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A G E N D A 
 
Lezingen 
vrijdag 30 september 2005 
het Russische poolgebied 
door José van Wees 
 
vrijdag 28 oktober 2005 
Natuur in de Biesbosch 
door Jacques van der Neut 
 
vrijdag 25 november 2005 
Kleine zoogdieren 
door Kees Mostert 
 
Excursies 
zaterdag 8 oktober 2005 
Vogelexcursie Maasvlakte en Voorne 
vertrek 08.00u; terug 17.30u 
 
zondag 13 november 2005 
Vogelexcursie naar de Oostvaardersplassen 
vertrek 08.00u; terug 17.00u 
 
vrijdag 30 december 2005 
Vogelexcursie naar het noordelijke Deltagebied 
vertrek 08.00u; terug 17.00u 

 
 
Inloopochtenden Jan Verwey 
Natuurcentrum 
 
zaterdag 1 oktober 2005 10.00-12.00u 
zaterdag 5 november 2005 10.00-12.00u 
zaterdag 3 december 2005 10.00-12.00u 
 
 
Jeugdactiviteiten 
 
zaterdag 17 september 2005 
Strandexcursie  10.00-11.30u 
 
zaterdag 2 oktober 2005 
Paddestoelenexcursie  10.00-11.30u 
 
donderdag 20 oktober 2005 
Herfstnatuurspel    inschrijven 13.00-14.30u 
 
zaterdag 5 november 2005 
Duinexcursie   10.00-11.30u 
 

 

 
Bestuursmededelingen 

 
Vogeltoren 
 
Onze vogeltoren aan de Maandagse Watering 
is in de afgelopen jaren regelmatig doelwit van 
vernielingen geweest. Nadat enkele jaren 
geleden het bijbehorende informatiebord 
gestolen werd, is nu ook de vogeltoren zelf 
vernield. De toren is, vermoedelijk met behulp 
van auto’s en kettingen, omver getrokken en in 
de vaart gegooid. Nadat  het gevaarte weer op 
de kant was gehesen, verdween de toren het 
volgende weekend weer in de vaart. Duidelijk 
was geworden dat de toren niet meer te redden 
viel. Zie het artikel hierover in deze 
Strandloper. Gelet op de vele vernielingen in 
Noordwijk en omgeving overweegt het bestuur 
niet opnieuw hier een uitzichtplatform te 
plaatsen. 
 

Berm Haarlemmertrekvaartweg 
 
In de Strandloper van maart 2005 werd de 
verwachting uitgesproken dat de rietzoom 
langs de vaart dit jaar niet voor juli gemaaid 
zou worden waardoor de Kleine Karekieten 
hier ongestoord zouden kunnen broeden. Eind 
mei bleek evenwel dat het riet toch weer tot in 
het water was gemaaid ondanks de afspraken 
die hierover met Wijkbeheer waren gemaakt. 
Navraag bracht aan het licht dat de overdracht 
van weg en berm door de gemeente Leiden aan 
de gemeente Noordwijk enige vertraging had 
opgelopen waardoor de berm volgens het 
onderhoudsplan van de gemeente Leiden weer 
eind mei werd gemaaid! 
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Bouwplannen Dijk en Burg 
 
Door de eigenaar van het gebied zijn plannen 
ingediend die beogen een appartementen-
complex neer te zetten in het bosgebied tussen 
de Hoogweg en de Northgodreef.  
Dit complex zou dan uitzien op de 
bollenvelden langs de Northgodreef. Wij 
hebben de directeur van het Zuid-Hollands 
Landschap en het Bureau Natuur van de 
provincie Zuid-Holland op deze ontwikkeling 
gewezen. Volgens de provincie verdraagt dit 
plan zich niet met de bestemming van dit 
gebied in het streekplan Zuid-Holland West. 
De kans op realisatie van dit complex lijkt op 
dit moment dan ook niet groot ondanks de 
medewerking van de gemeente Noord-
wijkerhout. 
 
Excursie Lentevreugd 
 
Op 27 juli 2005 verzamelden zich omstreeks 
19.00u zo’n twintig leden bij de ingang van dit 
natuurontwikkelingsgebied. In totaal werden 
29 vogelsoorten gezien waaronder Kleine 
Zilverreiger, Witgatje en Bosruiter. Ook werd 
er op de vegetatie gelet, waarin vooral de 
Grote teunisbloem opviel. Gelet op de goede 
opkomst zal het bestuur zich beraden op meer 
(korte) excursies in het zomerhalfjaar. 
 
Cursus planten determineren 
 
Nadat via de Strandloper zich slechts enkele 
leden voor deze voorjaarscursus hadden 
aangemeld, liep de cursus binnen enkele dagen 
vol na een kort stukje in de plaatselijke bladen. 
Er kwamen zelfs nog opgaven binnen nadat de 
cursus gestart was.  
De ervaringen bij deze cursus opgedaan, 
maken het waarschijnlijk dat volgend jaar een 
vergelijkbare cursus zal worden aangeboden. 
 
Fietspad Polder Hoogeweg 
 
Er is een einde gekomen aan de discussies 
over fietspaden in en langs Polder Hoogeweg. 
Al eerder werd bericht dat het fietspad dwars  
 

 
door de polder niet zal worden aangelegd. 
Voor het andere fietspad, van Voorhout naar 
Katwijk, is nu een tracé voorgesteld waartegen 
wij geen bezwaar zullen aantekenen. Dit pad 
zal vanaf Voorhout langs de Rijnsburgerweg 
lopen en na de bocht over het nu al aanwezige 
pad aansluiten op de Trappenberglaan. 
Hierdoor wordt het belangrijke ver-
bindingsstuk tussen de polders Hoogeweg en 
Elsgeest niet doorsneden door een nieuw 
fietspad. Dat er uiteindelijk maar weinig van 
de oorspronkelijke, zeer vogelonvriendelijke,  
plannen zal worden uitgevoerd, is vooral te 
danken aan onze bezwaren die goed 
onderbouwd konden worden door 
wintervogeltellingen en recente broed-
vogelinventarisaties. 
 
Kassen in de Elsgeesterpolder 
 
Vanuit Rijnsburg zoekt men ruimte om het 
kassengebied Kloosterschuur-Trappenberg uit 
te breiden. Daarbij laat men het oog vallen op 
het deel van de Elsgeesterpolder langs de 
Rijnsburgerweg. Het Milieu Overleg Duin- en 
Bollenstreek, waarin onze vereniging 
participeert, heeft hiertegen met klem 
geprotesteerd, daarbij gesteund door de 
gemeente Voorhout, stichting Duinbehoud en 
het Zuid-Hollands Landschap. Ook in dit geval 
hopen wij dat het van groot belang zal zijn dat 
wij beschikken over lange telreeksen van 
wintervogels en een recente broed-
vogelinventarisatie.   
 
Zwaluwen 
 
In juni werd voor de aanleg van het 
bedrijventerrein Klei-Oost het voormalige 
woonhuis van de familie Wassenaar gesloopt. 
Toen de sloper ook de oude paardenstallen 
wilde neerhalen, werd het bestuur via via 
attent gemaakt op de Boerenzwaluwen die nog 
in die stallen nestelden.  
In goed overleg met de gemeente Noordwijk 
werd de sloop uitgesteld tot eind augustus 
zodat ook de vervolglegsels van de zwaluwen 
nog met succes konden uitvliegen.  
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WIE WIL ??? 
 
De educatieve werkgroep zit in de problemen. Al jarenlang verzorgen vrijwilligers het 
scholenbezoek in het Jan Verweij Natuurcentrum. Scholen kunnen een aanvraag doen voor een 
excursie in het centrum. Hier kunnen de klassen op een gezellige manier kennis maken met de 
natuur in en om Noordwijk. Dit gebeurt voor een deel bij het diorama, waar de kinderen eerst een 
indruk krijgen van het landschap en haar fauna. Daarna gaan zij opdrachtjes doen rond het diorama. 
Deze opdrachtjes zijn gerelateerd aan de leeftijd van de kinderen. Het gaat er niet om dat zij alles 
weten, maar juist dat zij beter leren waarnemen wat er in de natuur gebeurt. Bijvoorbeeld, als je 
afgekloven dennenappels ziet, weet je dat er spechten of eekhoorntjes zitten. Hierna gaan de 
kinderen natuurspelletjes doen of braakballen uitpluizen in de bibliotheek. Over het algemeen 
vinden de kinderen het een ontzettend leuke ervaring.  
Wij zouden erg graag dit dankbare werk voort willen zetten, maar…. Hoewel we een redelijke lijst 
hebben van vrijwilligers, blijkt in de praktijk dat veel mensen toch een drukke agenda hebben. 
Daardoor komt het regelmatig voor dat wij scholen teleur moeten stellen. Wie wil zo af en toe eens 
helpen bij de begeleiding in het centrum? Je hoeft hiervoor echt geen uitgebreide kennis te hebben 
van de natuur.  
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Nel Nooyen, tel. 071-3611347 of Ineke van Dijk, 
tel 071-3616954 of email: vandijkineke@hotmail.com  
 
 

   
 
 

   
 
Foto’s Ineke van Dijk 
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Vogeltoren  in Polder Hogeweg vernield 
 

Jan Jacobs 
Op zondagavond 29 juni belde Jelle van Dijk me, 
dat hij een telefoontje had gekregen over de  
vogelobservatietoren  in Polder Hogeweg. Deze 
zou zijn vernield en in de Maandagse Wetering 
gegooid.  
De andere dag bleek dat helaas waar te zijn. Alleen 
was de toren al weer op de kant gesleept compleet 
met kroos en andere waterplanten.  
De toren zelf was nog redelijk intact, maar de 
balustrade was flink beschadigd en de trap was 
volledig afgebroken.  

De toren is met behoorlijk veel geweld van zijn 
fundering getrokken en omvergehaald, want hij  
was aan vier betonplaten in de grond verankerd. 
Na aangifte van vernieling bij de politie van 
Noordwijk werd het plan gemaakt om in het 
volgende weekeind de toren helemaal te 
demonteren en om er na reparatie een nieuwe 
plaats voor te zoeken.  
Helaas bleek dat de toren door onbekenden een 
paar honderd meter was versleept naar de fietsbrug 
over de Maandagse Wetering en daar opnieuw in 
de wetering was gegooid. 

 
 

  
 
Vogeltoren Polder Hogeweg 2003  Vogeltoren in het water bij de fietsbrug over de 

Maandagse Wetering . (foto’s: J. Jacobs) 
 

 
Als we twee dagen later de toren willen bergen 
blijkt dat een plaatselijke veehouder de toren met 
zijn tractor al uit het water heeft gehaald met de 
bedoeling om van het platform een schapenstalletje 
te maken.  
Al het gesleep had de toren geen goed gedaan, 
want twee van de vier staanders waren gebroken en 
de balustrade was geheel vernield. Wij hebben de 
toren daarna zelf gesloopt. 
De toren heeft bijna 9 jaar dienst gedaan als 
vogelobservatieplatform in Polder Hogeweg. Hij 
gaf uitzicht op een van de leukste en stilste stukken 
van de polder, waar je mooi Grutto’s, Tureluurs en 
ander weidevogels kon bekijken. Vooral ’s winters 
waren hier heel mooi grote groepen Goudplevieren 

en Smienten te zien. Ook de jaarlijks terugkerende 
Slechtvalk en een aantal Buizerds waren hier heel 
mooi te bekijken. 
De laatste jaren werd de omgeving van de toren 
ook gebruikt als ontmoetingsplaats voor homo’s. 
Dit weerhield helaas ook een aantal vogelaars 
ervan om deze uitkijkpost te gebruiken. Maar 
langsrijdende fietsers maakten wel gebruik van de 
toren om een kijkje te nemen over de polder. 
Helaas heeft het niet langer mogen duren. 
Voorlopig wordt de gesloopte toren niet herbouwd. 
Mocht er in de toekomst een mooie en geschikte 
lokatie in Polder Hogeweg beschikbaar komen, 
dan overwegen we zeker de bouw van een nieuwe 
toren. 
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De vogeltoren wordt gesloopt. 
 
 

 
 
Nadat de Burgemeester de toren op 9 november 1996 officieel in gebruik heeft genomen door het observeren 
van drie “snippen” wierpen de bouwers Jan Glasbergen en Jan Jacobs, met Jelle van Dijk en Rien Sluijs een 
eerste blik over de polder.  
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

 

 
 
Natuur en Noordwijk zijn weliswaar geen 
synonieme begrippen, maar hebben ongetwijfeld 
een duidelijke relatie met elkaar. Vanuit 
kunstkringen is te wijzen op theaterproducties op 
locatie van de stichting KunstKlank, zoals recent 
nog Carmen in de duinen, en het twee jaar geleden 
verschenen boekje Naar de natuur in Noordwijk 
over het jaarlijkse Schilderfestival. 
En dan is er nu de recent verschenen natuurgids 
Natuur op de Noordwijkse Golfclub, een initiatief 
van de natuurgroep van de Noordwijkse Golfclub 
onder leiding van Herbert Lange ter gelegenheid 
van het 90-jarig bestaan van de Noordwijkse 
Golfclub. De afgelopen vier jaar is door een aantal 
leden van onze Vereniging uitvoerig onderzoek 
gedaan naar de natuur in al zijn vormen en 
gedaanten rondom de greens, de fairways en de 
rough op het golfterrein. Zo schrijft Jelle van Dijk 
over landschap, flora en fauna, Rien Sluijs over 
vlinders en Lutgarde Roelandt over paddestoelen. 
Het geheel wordt buitengewoon verlevendigd door 
de fraaie foto’s waarvan er vele door Joost 
Bouwmeester zijn gemaakt. Deze foto’s zorgen 
ervoor dat ook de minder in tekst geïnteresseerde 
leek al bladerend een goede indruk van de 
natuurwaarden op de golfbaan krijgt.  

