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A G E N D A 
 
Lezingen 
 
vrijdag 23 juni 2006 
40 jaar verenigingsleven
Dia-voorstelling door leden 
 
vrijdag 22 september 2006 
Dia-show over Mossen 
 
vrijdag 3 november 2006 
Natuur in de Oostvaardersplassen  
 
 
Excursies 
 
vrijdag 9 juni 2006 
Bijzondere flora op de Noordwijkse Golfclub 
Vertrek: 19.00u ingang golfterrein. Vooraf 
aanmelden. 
 
vrijdag 25 augustus – zondag 27 augustus 2006 
Kampeerweekend Lauwersmeer. Vooraf 
aanmelden. 
 
vrijdag 8 september – zondag 10 september 2006 
Waddenweekend Vlieland 

 
Inloopochtenden Jan Verwey 
Natuurcentrum 
 
zaterdag 1 juli 2006  10.00 – 12.00u 
zaterdag 5 augustus 2006 10.00 – 12.00u 
zaterdag 2 september 2006 10.00 – 12.00u 
 
Jeugdactiviteiten 
 
zaterdag 10 juni 2006 
Slootjesexcursie   
 10.00-11.30u 
 
zaterdag 30 september 2006  
 10.00 – 11.30u 
Paddestoelen excursie 
 
Jubileumactiviteiten 
 
zondag 25 juni 2006 
Natuurfietstocht.  
Start tussen 12 en 13 u vanaf het Jan Verwey 
Natuurcentrum 

 
 

Bestuursmededelingen 
 
 
Verhuizing Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Het Jan Verwey Natuurcentrum staat er momenteel 
wat desolaat bij, nu de Willibrordmavo is gesloopt 
en ook vrijwel alle begroeiing aan die kant 
verwijderd is. Het is voor iedere pasant duidelijk 
geworden, dat het Jan Verwey Natuurcentrum op 
de nominatie staat om gesloopt te worden. 
Gelukkig weten we nu waar we na 1 oktober 2006, 
de datum waarop het Natuurcentrum leeg moet 
worden opgeleverd, terecht kunnen. Op 15 maart 
besloot het college van B&W namelijk een deel 
van de vroegere Chr. MAVO aan de Duinweg ter 
beschikking te stellen als tijdelijk onderkomen 
voor het Jan Verwey Natuurcentrum. Deze ruimte 
is voor ons tot medio 2009 gehuurd. Ons nieuwe 
onderkomen in de verbouwde Openbare 
Bibliotheek zal namelijk niet voor 2009 
beschikbaar komen. 
In het schoolgebouw zullen enkele bouwkundige 
aanpassingen worden uitgevoerd, omdat ook 

andere groepen van dit gebouw gebruik maken. In 
ieder geval krijgen wij een ruimte met een eigen 
ingang. In het deel dat voor ons gereserveerd is, 
bevindt zich een hal die voor lezingen met 
projectie geschikt gemaakt kan worden. Verder 
beschikken wij over een groot lokaal en de 
vroegere directeurs- en personeelskamer. Op ons 
verzoek zal een keukenblok worden ingebouwd. 
Het deel dat door ons gebruikt zal worden, is 
onafhankelijk van de andere ruimten te 
verwarmen. Momenteel ziet het er nogal uitgeleefd 
uit, maar met een flinke verfbeurt en weer 
ingericht zal het er heel anders uit gaan zien. 
 
Lezingen 
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Vanaf de ingebruikname van het natuurcentrum 
zijn wij gewend geweest  lezingen op de laatste 
vrijdag van de maand te organiseren. Daar zal 
noodgedwongen nu verandering in komen. De 
eerste lezing na de zomervakanties (dia-show over 



mossen) zal niet op de laatste vrijdag van 
september, maar op vrijdag 22 september 
gehouden worden. Uit het voorgaande stukje heeft 
u kunnen opmaken dat in de laatste week van 
september alle spullen naar Duinweg 13A 
versleept moeten worden. 
De volgende lezingen zullen ook niet meer op de 
laatste vrijdag gehouden kunnen worden. Voor het 
komende winterseizoen zijn in de school aan de 
Duinweg namelijk op alle laatste vrijdagen van de 
maand al disco-avonden georganiseerd. Hoewel er 
drie lokalen tussen onze ruimte en de discoruimte 
zitten, lijkt het ons niet wenselijk een disco-avond 
te laten samenvallen met een lezing. 
In oktober zal in verband met de verhuizing en de 
inrichting geen lezing worden gehouden. De eerste 
lezing in ons nieuwe onderkomen zal zijn op 
vrijdag 3 november. Deze lezing zal gaan over de 
natuurontwikkeling in de Oostvaardersplassen. 
Ook hierna zullen de lezingen niet op de laatste 
vrijdag van de maand plaatsvinden. Let dus meer 
dan ooit op de agenda! 
 
 
Ontwikkelingen in de Elsgeesterpolder 
 
Al twee keer eerder werd in de Strandloper 
aandacht voor de Elsgeesterpolder gevraagd. In de 
bestuursmededelingen van september 2005 werd 
voor het eerst melding gemaakt van de Rijnsburgse  
plannen om het kassengebied Trapppenberg-
Kloosterschuur uit te breiden aan de kant van deze 
polder. De tweede keer betrof het de ingezonden 
brief van Caroline Blans in de vorige Strandloper. 
In een samenstel van afspraken tussen de 
gemeenten Leiden, Oegstgeest en Rijnsburg over 
de ruimtelijke herindeling van de zogenaamde 
Leidse Knoop (het gebied tussen de Oude Rijn en 
de A44 tegenover het transferium) heeft Rijnsburg 
toegestaan dat het bedrijventerrein Klei-Oost zal 
worden uitgebreid in het Rijnsburgse 
kassengebied. Rijnsburg zou hiervoor 
gecompenseerd worden door uitbreiding van 
Kloosterschuur. De uitvoering van deze 
voornemens kwam in een stroomversnelling door 
de aanwijzing van de Bollenstreek tot Greenpoort.  
Onze vereniging heeft via het Milieu Overleg 
Duin- en Bollenstreek duidelijk stelling genomen 
tegen deze gang van zaken. Uitbreiding van de 
glastuinbouw op andere plaatsen in of buiten de 
regio werd evenwel niet acceptabel gevonden. 
Hierna werd door de gemeente Rijnsburg een 
bureau aan het werk gezet om geschikte locaties 
voor de uitbreiding van de glastuinbouw in de 

Elsgeesterpolder in kaart te brengen. De 
ontwikkelde plannen werden aan ons voorgelegd 
voor commentaar. Gelukkig beschikten wij dankzij 
de recente broedvogelinventarisatie van Peter 
Spierenburg en Ab Steenvoorden over nauwgezette 
gegevens. Op grond hiervan is een vierde, 
alternatief scenario ontwikkeld waarbij de 
uitbreiding zoveel mogelijk gerealiseerd zal 
worden in het zuidelijke deel waar weinig 
weidevogels broeden. Ook in het winterhalfjaar 
worden in dit deel van de polder geen grote 
concentraties vogels waargenomen. 
Binnenkort zal het bestuur van Holland-Rijnland 
hierover een besluit moeten nemen. Het 
alternatieve scenario wordt gesteund door het 
Bureau Natuur van de provincie Zuid-Holland. 
Ook zal de provincie eisen dat 50% van de 
oppervlakte die verloren gaat, gecompenseerd zal 
worden als natuurgebied elders in de 
Elsgeesterpolder. Hierbij moet gedacht worden aan 
graslandbeheer waarbij het belang van de 
weidevogels voorop staat. Het verlies aan grasland 
kan zo enigszins gecompenseerd worden door 
andere delen van de polder aantrekkelijker voor 
weidevogels te maken. 
De plannenmakerij in de Elsgeesterpolder wordt 
nog gecompliceerder, doordat de nieuwe gemeente 
Katwijk een noordelijke randweg door het 
kassengebied wil aanleggen. Deze weg moet het 
bedrijventerrein Klei-Oost verbinden met de A44, 
het liefst via een nieuwe afrit/oprit bij het 
Oegstgeesterkanaal. Hoewel aan het belang van 
deze weg buiten de gemeente Katwijk ernstig 
getwijfeld wordt, toont de nieuwe gemeente 
vooralsnog grote vastberadenheid in deze kwestie. 
 
