   Cronesteyn, Leiden. Voor de jeugd:  
   “Slootdiertjes”. 
 
zondag     26 14.00 uur. Heempark, Leiden.  
   “Heemplantenfestijn”. 
 
woensdag  29 19.00 uur. Klaas Hennepoelpolder.  
   Oegstgeest. Zomeravondwandeling. 
 

JULI 
Let op: Het MEC Leiderdorp is in de zomervakantie  
Van de basisscholen gesloten. (04-07 t.m. 13-08) 
 
zondag      03  15.00 uur. Heemtuin, Leiderdorp. 
   Heemtuinexcursie. “Wat is hier nu te zien?”. 
 
zondag      03  14.00 uur. Het Reigersbos, Park Cronesteyn,  
   Leiden. “De moerastuin”, bloemen, planten,  
   vlinders en libellen. 
 
woensdag  06 19.30 uur. Soefi-tempel, Katwijk.  
   Zomeravondwandeling door de duinen van  
   Berkheide. 
 
zondag      17 tussen 15.00 – 17.00 uur.  MEC Leiderdorp. 
   Activiteit / Speurpad: “Kikker- en egelpad”. 
   Vrij te lopen voor jong en oud. 
 
woensdag  20 19.30 uur. Soefi-tempel, Katwijk.  

   Zomeravondwandeling door de duinen van  
   Berkheide. 
 
zondag      24 14.00 uur. Het Reigersbos, Polderpark  
   Cronesteyn, Leiden. “Slootdiertjes”. 

 
zondag     24 14.00 uur. Heempark, Leiden. Wandeling  
   door het Heempark. “Zomer in het park”. 
 

AUGUSTUS 
zondag      01 15.00 uur. Heemtuin, Leiderdorp.  
   Heemtuinexcursie. “Wat is hier nu te zien?”. 
 
woensdag  03 19.30 uur. Soefi-tempel, Katwijk.  
   Zomeravondwandeling door de duinen van  
   Berkheide. 
 
woensdag  17 19.30 uur. Soefi-tempel, Katwijk.  
   Zomeravondwandeling door de duinen van  
   Berkheide. 
 
zondag      21 14.00 uur. Het Reigersbos, Polderpark  
   Cronesteyn,  Leiden. “Nazomeren op de tuin”  
   met nadruk voor kruiden en insecten. 
 
zondag     28 14.00 uur. Heempark, Leiden. Wandeling  
   door het Heempark. “Bijen en hun  
   drachtplanten”. 
 

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   25 mei.   Wat vinden we in de sloot? 
 
woensdag   29 juni.   Schelpen zoeken en in zee vissen. 
We doen dat in Katwijk. Verzamelen op de Parkeerplaats 
“Noordduinen”, Noordduinseweg te Katwijk.  
Van tevoren opgeven:  522.11.11  of   521.36.20. 
 
Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten: 
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 IVN. jeugdnatuuractiviteiten worden één keer per maand, op 
een zondag gehouden, 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    19 juni     Slootdiertjes 
  
Inlichtingen over de zondagmiddagactiviteiten: 
Simon Voorn   071 – 514.42.11. 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 
 
Beheercommissie Natuurcentrum 
Jan Jacobs 
Prins Bernhardstraat 7 
2202 LD Noordwijk 
Telefoon: 071-3610396 
E-mail: jan-jacobs@zonnet.nl
 
  
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 
Telefoon: 071-3615044 
E-mail: koenevegter@tiscali.nl
 
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 
E-mail: keeserkelens@hotmail.com
 
Veldwaarnemingen 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203-NG Noordwijk 
Telefoon: 071-3610945 
 
Vlinderwerkgroep 
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 Zijderveld 
Branding 46 
2201-WV Noordwijk 
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