Echte kenners kunnen zich laven aan de 
informatieve hoofdstukken en de uitvoerige 
bijlagen, waarin alle tijdens het onderzoek 
aangetroffen soorten worden vermeld met hierbij 
speciale aandacht voor Rode-Lijstsoorten. 
De huidige golfbaan is in de jaren zestig tot stand 
gekomen na verplaatsing van het golfterrein aan de 
rand van Noordwijk aan Zee, waar de straatnamen 
Golfbaan en Golfweg nog aan herinneren, naar het 
prachtige zeeduinlandschap ten zuiden van de 
Noraweg.  
Terwijl er aanvankelijk nog wel eens een 
tegenstelling leek te bestaan tussen de belangen 
van de golfsport en die van de natuur- en 
milieuorganisaties, is er geleidelijk aan sprake van 
een groeiende samenwerking en wederzijdse 
belangstelling. Zo heeft een beetje golfclub 
tegenwoordig een natuurcommissie en wordt er 
sinds kort een jaarlijkse Nationale Golf Course 
Birdwatching Day georganiseerd. Belangrijker is 
echter dat er aandacht is voor de bijzondere natuur 
rond de holes en dat het beheer daarop wordt 
afgestemd. Maar, behalve van zo nu en dan een 
hole in one, valt er op het terrein van de 
Noordwijkse Golfclub uitgebreid te genieten van 
de onder invloed van de altijd aanwezige zeewind 
zeer gevarieerde vegetatie en de vele broed- en 
trekvogels die dit gebied ook al om zijn rust weten 
te waarderen. 
Al met al is zo met deze natuurgids van de 
Noordwijkse Golfclub een mooie aanvulling 
ontstaan op de al bestaande natuurgidsen van de 
Duin- en Bollenstreek, waarvoor ik om zowel in 
golf- als in vogeltermen te spreken zonder meer 
een birdie en eigenlijk wel een eagle kan geven. 
Deze publicatie ter gelegenheid van het jubileum 
van de Golfclub is zeker een felicitatie waard en 
zal de leden ongetwijfeld bewuster maken van de 
rijkdom aan flora en fauna rondom de baan.  
Wilt u als verenigingslid deze fraai uitgevoerde en 
leerzame natuurgids, die verder niet in de handel 
komt, eens in alle rust bekijken en doornemen dan 
bent u van harte welkom in de bibliotheek van het 
Jan Verwey Natuurcentrum.  
    
Koene Vegter 

 
Van het hier besproken boek Natuur op de Noordwijkse Golfclub is een beperkt aantal beschikbaar gesteld 
voor verkoop aan leden van onze vereniging.  
Belangstellenden kunnen het boek tegen betaling van € 15,-  afhalen tijdens inloopochtenden en lezingen in 
het Jan Verwey Natuurcentrum of bij Jelle van Dijk, L. Hellenberghof 32, Noordwijk. 
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van Beusekom R, Huigen P, Hustings F, de Pater 
K & Thissen J. 2005. Rode Lijst van de 
Nederlandse broedvogels. Uitgegeven door Tirion 
Uitgevers B.V. in samenwerking met 
Vogelbescherming Nederland en SOVON 
Vogelonderzoek Nederland. Prijs € 20,- 
 
In het begin van de jaren tachtig kwam de EG-
Vogelrichtlijn tot stand. Deze Europese wet 
verplichtte de lidstaten tot het opstellen van een 
“lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal 
gevaar lopende soorten”. In 1986 verscheen de 
eerste Nederlandse Rode Lijst. Op deze lijst 
stonden ook vogelsoorten die hier niet broeden, 
maar waarvoor Nederland een bijzondere 
verantwoordelijkheid kent vanwege het feit dat 
hier een groot deel van de populatie overwintert. 
Hierbij kan gedacht worden aan soorten als Kleine 
Zwaan, Brandgans en Nonnetje. 
Bij de herziene lijst uit 1994 had de Rode Lijst 
uitsluitend betrekking op broedvogels. De niet-
broedvogels waarvan een groot deel in ons land 
overwintert, waren ondergebracht in de Blauwe 
Lijst. In de Rode Lijst die hier besproken wordt, 
zijn uitsluitend broedvogels opgenomen. 
In het voorwoord van het eerste boekje uit 1986 
merkte de toenmalige minister van landbouw en 
visserij, Ir. G.J.M. Braks, op dat voor de soorten 
van de Rode Lijst de wettelijke bescherming niet 
voldoende is, maar dat actieve beschermings- en  

 
beheersmaatregelen nodig zijn om de vogel-
populaties te behouden. In de inleiding van de 
nieuwe Rode Lijst wordt opgemerkt dat deze lijst 
het “draaiboek voor natuurbeleid” is en dat voor 
Vogelbescherming Nederland de Rode Lijst een 
zeer belangrijk uitgangspunt is. Nergens is echter 
te vinden (of er is door mij overheen gelezen) wat 
de status van de Rode Lijst bij de overheid is. Rode 
Lijsten worden immers officieel door het 
ministerie van LNV vastgesteld. Op de website van 
het ministerie is te lezen: “Het ministerie 
stimuleert dat bij bescherming en beheer van 
gebieden rekening wordt gehouden met de rode-
lijstsoorten en dat zo mogelijk soortgerichte 
beschermingsmaatregelen zullen worden getroffen. 
Van de verschillende overheden en terrein-
beherende instanties mag worden verwacht dat zij 
bij beleid en beheer rekening zullen houden met de 
soorten van de Rode Lijst”. 
De Rode Lijst kent verschillende categorieën: 
verdwenen, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar 
en gevoelig. De lijst die nu gepubliceerd is, is niet 
alleen langer dan de vorige lijsten, maar ook zijn 
nogal wat soorten in een ‘zwaardere’ categorie 
beland.  
Zo zijn soorten als Kuifleeuwerik, Klapekster, 
Kemphaan en Duinpieper in de categorie ’ernstig 
bedreigd’ terecht gekomen. Voor Klapekster en 
Duinpieper geldt eigenlijk al dat ze anno 2005 als 
broedvogel uit ons land zijn verdwenen. Voor niet 
alle nieuwkomers op de lijst geldt dat hier sprake is 
van een negatieve ontwikkeling. De Slechtvalk 
bijvoorbeeld staat als nieuwkomer op de lijst, maar 
dat is alleen om dat de nieuwe Nederlandse 
broedpopulatie nog zo klein is dat de soort als 
‘kwetsbaar’ kan worden betiteld. Hetzelfde geldt 
voor nieuwe broedvogels als Grote en Kleine 
Zilverreiger. 
Bij de nieuwkomers waar we ons wel zorgen over 
moeten maken zijn opvallend veel soorten van het 
agrarisch gebied: Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, 
Graspieper, Kneu, Ringmus en Spotvogel. 
Samengevoegd met de soorten die al op de Rode 
Lijst stonden zoals Grutto, Tureluur, Zomertaling 
en Slobeend wordt de lijst van soorten die het niet 
redden op onze velden bijzonder lang.  
Alleen soorten als Kievit, Scholekster, Wilde Eend 
en Krakeend blijken zich hier nog te kunnen 
handhaven. 
Bij de presentatie van de nieuwe lijst kreeg de 
Huismus veel publiciteit.  Dat is eigenlijk een 
beetje jammer omdat het de aandacht afleidt van de 
vele soorten waarvoor soortgericht beleid zeer 
nodig is. Huismussen zijn er nog steeds veel 
(hoewel plaatselijk) en zijn te helpen door holle 
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dakpannen te gebruiken en door een tuinaanleg 
met wat open grond liefst in combinatie met een 
dichte heg. Zie hiervoor het boeiende artikel van 
Hein Verkade in de Strandloper (dec. 2004). 
Tot slot een overzicht van alle soorten van de 
nieuwe Rode Lijst die in Noordwijk en omgeving 
broeden: Zomertaling, Slobeend, Boomvalk, 
Patrijs, Grutto, Tureluur, Visdief, Zomertortel, 
Koekoek, Ransuil, Groene Specht, Veldleeuwerik, 
Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Graspieper, Gele 
Kwikstaart, Engelse Kwikstaart, Nachtegaal, 
Tapuit, Spotvogel, Grauwe Vliegenvanger, 
Wielewaal, Huismus, Ringmus en Kneu. 

Natuurlijk bestaat dit nieuwe boek niet alleen uit 
lijsten. Er wordt uitvoerig uit de doeken gedaan 
welke criteria zijn gehanteerd en bij elke soort is 
veel informatie te vinden. Het belangrijkste 
hoofdstuk is wellicht hoofdstuk 2 waarin uitvoerig 
de verschillende leefgebieden (moeras, agrarisch 
laag-Nederland, stad en dorp, enz.) worden 
besproken en de veranderingen daarin die tot de 
afname van bepaalde soorten hebben geleid. Ook 
staat hier aangegeven met welke maatregelen de 
soort geholpen zou kunnen worden. 
  
Jelle van Dijk 

 
  

Rietorchissen in Noordwijk 
 
A.J.M. Schipperijn 
 
Al zeker een kleine tien jaar en wellicht al langer 
zijn aan de Northgodreef langs de waterkant in juni 
Rietorchissen (Dactylorhiza majalis subspecies 
praetermissa ) in bloei te bewonderen.  
De soort ( in het Frans: Orchis négligé; in het 
Duits: Schilf-Knabenkraut; in het Engels: Southern 
March-orchid ) behoort tot het geslacht 
Handekenskruid (Dactylorchiza ).  
De soort komt vrij wijd verspreid in Europa voor, 
met name in het Noordwesten van Europa, maar 
ook in het Middellandse Zeegebied. Daar komen 
ook grotere varianten voor: die kunnen wel één 
meter of hoger worden.  
 
Rietorchissen zijn zogenaamde aardorchideeën, dat 
wil zeggen: zij staan met een wortelstok(je) in de 
volle grond. De wortelstokjes van aardorchideeën 
hebben  vaak de vorm van twee bij elkaar staande 
knolletjes en doen denken aan de testikels bij vele 
zoogdieren; hun naam ontlenen zij dan ook aan de 
oud-Griekse naam voor testis: ορχισ, orchis ( De 
meeste tropische orchideeën zijn voornamelijk 
epiphyten, levende op andere planten. Die zoeken 
steun met name op bomen met luchtwortels en 
leven van humus, dat zich in de loop der tijden op 
en in holten in die bomen is ontstaan; die hebben 
dus geen echte wortelstokken ).  
De verschijningsvorm van de Rietorchis is 
onmiskenbaar: bleekpaarse tot vooral dieppaarse 
toortsen met elk vele tientallen ca 1½ tot 2 cm 
grote orchidee bloemetjes, paars geaderd. Ze 
bloeien voornamelijk in de hele maand juni en 
begin juli. De toortsen staan aan het einde van een 
bloemstengel, spaarzaam bebladerd, en komen 
tevoorschijn uit een kolf van langwerpige, 
parallelnervige bladeren, die vlak boven de grond 

lijken uit te komen. Vaak zijn die bladeren bruinig 
gevlekt.  
Beide typen zijn dan ook aan de Northgodreef te 
vinden. Soms zijn de planten wat iel, steken amper 
uit boven de grassen, paardenstaarten en andere 
kruiden, waar zij tussen in staan. Dat bemoeilijkt 
het tellen. Dan weer zijn het flink uit de kluiten 
gewassen exemplaren, die vooral door hun 
dieppaarse tint opvallen. Als de planten wat klein 
zijn is, heel oppervlakkig en slechts vluchtig op 
kleur bekeken, verwarring mogelijk  met de daar 
ook groeiende paarse klaver. Verwarring zou 
mogelijk zijn met de Gevlekte orchis (Dactylorhiza 
maculata ), die een ander type blad heeft en de 
Brede orchis (Dactylorhiza majalis subspecies 
majalis ). Bij mijn beste weten komen die in de 
bebouwde kom van Noordwijk niet voor.  
 
De laatste jaren heb ik, steeds in de eerste drie 
weken van juni, zo goed en zo kwaad als dat 
mogelijk was, tellingen gedaan van het aantal 
exemplaren, dat daar bloeit, met name langs het 
water tussen de Gooweg en de Leeuwenhorstlaan ( 
daar staan slechts een klein aantal aan weerszijden 
van de sloot, maar voornamelijk langs de weg en 
het fietspad ) èn langs het water tussen de 
Leeuwenhorstlaan en de Buurweg, ook weer 
vooral aan de kant van het fietspad en de weg. 
Vooral dáár staan zij in groepen van wel honderd 
bij elkaar. Verderop richting Duinwetering heb ik 
ze inmiddels ook al gezien; enkele jaren geleden 
zag ik ze daar nog niet.  Dat wil niet zeggen, dat zij 
daar toen niet gestaan hebben. Vast en zeker 
moeten de door mij hieronder in een tabelletje 
opgegeven getallen als minima worden gezien, 
omdat de tellingen op enige afstand van de sloot 
werden gedaan om de vegetatie bij het tellen niet 
plat te trappen. Kleinere exemplaren blijven 
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daarbij, zoals reeds gezegd, onopgemerkt tussen de 
veel hoger opgeschoten andere planten.  
Een andere moeilijkheid bij het tellen is de steeds 
weer op te brengen alertheid om niet in 
hondenuitwerpselen en paardenmest te trappen! De 
beste tijd om te tellen lijkt mij 21 juni: de langste 
dag van het jaar. De eerst tot bloei gekomen 
exemplaren vertonen dan alweer enige teruggang, 
terwijl de aanvankelijk kleinere exemplaren zich 
dan vaak duidelijker laten zien. 
 