Kerkuilenwerkgroep 
 
Naar aanleiding van enkele dood gevonden 
Kerkuilen in de eerste maanden van 2006, is naar 
voorbeeld van andere regio’s ook in Noordwijk 
een kerkuilenwerkgroep opgericht. Deze 
werkgroep zal als werkgroep binnen onze 
vereniging functioneren zoals dat bijvoorbeeld ook 
met de vogelwerkgroep en de 
paddestoelenwerkgroep het geval is. De werkgroep 
stelt zich tot doel op geschikte plaatsen speciale 
kerkuilenkasten op te hangen en de broedresultaten 
van de uilen zo goed mogelijk te volgen. Op die 
manier hoopt de werkgroep de uilen te helpen zich 
ook in onze regio te vestigen. Zie ook het artikel 
over kerkuilen in deze aflevering van de 
Strandloper. 
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Nieuw bestuurslid: Peter Spierenburg 
 
Het bestuur van de vereniging heeft een nieuw lid. 
Sinds april heeft ondergetekende het stokje 
overgenomen van Rien Sluys. Ik ga me vooral 
bezig houden met het waarnemingenarchief. Ik ben 
sinds 1980 lid van de vereniging, begonnen in de 
jeugdclub van Dirk Passchier en al vroeg aan het 
vogels kijken verslingerd geraakt. Ik ben altijd één 
van de ‘verre’ leden van de vereniging geweest, 
eerst in Rijnsburg gewoond en nu in Katwijk. Daar 
tussendoor was ik vanwege diverse omzwervingen 
een tijd (met afstand) het verste lid. Wageningen 
vanwege studie en vervolgens zo’n tien jaar voor 
natuur- en milieuprojecten naar West-Afrika en de 
Himalaya. Terug in Nederland heb ik weer 
emplooi in de groene sector gevonden, namelijk in 
de recreatiegebieden in Noord-Holland waar ik 
beleidszaken doe. 
 
Sinds 2002 is Katwijk dus weer mijn uitvalsbasis 
en ben ik weer bezig met wat zich lokaal op 

vogelgebied afspeelt. Kennis hierover is 
belangrijk, juist ook voor een vereniging die ook 
bescherming hoog in het vaandel heeft staan. Dus 
veel kijken, maar vooral ook goed vastleggen. Dit 
is wat ik zelf vanaf het begin in de vereniging heb 
meegekregen en ook een beetje heb meegedragen 
op mijn omzwervingen. Logisch dus om hier terug 
in Noordwijk weer een vervolg aan te geven. Met 
Rien samen heb ik een start gemaakt met het 
vernieuwen van het waarnemingenarchief. 
Computer en internet is waar het nu om draait. De 
vereniging beschikt over een waardevol 
waarnemingenarchief, dankzij de jarenlange 
inspanningen van achtereenvolgens Jan 
Glasbergen, Ab Steenvoorden en Rien Sluys. In 
het bestuur van de vereniging hoop ik hier weer 
een nieuw vervolg aan te kunnen geven. 
 
Peter Spierenburg 

 
Verslag van de ledenvergadering  van 

vrijdag  31 maart 2006 
 

De voorzitter , Jelle van Dijk, opent de 
jaarvergadering en heet  de aanwezigen van harte 
welkom. 
Vervolgens wordt het jaarverslag van de secretaris 
aan de orde gesteld. Dit jaarverslag stond al in het 
maartnummer 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 is dit jaar minimaal 7.50 euro maar 
de meeste leden betalen 12 euro. De kosten van de 
Strandloper  zijn ongeveer ook 12 euro. Gelukkig 
wordt de Strandloper door vrijwilligers 
rondgebracht anders kwamen we met deze prijs 
niet uit. Het is maar goed dat  er binnen het 
bestuur, vooral door Jelle van Dijk en Peter 
Spierenburg, veel aan inventarisatiewerk gedaan is 
waarvan de opbrengst in de clubkas vloeit, zodat 
dit een belangrijke inkomstbron voor de club is 

geworden. Ook een punt van belang is dat het 
aantal leden gelukkig weer gestegen is naar zo’n 
530 leden. Verder gaan we dit jaar verhuizen naar 
ons voorlopige onderkomen in de Witte Mavo 
waar  een reserve voor is opgebouwd.Na deze 
duidelijke uiteenzetting wordt ook dit verslag 
onder applaus  goedgekeurd. 
 
Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 
kascommissie 
De kascommissie onder leiding van de heren 
J.Veefkind en Kees Verwey hebben de financiële 
stukken gecontroleerd en in orde bevonden. Zij 
stelt voor de penningmeester op basis hiervan 
decharge te verlenen. Dit laatste werd onder 
applaus van de aanwezigen aanvaard. 
Als nieuw lid van de kascommissie zal toetreden  
mevrouw Annelies Marijnis , als reserve wordt 
Rien Sluijs  benoemd. 
 
Bestuursverkiezing 
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Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar  
aftredend de heer Rien Sluijs en Jan Jacobs . Rien 
Sluis heeft te kennen gegeven dat hij het na 19 jaar 
genoeg vindt, Jan Jacobs stelt zich herkiesbaar.  



Als vervanger voor Rien Sluis wordt door het 
bestuur Peter Spierenburg voorgesteld. Met 
algemene stemmen worden beide bestuursleden 
benoemd. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. 
 
Rondvraag en waarnemingen 
Jelle van Dijk deelt mede dat men zich nog voor 4 
zaken kan aanmelden: te weten 

• Excursie golfbaan op 9 juni 
• Weekend Lauwersmeer eind augustus 
• Plantencursus 
• Mussennestkasten, er zijn er nog drie. 

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
Wel was het weer leuk om te horen dat er tot 

gisteren ( 30 maart) nog 29 Pestvogels op het dak 
bij het J.V.C en de bibliotheek te zien waren. Ook 
werd er melding gemaakt van een Notenkraker bij 
de Koepelduinen. 
 
Lezing over bolgewassen. 
De rest van de avond wordt gevuld met een lezing 
over de Europese bolgewassen door Eric Breed. 
Deze reist heel Europa en de rest van de wereld  af 
op zoek naar de oorspronkelijke soorten. De lezing 
toonde schitterende foto’s van deze bolgewassen 
en het  was voor velen van ons een openbaring om 
te zien dat er zoveel verschillende soorten 
bolgewassen zijn. 

 

WADDENEXCURSIE  2006 
 
De jaarlijkse waddenexcursie gaat dit jaar weer 
naar een vertrouwde bestemming: het bij velen zo 
geliefde eiland Vlieland, waar wij het weekend van 
8 t/m 10 september zullen doorbrengen in 
vakantieverblijf Twest Endt op de grens van dorp, 
duin en wad.  
We vertrekken vrijdag aan het eind van de middag 
en hopen zondagavond weer thuis te zijn.Voor de 
zaterdag en zondag worden fietsen gehuurd.  
Het traditionele waddenweekend is altijd een van 
de hoogtepunten uit het verenigingsjaar en biedt 
naast de waarneming van talloze vogels, 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 nog beginnende 
waarnemer. 
U begrijpt deze kans mag u niet voorbij laten gaan. 
Meldt u daarom snel aan – het maximum aantal 
deelnemers is ca.35 – bij voorkeur voor half juli 
door overmaking van  een bedrag van  

 €  80.00 op rekeningnummer 2573795 ten name 
van  Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk onder vermelding 
van Waddenexcursie 2006 en uw naam. 
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking 
van het betreffende bedrag. 
 
Om de organisatie soepeler te laten verlopen wil ik 
u vragen zich zo mogelijk ook per e-mail bij mij 
op te geven. 
Voor zover van toepassing ontvang ik daarbij 
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 Vlieland 
 
Koene Vegter 
Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk  
071-3615044 
koenevegter@planet.nl
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UITGESTELDE GANZEN 
 

Koene Vegter 
 
Om de door barre weersomstandigheden tussen 
kerst en oud en nieuw gecancelde ganzenexcursie 
toch nog een kans te geven, vertrok in de vroege 
ochtend van 25 februari 2006 een gezelschap van 
14 personen onder een straffe noordooster richting 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden om na te 
gaan wat er nog aan gans restte. 
Mijn eerste ganzenexcursie maakte ik mee eind 
1996, waar in extreme kou over beijzelde dijkjes 
zonder ophouden van Rot- naar Brandgans werd 
gereden. Het verbaasde mij dan ook enigszins dat 
de natuurliefhebbers zich deze keer door een 
ANWB weeralarm hadden laten tegenhouden, 
maar geheel onwelkom was dat mij ook weer niet.  

Foto Jan Hendriks 
 
Om de sportiviteit erin te houden, was besloten al 
om half acht ’s ochtends te vertrekken, wat mij 
ternauwernood lukte en onze chauffeur Rob 
Jansson, waarschijnlijk gebiologeerd door zijn 
nieuwe digitale fotoapparatuur, zijn kijker deed 
vergeten, zodat een korte terugweg via 
Noordwijkerhout ons gelijk al op de achterhand 
deed belanden. 
 
De Polderweg van Geervliet bracht ons echter 
weer samen en daar kon ook geconstateerd worden 
dat de ganzen nog in grote getale aanwezig waren; 
het zij snackend in het gras, het zij gegroepeerd in 
de lucht vliegend. Grauwe Gans, Kolgans en 
Brandgans, maar ook Nijlgans en Canadese Gans 
kon men noteren. 