1998 29 
1999 56 
2000 165 
2001 278 
2002 458 
2003 632 
2004 564 
2005 779 

 
Het lijkt erop, dat het aantal orchideeën in de loop 
der jaren steeds groter is geworden. Ook lijken er 
steeds meer forsere exemplaren te groeien Dat mag 
in tijden van milieuvervuiling toch als een opsteker 
worden  gezien. Groot was trouwens mijn 
verbazing, toen ik vorig jaar, 2004, in een pol 
Bieslook bij ons in de voortuin: een Rietorchis 
aantrof! Hij staat bij mij nu aan de rand van ons 
vijvertje.  Wellicht worden er in de tuinen in de 
buurt, als men alert is met het wieden van onkruid, 
meer exemplaren gevonden. Dat is zeker niet 
ondenkbaar, aangezien orchideeën stofzaad 
vormen: talrijke minuscule zaadjes, die makkelijk 

met de wind mee naar elders waaien. Omdat 
orchideeënzaad alleen met behulp van speciale in 
de grond aanwezige schimmels kan ontkiemen, is 
de kans hierop overigens zéér gering. Wij hebben 
thuis kennelijk stom geluk gehad!  
NB: het verzamelen van orchideeën vanuit het 
vrije veld c.q. uit de natuur is bij de wet streng 
verboden! Er zijn echter orchideeënkwekerijen in 
ons land, waar inheemse orchideeën verkocht 
worden. Hun namen zijn te vinden in de jaarlijks 
uitkomende “Plantvinder”. Verstandig is het dit 
geval om een aankoopnota te vragen en die 
zorgvuldig te bewaren!  
 
Literatuur:  
Heimans, E., Heinsius, H.W. en Thijsse, Jac. P. 
Geïllustreerde flora  van Nederland, 21ste  druk  
Uitgeverij: W. Versluys nv, Amsterdam-
Antwerpen. 
IDEM  Onder redactie van Dr J. Mennema. 23ste 
geheel herziene druk. 1994, W. Versluys nv Baarn 
Meijden, R van der, 1996, Heukel’s Flora van 
Nederland, 22ste druk Wolters-Noordhoff, 
Groningen. 
Danechs Orchideen Kompasz:  Die wild-
wachsenden Orchideen Mitteleuropas sicher 
bestimmen. ISBN 3-7742-1635-5 Met fraaie foto’s!  
Internet gegevens. 
V. Westhoff, P.A. Bakker, C.G. van Leeuwen, E.E. 
van der Voo, R. Westra,WILDE PLANTEN. Flora 
en vegetatie in onze natuurgebieden. Delen I t/m 
III.(1970-1973) Uitgave van de Vereniging tot 
Behoud van natuurmonumenten in Nederland

 

 
Rietorchis (foto: A.J.M. Schipperijn)   Waterkant bij fietspad Northgodreef, Noordwijk (foto: C. Erkelens)
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Vogelimpressies uit Scandinavië 
 
Jelle van Dijk 
 
Dit jaar waren Coby en ik in de gelegenheid om 
enkele weken op stap te gaan in het broedseizoen. 
Een lang gekoesterde wens kon hiermee in 
vervulling gaan: Noord-Scandinavië. Van 26 mei 
t/m 26 juni 2005 waren wij op stap. De tocht 
voerde eerst door Denemarken naar het 
noordelijkste punt van Jutland (Skagen). Hier 
staken we over naar Gotenburg. Via de kust van de 
Botnische Golf bereikten we Oulu in Finland. In 
Fins Lapland deden we Kuusamo en Ivalo aan. 
Uiteindelijk bereikten we de befaamde Varanger 
Fjord in Noorwegen. Uit de dagboekaantekeningen 
zijn enkele dagen geselecteerd die een aardige 
indruk geven van onze belevenissen. 
Belangstellenden kunnen desgewenst een volledig 
verslag per e-mail toegestuurd krijgen. 

 
29 mei Skagen 
De wind is afgezwakt tot W 4 als ik om 6.15u een 
beetje luwte zoek achter een duintje aan het einde 
van de Batterijweg. De trek over de Noordzee valt 
een beetje tegen. In één uur tellen worden 
genoteerd: 9 Jan-van-genten, 4 Roodkeelduikers, 5 
Parelduikers, 2 Kleine Jagers, 1 Grote Zee-eend en 
30 Zwarte Zee-eenden. In de verte zie ik opeens 20 
mensen op een duintop staan. Daar ligt blijkbaar 
het punt waar de Deense trekwaarnemers hun 
telpost hebben! Na tien minuten fietsen is de plek 
gevonden. De Denen zeggen dat de trek ‘lazy’ is, 
maar dat de Gulgrå Værling nog wel aanwezig is. 
Mijn wazige blik goed inschattend wordt meteen 
een Deense vogelgids opengeslagen en wordt de 
Smyrnagors aangewezen. De vorige avond is de 
vogel in de laatste duinpan ontdekt en vanmorgen 
is de vogel teruggevonden. Even later mag ik door 
een Deense telescoop de vogel bewonderen. Snel 
terug naar de camping. Korte tijd later is ook Coby 

getuige van de eerste Smyrnagors voor 
Denemarken.  
Op de camping hebben we al een zingende 
Europese Kanarie gezien, een zeldzaamheid in 
Denemarken. Bij aankomst de vorige avond lieten 
wij merken vogelliefhebbers te zijn, waarop de 
receptiemevrouw meteen iemand erbij haalde die 
iets van vogels wist. Met behulp van een vogelgids 
werd ons duidelijk gemaakt dat al de gehele week 
een groepje Bijeneters in de hoge bomen bij de 
camping kwam slapen. Ons wachten bij die bomen 
had de vorige avond echter niets opgeleverd omdat 
de wind inmiddels van oost naar west was 
gedraaid. Juist bij oostenwind passeren hier eind 
mei nog veel vogels waaronder dikwijls ook 
tientallen Wespendieven, de reden waarom wij 
Skagen in ons reisschema hadden opgenomen. 
 
1 juni omgeving Örebro 
Gelukkig is het vanmorgen droog. Na een lange rit 
door de regen vanaf Gotenburg hebben we gisteren 
onderweg ook even het beroemde Hornbagasjön 
aangedaan. Alleen vanonder een afdakje bij het 
Tranadansen Naturum was het mogelijk de 
telescoop op te zetten. Nu ziet het er allemaal veel 
beter uit. In het meertje bij de camping zwemt een 
Parelduiker. Vanuit het aangrenzende dennenbos 
klinkt de roep van een Zwarte Specht en de zang 
van een Koperwiek. 
Vanaf de camping van Hallsberg rijden we eerst 
naar het reservaat Herrfallsäng. Dit gebied bestaat 
uit bloemrijke hooilandjes, omgeven door 
houtwallen. Ook staan hier en daar solitaire eiken 
en essen. De bloemenpracht is overweldigend: 
Mannetjesorchis, Trollius, Knikkend nagelkruid, 
Schorseneer, Christoffelkruid. Ook het vogelleven 
is de moeite waard: Draaihals, Kleine Bonte 
Specht, Zwarte Specht, Noordse Nachtegaal, 
Boomklever, Bonte Vliegenvanger. Overvliegende 
Raven en Kraanvogels doen ons ook even naar 
boven kijken. 
Een kwartier rijden brengt ons even later bij een 
van de beroemdste vogelmeren van Midden-
Zweden: Kvismaren. Bij de parkeerplaats staat een 
groot informatiebord, een picknickbank en 
uiteraard een WC-tje. Een mooi pad leidt naar een 
hoge vogeltoren met verschillende etages waardoor 
het ook mogelijk is bij regen nog waarnemingen te 
doen. Wij klimmen helemaal naar boven en krijgen 
een schitterend uitzicht over dit vogelmeer. Een 
leuke lijst verschijnt in het notitieboekje: Grote 
Karekiet, Rietzanger, Roerdomp, Kraanvogel, 
Roodhalsfuut, Kuifduiker, Zwarte Stern, 
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Dwergmeeuw, Grauwe Franjepoot, Slobeend, 
Krakeend, Zomertaling, Wintertaling, Brilduiker, 
Bruine Kiekendief. 
Op advies van Zweedse vogelaars rijden we door 
naar het reservaat Oset ten oosten van de stad 
Örebro. Hier is goed te zien dat natuur en recreatie 
soms heel aardig te combineren zijn. Door een 
moerassig gebied met onder water gezette 
graslanden is een heel netwerk van paden 
aangelegd, waarover zich wandelaars, fietsers, 
trimmers en natuurliefhebbers bewegen. Omdat 
iedereen zich strikt aan de paden houdt, zijn de 
vogels tot dichtbij de paden waar te nemen. 
Natuurlijk is er een informatiecentrum waar folders 
over het gebied te krijgen zijn. Vanwege 
opkomende regenbuien is ons bezoek hier van 
korte duur. Toch noteren we we nog: Grauwe 
Franjepoot, Kleine Plevier, Bonte Strandloper, 
Bontbekplevier, Tureluur, Kievit, Grauwe Gans en 
Grote Karekiet. 
 
4 juni Luleå 
Zo dicht bij de poolcirkel wordt het nauwelijks 
donker meer. Om zes uur is de warmte van de zon 
al voelbaar! Dat is wel prettig want vannacht vroor 
het bijna. Eerst maar eens op de fiets de omgeving 
van de camping verkennen. Langs de rivier is het 
geluid van Wulpen en Veldleeuweriken te horen. 
Vlak voor de oude brug over de Luleåålv heeft een 
boer een stukje land met rode linten afgezet. Hier 
blijkt een kolonie van Noordse Sterns en 
Dwergmeeuwen te zijn, van beide soorten ruim 20 
paren! Even later sta ik bij een wilgenbos langs een 
breed water dat 200 jaar geleden de haven van 
Luleå vormde. Door de jaarlijkse bodemstijging 
van 8 mm per jaar is de haven (met de stad) in de 
laatste 800 jaar driemaal  verplaatst!  In het bosje 
zingt een vogel die ik niet ken. Een serie van 5-8 
tonen van gelijke hoogte en sterkte wordt 
regelmatig ten gehore gebracht. Na een half uur 
geef ik de moed op het vogeltje in de kijker te 
krijgen. Op dat moment besef ik dat de doos met 
vogelgeluiden-CD’s nog thuis ligt. Je vergeet 
blijkbaar altijd wel iets (thuis bleek dat het 
onmiskenbaar om een Grauwe Fitis ging). 
Tien km ten noorden van Luleå ligt het meer 
Persöfjärden. We verlaten de E4 en slaan linksaf 
naar het dorpje Angerbyn. Dichtbij het dorp vliegt 
een Velduil. In het grasland lopen Wulpen, 
Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen en enkele 
Kraanvogels. Op de plek waar de dorpelingen hun 
bootjes afmeren, kunnen wij met de telescoop het 
meer afspeuren. Midden op het meer zwemt een 
groep Grauwe Franjepoten, duidelijk nog op trek 
naar noordelijker gebieden. Dat zal ook wel gelden 
voor de ruim duizend Dwergmeeuwen die hier 

foerageren. Verder zien we 50 Noordse Sterns, 10 
Wilde Zwanen, 8 Brilduikers en baltsende 
Oeverlopers en Watersnippen. 
Na een ochtend vogelen gaan we naar het dichtbij 
Luleå gelegen Gammelstad, eigenlijke het 
oorspronkelijke, middeleeuwse Luleå. Ten noorden 
van deze plaats ligt de zogenaamde kyrkstad, een 
verzameling van enkele honderden eeuwenoude, 
houten huisjes rond de grote, van steen gebouwde 
kerk. Voor de boeren uit het uitgestrekte achterland 
was het een hele onderneming om op zondag ter 
kerke te gaan. Daarom bouwden ze bij de kerk een 
huisje waar ze het weekend konden verblijven. De 
kyrkstad van Gammelstad is de grootste van 
Zweden en is geplaatst op de lijst van het 
UNESCO-erfgoed. 

 
8 juni Kuusamo 
De dag begint vroeg. Om 01.00u staan wij al op de 
parkeerplaats van het reservaat Valtaveera, een 
prachtig hellingbos met eeuwenoude fijnsparren. 
Van een Belg hebben wij de vorige dag gehoord 
dat hier dit jaar weer een Blauwstaart te zien is. De 
omgeving van Kuusamo is de enige plek (buiten 
Rusland) waar in Europa enkele Blauwstaarten te 
vinden zijn. Wij lopen in de schemering het pad 
van de noordhelling op. Wij horen een paar 
Roodborsten en een Zanglijster. Af en toe horen 
wij onbekende geluiden. Zou dat de Blauwstaart 
zijn of is het een roepje van een Haakbek, 
Taigagaai of Witbandkruisbek? Het lukt ons niet 
de producenten van de onbekende geluiden in de 
kijker te krijgen. Terug op de parkeerplaats 
spreken we met een Fin en besluiten met hem mee 
te gaan. Hij brengt ons via een steil pad naar de 
plek waar hij de vorige nacht om precies 03.10u 
een zingende Blauwstaart heeft gezien. Wij staan 
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drie kwartier te blauwbekken, maar wat zich al 
vertoont, geen Blauwstaart. Weer terug op de 
parkeerplaats blijkt niemand van de bijna 20 
aanwezigen deze nacht een Blauwstaart gezien te 
hebben. Wel heeft een Fransman die slecht ter 
been is en om die reden niet de berg is opgegaan, 
op de parkeerplaats een Taigagaai gezien. 
Wij gaan terug naar de Viipuscamping, op slechts 
4 km van Valtaveera, om in ons hutje toch nog 
maar een paar uur te slapen. Omstreeks 10.00u zijn 
we al weer terug op de bewuste parkeerplaats. Het 
is er nog drukker dan vannacht. Er staan een paar 
minibusjes met Engelse vogelaars, allemaal op 
zoek naar de Blauwstaart. Opeens horen we een 
stevige roffel. Samen met een paar Engelsen lukt 
het de specht in de telescoop te krijgen: een 
Drieteenspecht! Zo zijn er tegenvallers en 
meevallers. 
 