Vooral de Brandgans werd veel waargenomen en 
dit strookt met gegevens uit het recente 
proefschrift van Sandra van der Graaf, die aantoont 
dat steeds meer Brandganzen in het voorjaar niet 
meer naar het noorden trekken. Van de 100.000 
Brandganzen die in Nederland overwinteren, 
broeden tegenwoordig zo’n 7.000 paartjes niet 
meer op de noordelijke toendra van Nova Zembla 
maar liever in de Zeeuwse delta. Door 
overbemesting is het gras hier steeds voedselrijker 
geworden zodat het voor de Branta bernicla ook 
steeds aantrekkelijker wordt om in deze meer 
gematigde streken te broeden. Een trend die nog 
wel zal doorzetten. 
Ons gezelschap trok voorlopig verder zuidwaarts 
richting Haringvliet en Brouwersdam waar, 

ondanks een felle zon, een stevig snijdende 
wind wel duidelijk maakte dat dit geen 
telescoopweer was, zodat de auto vaak als 
vogelhut diende met af en toe een kleine 
buitenpauze, omdat het uiteindelijk toch om 
een natuurexcursie ging. 
Onderweg werden al waargenomen: Bergeend, 
Wulp, Tureluur, Steenloper, Rosse Grutto, 
Toppereend, Grote Zaagbek en Grote Gele 
Kwikstaart. Bij de dam kwam daar nog veel 
moois bij. Van dichtbij werden gezien: 
Middelste Zaagbek, Zwarte Zee-eend, 
Eidereend, Brilduiker, met enige moeite een 
wat grijzige IJseend, overvliegende 
Roodkeelduikers en voort trippelende 
Bontbekplevieren. Op weg naar de warme 
snert van de Heerenkeet in de Prunjepolder 
nog een grote groep Kluten en vele Dodaarzen. 

Richting Haven van Bommenede en ter plekke ook 
nog Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Pijlstaart, 
Kleine Zilverreiger, heel mooi Zwarte Ruiter en 
Nonnetje en om de ganzen niet ontrouw te worden 
nog een koppel Rotganzen, met daaronder voor de 
meer geroutineerde waarnemer een enkele 
Witbuik. 
Roofvogels deden het wat magerder deze keer, met 
toch nog een jagende Slechtvalk, een opvliegende 
Havik, langs de weg enkele Buizerds en van zeer 
dichtbij een prooi verschalkende Torenvalk, waar 
chauffeur-fotograaf Rob Jansson de 
repeteerinstelling van zijn nieuwe apparatuur eens 
goed op los kon laten om het hele gebeuren in 
sequentie vast te leggen. 
Al met al een excursie met enige ontberingen en 
veel fraaie waarnemingen waar de deelnemers 
voldaan op terug konden zien.   
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Kerkuilen in de Bollenstreek 
 
Jelle van Dijk 
 
Er zijn vogelsoorten die landelijk gezien beslist 
niet zeldzaam zijn maar in onze regio zelden 
worden gezien. Het bekendste voorbeeld hiervan is 
toch wel de Roek. Deze soort broedde tot in de 
jaren zestig langs de Leidse singels en ook op het 
terrein van Endegeest in Oegstgeest bevond zich 
een kolonie met enkele tientallen paren. Deze 
kolonie werd halverwege de jaren zeventig 
moedwillig verstoord omdat de psychiaters opeens 
van mening waren dat de kakofonie van 
kraaiengeluiden een slechte invloed had op het 
welbevinden van de patiënten. Zo verdween de 
laatste roekenkolonie uit het westelijke deel van 
Zuid-Holland. Deze situatie duurt nog steeds voort 
ondanks de sterke toename in de rest van 
Nederland (in 2004 ongeveer 55000 paren). Zodra 
men Amsterdam, en dit geldt nog sterker voor 
Amersfoort, gepasseerd is, zijn in heel wat bosjes 
bij benzinestations langs de snelwegen 
roekenkolonies te zien. De dichtstbijzijnde 
roekenkolonies wat Noordwijk betreft zijn te 
vinden bij Spijkenisse, Abcoude en Muiden. 
Voor de Kerkuil geldt een vergelijkbaar verhaal. 
Voor 1963 was de Kerkuil een wijdverbreide soort, 
ook in Zuid-Holland. De strenge winter van 1963-
1963 betekende echter het einde voor ruim 90% 
van de Nederlandse Kerkuilen. Kerkuilen hebben 
een beperkte vetreserve en moeten dus blijven 
eten. Alleen in grote graanschuren waar in de 
winter ook muizen te vinden zijn, kunnen 
Kerkuilen gedurende langdurige sneeuwperioden 
overleven. Genoemde strenge winter begon al 
begin december met een zwaar sneeuwdek dat 
bleef liggen tot in maart! Na 1963 was de Kerkuil 
uit geheel West-Nederland verdwenen en tientallen 
jaren bleef deze soort hier een zeldzame 
verschijning. In het boek Vogels van Noordwijk en 
omstreken uit 1989 worden slechts vijf 
waarnemingen, alle vangsten in het winterhalfjaar, 
genoemd!  
Het herstel na de winter van 1962-1963 verliep 
langzaam. Afhankelijk van de muizenstand 
schommelde het aantal broedparen tussen 200 en 
500 paren. Een terugval trad op na de 
merkwaardige sneeuw- en ijzelwinter van 1979. 
Het ijzelde toen tweemaal zo erg dat volop op de 
straten geschaatst kon worden! In het voorjaar van 
1979 konden nog maar zo’n 100 paren 
gelokaliseerd worden. Hierna trad een langzaam 
herstel in. Dit was vooral te danken aan de 
inspanningen van mensen als Sjoerd Braaksma en 
Johan de Jong. Op gunstige plaatsen werden 

speciale kerkuilenkasten opgehangen. Kerkuilen 
jagen graag langs bosranden en plaatsen met ruigte 
waar de kans op muizen het grootst is. Door het 
werk van Allen Liosi in Flevoland werd spoedig 
duidelijk dat Kerkuilen ook in een open gebied als 
de Flevopolders kunnen leven. Ze jagen hier vooral 
in de brede wegbermen. Deze plaatsen worden 
enkele malen per jaar gemaaid, maar niet bemest, 
waardoor het muizenrijke gebieden worden. In de 
loop der jaren hebben al heel wat Noordwijkers 
een tochtje langs de kerkuilenkasten van Liosi 
gemaakt! Helaas brengt de rijke muizenstand in 
wegbermen ook een groot gevaar met zich mee. De 
belangrijkste doodsoorzaak bij Kerkuilen is 
tegenwoordig het verkeer. Er zijn zelfs al plaatsen 
waar de eerder geplaatste nestkasten weer zijn 
weggehaald omdat herhaaldelijk een of beide 
oudervogels door het verkeer omkwamen. 
Inmiddels zijn door het zendingswerk van met 
name Johan de Jong op veel plaatsen in ons land 
kerkuilenwerkgroepen actief. Deze groepen zijn 
vooral met nestkasten in de weer waardoor het 
voor de uilen veel gemakkelijker wordt een 
geschikte nestplaats te vinden. Dit heeft er toe 
geleid dat het aantal broedparen na het dieptepunt 
in 1979 eerst langzaam, maar daarna sneller is 
gaan toenemen. In 1990 werd voor het eerst het 
aantal van 1000 paren gehaald en het jaar 2000 
was voor het eerst goed voor ruim 2000 paren.  In 
2004 (de meest recente telling) werden 2355 
nesten van Kerkuilen gecontroleerd. 
Die meer dan 2000 paren zijn niet gelijkmatig over 
Nederland verdeeld. De kaart in de Atlas van de 
Nederlandse Broedvogels (2002) laat grote witte 
vlekken zien in het westelijke deel van de 
provincie Utrecht en in bijna geheel Zuid-Holland. 
De laatste jaren komt daar gelukkig snel 
verandering in. Goeree Overflakkee in het zuiden 
van de provincie behoort nu tot de goed bezette 
gebieden en ook in de Alblasserwaard, de 
Krimpenerwaard en de polders bij Delft is de 
Kerkuil geen onbekende meer. 
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Ook in onze omgeving worden de laatste jaren 
regelmatiger Kerkuilen gezien. Enkele jaren 
geleden verbleef een Kerkuil enige weken in de 
vroegere boerderij van de Willem van den Bergh. 
Steeds vaker werden kerkuilen gemeld als 
verkeersslachtoffer, met name op de A44 tussen 
Rijnsburg en de Kaagbrug. Dat was zelfs driemaal 
het geval in het afgelopen najaar. In dat najaar 
hebben vermoedelijk meerdere exemplaren onze 
regio opgezocht. Op 19 oktober zag Marco van 
Rooijen een Kerkuil over de Van Panhuijsstraat in 
Noorwijk vliegen. Op 23 januari 2006 werd mij 



aan de Achterweg in Lisse een Kerkuil 
overhandigd die uitgehongerd in de bollenschuur 
was gevonden. Vanwege het (helaas kortdurende) 
winterweer had de heer Romeyn de bollenschuur 
goed afgesloten, niet wetende dat hij daarmee een 
Kerkuil opsloot. Deze uil bleek geringd te zijn! 
Navraag bij de ringcentrale in Heteren bracht aan 
het licht dat deze Kerkuil in 2005 als nestjong was 
gering in de buurt van Lochem in Gelderland. Van 
de Noordwijkse politie hoorde ik dat op dezelfde 
dag ook een dode Kerkuil was gevonden in de 
berm van de Rijnsburgerweg in Voorhout. Het 
ging hier duidelijk om een verkeersslachtoffer. 
Op 11 maart 2006 vond Ineke van Dijk in het 
Starrenbroek (zuidelijke AWD) een dode Kerkuil. 
Vermoedelijk is deze vogel door een Vos het duin 
ingesleept en gaat het hierbij om een 
verkeersslachtoffer langs de Vogelaardreef. Dit 
vermoeden wordt versterkt door de melding van 
een bollenkweker aldaar die “wel eens een Kerkuil 
zag” (mededeling Jan Jacobs). 
 
De vondst van een Kerkuil langs de 
Rijnsburgerweg in Voorhout bracht Mariska de 
Graaff er toe contact te zoeken met Ronald de 
Zwart van de Kerkuilenwerkgroep Leiderdorp-
Leimuiden. Ook vroeg zij aan de bollenkwekers 
langs de Rijnsburgerweg of zij wel eens Kerkuilen 
bij en in hun bedrijven hadden gezien. Dit leverde 
vier positieve reacties op! Ook werden braakballen 
verzameld. Kort hierna kon bij een van deze 

bedrijven de eerste kerkuilenkast worden 
opgehangen.  
Omdat Ronald de Zwart en zijn vrienden al 
tientallen nestkasten ten oosten van Leiden 
controleren, vond hij het bezwaarlijk om zijn 
werkgebied uit te breiden naar het gebied ten 
westen van Leiden. Hij raadde dan ook aan hier 
met een eigen kerkuilengroep van start te gaan. Dit 
idee is met enthousiasme opgepikt. Verschillende 
mensen, ook uit Lisse, hebben toegezegd mee te 
werken. Er is zelfs al iemand gevonden die 
nestkasten wil gaan timmeren! Voor de kosten die 
hieraan verbonden zijn, kan een beroep worden 
gedaan op de Stichting Landschapsbeheer Zuid-
Holland. Deze stichting probeert niet alleen kasten 
geplaatst te krijgen, maar ook een uitbreiding van 
de erfbeplanting tot stand te brengen in het kader 
van biotoopverbetering voor Kerkuilen. Dit alles 
op kosten van genoemde stichting. Gebleken is 
evenwel dat de bollenkwekers wel een uilenkast 
willen plaatsen, maar niet bereid zijn ook meer 
bomen en struiken te planten. Het bestuur van onze 
vereniging heeft dan ook toegezegd de nieuw 
gestarte werkgroep financieel te ondersteunen in al 
die gevallen waarin de Stichting Landschapsbeheer 
Zuid-Holland van subsidie afziet. 
De pas opgerichte werkgroep zal functioneren als 
werkgroep binnen onze vereniging. Het 
contactadres is: Mariska de Graaff, Boekhorstlaan 
142, 2215 BK Voorhout (tel. 0252-211826; 
mobiel: 06- 14905960 e-mail: 
mdegraaff.vanrootselaar@gmail.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto Mariska de Graaff 
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Het wondere leven in onze duinen 
 
Onder bovenstaande titel schreef Klaas Hulsbos 
ooit een boekje over het duingebied van de 
Amsterdamse Waterleiding. Ik kreeg het boekje 
weer eens in handen bij het opzoeken van oude 
gegevens over deze duinen. Hulsbos schrijft over 
de meeuwenkolonie op de Renbaan, onder 
Zandvoort en over de Grauwe Kiekendieven en de 
Wulpen in het duin. Ook de Griel, die tot in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw hier broedde, komt 
ter sprake. Vrijwel al deze vogels zijn uit de duinen 
verdwenen. Onder andere de toenemende recreatie 
en de komst van de vos maakten het duin als 
broedgebied voor veel vogels ongeschikt.  
Toch valt het bij het weer eens lezen van het 
boekje op, dat Hulsbos in 1969 vrijwel dezelfde 
klaagzang aanheft als wij geneigd zijn te doen. Zo 
miste hij ook toen al de Tapuit op zijn wandelingen 
en waren de Veldleeuweriken `schrikbarend in 
aantal achteruit gegaan.` Grauwe Klauwieren 
waren er nauwelijks meer te bekkenen en ook de 
Nachtegaal hoorde hij haast niet meer. Hulsbos 
wijdde deze verarming van de natuur vooral aan 
het toenemende bezoek aan het duin. Zo laat hij 
weten dat in 1925 ruim vierduizend en in 1958 
ruim achttienduizend wandeldagkaarten werden 
uitgegeven. Naar zijn mening voor het overgrote 
deel aan ‘jongelui afkomstig uit de nabij gelegen 
dorpen en steden en uit de kampeergelegenheden, 
die na de oorlog aan de duinvoet zijn ontstaan. 
Mensen die op hun manier van de natuur willen 
genieten en recreatie zoeken, maar met hun 
luidruchtigheid de rust van dit gebied verstoren.’ 
Dezer dagen fietste ik op een zondagmiddag door 
het duin, direct ten noorden van het dorp en hoorde 

over een afstand van nog geen kilometer zeker drie 
Nachtegalen zingen. In plaats van achteruit is het 
aantal broedgevallen van deze vogel de laatste 
tientallen jaren sterk vooruit gegaan. Het blijkt dat 
er naast negatieve ook positieve ontwikkelingen 
gaande zijn. Wat dat betreft herinner ik me een 
gesprek met Jan. P. Strijbos die mij vertelde dat er 
geen Gekraagde Roodstaarten meer in het duin 
voorkwamen. Zijn begeleider bij de filmavonden 
die Strijbos jaarlijks in Noordwijk verzorgde, 
corrigeerde hem met de opmerking: `dat komt 
omdat je vroeger dag en dagelijks bij zonsopgang 
in het duin zat en nu maar zo nu en dan een 
middagje. Die roodstaarten zitten er nog wel, maar 
je hoort ze niet.` 
Hulsbos wijdt in zijn boekje een apart hoofdstuk 
aan de jacht en de jachtopzichters. Zo voert hij de 
oude Engel van der Meulen, die in een huisje nabij 
het latere Oosterkanaal woonde, ten tonele. 
Uiteraard heeft hij geen kwaad woord over bij de  

drijfjachten op Fazanten en Snippen die, zij het dan 
buiten het broedseizoen, de rust verstoorden. Over 
zijn belevenissen als jachtopzichter in de AW-
duinen schreef een jongere Engel van de Meulen 
ook een boekje. Dit boekje gaat vooral over de 
voortdurende strijd die hij met stropers moest 
voeren. Mogelijk komt dit boekje in een volgend 
rondje nog eens ter sprake. 
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Vogels kijken in Roemenië 
 
Jelle van Dijk 
 
In de Strandloper is naar mijn weten slechts 
eenmaal eerder iets over Roemenië geschreven. In 
de 27e jaargang (1995) beschrijft Kees Verweij de 
belevenissen van vijf leden die onder leiding van 
Willem Baalbergen de Donaudelta bezochten. 
Willem had goede contacten gelegd in de tijd dat 
hij voor de meubelhandel zaken in Roemenië deed. 
Dankzij deze contacten kon een tocht per 
salonboot worden geregeld. De reis naar Boekarest 
vond per vliegtuig plaats. 
Dat er verder niets meer over dit grote land in de 
Strandloper is verschenen, betekent vermoedelijk 
dat na 1995 geen Noordwijkse vogelaars meer dit 
bijzondere land hebben bezocht. Het is om die 
reden wellicht interessant iets te vertellen over 
onze ervaringen en de mogelijkheden die dit land 
biedt aan individueel reizenden die gebruik maken 
van campings en vergelijkbare accommodaties. 
In het voorjaar van 2006 zijn Coby en ik vier 
weken van huis geweest, waarvan wij twee weken 
doorbrachten in Roemenië. De overige tijd hebben 
wij ons vermaakt in het gebied bij de 
Neusiedlersee in Oostenrijk en de Hortobagy in 
Hongarije. Van 7 mei tot en met 20 mei waren wij 
in Roemenië. 
 