We rijden verder over verlaten wegen en komen bij 
de goed aangegeven vogeltoren (= lintutorni, het 
enige Finse woord dat je moet kennen) van het 
reservaat Antinperä. Voor ons strekt zich een 
hoogveenmoeras uit met hier en daar open water. 
Het informatiebord doet ons watertanden: 
Breedbekstrandloper, Bokje, Taigarietgans. Na een 
half uur hebben wij echter genoteerd: 3 baltsende 
Bosruiters, 2 Wilde Zwanen, 1 Wintertaling, 1 
Wulp, 1 Grote Mantelmeeuw en 2 Noordse 
Kwikstaarten. 
De al eerder genoemde Belg heeft ons ook een 
plek gewezen waar de Dwerggors vaak zit te 
zingen. Hoewel het al in de middag is, gaan we 
toch een kans wagen. We passeren Kuusamo en 
even later stopen we bij een bushalte langs de E 
63, met links het meer Säynäjä. We hoeven nog 
geen minuut te wachten of daar zit opeens een 
Dwerggors in volle overgave in de top van een 
dennetje te zingen. We kunnen zelfs rustig 
uitstappen om de vogel ook door de telescoop te 
bewonderen. Even later trekken twee grotere 
gorzen onze aandacht. Het blijken Bosgorzen te 
zijn, maar zo rustig als de Dwerggors is, zo 
onrustig is een Bosgors.  
 
Geen seconde laat hij zich goed bekijken en geen 
moment verschijnt hij boven in een struik of boom. 
Vertrouwend op de adviezen van de vriendelijke 
Belg gaan we hierna ook naar de plek waar hij de 
vorige dag een familie Taigagaaien heeft gezien. 
Zo plaatsvast als de Dwerggors blijken 
Taigagaaien helaas niet te zijn. Er moet wat te 
wensen overblijven. 
 
 
 

13 juni Vardø 
Vannacht niet veel geslapen. Dat niet vanwege de 
middernachtzon. De vorige avond zijn wij 
neergestreken in een kamertje in de barak van 
camping Svartnes bij Vardø, waar ook een  groepje 
Engelsen bivakkeert. De Engelsen besluiten nog 
een aantal uurtjes te gaan vogelen en komen om 
02.00u enthousiast terug. Iedereen heeft wel wat 
soorten kunnen bijschrijven op zijn ‘lifelist’ en dat 
moet gevierd worden! 

Even na zessen ga ik de barak uit. Warmer dan vijf 
graden zal het niet zijn. Gelukkig is er nu weinig 
wind. In een straal van een paar honderd meter 
rond de barakken is al ontzettend veel te zien. Wat 
een verschil met de lage vogeldichtheid in de 
naaldbossen van Lapland! In de wilgenbosjes 
zingen een Rietzanger en een roodgesterde 
Blauwborst. Op een grote steen in een heideveldje 
zit een IJsgors te zingen. In de verte klinkt de 
baltsroep van Goudplevieren. In een plasje 
zwemmen enkele Grauwe Franjepoten en een 
baltsende Temmincks Strandloper vliegt met 
krampachtig hooggehouden vleugels voorbij.  
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Samen met een Fin sta ik even later te kijken naar 
de watervogels in het havenbekken. Hier staat geen 
informatiebord, maar er is wel veel te zien: 20 
Koningseiders, 5 Stellers Eiders, 80 Eiders, 5 
IJseenden, 15 Zwarte Zee-eenden, 6 Grote 
Zaagbekken, 3 Pijlstaarten, 4 Roodkeelduikers, 5 
Zwarte Zeekoeten, 4 Bontbekjes, 5 Rosse Grutto’s 
en 1 Drieteentje. Over ons heen vliegen regelmatig 
Kleine Jagers op weg van hun broedplaatsen in het 
achterland naar de vogelkolonies voor de kust. 
Om tien uur brengt een bootje ons tegen een 
vergoeding van 200 Nkr per persoon naar het 
vogeleilandje Hornøya. De eerste indrukken zijn 
overweldigend. Op de rotswand voor ons krioelt 
het van de vogels en ze vliegen over onze hoofden 
af en aan. Een pad voert tot op enkele meters van 
de broedende vogels. De rots wordt bewoond door 
vele duizenden Drieteenmeeuwen en enkele 
duizenden Alken, Zeekoeten en Papegaaiduikers. 
Na enig zoekwerk ontdekken we enkele groepjes 
Dikbekzeekoeten. Op de kale rotsen dichtbij het 
water zitten tientallen Zwarte Zeekoeten en 
Kuifaalscholvers.  

  
 
We klimmen over de trapjes omhoog en komen uit 
op het iets vlakkere deel van het eiland. Goed op 
de piepers letten, is ons gezegd. Eerst zien we 
alleen Graspiepers maar even later laten twee 
baltsende Roodkeelpiepers zich uitstekend 
bekijken. Langs de waterlijn ontdekken we nog 
enkele Oeverpiepers. Vanaf het plateau bij de 
vuurtoren kijken we uit over de Noordelijke IJszee. 
Achter een vissersboot vliegt een zwerm vogels die 
uit  80 Noordse Stormvogels en 10 Jan-van-genten 
blijkt te bestaan. 
 
15 juni Kongsfjordfjellet 
Vanuit Tana Bru rijden we langs de rechteroever 
van de Tanarivier noordwaarts. Na 30 km rijst aan 
de rechterkant van de weg een steile rotswand 
omhoog. Dit is de plek waar velen een Giervalk 
hebben gezien. Nauwkeurige inspectie van alle 

plekken met schijtsporen levert helaas niets op. 
Een half uurtje later zijn we aangekomen op een 
hoogvlakte, de Kongsfjordfjellet. Sneeuw en ijs 
bepalen nog in hoge mate het aanzien van dit 
landschap. In een meertje langs de weg dat nog 
half met ijs is bedekt, baltst een paartje IJseenden. 
Boven een met sneeuw bedekte helling vliegen  
twee Kleinste Jagers alsof ze een dansje uitvoeren. 
Een concentratie van kleine, reeds ijsvrije meertjes 
ligt bij de splitsing naar Batsfjord.  

 
 
Een verrassende variatie aan vogels is hier te zien: 
20 Grauwe Franjepoten, 6 Kemphanen, 2 
Tureluurs, 2 Temmincks Strandlopers, 2 Bonte 
Strandlopers, 2 Watersnippen, 6 Noordse Sterns, 1 
Roodkeelduiker, 2 Parelduikers, 2 Pijlstaarten, 2 
Toppereenden en 6 Kuifeenden. Een groep Engelse 
vogelaars vertelt enthousiast dat zij een eindje 
verderop een Alpensneeuwhoen hebben gezien. 
Terwijl ze ons de locatie op de kaart aanwijzen, 
strijken een Witstuitbarmsijs en een 
Roodkeelpieper bij de parkeerplaats neer. Een half 
uur later vinden wij het Alpensneeuwhoen, nog 
steeds boven op het hoogste punt van een 
besneeuwde heuvel. In de berm van de weg 
scharrelt een Strandleeuwerik. Op de terugweg, na 
een bezoek aan Batsfjord, worden nog een 
Ruigpootbuizerd en een groepje Pestvogels aan de 
daglijst toegevoegd. 
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Tenslotte 
In totaal werden 211 verschillende vogelsoorten 
waargenomen. Elke dag werd een lijstje opgesteld 
van de soorten die op die dag waren gezien. Na 
terugkeer werd nagegaan op hoeveel dagen (van de 
32) een vogelsoort door ons was opgemerkt. Hier 
volgt de lijst van soorten die op ten minste  
20 dagen genoteerd werden. 
20 dagen: Brilduiker, Watersnip    
25 dagen: Kramsvogel, Boerenzwaluw 
21 dagen: Wilde Eend. Kuifeend, Kauw   
27 dagen: Ekster, Vink 
22 dagen: Houtduif, Zilvermeeuw   
28 dagen: Stormmeeuw 
23 dagen: Koekoek     
30 dagen: Fitis, Bonte Kraai 
24 dagen: Noordse Stern, Kokmeeuw   
32 dagen: Witte Kwikstaart 

 

Bijzondere ontmoetingen in de Coepelduynen 
 
 
Kees Verweij 
 
Sedert een aantal jaren inventariseer ik de 
vlinderstand in het gedeelte van de Coepelduynen, 
dat direct aan Noordwijk aan Zee grenst. Tijdens 
deze inventarisaties kom je niet alleen vlinders 
tegen, maar doe je soms ook andere leuke 
waarnemingen.   
 
Zo was ik op 15 juni jl. net terug van een lange 
vakantietrip in Frankrijk en Spanje toen ik op dat 
moment een voor mij zeer vertrouwd geluid 
hoorde, nl. de “kwik-me-dit”-roep van de Kwartel. 
Rond verschillende campings in Spanje en 
Frankrijk hoorde ik dit heldere geluid, dat veelal 
afkomstig is uit hoge grasbermen of graanvelden. 
Ik realiseerde mij niet direct, dat een dergelijke 
roep voor onze omgeving wel zeer bijzonder is. 
 
Uit navraag bleek, dat dit de vierde waarneming 
van een Kwartel in onze omgeving is.  
Zoals gebruikelijk werd deze roep in het gras 
steeds herhaald, zonder dat men dit kleine vogeltje 
te zien krijgt. Hij loopt als het ware met je mee, 
maar weet zich toch bijzonder goed in de 
begroeiing te verstoppen.  
Slechts eenmaal heb ik de Kwartel goed te zien 
gekregen, nl. in een heuvelgebied, ongeveer 100 
km. ten zuiden van Zaragoza in Spanje. Hij vloog 
toen voor mij op vanuit een ondiepe greppel langs 

de weg, maar dook vrijwel onmiddellijk weer in de 
begroeiing van een aangrenzend veld met hoog 
gras. Terwijl ik met de Kwartel meeliep, zag ik 
boven mij nog een Wespendief langs vliegen. 
 
 

 
 
Begin juli ontdekte ik een nest van een Torenvalk 
op een muurtje in de gevel van een villa aan de 
Boerhaaveweg, vlakbij het wandelpad naar de 
Coepelduynen. De jongen stonden bijna op 
uitvliegen.  
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Nog dezelfde ochtend merkten we dat de jongen 
waren uitgevlogen en boven de Coepelduynen met 
veel kabaal rondvlogen, tezamen met hun ouders. 
 
Een andere leuke waarneming was een volwassen 
Mierenleeuw. 

 
  
Bij zo’n naam denk je al gauw aan een behoorlijk 
groot, en wellicht ook bloeddorstig beest, maar dat 
valt in de praktijk gelukkig nogal mee. 
De naam Mierenleeuw dankt dit insect aan zijn 
larvestadium. Dan zit hij net onder de oppervlakte 
in het zand verborgen in het diepste gedeelte van 
een kleine vangkuil, die hij heeft gegraven. 

   
 
Alleen de kaken van deze insectenlarve steken nog 
net boven de grond. Insecten, die de valkuil 
inglijden, worden onmiddellijk door de kaken 
gegrepen. Omdat veel mieren op deze manier in 
zo’n valkuil belanden, heeft dit insect de naam 
Mierenleeuw gekregen.  
Helaas heb ik een Mierenleeuw in zo’n 
larvestadium in onze omgeving nog niet kunnen 
vinden, hoewel er toch verschillende waar-
nemingen uit onze omgeving bekend zijn. 

Deze zomer heb ik er nog enkele gezien in de 
zandverstuivingen van het Wekeromse Zand op de 
Veluwe. 
 

 
 
 
Het volwassenenstadium had ik in Nederland nog 
nooit gezien. Twee jaar geleden heb ik nog een wat 
grotere volwassen Mierenleeuw gezien in de vlakte 
van de Cru, iets ten noorden van Marseille in Zuid-
Frankrijk. Ik dacht in eerste instantie met een 
behoorlijke libel te maken te hebben. Hij viel op 
door de donkere vlekken op zijn vleugels. Ik 
probeerde hem te fotograferen, maar elke keer, 
wanneer hij neerstreek, was hij nergens te vinden. 
Wanneer een echte libel ergens neerstrijkt, houdt 
hij zijn vleugels uitgespreid, maar deze 
Mierenleeuw vouwt zijn vleugels onmiddellijk 
samen en maakt zich daardoor bijna onzichtbaar. 
Na een poosje wist ik hem toch te ontdekken en te 
determineren. 
Deze ervaring kwam mij weer goed van pas in de 
Coepelduynen, want ik zag op een bepaalde 
moment een libelachtige ter grootte van een 
waterjuffer wegvliegen. Hoewel een waterjuffer 
ook zijn vleugels samenvouwt  bij het neerstrijken, 
zag ik in de vorm van de vleugels toch wel een 
duidelijk verschil.  
Bovendien liggen de vleugels in ruststand geheel 
langs het lichaam in plaats van iets daarboven als 
bij de waterjuffers. Ook hier was het even zoeken 
naar de plek, waar dit insect was neergestreken. 
Tot mijn vreugde kon ik ook hier weer een 
volwassen Mierenleeuw vaststellen. Ik heb hem 
overigens nog heel aardig kunnen  fotograferen.   
Ik zag deze Mierenleeuw in de eerste helft van de 
middag, hetgeen volgens de literatuur vrij 
ongebruikelijk is. Daar wordt vermeld, dat ze 
meestal ’s avonds en ’s nachts vliegen. Ik ben 
overigens benieuwd of er nog meer waarnemingen 
van volwassen Mierenleeuwen gedaan zijn.  
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Veel zeevogels en plankton 
 