Op zondagmiddag 7 mei staan wij voor de 
Hongaars-Roemeense grens bij Oradea. 
Vanmorgen zijn we vertrokken van Dieters 
Camping in Tiszafüred, een kleine camping met 
keurig sanitair en met een Syrische Bonte Specht 
op het erf. Onderweg hebben wij op een 
ondergelopen akker – het heeft de afgelopen dagen 
meer dan 65 uur geregend – 380 Kemphanen 
geteld. 
Nu passeren we de buitengrens van de Europese 
Unie.  
Dat betekent dus uitgebreide paspoortcontrole. In 
alle rijen staan uitsluitend Roemenen en Hongaren. 
We worden snel doorgelaten. De kampeertroep op 
de achterbank nodigt niet uit tot een uitgebreide 
controle. Direct na de grens begint de chaos, 
althans zo ervaren wij dat. Overal proberen mensen 
iets te verkopen en opvallend zijn de talrijke 
kantoortjes waar ‘groene kaarten’ te koop worden 
aangeboden. Het lijkt iets te maken te hebben met 
een ziekteverzekering voor mensen uit het 
buitenland. Dat je een vignet moet kopen om de 
Roemeense wegen te mogen berijden, wordt in 
geen enkele taal duidelijk gemaakt. Wij proberen 
een vignet te kopen bij de eerste de beste 
benzinepomp, maar we hebben het verkeerde merk 

uitgekozen. Een kilometer verder houdt de politie 
ons al aan. Ik laat het printje zien waarop een 
vignet staat afgebeeld en probeer duidelijk te 
maken dat wij niet weten waar deze vignetten 
verkocht worden. De vriendelijke agent verwijst 
ons naar de volgende Petrompomp. De vignetten 
blijken slechts bij een select aantal 
benzinemaatschappijen te koop te zijn. Voor het 
Roemeense vignet moet het type van de auto en het 
chassisnummer worden genoteerd. Wij vragen een 
maandvignet, maar krijgen een weekvignet. Na een 
paar euro betaald te hebben, kunnen we verder. In 
Oradea kost het weinig moeite een pinautomaat te 
vinden. Gelukkig kan er voor Engels worden 
gekozen. Opvallend is dat gevraagd wordt: staat er 
iemand achter u, wilt u wel doorgaan? Met 
tienduizenden lei op zak rijden we verder. 
Roemenië voert momenteel een nieuw geldstelsel 
in waarbij alle bedragen vier nullen kwijt raken. 
De pinautomaten geven zowel oude als nieuwe 
bankbiljetten en in het spraakgebruik is de eenheid 
nog steeds een veelvoud van duizend oude lei. Dat 
leidt af en toe tot lichte spraakverwarring.  
 

 
 
Om een beetje aan Roemenië te wennen zullen wij 
eerst de camping Eldorado in Gilau, gelegen aan 
de weg naar Cluj-Napoca bezoeken. Deze camping 
ligt zo’n  130 km van de grens en wordt beheerd 
door een Nederlander.  
Drie uur later staan we bij de receptie. Het terrein 
ligt pal naast de drukke E60 die we net verlaten 
hebben, maar de voorzieningen zijn goed en er is 
volop vlak terrein aanwezig om een tent te kunnen 
opzetten. Op het terrein staan uitsluitend 
landgenoten en Duitsers. 
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De volgende dag maken wij een toertje door het 
achterland. In het uitstekende boek van James 
Roberts (Romania a bird and wildlife guide, 
uitgave 2000) worden twee gebieden beschreven 



die niet al te ver van de camping liggen. Het eerste 
is het wintersportgebied boven Biasoara. Zodra we 
de E60 verlaten hebben, worden we 
ondergedompeld in het Roemeense boerenleven. 
Het belangrijkste vervoermiddel is hier nog steeds 
paard-en-wagen. Tientallen karren per uur is geen 
bijzonderheid. Tractoren worden maar weinig 
gezien. Voor het ploegen worden soms nog ossen 
(gecastreerde stieren) gebruikt. Langs de wegen 
lopen ook koeien, geiten en schapen. Behalve de 
vele dieren op en langs de weg eist ook de 
kwaliteit van het wegdek alle aandacht op. Stukken 
met kuilen van wisselende diepte worden 
afgewisseld door goed geasfalteerde gedeelten. 
Binnen een dag leer je genieten van elke honderd 
meter glad asfalt. Het gras in de bermen dient als 
aanvulling op de geringe opbrengst van het eigen 
land. Dat gras wordt gemaaid met de zeis of met de 
sikkel en oma staat er de ganse dag op één of twee 
koeien te passen, weer of geen weer. Kortom we 
zijn beland in een boerenleven zoals dat in onze 
jeugd al niet meer in Nederland bestond. Het 
spreekt vanzelf dat in dit kleinschalige land met 
een mozaïek van grasland, bouwland en 
houtwallen veel vogels zijn te zien. Het barst hier 
van soorten die op de Nederlandse Rode Lijst 
staan: Veldleeuwerik, Kneu, Ringmus, 
Zomertortel, Grauwe Klauwier. 
Na een moeizaam ritje bereiken we het 
wintersportgebied waar enkele grote, nu gesloten 
hotels staan. We zijn nog niet bij de boomgrens 
zodat het hier vermoedelijk vooral om langlaufen 
zal gaan. Hier en daar liggen nog sneeuwresten. 
Het vogelleven valt wat tegen: Raaf, Vink, 
Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart, Tjiftjaf 
en Goudvink. 
We nemen dezelfde weg terug en stoppen in een 
beekdal. Een bord maakt duidelijk dat het hier om 
een natuurreservaat gaat. Aan de beek is dat niet 
echt te zien. De oevers worden gesierd door 
honderden plastic flessen in allerlei kleuren. We 
zien Grote Gele Kwikstaarten en een Zwarte 
Specht. 
De tweede bestemming is de kloof bij het dorpje 
Cheia, iets ten westen van de stad Turda. We 
kunnen de route naar de kloof niet vinden en 
vragen de hulp van een Roemeen. Als deze merkt 
dat wij zijn Roemeense uitleg niet begrijpen, roept 
hij crayon! Dat begrijpen wij wel en op papier 
tekent hij de route keurig voor ons uit en zo vinden 
we de weg naar de parkeerplaats. We verbazen ons 
over het kraampje met manden, kleedjes en bezems 
op deze afgelegen plaats, maar zullen spoedig leren 
dat op elke plaats waar ook maar een paar toeristen 
verwacht worden een levendige straathandel 
ontstaat. Voor het bezoeken van de kloof moet bij 
de entrada een klein bedrag worden betaald. We 

hopen natuurlijk een Rotskruiper te zien, maar dat 
lukt niet. Daarvoor moet je vermoedelijk uren 
achtereen de hoge rotswanden afzoeken. Wel zien 
we 6 Alpengierzwaluwen en 2 baltsende 
Steenarenden. 
 
Tot de belangrijkste bezienswaardigheden van 
Roemenië worden de Moldavische kloosters bij de 
grens met Oekraïne gerekend. De afstand van de 
Eldorado Camping tot dit gebied bedraagt ruim 
250 km, volgens ons een mooie afstand om op 
relaxte wijze op één dag af te leggen. De route 
volgt een dikke rode streep op de kaart waarop 
E576 is te lezen. Het blijkt een verschrikkelijke 
weg te zijn met tientallen kilometers bebouwde 
kom, ontelbaar veel kuilen, twee zeer slechte 
paswegen en veel onderbrekingen vanwege 
werkzaamheden. Na ruim negen uren gaan we pas 
op zoek naar een camping in Campulung 
Moldovenesc.  
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We vinden het park Ridana, nieuw begonnen in 
2003. Gelukkig ligt dit terrein niet langs een 
drukke weg, maar enkele km het bos in. Het gaat 
hier om een halve kring goed uitziende huisjes om 
een grote modderpoel gelegen. Na een kleine 
speurtocht vinden we een slaperig meisje dat ons 
het interieur en de openbare voorzieningen toont. 
Het interieur van het huisje ziet er schoon uit, maar 
wasruimte en toiletten zijn al heel lang niet meer 