Jelle van Dijk 
In de vorige Strandloper stond een artikel dat ging 
over de grote aantallen zeevogels voor de Zuid-
Hollandse kust in de winter van 2004-2005.  
Dit verschijnsel viel samen met de talrijke 
waarnemingen van Bruinvissen. Nog niet eerder 
(in ieder geval sinds 1970) werden zo frequent 
Bruinvissen voor onze kust gezien. Aan het einde 
van dat artikel werd de vraag gesteld of het talrijke 
voorkomen van Zeekoeten en Bruinvissen langs 
onze kust wellicht veroorzaakt werd door slechte 
voedselomstandigheden elders in de Noordzee. Het 
zou fijn zijn als de NIOZ-onderzoekers  in de 
komende jaren wat meer aandacht aan dit 
opvallende verschijnsel zouden besteden, luidde de 
laatste zin van dat stukje. 
Sneller op je wenken bediend worden, kan bijna 
niet!  In het Boomblad, het tijdschrift van Alterra, 
verscheen in juni 2005 een artikel van Mardik 
Leopold over deze materie. In februari en maart 
had ik medewerkers van het Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee (NIOZ) attent gemaakt op 
de grote aantallen Zeekoeten, Roodkeelduikers en 
Bruinvissen voor de kust. Dit heeft wellicht mede 
geleid tot het schrijven van deze bijdrage. 
Mardik Leopold is van mening dat het ecosysteem 
in de noordwestelijke Noordzee blijvend 
beschadigd is. Zijn artikel draagt dan ook de 
veelzeggende titel: De Noordzee is in de war. 
De kern van zijn verhaal zit in de veranderingen in 
de planktongroei.  
Door opwarming en verandering van zee-
stromingen is het water in de noordwestelijke 
Noordzee, waar de meeste zeevogels en 
walvisachtigen voorkomen, gemiddeld vier graden 
warmer geworden. Dit heeft tot gevolg dat het 
dierlijke plankton (zoöplankton) enkele weken 
eerder tot ontwikkeling komt. Dit zoöplankton is 
echter afhankelijk van het plantaardige plankton 
(phytoplankton). Dit plankton reageert echter niet 
op de watertemperatuur, maar op de hoeveelheid 

licht. De bloei van het phytoplankton blijft 
afhankelijk van de daglengte en is dus niet 
vervroegd. Het gevolg hiervan is dat het 
zoöplankton zich niet kan ontwikkelen en sterft. 
Dit heeft ernstige gevolgen voor kleine vissen en 
vervolgens ook voor grotere vissen, zeevogels, 
zeehonden en Bruinvissen. Weliswaar is de 
overbevissing bepaald niet bevorderlijk voor een 
goede visstand, maar de hoofdoorzaak is volgens 
Leopold toch het ineenstorten van de 
voedselpiramide. Volgens hem zien de vissers 
langs de Engelse oostkust tegenwoordig veel 
minder dolfijnen en walvissen dan vroeger. Met de 
zeevogels die van kleine vissen leven 
(Papegaaiduiker, Zeekoet, Noordse Stern) gaat het 
al enkele jaren bedroevend slecht. In plaats van vis 
brengen sommige Zeekoeten een stukje zeewier 
naar het nest. In sommige kolonies worden 
nauwelijks meer jonge vogels grootgebracht. 
Volgens Kees Camphuysen (NIOZ) zitten op de 
Shetland Eilanden de Grote Jagers langs de kant 
van de weg om aangereden Konijnen te grijpen. 
Bij de zeevogelkolonies valt immers toch niets 
meer te halen. 
Uit het voorgaande moet niet te snel de conclusie 
worden getrokken dat in de komende winter wel 
weer zoveel vogels langs de Zuid-Hollandse kust 
te zien zullen zijn. Er zijn in de afgelopen winter 
ongetwijfeld meer vogels en Bruinvissen 
zuidwaarts getrokken dan in voorgaande winters. 
Deze dieren troffen blijkbaar tussen Hoek van 
Holland en Langevelderslag goede voedsel-
omstandigheden, want elders langs onze kust 
waren de aantallen veel en veel lager.  
Het zou dus goed kunnen dat in de komende winter 
de vogels en Bruinvissen zich concentreren op een 
ander traject voor de kust, bijvoorbeeld tussen 
IJmuiden en de Hondsbossche Zeewering. In ieder 
geval zijn er ontwikkelingen gaande die een 
afspiegeling vormen van veranderingen in een veel 
breder verband.    

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Foto: 
C.Erkelens 
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Een bijzonder bezoek 
 

Hein Verkade 
We zijn onderweg naar het Zwarte Woud en 
hebben halverwege een afspraak bij Erich Kaiser 
in Kronberg. Het plaatsje, een satelliet van 
Frankfurt am Main, ligt op de zuidhelling van het 
Taunusgebergte. Erich Kaiser is één van de 
grootste specialisten op het gebied van 
gierzwaluwen. We weten zijn huisnummer niet 
meer.  
 

 
 
Dit is geen probleem want een wolk gierzwaluwen 
wijst ons de weg naar het juiste pand. Tientallen 
vogels vliegen gierend rondom nummer 16. In de 
topgevel zijn holtes zichtbaar waar zij in en uit 
vliegen. Het huis is groot en vrijstaand. Er staan 
diverse oude bomen in de omgeving. Aan de 
overzijde zingt een Europese Kanarie in de top van 
een grote spar.  
Er zijn drie bellen naast het tuinhek. Erich en zijn 
vrouw bewonen alleen het bovenste deel van het 
huis, de rest wordt verhuurd. In de tuin blijkt dat 
niet alleen de Gierzwaluw de belangstelling van de 
familie Kaiser heeft. Er staat een hele rij 
bijenkasten op het schuurdak. Daarnaast is een 
grote volière gebouwd voor zangkanaries, de 
hobby van mevrouw Kaiser.  

We gaan via het trappenhuis naar boven waar 
Erich achteloos wat luikjes opendoet. Hierachter 
broeden allemaal gierzwaluwen. Aan de muren is 
te lezen dat Erich gediplomeerd imker is. 
 
Op de bovenverdieping aangekomen blijkt dat de 
Gierzwaluw de hoofdrol speelt in dit huishouden. 
Aan de muren hangen vele kunstuitingen met 
steeds weer dezelfde vogel als onderwerp. Mijn 
oog valt op een grote tekening met moderne sfinx; 
een vliegende Gierzwaluw met goed herkenbaar 
daarop het hoofd van Erich zelf. Een knap stukje 
werk, vermoedelijk van een of andere fan.  
 

 
 
We gaan naar het grote dakterras. Hier hangen de 
nestkasten als bloembakken aan de balkonhekken. 
Erich opent een kast, waarachter twee jonge 
gierzwaluwen in de nestkom liggen. Vlug stopt hij 
een kurk in de kastopening om te voorkomen dat 
een oudervogel naar binnen vliegt. Er is dan een 
kans dat deze wordt verstoord. De jongen worden 
in de hand genomen, aan ons getoond en 
vervolgens geringd. Het verbaast mij dat dit al op 
zo’n jonge leeftijd gebeurt. Erich legt uit dat dit 
juist de beste tijd is om de jongen te ringen. Zij zijn 
nog te klein zijn om een mensenhand als gevaar te 
zien. Zo schrikken zij later minder bij het zien van 
een mens. Nu realiseer ik me dat dit dus de reden 
moet zijn voor het schrikkerige gedrag van ‘mijn’ 
jonge gierzwaluwen in de Noordwijkse 
Douzastraat. Ze moeten gewoon op jongere leeftijd 
worden geringd. We leren dus gelijk wat van deze 
ervaren gierzwaluwonderzoeker. De jongen krijgen 
de ringnummers 89 en 90 van dit jaar. De totale 
populatie in huis bestaat uit 45 broedparen. Dit 
respectabele aantal is ooit veertig jaar geleden met 
één paar begonnen.  
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Het uitzicht vanaf het balkon is riant. We staan nu 
op gelijke hoogte met de zingende Europese 
Kanarie. Spectaculair is de blik naar beneden. Je 
kijkt op de gierzwaluwen die vanonder bijna recht 
op je afvliegen richting de nestkasten. Nu is goed 
te zien dat een aantal van hen witte stippen op hun 
vleugel of staart heeft. Erich vertelt dat dit de niet-
broedvogels zijn die hij dit jaar met netten aan de 
gevel heeft gevangen en geringd. Zo zijn ze zowel 
in de lucht als in de kasten reeds op afstand te 
onderscheiden van de broedvogels. In tegenstelling 
tot de broedvogels op het nest verstoren deze 
vangpraktijken buiten de broedkasten de vogels 
niet. Door dit jaren achtereen te doen ontdekte hij 
dat sommige gierzwaluwen wel vier jaar achtereen 
terugkeren naar de kolonie als niet-broedvogel. Pas 
in het vijfde jaar weten zij een eigen broedplaats te 
bemachtigen. Ons oog valt op een groot glazen 
terrarium achter de zonnestoel. Hierin blijkt een 
zeldzaam soort krekel te zitten. Erich hoopt dat de 
diertjes zich voortplanten zodat ze weer op de 
juiste plaats kunnen worden uitgezet.  
We gaan naar binnen richting de studeerkamer. 
Stapels boeken en tijdschriften zijn rond de 
computer gedrapeerd. Hierin worden de zojuist 
geringde nestjongen gelijk even geregistreerd. We 
blijken ons nu recht onder de oudste kolonie te 
bevinden. De gierzwaluwen vliegen rakelings voor 
het raam langs van en naar de nestingangen. Dit is 
de ideale plek om de niet-broedvogels te vangen. 
Voor het raam hangt het vangnet. Deze wordt met 
een touw tegen de gevel aangehouden. Met behulp 
van een spiegel buiten, een spionnetje, kan Erich 
de kolonie boven hem in de gaten houden. 
Wanneer een niet-broedvogel aanhaakt bij een 
nestingang laat hij het touw razendsnel vieren, 
waarna de terugvallende vogel in het net belandt. 
Daarna wordt het net weer teruggetrokken richting 
de gevel, het raam geopend en de gevangen vogel 
uit het net gepakt. Deze wordt vervolgens gemeten, 
gewogen en eventueel geringd en van een kleurtje 
voorzien. Regelmatig worden dezelfde vogels 
gevangen, sommigen dus zelfs tot vier jaren 
achtereen.  
Vogels die ooit als nestjong bij Erich zijn geringd 
worden hoogst zelden in andere jaren weer 
teruggevangen. Dat was tenminste tot deze zomer 
het geval, want dit jaar heeft hij maar liefst zes 
vogels gevangen die eerder door hem als nestjong 
waren geringd. Een verklaring voor dit gebeuren 
heeft Erich nog niet, maar het is zeker een 
stimulans om met het onderzoek door te gaan. 
Vermeldenswaard is wel dat één van de 
teruggevangen vogels door Erich en zijn vrouw 
met de hand was grootgebracht en vervolgens 
losgelaten. Hij vertelt het met een brede grijns, 

want dit is het eerste bewijs dat zo’n vogel het redt 
om naar Afrika te vliegen en vervolgens gezond 
terug te keren naar Europa. We kijken onderhand 
met spanning uit het raam in de hoop dat Erich een 
vogel vangt. Het is een poging tegen beter weten in 
want de beste vangkansen zijn ’s morgens vroeg en 
in de avond. De kerkklok slaat twaalf maal en 
Erich besluit te stoppen. Dan maar even op de 
computer kijken naar de vele digitale foto’s die bij 
de nesten zijn genomen van voerende vogels. Dit 
smaakt naar meer. 
Het moment is nu aangebroken om via de trap naar 
de beroemde kolonie zelf te gaan. Op handen en 
voeten kruipen we achter elkaar langs het echtelijk 
bed door een nauwe tunnel richting de kolonie. Het 
is er benauwd en donker. We zitten opgevouwen 
en dicht naast elkaar als Erich langzaam de 
gedimde lichtjes boven de zestien nestjes aandoet. 
De vogels zijn eraan gewend en schrikken er niet 
van. We voelen ons in een klein theater waarin het 
alleen geoorloofd is te fluisteren. Met zoveel 
nesten is er telkens wel ergens iets te beleven. 
Janneke en Floortje wijzen verwonderd naar een 
oudervogel met een volle krop die zijn jongen 
voert. Erich draait het lichtje nog iets feller op 
waardoor het hele gebeuren in de spotlights staat.  
 

 
 
Er zit niets tussen de voerende vogels en ons in. 
Glazen wandjes van slechts 10 centimeter hoog 
zorgen ervoor dat de vogels in hun nestruimte 
blijven. Twee andere vogels kruipen al 
schreeuwend naar de ingang. Zij broeden niet maar 
bezetten wel een nestruimte. Erich fluistert dat hier 
iets bijzonders aan de hand is. Vorig jaar heeft hier 
voor het eerst een paar Gierzwaluwen een tweede 
legsel succesvol grootgebracht. Kennelijk is dit te 
veel van het goede geweest. Eén oudervogel 
keerde niet terug dit jaar, de ander wel, maar kwam 
met een nieuwe partner niet tot broeden. In totaal 
startten vorig jaar zes paartjes met een tweede 
broedsel. De andere vijf staakten deze poging 
voortijdig en verdwenen richting Afrika. Dit 
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fenomeen is vooralsnog onverklaarbaar en alweer 
een reden om door te gaan met dit onderzoek. 
Erich mag wel honderd worden om alle mysteries 
rond de gierzwaluw te kunnen ontrafelen. 
Onderhand wijst Janneke naar een oudervogel die 
met een volle krop geduldig wacht bij de nestkom 
op de jongen. Die turen nieuwsgierig door de 
ingang naar hun nieuwe wereld. Zij moeten eerst 
netjes aan tafel komen voordat zij eten krijgen. 
Janneke knikt herkennend.  
 
We zitten inmiddels ruim een half uur in het 
theatertje, maar vervelen ons in het geheel niet. 
Wel wordt het steeds warmer in de kleine ruimte. 
Geen nood, dan gaat het ventilatortje aan. Er is nog 
meer technisch vernuft aangebracht. Enkele 
paartjes hebben hun nestje gebouwd op een 
weegschaaltje. Zo kan Erich zien hoe de groei van 

de jongen van dag tot dag verloopt, zonder ze te 
storen.  
 
Ons bezoek loopt flink uit en de reisbestemming 
moet nog worden bereikt vandaag. We kruipen 
weer terug richting de slaapkamer waar het 
aangenaam koel aanvoelt. Beneden spreekt Erich 
nog een hartenwens uit. Na veertig jaar weet hij 
inmiddels veel van de broedbiologie van de 
gierzwaluw. Zijn vurige wens is om meer te weten 
te komen van wat zich de andere negen maanden 
van het jaar afspeelt in een gierzwaluwleven, daar 
weten we eigelijk nog maar bitter weinig over. 
Hier ontpopt zich de ware onderzoeker, steeds 
weer nieuwsgierig naar het volgende.  
We nemen in de tuin afscheid en vervolgen onze 
reis richting het Zwarte Woud. In de auto praten 
we nog lang na over ons bijzondere bezoek. 
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W. Andelaar 
Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 
een rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt 
iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 
 
OP HOGE POTEN. Onder die naam verscheen een 
aantal jaren geleden een boekje over de ooievaars 
van Den Haag. Gelijktijdig met het uitkomen van 
het boekje was er een expositie over de ooievaar in 
het Haags Historisch Museum.  

Geruime tijd daarvoor had ik de conservator van 
het museum enkele malen aan de boekenkraam op 
het Lange Voorhout. Hij was toen op zoek naar 
literatuur over de ooievaar.  
Dat men in Den Haag in de ooievaar is 
geïnteresseerd is begrijpelijk. Den Haag voert de 

vogel sinds 1639 in het stadswapen. Na het lezen 
van het boekje kwam de vraag op hoe dit in 
Noordwijk ligt. Heeft en/of had ons dorp iets met 
ooievaars? Het onvolprezen boek over de vogels 
van Noordwijk brengt me niet verder. Er worden 
slechts enkele waarnemingen vermeld uit de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. De voorloper van het 
boek, de eenvoudige uitgave uit 1973, noemt nog 
een waarneming uit 1934 van een vogel in de 
Noordzijderpolder. Bij het verzamelen van natuur- 
en jachtgegevens voor een boek over de 
geschiedenis van Noordwijk, waar een werkgroep 
mee bezig is, stuitte ik op een berichtje uit 1898. In 
dat jaar zou een ooievaar een nest hebben gehad op 
het dak van ene F.J.Parlevliet.  
Waarschijnlijk is dus de ooievaar, in tegenstelling 
tot Den Haag, in Noordwijk niet algemeen 
geweest. Ook de pogingen in 1987 om ze nestelend 
te krijgen, lukten niet. Op het ooievaarsnest in de 
polder Hogeweg streek wel eens een vogel neer, 
maar tot broeden kwam het niet. Het nest werd in 
dank door een Nijlgans in gebruik genomen. Toch 
zal men in het verleden ook hier wel positief over 
de ooievaars hebben gedacht. In tal van landen 
geldt het beest nog altijd als een geluksbrenger. 
Het nest van de uiver op je dak voorkwam brand 
en blikseminslag.  
Onuitroeibaar is daarnaast de sage dat het dier de 
kindertjes brengt. Op geboortekaartjes is nog 
dikwijls een afbeelding te zien, compleet met 
handdoek met het kind erin.  
In het boekje over de Haagse ooievaars wordt een 
joodse sage verhaald: 
`De toen achttienjarige Mozes was als 
legeraanvoerder naar Ethiopië gestuurd om een 
stad te veroveren. Mozes gaf opdracht dat iedere 
militair een ooievaar moest vangen en africhten 
voor de jacht. Nadat dit gebeurd was. beval Mozes 
de ooievaars drie dagen te laten hongeren. Op de 
derde dag trok Mozes met zijn leger via de 
gevaarlijke moeraszijde naar de stad. Vlak bij de 
stad gaf hij opdracht de ooievaars los te laten. De 
hongerige vogels stortten zich op de slangen en 
ander ongedierte en binnen korte tijd kon het leger 
via het ongevaarlijk geworden moeras naar de 
stad oprukken.` 
Helaas kennen we in Noordwijk niet zulke mooie 
verhalen over ooievaars. Wij moeten het doen met 
de herinnering aan de officiële ingebruikneming 
van het ooievaarsnest in de polder Hogeweg. 
Burgemeester Bonnike en zuster Mathot, de 
toenmalige verloskundige, werden in een bakje van 
een kraan door Kees van Schie naar het nest 
gedirigeerd. Veel positieve gedachten over 
ooievaars hielden ze daar niet aan over. Volgens 
zeggen hebben ze doodsangsten uitgestaan.   
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Fotocollage van de jeugdclub op "Slootjes Excursie"  18-06-2005 
Foto's: Mariska de Graaff 
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NATUURKALENDER 
 
Heeft u iets leuks of interessants te melden dan kun u dit opsturen naar Kees Erkelens, Stakman Bossestraat 
68, 2203 GL Noordwijk. U kunt het ook mailen naar: keeserkelens@hotmail.com 
Hieronder een bloemlezing van het afgelopen  kwartaal: 

Van:  Jelle van Dijk  
Verzonden:  vrijdag 1 juli 2005 10:09:03 
Onderwerp:  Stormvogeltje 

Hallo allemaal, 
 
Na enige aarzeling vanwege de regen ben ik vanmorgen toch maar even naar de zeetrekhut gegaan. Je hebt daar bij WZW 3 nog net 
een droog hoekje als je de eerste bezoeker bent. De kans daarop is vrij groot als je om 7.00 u present bent. Na vier minuten kreeg ik 
een donker vogeltje met een grote witte stuit in de kijker die me in eerste instantie aan een wat vreemde Huiszwaluw deed denken, 
zowel wat formaat als vliegwijze betreft. Snel de telescoop op het statief gezet. Nu was heel goed te zien dat de kop en de buik van 
het vogeltje geheel zwart waren! In rechte lijn vliegend met een vreemde vleermuisachtige fladdervlucht passeerde het 
Stormvogeltje op zo'n 400 meter. De lichte streep op de ondervleugel, een belangrijk kenmerk van deze soort, heb ik niet gezien of 
wellicht ook niet kunnen zien vanwege het hoge standpunt, de afstand en het sombere weer. 
Voor mij is dit na ruim 30 jaar zeetrektellen pas de eerste maal dat ik bij Noordwijk een Stormvogeltje waarneem. Voorzover ik 
kan nagaan zou het hier gaan om de tweede juli-waarneming voor Nederland. 
Op verschillende telposten in  Schotland en Ierland die op enige afstand van broedkolonies zijn gelegen worden Stormvogeltje in 
de zomer uitsluitend gezien bij regenachtig, somber weer. Bij beter weer blijven ze ver uit de kust. 
 
Groeten, Jelle  

Van:  Peter en Marleen Spierenburg - de Kok 
Verzonden:  maandag 4 juli 2005 23:36:17 
Onderwerp:  koolmees op balkon 

Hallo allemaal, 
 
 Op ons balkonnetje op driehoog hebben we een nestkast waar nu een Koolmees met jongen in zit. Al twee winters wordt deze door 
een Koolmees als slaapplaats gebruikt. Maar dat ze de hoogte ook niet bezwaarlijk vinden om te broeden is toch verrassend. Voor 
elke vlucht met rupsen en insecten moeten ze toch vanuit het plantsoentje toch zo'n 10-12 m omhoog vliegen. De kast zit vlak naast 
de balkondeur. We zitten er met ons neus bovenop maar ze trekken zich nergens wat van aan. Echte stadsvogels dus. Dit bleek ook 
wel uit de tuinvogeltelling die afgelopen winter door SOVON en KNNV werd georganiseerd: in de stad zitten meer Koolmezen 
dan Huismussen. 
 
 groeten Peter 

  
Van:  John Stigters  
Verzonden:  maandag 11 juli 2005 16:39:13 
Onderwerp:  torenvalkjes 

Hallo allemaal,   
Afgelopen zaterdag ochtend stond ik op de Boerhavelaan te Noordwijk te wachten voor de start van rondwandeling naar het 
hondskruid 9.30 uur. En zag op een gegeven moment een valkje aankomen vliegen, beginnen daar toch een aantal jongen te roepen, 
 ik even zoeken en ja hoor op een rand van het huis met het rietendak zaten 4 wat later bleek vliegvlugen jongen. Tijdens de 
excursie waren twee van de jongen voor het eerst uit gevlogen en dat bracht nog wat onrust met zich mee voor het ouderpaar want 
als er maar een buizerd of een sperwer in de buurt kwam was er paniek in de tent, en deden ze er alles aan om de vogels te 
verjagen. Ik vond dit een leuke waarneming die ik jullie niet wilde onthouden. 
 

Met vriendelijke groet,  John Stigters, Warmond                                                         
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Van:  Jelle van Dijk 
Verzonden:  zaterdag 16 juli 2005 20:12:52 
Onderwerp:  hermelijnvlinder 

Hallo allemaal, 
Vanavond werd ik gebeld door Ton van Schie uit de Leon Senfstraat. Hij had op zijn stoep in de achtertuin een merkwaardige rups 
gevonden. Uit de beschrijving maakte ik al snel op dat het hier om een of andere hermelijnvlinderrups moest gaan. Snel er heen en 
de rups bekeken. Hoogstwaarschijnlijk de rups van een Grote hermelijnvlinder. Wat niet klopte met de plaatjes uit de boeken die ik 
heb was de kleur van de flanken. Deze is namelijk zwart in plaats van groen zoals op de plaatjes. Deze plaatjes tonen echter altijd 
de volwassen rups. Op Internet wat plaatjes bekeken en daar zijn inderdaad afbeeldingen te vinden van jonge rupsen die geheel 
zwart zijn. Zoek met Google bij "cerura vinula" en je krijgt rups en vlinder te zien. De rups is losgelaten op een populier (de 
voedselplant) in het Duinpark.  
Groeten,  
Jelle  

 
Van:  J.J. Bouwmeester  
Verzonden:  maandag 25 juli 2005 14:53:14 
Onderwerp:  Wezel 

Zondag,24 juli om 13.30 stak er een Wezel het fietspad bij de vogeltrekduintop de"driesprong"over . Het beest bleek nog razend 
snel met een muisachtige in de bek die ruim de helft van de lichaamslengte van de Wezel was. Die zal wel pijn in zijn nek 
overhouden. Trouwens in voorgaande jaren zag ik vaker op deze plek een Wezel. 
gr joost  

Van:  Hein Verkade  
Verzonden:  woensdag 3 augustus 2005 0:07:54 
Onderwerp:  geringde zilvermeeuw 

Hallo allemaal, 
 
Het kan soms raar lopen, ook in een meeuwenleven. Het blijkt dat de vogel die van de week op ons dak verscheen al drie en een 
half jaar niet meer gezien is. Zelf heb ik hem voor het laatst gezien in maart 1988 op het strand bij de uitwatering. Ook Kees 
Camphuysen vroeg zich af waar zo'n plaatstrouw beest in die tussentijd gebleven is. Zelfs gewone Zilvermeeuwen blijven 
verrassen. 
 
groetjes Hein  

Van:  Jantien Westerhoff  
Verzonden:  dinsdag 23 augustus 2005 22:51:18 
Onderwerp:  grote bonte specht 

Aan de "strandlopers", 
  
Gisteren, 22 augustus, zag ik een grote bonte specht in de wilg in onze tuin in het Vinkeveld. 
Werkelijk heel bijzonder. Hij of zij liep minutenlang omhoog langs de verschillende takken, al roffelend (heet dat zo?). 
Nu las ik in een vogelgids, dat deze specht wel meer in tuinen gesignaleerd wordt. Voor mij was het de eerste keer dat ik een specht 
van zo dichtbij kon bekijken. 
  