schoongemaakt. Van slechts één WC blijkt de 
doorspoelinrichting nog te werken. Naar een 
warme douche durven we al helemaal niet meer te 
vragen. Toch besluiten we hier te blijven vanwege 
de fraaie ligging en omdat het enige alternatief het 
plaatselijke hotel is. 
De volgende morgen hebben we fraai uitzicht op 
de oostelijke Karpaten met bossen en bergweiden. 
Vanuit de bosrand klinkt de wat klagende roep van 
de Grijskopspecht en even later vliegt een Zwarte 
Specht over. Kramsvogels vliegen af en aan naar 
een nest dat vermoedelijk achter park Ridana ligt. 
Over het pad gaan drie houthakkers met hun paard-
en-wagen de bergen in. 
De kloosters in dit deel van Roemenië zijn 
geplaatst op de UNESCO-lijst van het 
werelderfgoed. Hun faam danken ze aan de 
schitterende fresco’s uit de zestiende eeuw die 
zowel op de buiten- als op de binnenzijde zijn 
aangebracht. De kloosters worden nog steeds 
bewoond door nonnen voor wie zoals we zien, de 
mobiele telefonie geen geheimen kent. Opvallend 
in deze streek is dat de boerenbedrijven en de 
huizen in de dorpen er veel verzorgder uitzien dan 
elders. 
Voor de afstand naar de Donaudelta, ons volgende 
doel, hebben we twee dagen uitgetrokken. De weg 
blijkt echter zo goed te zijn dat ons gemiddelde de 
50 km per uur overschrijdt waardoor wij deze 
afstand in één dag kunnen overbruggen. Bij Braila 
zet de pont ons voor 20 lei over, een bedrag dat op 
ongeveer op 5,6 euro uitkomt. We krijgen geen 
kaartje en hebben sterk de indruk dat we hier getild 
worden; de pont over de Merwede bij Dordrecht 
kost immers de helft! 
Omstreeks 19.00u bereiken we hotel Pelican in 
Murighiol, gelegen aan de zuidelijke arm van de 
Donau. Bij het passeren van het plaatselijke café is 
onze doorkomst niet onopgemerkt gebleven en 
even later worden we bijna van de weg gesneden 
door een oude Dacia. Een redelijk Duits sprekende 
Roemeen biedt zijn diensten aan en begeleidt ons 
vervolgens over het terrein van Vakantiepark 
Pelican.  
We besluiten weer een hutje te huren. Het 
toiletgebouw wordt hier goed schoongehouden, 
maar warm water ontbreekt. Twee honden gaan 
meteen voor de deur liggen en bieden hun diensten 
aan als persoonlijke bewakers. De Roemeense 
honden zijn nooit opdringerig; ze zijn gewend aan 
schoppen en slaan en blijven uit voorzorg dus altijd 
op 2 meter afstand liggen wachten. We hebben 
slechts één hond meegemaakt die geen droog 
brood lustte (onze kapjes) en meer voor stukjes 
worst ging, maar ook deze hond hield afstand. 
De volgende dag maken we met z’n tweeën een 
boottocht door de zuidelijke delta. Voor 

Roemeense begrippen verdient de schipper een 
vermogen (75 euro voor 3 uren), maar meer 
mogelijkheden zijn er niet in Murighiol en je wilt 
toch ook iets van de eigenlijke Donaudelta hebben 
gezien. Ons vaartochtje levert 58 soorten op 
waaronder Roze Pelikaan, Zwarte Ibis, 
Dwergaalscholver, Scharrelaar, Grijskopspecht, 
Roodpootvalk en IJsvogel. 
De dagen hierna brengen we door in het gebied 
tussen de Donaudelta en de havenstad Constantza. 
Dit is ongetwijfeld het beste vogelgebied van 
geheel Roemenië. Alle soorten van de delta zijn 
hier ook prima te zien. Bovendien zijn er schrale 
steppen met siesels waardoor roofvogels als 
Schreeuwarend, Dwergarend en Arendbuizerd 
worden aangetrokken. Tientallen Scharrelaars en 
Bijeneters op een dag is hier heel gewoon. Kleine 
Klauwieren en Grauwe Klauwieren behoren tot de 
talrijkste broedvogels. Op plaatsen waar ‘rocky 
outcrops’ in het grasland opduiken zijn 
Isabeltapuiten en Duinpiepers te vinden. Bij het 
dorpje Cheia bevindt zich een merkwaardig 
rotslandschap waar Bonte Tapuiten broeden. Hier 
komen wij Kees Woutersen (Aragon Natuur) met 
een reisgezelschap tegen. 
 

 
vlucht Pelikanen  
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Het mooiste terrein van Roemenië is wellicht het 
kustgebied bij Istria, zo’n 40 km ten noorden van 
Constantza. In de ondiepe plassen wemelt het van 
de steltlopers die in het voorjaar vooral door Oost-
Europa trekken: Kleine Strandloper, 
Krombekstrandloper, Breedbekstrandloper. Ook 
zien we hier Griel, Zilverplevier en Poelruiter. De 



Veldrietzanger, een specialiteit van de Zwarte-
Zeekust, laat zich bijna beeldvullend in de 
telescoop bewonderen. Helaas gaat zijn zang 
verloren in het oorverdovend kikkerconcert dat 
ondersteund wordt door de rauwe klanken van de 
talrijke Grote Karekieten. De tientallen 
Vorkstaartplevieren zoeken we geduldig af om te 
kijken of er zich een Steppenvorkstaartplevier 
onder bevindt. Kees Woutersen zegt dat dit hem 
wel gelukt is, maar wij durven het niet aan; bij 
betere lichtval blijkt elke ondervleugel toch steeds 
donkerrood te zijn. Eenvoudiger is het om een paar 
apart zittende pelikanen te determineren als 
Kroeskoppelikanen. Bijzonder zijn ook de vele 
gele kwikstaarten in dit gebied. Ruim de helft heeft 
een diepzwarte koplap en kan met een gerust hart 
als Balkankwikstaart worden geboekstaafd. Bij de 
andere helft zitten op het oog zuivere Noordse 
Kwikstaarten en Gele Kwikstaarten, maar ook 
vogels met zwarte kop en een vlekje of streepje bij 
het oog. Vreemd doen ook de gele kwikstaarten 
aan met een diepgele wenkbrauwstreep en een 
donkergroene koplap. 
Een bijzondere plaats is ook het strand bij Vadu. 
Het zandstrand is grotendeels begroeid met 
duizenden pollen Zeekool, bij ons een zeldzame 
soort. Langs de waterlijn lopen Kanoeten, 
Steenlopers en Drieteenstrandlopers. Over zee 
vliegen Dwergsterns, Grote Sterns en 
Dunbekmeeuwen. De weinige struikjes die hier 
staan zitten vol zangertjes die nog een verre reis 
voor de boeg hebben: Grauwe Vliegenvanger, 
Bonte Vliegenvanger, Kleine Vliegenvanger, Fitis, 
Zwartkop, Bosrietzanger, Spotvogel, 
Sperwergrasmus en Braamsluiper. 
Na een overnachting in een huisje waar zelfs geen 
water aanwezig is en het toilet uit een gat in de 
grond bestaat, zijn wij echt toe aan enige luxe. We 
rijden daarom naar Navodari waar we de camping 
Popas Hanul Piratilor vinden. Hier huren wij een 
kamer met toilet en bad (en ook nog ontbijt) voor 
slechts 25 euro.  
Ons laatste reisdoel in Roemenië zijn de hoogste 
delen van de zuidelijke Karpaten. Vanaf de kust 
leidt een prima weg naar Boekarest. Bij Uriceni 
slaan we af in de richting van Brasov. Ten zuiden 
van deze stad ligt het dorp Bran waar zich de 
Vampire Camping bevindt, een bedrijf dat onder 
Nederlandse leiding staat. We worden hier 
hartelijk welkom geheten door een vlot Engels 
sprekende Roemeen die vraagt of ik Jansen heet. 
Er had namelijk een Jansen gereserveerd. Het 
toiletgebouw ziet er piekfijn uit en het grasveld is 
geschikt om de tent weer eens op te zetten. We 
vinden een prachtig plekje met uitzicht op de 
besneeuwde toppen van de Karpaten (hier tot 2600 
m). Bij het opzetten van de tent horen we een soort 

die we nog misten: de Tuinfluiter. Andere 
bewoners van deze camping blijken Syrische 
Bonte Specht en Noordse Nachtegaal te zijn. De 
laatste soort verwacht je in Zweden, maar niet hier. 
Toch loopt de zuidgrens van het broedgebied van 
Hamburg naar Boekarest; zo vreemd is deze plaats 
dus toch ook weer niet. 
De volgende dag laten we ons met de cabinelift 
van Sinaia naar het wintersportgebied Cota 2000 
brengen. In de lift maken we kennis met een 
Roemeen die eenmaal per maand een tweedehands 
auto in Nederland koopt en in eigen land 
vervolgens verkoopt. Naast deze handel hoef je 
niet veel meer te doen. Op 2000 meter ligt nog 
behoorlijk wat sneeuw. We zien prachtige veldjes 
met roze primula’s en dieppaarse krokussen. 
Baltsende Waterpiepers zijn gemakkelijk te 
vinden. Alpenheggemussen laten zich veel slechter 
bekijken. 