Jantien Westerhoff  
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Veldwaarnemingen 2de  kwartaal 2005 
 

soort aantal datum plaats kleed bijzonderheden waar 
nemer 

mede-
waarnemer 

Knobbelzwaan 12 11/06/05 over zee Z   JJ  
Canadese Gans 25 09/06/05 over Noordwijk Zee   JJ  
Canadese Gans 32 12/06/05 Boekerslootlaan Noordwijk  overvliegend noord AS  
Brandgans 530 19/04/05 over zee in 1 uur  aprilrecord JD  
Brandgans 370 24/04/05 over zee in 2 uur   JD PS DP 
Rotgans 138 16/05/05 over zee in 1 uur  mei-uurrecord JD  
Bergeend 6 25/06/05 Polder Hoogeweg 1 ad. + 5 

onv. 
tp in wetering AS  

Krooneend 4 03/04/05 AWD, kanaal bij Pindabergje adult zomer twee paar AS  
Kuifeend 56 18/04/05 AWD-Oosterkanaal   JJ  
Topper 7 05/04/05 over zee in 2 uur   JD KV DP 
Topper 2 15/05/05 over zee  10:00-13:00 PS  
Brilduiker 4 03/04/05 AWD, kanaal bij Pindabergje adult   1 man + 3 vrouw baltsend AS  
Grote Zaagbek 5 03/04/05 AWD, kanaal bij Pindabergje adult  vrouwtjes AS  
Zomertaling 1 23/04/05 Polder Elsgeest  m PS  
Roodkeelduiker 1 02/04/05 over zee N   JJ  
Roodkeelduiker 1 15/05/05 over zee  10:00-13:00 PS  
Parelduiker 1 16/04/05 over zee   JD  
Parelduiker 1 26/04/05 boven zee   JD  
Parelduiker 1 15/05/05 over zee   JD  
Roodhalsfuut 1 02/04/05 over zee   JD JJ DP 
Roodhalsfuut 1 25/04/05 in zee bij telpost   JD  
Kuifduiker 1 02/04/05 in zee bij telpost   JD JJ DP 
Geoorde Fuut 2 09/04/05 over zee   JD PS 
Geoorde Fuut 1 16/04/05 over zee   JD  
Noordse Stormvogel 1 24/04/05 over zee  8:40-9:40 PS DP 
Jan-van-Gent 18 02/04/05 over zee N   JJ  
Jan-van-Gent 33 23/04/02 over zee in 1 uur   JD  
Jan-van-Gent 13 01/05/05 over zee N   JJ  
Aalscholver 165 02/04/05 over zee N   JJ  
Ooievaar 1 05/04/05 Polder Elsgeest adult tp AS  
Ooievaar 2 11/04/05 Polder Hoogeweg  overvliegend noord AS  
Ooievaar 4 18/04/05 Zwetterpolder Noordwijkerhout  klepperend overvliegend oost AS  
Ooievaar 5 20/04/05 Polder Elsgeest  kortstondig tp AS  
Ooievaar 1 24/06/05 Hoornes Katwijk  overvl PS  
Lepelaar 1 14/04/05 Zwetterpolder Noordwijkerhout  tp AS  
Lepelaar 6 24/04/05 Coepelduynen Noordwijk  overvliegend noord AS  
Lepelaar 1 28/04/05 over Noordwijk-Binnen Z   HV  
Lepelaar 2 18/05/05 Zwetterpolder Noordwijkerhout  overvliegend noord AS  
Lepelaar 1 21/05/05 Polder Elsgeest  overvl N PS  
Lepelaar 1 06/06/05 over Noordwijk binnen   JJ  
Lepelaar 2 12/06/05 Zwetterpolder Noordwijkerhout  tp AS  
Bruine Kiekendief 2 23/04/05 over Noordduinen   JD  
Bruine Kiekendief 1 23/04/05 Polder Elsgeest  vr overvl N PS  
Bruine Kiekendief 1 24/04/05 over zee   JD  
Bruine Kiekendief 1 24/04/05 Oosterduinsemeer man overvliegend noord AS  
Bruine Kiekendief 1 24/04/05 Hoornes Katwijk  overvl N PS  
Bruine Kiekendief 1 24/04/05 over zee Katwijk  vr PS  
Bruine Kiekendief 1 30/04/05 Omgeving Oosterduinse Meer  vrouwtje JR  
Bruine Kiekendief 1 01/05/05 over zee N   JJ  
Bruine Kiekendief 1 05/05/05 AWD, Oosterkanaal vrouw overvliegend noord AS  
Bruine Kiekendief 1 24/05/05 over zee   JD  
Bruine Kiekendief 1 09/06/05 Oosterduinsemeer vrouw tp, jagend AS  
Grauwe Kiekendief 1 27/05/05 Zwetterpolder Noordwijkerhout adult vrouw laag overvliegend noord-oost AS  
Havik 1 18/04/05 AWD-Oosterkanaal   JJ  
Sperwer 1 14/06/05 Sancta Maria  op nest JJ  
Torenvalk 6 14/06/05 Sancta Maria  1 ad. + 5 juv. JJ  
Smelleken 1 16/04/05 Polder Elsgeest  vr jagend PS AS 
Smelleken 1 23/04/05 Polder Elsgeest  jagend PS  
Smelleken 2 25/04/05 boven zee   JD  
Smelleken 2 01/05/05 over zee  6:30-9:30 PS JJ DP 
Smelleken 1 15/05/05 over zee  10:00-13:00 PS  
Smelleken 1 17/05/05 over zee   JD  
Smelleken 1 21/05/05 Polder Elsgeest   PS  
Boomvalk 3 24/04/05 Coepelduynen Noordwijk  overvliegend noord AS  
Boomvalk 2 27/04/05 Offem   HV AM 
Boomvalk 2 05/05/05 AWD, Oosterkanaal  baltsend AS  
Boomvalk 2 05/05/05 Oosterduinsemeer  jagend AS  
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Boomvalk 2 15/05/05 AWD, Achterhaasveld  baltsend AS  
Boomvalk 2 27/05/05 Nachtegaalslaan Offem  baltsend AS  
Boomvalk 1 14/06/05 Sancta Maria   JJ  
Patrijs 24 07/05/05 Polder Elsgeest  12pr/roepend PS  
Kleine Plevier 2 01/05/05 Zwetterpolder   HV  
Kleine Plevier 1 07/05/05 Oegstgeesterkanaal Rijnsburg   PS  
Kleine Plevier 1 15/05/05 AWD, weitje vd Blauwe Paal  tp AS  
Bontbekplevier 243 15/05/05 over zee in 3 uur   JD  
Bontbekplevier 7 15/05/05 Polder Elsgeest  trek N PS  
Goudplevier 240 09/04/05 Polder Hoogeweg   JD  
Goudplevier 65 10/04/05 Polder Elsgeest   PS  
Zilverplevier 935 15/05/05 over zee in 3 uur   JD  
Zilverplevier 20 15/05/05 Polder Elsgeest  trek N PS  
Kanoet 3 14/05/05 Uitwatering Katwijk zomerkleed tp op strand AS PS 
Kanoet 913 15/05/05 over zee in 3 uur   JD  
Drieteenstrandloper 506 15/05/05 over zee in 3 uur   JD  
Kleine Strandloper 9 15/05/05 over zee in 3 uur   JD  
Bonte Strandloper 1 25/04/05 REM-eiland Noordwijk  dood gevonden AS  
Bonte Strandloper 289 15/05/05 over zee in 3 uur   JD  
Kemphaan 13 02/04/05 over zee   JD JJ DP 
Bokje 1 25/04/05 REM-eiland Noordwijk  dood gevonden AS  
Watersnip 1 17/04/05 Coepelduynen Noordwijk  opvliegend vanuit Helmgras AS  
Watersnip 1 30/04/05 polder Langeveld zuid   JJ RJ 
Rosse Grutto 261 15/05/05 over zee in 3 uur   JD  
Rosse Grutto 16 15/05/05 Polder Elsgeest  5 fouragerend, 11 trek N PS  
Regenwulp 60 19/04/05 over zee in 2 uur   JD  
Regenwulp 62 15/05/05 over zee in 3 uur   JD  
Groenpootruiter 1 30/04/05 Gravendijk, De Krom  tp AS  
Groenpootruiter 1 14/05/05 Gravendijk, De Krom  tp AS PS 
Groenpootruiter 1 25/06/05 noordduinen, Kachelduin  overvliegend zuid AS  
Witgat 2 03/04/05 AWD, weitje vd Blauwe Paal  tp AS  
Witgat 1 09/04/05 Gravendijk, De Krom  tp AS  
Witgat 1 24/04/05 Coepelduynen Noordwijk  overvliegend noord AS  
Witgat 1 30/04/05 Gravendijk, De Krom  tp AS  
Bosruiter 1 13/05/05 plasje Langevelderslag   DH  
Steenloper 8 05/05/05 Binnenwatering Katwijk  tp AS  
Steenloper 78 15/05/05 over zee in 3 uur   JD  
Steenloper 2 15/05/05 Polder Elsgeest  trek N PS  
Kleine Jager 1 25/04/05 boven zee adult lichte 

fase 
 JD  

Kleine Jager 1 15/05/05 over zee   JD  
Zwartkopmeeuw 1 09/04/05 over zee 3e kj  JD PS 
Zwartkopmeeuw 1 30/06/05 over zee adult  JD  
Dwergmeeuw 383 05/04/05 over zee in 2 uur   JD KV DP 
Dwergmeeuw 1843 12/04/05 over zee in 1,5 uur  aprilrecord (1465 in 1 u) JD DP KV 
Dwergmeeuw 52 21/04/05 Oosterduinse Meer   JD  
Dwergmeeuw 423 21/04/05 over zee N  7.35-8.35 HV JD DP KV 
Dwergmeeuw 120 24/04/05 over zee in 2 uur   JD PS DP 
Dwergmeeuw 35 24/04/05 Coepelduynen Noordwijk  overvliegend noord AS  
Zilvermeeuw 1110 18/04/05 Op strand paal 81-71   HV  
Zilvermeeuw 33 10/06/05 't Heen Katwijk  nesten/paren PS  
Kleine Mantelmeeuw 56 10/06/05 't Heen Katwijk  nesten/paren PS  
Geelpootmeeuw 1 05/06/05 Binnenwatering Katwijk  ad PS  
Geelpootmeeuw 1 26/06/05 Wantveld Katwijk  ad PS  
Grote Burgemeester 1 19/04/05 over zee 2e kj  JD  
Grote Burgemeester 1 25/04/05 boven zee 2e kj  JD  
Grote Burgemeester 1 16/05/05 Binnenwatering Katwijk zomerkleed tp AS  
Grote Burgemeester 1 24/06/05 Wantveld Katwijk  overvl PS  
Grote Stern 124 16/04/05 over zee in 1 uur  aprilrecord JD  
Grote Stern 243 27/06/05 over zee in 1 uur   JD  
Visdief 1170 20/04/05 over zee in 2 uur   JD  
Visdief 130 30/04/05 Uitwatering Katwijk  op strand PS  
Visdief 73 25/04/05 Op strand paal 81-71   HV  
“ Noordse dief ” 510 21/04/05 over zee N  7.35-8.35 HV JD DP KV 
“ Noordse dief “ 220 23/04/05 over zee N   JJ HV 
“ Noordse dief “ 3121 15/05/05 over zee  7:00-13:00;  

ca 10 % Noordse Stern 
PS JD 

Noordse Stern 18 19/04/05 over zee in 2 uur   JD  
Noordse Stern 56 26/04/05 boven zee in 1 uur   JD  
Noordse Stern 3 25/04/05 Op strand paal 81-71   HV  
Noordse Stern 1 30/04/05 Uitwatering Katwijk  op strand PS  
Dwergstern 44 24/04/05 over zee in 2 uur   JD PS DP 
Dwergstern 3 30/04/05 Uitwatering Katwijk  op strand PS  



 

 29

Dwergstern 79 01/05/05 over zee  6:30-9:30 PS JJ DP 
Dwergstern 3 25/04/05 Op strand paal 81-71   HV  
Zwarte Stern 2 23/04/05 boven zee thv de vuurtoren zomerkleed tp AS  
Zwarte Stern 31 01/05/05 over zee  6:30-9:30 PS JJ DP 
Alk 1 21/04/05 over zee N   HV JD DP KV 
Ransuil 1 23/04/05 Hoornes Katwijk  's nachts roepend PS  
Gierzwaluw 17 24/04/05 Coepelduynen Noordwijk  overvliegend noord AS  
Gierzwaluw 526 25/06/05 noordduinen, Kachelduin  overvliegend noord in 1 uur AS  
IJsvogel 2 11/04/05 Offem  baltsend HV  
Groene Specht 3 14/06/05 Sancta Maria   JJ  
Boomleeuwerik 6 03/04/05 AWD, Achterhaasveld  zingend AS  
Oeverzwaluw 1 21/05/05 Polder Elsgeest   PS  
Oeverzwaluw 17 09/04/05 Oosterduinsemeer  tp AS  
Oeverzwaluw 32 16/04/05 Oosterduinsemeer  tp AS  
Oeverzwaluw 16 05/05/05 Oosterduinsemeer  tp AS  
Boerenzwaluw 33 04/06/05 Polder Elsgeest  nesten PS  
Huiszwaluw 6 30/04/05 polder Langeveld zuid   JJ RJ 
Engelse Kwikstaart 3 30/04/05 Binnenwatering Katwijk   PS  
Rouwkwikstaart 1 09/04/05 Gravendijk, De Krom adult man tp AS  
Rouwkwikstaart 2 10/04/05 Polder Elsgeest adult paartje tp AS  
Rouwkwikstaart 1 16/04/05 Polder Elsgeest vrouw tp AS PS 
Rouwkwikstaart 1 14/05/05 Noordwijkse Golfclub   JD  
Zwarte Roodstaart 1 04/04/05 Noordwijk-Binnen  zingend  RK  St.Jeroenskerk HV  
Paapje 3 01/05/05 Zwetterpolder   HV  
Paapje 1 15/05/05 Polder Elsgeest  vr PS  
Tapuit 5 07/05/05 Polder Elsgeest   PS  
Beflijster 3 03/04/05 AWD, Achterhaasveld  overvliegend noord AS  
Beflijster 10 03/04/05 Coepelduynen Noordwijk  tp AS  
Beflijster 1 15/04/05 tuin Alexanderpark   WD  
Beflijster 12 17/04/05 Coepelduynen Noordwijk  tp AS  
Beflijster 11 24/04/05 Coepelduynen Noordwijk  tp AS  
Zanglijster 1 25/04/05 REM-eiland Noordwijk  dood gevonden AS  
Koperwiek 2 25/04/05 REM-eiland Noordwijk  dood gevonden AS  
Grote Lijster 1 03/04/05 AWD, Achterhaasveld  zingend AS  
Spotvogel 2 15/05/05 Gravendijk, De Krom  zingend op vuilnisbelt AS  
Bosrietzanger 1 30/05/05 Nieuw-Leeuwenhorst  zingend HV  
Braamsluiper 1 24/04/05 Boekerslootlaan Noordwijk man zingend AS  
Fluiter 1 17/05/05 Klein-Leeuwenhorst  zingend AS HV 
Vuurgoudhaan 1 02/05/05 Offem  zingend HV  
Grauwe 
Vliegenvanger 

1 30/04/05 polder Langeveld zuid   JJ RJ 

Matkop 1 05/05/05 AWD, Oosterkanaal man zingend AS  
Boomkruiper 1 10/06/05 polder Langeveld zuid   JJ RJ 
Roek 2 01/05/05 over zee N   JJ  
Raaf 1 01/04/05 over Duinpark  luid roepend JD  
Spreeuw 10 25/04/05 REM-eiland Noordwijk  dood gevonden AS  
Ringmus 8 30/04/05 NORA-duinterrein   JJ RJ 
Kruisbek 1 23/04/05 Noordduinen   JD  
Kruisbek 5 14/06/05 Boekerslootlaan Noordwijk  overvliegend zuid AS  
Kruisbek 14 28/06/05 Noordwijk-Binnen  overvliegend zuid AS  
Goudvink 3 03/04/05 AWD, Achterhaasveld   AS  
Goudvink 3 05/05/05 AWD, Oosterkanaal  tp AS  
Goudvink 2 08/05/05 NORA-duinterrein   JJ RJ 
Goudvink 1 14/05/05 Noordwijkse Golfclub   JD  
Goudvink 2 15/05/05 Gravendijk, De Krom  paartje op vuilnisbelt AS  
Halsbandparkiet 2 23/06/05 Boekerslootlaan Noordwijk  overvliegend zuid AS  
        
Zoogdier-
waarneming 

       

wezel 1 18/04/05 NORA-duinterrein   JJ RJ 
        
WD = Wim Dieleman   
JD = Jelle van Dijk   
DH = Dick Hoek   
JJ = Jan Jacobs    
RJ = Rob Jansson   
DP = Dick Passchier   
JR = Job de Ridder   
PS = Peter Spierenburg   
AS = Ab Steenvoorden   
KV = Koene Vegter   
HV = Hein Verkade 

 

 
foto: C.Erkelens 
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 IVN Natuurcursussen 
Alle cursusavonden worden gegeven in: het Wellantcollege, locatie Oegstgeest, 
Lange Voort 70, Oegstgeest. 
 