 
Krokussen in de Karpaten 
  
De laatste dag in Bran besteden we aan een bezoek 
aan een mooie kloof bij Zanesti. Het kost enige 
moeite om de weg naar de kloof te vinden, maar 
deze moeite wordt ruimschoots beloond. De 
plantengroei is hier prachtig met allerlei soorten 
die we niet kennen uit de Alpen. Op de rotswanden 
zijn fraai uitgegroeide moskussens te zien. Helaas 
vertoont de Rotskruiper zich ook hier niet. Wel 
zien we eindelijk de lang verwachte 
Waterspreeuw. 
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In de middag bezoeken we nog het Middeleeuwse 
kasteel van Bran waar de Dracula-verhalen aan 
opgehangen zijn. Deze nonsens - de man op wie de 
Dracula-mythe teruggaat is nooit in Bran geweest - 
heeft wel voor enig toerisme in Bran gezorgd. Het 
gevolg hiervan is nu dat er wel tien nieuwe 
pensions in aanbouw zijn, soms op plaatsen waar 
nauwelijks met een auto te komen is. Ook staan er 
her en der niet afgebouwde hotels en grote 
woonhuizen. Herhaaldelijk nemen wij waar dat 
zigeunerfamilies deze optrekjes kraken. 



Op de terugreis rijden we over Horezu waar een 
beroemd klooster en een gehucht met wel tien 
pottenbakkers te vinden zijn. We overnachten hier 
voor de laatste keer op een typisch Roemeense 
camping: een hobbelig veld langs een drukke weg 
met een aantal hutjes waarin zich twee bedden 
(met beddengoed) bevinden in combinatie met een 
toiletgebouw waar alles aan ontbreekt. 
Op weg naar de grens stoppen we nog twee keer en 
beide keren levert dit een nieuwe soort op. In de 
Karpaten zien we een Balkansperwer en in wat 
struikgewas in een vlak akkerbouwgebied blijken 
drie Vale Spotvogels te zitten. Via de grenspost bij 
Arad verlaten wij Roemenië en komen nog een 
aantal dagen bij op de heerlijke Panoramacamping 
in het dorpje Velence in Hongarije. 
 
Een tocht met de eigen auto door Roemenië is een 
heel bijzondere ervaring. Er zijn maar weinig 
campings die zodanig liggen en redelijke sanitaire 
voorzieningen hebben dat je er enkele dagen met 
plezier wilt verblijven. Het meenemen van fietsen 
had geen enkele zin. Het wegdek is slecht en het 
verkeer is gevaarlijk. Niet alle Roemenen rijden 
nog in een oude Dacia. Er zijn nu ook nieuwe 
modellen van Dacia die pittig rijden en de rijke 
bovenlaag van Roemenië heeft zich snelle wagens 
aangeschaft zoals VW Touareg, Range Rover en 
BMW X5. De bestuurders van deze wagens gaan 
er van uit dat de verkeersregels niet voor hen 

gelden. De verkeersdiscipline is trouwens bij velen 
gering.  
Voor vogelaars is het kustgebied langs de Zwarte 
Zee veruit het interessantst vanwege de vele 
soorten die verder westwaarts niet te vinden zijn. 
Ook de trek van steltlopers en zangvogels langs de 
kust in mei is zeer de moeite waard. Vliegen naar 
Boekarest en daar een auto huren om vervolgens 
op eigen houtje de kuststreek te verkennen, is 
daarom ook een optie. 
 
Tenslotte nog even iets over de soortenlijst. Elke 
dag hebben wij bijgehouden welke vogelsoorten 
werden waargenomen. In Roemenië zagen wij in 
totaal 178 soorten en de gehele reis leverde 215 
verschillende vogelsoorten op. Op alle 27 dagen 
werden Boerenzwaluw en Spreeuw genoteerd. In 
de top 20 staan verder: Wilde Eend, Buizerd, 
Turkse Tortel, Koekoek, Huiszwaluw,  Witte 
Kwikstaart, Zanglijster, Merel, Ekster, Bonte 
Kraai, Huismus, Ringmus, en Vink. Soorten die in 
Nederland schaars of zeldzaam zijn en op deze reis 
op meer dan tien dagen werden gezien zijn: Kwak, 
Purperreiger, Grote Zilverreiger, Ooievaar, 
Zomertaling, Krooneend, Kwartel, Zwarte Stern, 
Zomertortel, Hop, Bijeneter, Kuifleeuwerik, 
Paapje, Kramsvogel, Grote Karekiet, Wielewaal, 
Grauwe Klauwier, Europese Kanarie en Grauwe 
Gors. 

 

MEI OP SCHIER 
 

Koene Vegter 
 
In de meimaand wil er nog wel eens gezamenlijke 
trek plaats vinden van Noordwijkse vogelvrienden 
naar mooie natuurgebieden als het eiland Rügen of 
waterparadijs La Brenne in Frankrijk. Dit jaar 
echter is dit gezelschap naar alle kanten 
uitgevlogen: Neusiedler See op de grens van 
Oostenrijk / Hongarije, het eiland Öland voor de 
kust van Zweden en de oerbossen en 
moerasgebieden van Polen. Enigszins verweesd 
bleef ik zelf echter achter en na overleg met mijn 
echtgenote besloten wij tot een weekje op de 
wadden. Na twee wondermooie KunstKlank 
concerten reisden wij van Vuurtorenplein in 
Noordwijk naar Vuurtorenpad op het al even 
mooie Schiermonnikoog, nog niet wetend dat dit 
zelfde eiland een weekend later tot de Mooiste 
Plek van Nederland zou worden verkozen en 
inmiddels hadden ook wij dit eiland in ons hart 
gesloten.  
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In de zestiger jaren in mijn Amsterdamse tijd was 
ik al eens tussen Kerst en Oud en Nieuw op het 

eiland verbleven, maar had daar, al drentelend 
tussen mistige stranden en de gelagkamer van hotel 
van der Werff, vrij droevige herinneringen aan 
over gehouden; de natuur was toen ook nog niet zo 
aan mij besteed. Enkele waddenexcursies vanuit de 
Natuur- en Vogelvereniging in de jaren negentig 
en een zonnig dagbezoekje vanuit een familieweek 
in Groningen hadden dit beeld gelukkig drastisch 
herzien. 
Op de ochtend van vertrek kopte de Volkskrant 
‘Warmer dan op Kreta’ en ik moet zeggen geheel 
terecht deze keer; een week lang heb ik de jas niet 
aan gehad en de korte broek niet uit gedaan. 
Constant zon, een voortdurende Oostenwind en 
een temperatuur zo tussen de 20 en 25 graden 
zorgden voor uitstekend fiets-, wandel- en 
strandweer. Maar u zit natuurlijk niet te wachten 
op louter dit soort bespiegelingen en bent neem ik 
aan ook benieuwd naar enig vogelnieuws. Nu moet 
ik op voorhand zeggen dat het zonder de steun van 
ervaren vogelaars op excursie gelijk lastiger wordt 
om tot determinatie te komen, zeker van de minder 
bekende soorten, maar Schiermonnikoog heeft 



zo’n grote diversiteit aan biotopen en vogels te 
bieden dat ik toch nog een heel eind ben gekomen 
met in die week een 90-tal vogelsoorten. 
Ook kom je altijd wel andere vogelaars tegen om 
ervaringen en kennis mee te delen.  
Zo ontmoette ik in de Bancks polder twee wijze 
oude dames die mij al turend door de telescoop 
college gaven over de werkelijk duizenden Brand- 
en Rotganzen die daar op kosten van de 
belastingbetaler heerlijk aan het foerageren waren. 
Volgens hen was al duidelijk sprake van 
beginnende paarvorming. Zelf zag ik in de 
machtige stijg- en daalbewegingen meer iets van 
een massale groepsorgie, maar misschien is dat 
nog meer een uitvloeisel van die zestiger jaren.  
Bij de Westerplas raakte ik, op de kleine verhoging 
naast het fietspad die een wijds uitzicht biedt over 
deze plas, in gesprek met een oudere collega 
waarnemer die mij meldde dat de vorige dag in het 
duingebied bij de vuurtoren een Roodkopklauwier 
gesignaleerd was door één van de schrijvers van 
het recent verschenen monumentale standaardwerk 
Vogels van Schiermonnikoog, die nu weer meer 
tijd had om zelf te vogelen. Naspeuringen ter 
plekke leverden geen congestie van Dutch Birders 
en al helemaal geen klauwier op. Dan maar op naar 
boekhandel Kolstein, gelegen aan de 
Middenstreek, om zelf dit prachtwerk aan te 
schaffen met onderzoeksgegevens en 
soortbeschrijvingen over de afgelopen 100 jaar. Zo 
kon ik in elk geval onmiddellijk vaststellen dat de 
Roodkopklauwier de afgelopen 30 jaar slechts 4 
keer was waargenomen op het eiland.  
De volgende dag ontmoetten wij, al speurend over 
het wad naar steltlopers en eenden, een jong stel 
dat ons vertelde – via informatie van vader/internet 
– dat dezer dagen op Texel de bijzonderheden uit 