 
Herfstcursus 2005. 
 
De Herfstcursus is een afwisselende cursus waarin allerlei zaken behandeld worden die met het najaar te maken hebben: 
Vruchten en zaden, Paddestoelen, Vogeltrek, Bladval en bladverkleuring, Spinnen en overwinteringvormen.  
De cursus bestaat uit 5 maandagavonden van 19.45 tot ongeveer 22.15 uur (26/9, 10/10, 24/10, 31/10 en 07/11) in het 
Wellantcollege en 4 excursies op zaterdagochtend van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur (01/10, 15/10, 29/10 en 12/11) in 
natuurgebieden in de directe omgeving.  
De avonden zijn verdeeld in een theoretisch gedeelte met visuele presentatie vóór de pauze en diverse 
practicumonderdelen na de koffie (of thee). De kosten bedragen € 42,50 Voorkennis is niet nodig. Het 
is een ontdekcursus voor iedereen die meer wil weten over de vele veranderingen die in de herfst in de 
natuur plaatsvinden.  
Opgave en/of informatie bij Tine Noordzij:  071- 517.72.87, E-mail: tenoordzij@cs.com  òf  Bep van Houten:  071 – 
514.68.69 E-mail : hfeitsma@xs4all.nl. 
 
 
 

Najaarsduincursus 2005. 
 
Als u meer wilt weten over de duinen of meer wilt genieten van uw duinwandelingen, volg dan een IVN duincursus! 
In deze cursus schenken we aandacht aan het leven in de duinen in het najaar. 
De cursus bestaat uit vier woensdagavonden (14/9, 28/9, 12/10, 26/10) met lezingen en practica over het ontstaan van de 
duinen, planten, vogeltrek en paddestoelen. De avonden worden gecombineerd met excursies op de eerstvolgende 
zaterdagochtend (17/9. 01/10, 15/10, 29/10), waaronder een fietsexcursie en we bieden een vijfde excursie (05/11) aan met 
een meer algemeen thema. De excursies zijn in verschillende duingebieden in onze omgeving. 
De cursusavonden vinden plaats in het Wellant College, Lange Voort 70 in Oegstgeest. 
Het cursusgeld bedraagt € 49,25, inclusief het boek “Beleef het Duin”. Heeft U het boek al, dan is de cursusprijs € 37,50. 
Opgave en/of nadere informatie bij  071 – 532.44.04 (met voice-mail om teruggebeld te worden),  
of e-mail:  marleen.lips@gmail.com 
 
Vogels in de winter 2005. 
 
Bent U ook zo geboeid door het gedrag van vogels?  
Vogeltrek, wintervoeding voor de vogels om het huis, maar ook welke roofvogels er actief zijn in de regio?  
Zou U hierover iets meer willen leren?  
Kom dan in september naar de cursus: Vogels in de winter. 
Er zijn vijf theorieavonden op dinsdagen in de periode van half september tot begin november en vijf excursies in (ongeveer) 
dezelfde periode.  
Er wordt aandacht besteed aan de onderwerpen als veren –voeding - vliegen, vogeltrek, gebieden, eenden - ganzen en zwanen, 
wintervoeding en vogels om ons huis en tot slot roofvogels en uilen. 
De theorieavonden zijn op 27/9, 04/10, 11/10, 25/10 en 08/11 van 19.45 tot ongeveer 22.15 uur, telkens in het Wellantcollege 
te Oegstgeest. De excursies zijn op de zaterdagochtend (vroeg), op 01/10, 08/10, 29/10, 19/11 en 26/11. 
Als U zelf (nog) geen verrekijker heeft, dan kunt U er één van het IVN (tegen een borgsom) lenen gedurende de gehele 
cursusperiode. 
De kosten bedragen € 45,00 (inclusief koffie, of thee, met een koekje op de theorieavonden). 
Er wordt wel verwacht dat men aan minstens 80% van de cursusavonden en excursies mee doet. Als dat niet kan, wordt men 
verzocht zich een ander jaar aan te melden, als men hieraan kan voldoen. De cursusplaats kan dan, dit jaar, naar een ander 
gaan. 
Opgave en/of informatie bij: Dineke Kistemaker, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk (  071 – 361.22.19) 
 
Algemeen: 
Op de internetsite: “Natuur op het Web – IVN Leiden” kunt U een heleboel natuur- en vogelinformatie, cursusverslagen en 
nog veel meer vinden. 
 
Deze digitale snelweg is bereikbaar via: 
http://ourworld.compuserve.com/homepages/henkmerts/index.htm 
of zoek via “Google” naar IVN Leiden 
 



 

 31

IVN Leiden wandelingen 2005: 
 
SEPTEMBER 

zondag 11 14.00 uur. Landgoed Oud 
Poelgeest.  
Start: ingang Laan van Oud Poelgeest, 
Oegstgeest. 

 
zondag 11 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 

Doe-activiteit/excursie: “Joepie, 
kriebelbeestjes” 
(Op zoek naar spinnen, bodemdiertjes en 
slakken). 
Start: Bezoekerscentrum “Het 
Reigersbos”. 

 
zondag   18 14.00 – 16.00 uur. Leidse Hout. 15 jaar 

Koetshuis! 
Roofvogelshow.  (organisatie: NME - 
Leiden).  

 
zondag  18 15.00 – 16.00 uur. Herfstwandeling door 

Houtkamp en Heemtuin. Start bij MEC  
Leiderdorp. 

 
zondag   18 15.00 – 17.00 uur. Heemtuin  

Leiderdorp. 
  Kikker- en egelpad. (organisatie MEC) 
  Zelfstandig te lopen voor jong en oud. 
 
zondag 25 14.00 uur. Begraafplaats Groenesteeg, 

 Leiden. 
  Wandeling over de (voormalige) 

begraafplaats.    
Start: Bij de ingang van de begraafplaats 
aan het eind van de Groenesteeg (126a) 
te Leiden.  

 
zondag 25 14.00 uur. Heempark, Leiden. 

Wandeling door het Heempark. Thema: 
“Zaden en vruchten” 

 
zondag  25 11.00 en 14.00 uur. Open dag landgoed  

Nieuw Leeuwenhorst (Z.H.L.) Gooweg, 
Noordwijkerhout 

 
   OKTOBER 
zondag 02 15.00. Heemtuin, Leiderdorp. 
  Heemtuinexcursie.  (zie 04 / 09). 
 
zondag 02 14.00 uur. Landgoed Huys te Warmont  

Boswandeling. Start Herenweg 139, 
Warmond. 

 
zondag  09 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 
  Paddestoelenexcursie. 

Start: Bezoekerscentrum Het 
Reigersbos. 

 
zondag 09 14.00 uur. Landgoed Oud Poelgeest.  

Start: ingang Laan van Oud Poelgeest, 
Oegstgeest. 

 
zondag  09 ? ? ? uur. Poldertocht Leiderdorp. Meer  

gegevens  
worden t.z.t. bekend gemaakt in lokale 
weekbladen en op de website 
www.natuureducatie.nl 

 
zondag   16 15.00 – 17.00 uur. Heemtuin  

Leiderdorp. 
  Kikker- en egelpad. (organisatie MEC) 
  Zelfstandig te lopen voor jong en oud. 
 
zondag 16 14.00 – 15.30 uur. MEC Leiderdorp. 

Op zoek naar paddestoelen in de 
Houtkamp en de Heemtuin. 

 
zondag 23 14.00 uur. Landgoed Huys te Warmont.  

Boswandeling. Start Herenweg 139, 
Warmond. 

 
zondag  23 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden. 
  Bessen, zaden en bladval. 

 Start: Bezoekerscentrum Het  
Reigersbos. 

 
zondag 30 Heempark, Leiden. Wandeling door het 

Heempark met als thema: “Wat zoal ter 
tafel komt”. 

 
zondag   30 14.00 – 15.30 uur in de Bloemerd, 

Leiderdorp. 
Op zoek naar paddestoelen. Start: ingang 
volkstuinen De Bloemhof, (na autobrug 
2e afslag rechts, 

  doorlopen tot Bloemhof). 
NOVEMBER 
elke zaterdag 10.00 – 14.00 uur. Ommedijkse Bos,  

Wassenaar. 
Doe-dag. zagen en hakken in 
natuurgebied. 

 
zaterdag  05 Nationale Natuurwerkdag, ook in het 

Ommedijkse Bos, Wassenaar Opgave: 
www.natuurwerkdag.nl 

   
zondag 06 14.00 uur. Landgoed De Horsten,  

Wassenaar,  
Toegang (Kroondomein): € 1,--. 
“Herfstexcursie”. 

 
zondag  06 ? ? ? uur. Poldertocht Leiderdorp zie Zo  

09/10/2005. 
 
zaterdag 12 13.00 uur. Wassenaarseslag, Wassenaar. 
  Een rondje herfst door de Ganzenhoek. 
 
zondag  13 14.00 uur. Park Cronesteyn te Leiden.  

“Bouwen voor beestjes” 
+“Help de vogels de winter door”. Start: 
Bezoekerscentrum Reigersbos. 

DECEMBER 
elke zaterdag 10.00 – 14.00 uur. Ommedijkse Bos,  

Wassenaar. 
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Doe-dag. zagen en hakken in 
natuurgebied. 

 
zaterdag  17 10.00 uur. Vanaf de Soefi-tempel, 

Katwijk. 
Door het duin heen en langs het strand 
terug. 

 
zondag  18 15.00 uur. Landgoed De Horsten,  

Wassenaar. 
Toegang Kroondomein: € 1,--. 
“Schemerexcursie” 

 
zondag   25 14.00 – 16.00 uur. Park Cronesteyn te 

Leiden. 
  Kerstpuzzeltocht.      (org.: NME / IVN) 

Start: Bezoekerscentrum Het 
Reigersbos. 

 
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  28 september  Koetshuis, Leidse Hout, 

Leiden. 
Merk je al iets van de herfst in 
het bos?  
Welke planten hebben zaden? 
We gaan het onderzoeken. 

woensdag 26 oktober.  Koetshuis Leidse Hout. 
Leiden. 
Het tuintje bij het Koetshuis 
moet winterklaar gemaakt 
worden.  De bollen voor het 
voorjaar moeten er nu in. 

 
 

 

woensdag, 23 november.  Koetshuis Leidse Hout.  
Leiden. 
Wat leeft er op dood hout? 
Kom je kijken? 

woensdag, 21 december. Koetshuis Leidse Hout.  
Leiden. 
Kerstversiering van natuurlijk 
materiaal.   
Misschien is er nog een plekje 
in de boom voor je eigen 
kerstversiering? 

 
Inlichtingen over de woensdagmiddagactiviteiten in het 
Koetshuis: 
Els Witte  071 - 521.36.20 
Cobie van Rijn   071 - 522.11.11 
 
IVN. Jeugdnatuurclub 
(voor jeugd vanaf zes jaar, in Polderpark Cronesteyn, 
Leiden) 
De IVN. jeugdnatuuractiviteiten worden (ongeveer) 1 keer 
per maand, op een zondag, gehouden, (meestal) van 14.00 
tot 15.30 uur; voor kinderen vanaf zes jaar. 
Alle activiteiten van deze club starten in het 
Bezoekerscentrum Het Reigersbos in Polderpark 
Cronesteyn en beginnen om 14.00 uur, tenzij anders 
vermeld. 
 
zondag 25 september  14.00 – 15.30 uur. 
                                “Vleermuizen”. 
zondag 16 oktober  14.00 – 15.30 uur. 
   “Paddestoelen”.  
zondag 20 november  14.00 – 15.30  

“Vogels kijken op de 
Starrevaart”. 
Start: Parkeerplaats Kniplaan 
hoek Meeslouwerweg, 
Leidschendam. 

 
Inlichtingen over de zondagmiddagactiviteiten in het 
Reigersbos: 
 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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