de lucht kwamen vallen , maar zover was het hier 
bij ons nog niet. Aan het begin van de 
Kobbeduinen kwamen we ze na een uurtje weer 
tegen, waar ze mij verzochten de telescoop te 
willen richten op een overvliegende vogel: vrij 
donker, langgestrekt en met kalme vleugelslag 
voortgaand; eigenlijk geen ooievaar maar wat dan 
wel…  
Via de telescoop werd al snel duidelijk dat het hier 
onmiskenbaar om een Kraanvogel ging, die na een 
aantal rondjes uiteindelijk naar het vasteland 
afzwaaide. Mijn standaardwerk leerde dat de 
Kraanvogel een doortrekker in zeer klein aantal is, 
die zeker niet elk jaar wordt gezien, meestal 
overtrekkend in het voorjaar zoals ook nu. Voor 
mij was het sowieso de eerste waarneming van een 
Kraanvogel in Nederland. Weer thuis  achterhaalde 
ik via internet nog dat diezelfde dag – 10 mei – een 
Kraanvogel boven het Fochteloërveen in Friesland 
was gesignaleerd en als bijzonderheid op Schier in 
die week op 7 mei nog een Kleine Zwartkop bij de 
Kooiplas. 
Een plas waar wij zeker niet aan voorbijgingen – 
slechts Huiszwaluwen, Oeverlopers en Bergeenden 
– al was het alleen maar om ook een bezoekje te 
kunnen brengen aan de naastgelegen 
kampeerboerderij van Talsma, vaste pleisterplaats 
van het excursiegezelschap van de Natuur- en 
Vogelvereniging, en waar Truus huiverde bij een 
dicht opeen gestapelbedde slaapzaal. 
Dan maar terug naar het eigen appartement via 
kwelder, polder, plas en duin en nog één keer 
genieten van de wiekende slag van de Bruine of de 
Blauwe Kiekendief, voor de boot weer terugvaart 
richting Lauwersoog. 
Zeker zullen wij ook terugkeren naar Schier: een 
prijswinnende aanrader. 
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foto Koene Vegter



NATUURKALENDER 
 

Heeft u iets leuks of interessants te melden dan kunt 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: 
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Van:  Koene Vegter  
Verzonden:  donderdag 23 maart 2006 18:39:36 
Onderwerp:  Grutto en rbtp 

Eergisteren, 21 maart, eind van de middag onderweg van NWH richting NW langs de Leidsevaart/Haarlemmertrekvaart mijn 
eerste twee Grutto's van dit seizoen luid roepend overvliegend. 
Zou de lente dan toch nog komen? 
Bij Lentevreugd vanmiddag helaas alleen maar een koude noordooster gescoord.  

Vanochtend, 23 maart, rond een uur of 8 mijn eerste twee Roodborsttapuiten in het duin; de eerste in de zeereep iets ten noorden 
van huize Hooghwaeck op locatie voormalig zwembad (hier vaak vroege Roodborsttapuiten) en de tweede langs de weg bij het 
voormalige golfterrein. 
Koene Vegter  

Van:  Piet Broekhof 
Verzonden:  vrijdag 24 maart 2006 22:04:18 
Onderwerp:  Eindelijk; de padden ! 

Hoewel het niet mijn beurt was, kon ik het niet laten om even te 
gaan kijken of de paddentrek was begonnen. 
Het kon, gezien de temperatuur en luchtvochtigheid, niet anders 
of ze moesten nu toch wel tevoorschijn komen. 
Héél voorzichtig heb ik de route verkend en inderdaad bleek de 
trek aarzelend op gang te zijn gekomen. 
Ik telde tussen 20.30 en 21.00 uur op de hele route 7 padden, 
allemaal nog in leven; mede omdat ik in dat halve uur niet één 
passerende auto telde.  Opvallend vond ik het dat ik er drie telde 
op het stukje Zweefvliegveld -Duinschoten.  
Normaal zie je er hier heel weinig en op de delen daarvoor veel 
meer!Zal de 'barrière' die hier is opgeworpen nu al gaan werken? 
Goed dat de dienstdoende collega's de hekken hebben gesloten! 
 Piet Broekhof 
 

Van:  Dineke Kistemaker  
Verzonden:  maandag 27 maart 2006 14:16:10 
Onderwerp:  eerste Tjiftjaf 

Hallo allemaal 
Vanochtend vroeg  werd ik wakker door een zingende tjiftjaf in de tuin. Voor mij de eerste dit jaar. 
Vrijdag bij de Oostvaardersplassen hoorden we wel een aanhoudend tuiet geluidje, waarvan we het vermoeden hadden dat het een 
tjiftjaf zou kunnen zijn. 
Het is nu middag en hij scharrelt al enige tijd in onze achtertuin en is druk aan het foerageren, overal haalt hij insektjes tussen de 
planten en de schutting  vandaan. 
Verder loopt een paartje merels al drie dagen met nest materiaal te slepen en wordt er druk gebouwd in de Grote conifeer bij de 
buren. De lente is eindelijk begonnen      Dineke  

Van:  Jelle van Dijk  
Verzonden:  maandag 27 maart 2006 16:09:01 
Onderwerp:  tjiftjaf 

Vorige week donderdag volop Tjiftjaffen in de Biesbosch gezien, maar niet een daarvan liet zich horen. De eerste roepende van dit 
voorjaar heb ik nog steeds niet 'gescoord'. Vanmorgen ook twee zwijgende Tjiftjaffen in de Italiaanse populieren bij de manege aan 
het eind van de Zwarteweg. Hier ook een niet-zingende Zwarte Roodstaart. Het naastliggende stoppelveldje en aangrenzende 
braambos afgezocht voor een Dwerggors, maar verder dan 6 mooie Rietgorzen kwam ik hier niet. In de Binnenwatering zat weer de 
Grote Burgemeester. Vanmorgen overigens de eerste Visdieven boven zee. Op 23 maart passeerden de eerste Grote Sterns en op 24 
maart kwamen de eerste Zomertalingen langs. Ondanks drie bezoekjes aan het Oosterduinsemeer nog steeds geen Boerenzwaluw 
gezien.    Groeten, Jelle  



Van:  Ab Steenvoorden  
Verzonden:  zaterdag 1 april 2006 13:46:23 
Onderwerp:  Kraanvogel 
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Hallo allemaal, 

Vandaag tijdens mijn wekelijkse rondje door de polders had ik een onvolwassen Kraanvogel in Polder Hoogeweg. De vogel 
bevond zich in het grasland direct achter het eerste bollenperceel (thv. De oude invalide vissteiger waar ook een bandwilg staat). 
Verder was er ook nog steeds een Slechtvalk aanwezig en een tweetal Witgatjes was erg druk met het uitvoeren van baltsvluchten. 
Op een bouwrijp gemaakt perceel in Gravendijck een groep van minimaal 53 Witte Kwikstaarten en 6 Rouwkwikstaarten. 
Tegenover mijn huis langs de Boekerslootlaan rond het middaguur nog 26 Pestvogels.        Groetjes, Ab 

 

Van:  Jan Jacobs  
Verzonden:  zaterdag 1 april 2006 22:00:18 
Onderwerp:   Kraanvogel 01-04-06  

Hallo allemaal, 
De kraanvogel die vanmorgen door Ab en Jelle werd gemeld zat midden in de polder Hogeweg, zeker 1000m van alle bereikbare 
plaatsen vandaan. Vanaf de kassen van Kloosterschuur gezien zat hij dicht bij een groep van ongeveer 900 Goudplevieren, waarvan 
vele al in zomerkleed. Hij gedroeg zich erg schrikkerig tegenover een paar Kieviten en Tureluurs, maar van de Goudplevieren trok 
hij zich niets aan.  
De close-upfoto is gemaakt uit de 
hand met een 10 vergrotend 
objectief, bij windkracht 7 door 
mijn telescoop. De kwaliteit is dus 
naatje, maar de vogel is 
herkenbaar. 
Ik houd me aanbevolen voor een 
betere foto. 
Groeten, Jan. 

Van:  Ineke van Dijk  
Verzonden:  zaterdag 1 april 2006 22:11:06 
Onderwerp:  RE: Kraanvogel  

Hallo allemaal,  
Naar aanleiding van de tip van Ab hebben wij ook de Kraanvogel goed kunnen zien. Tevens (voor mij) de eerste zingende 
Veldleeuwerik van dit jaar. Ook zat er voor in het veld, op zo'n 50 meter een paartje Patrijzen.  
 
Groeten Ineke 

Van:  Rob Jansson  
Verzonden:  zondag 2 april 2006 19:06:02 
Onderwerp:  hehe  

Ola,Vanmiddag eindelijk een zingende Tjiftjaf, mijn eerste echte zang, in de luwte achter het Bollenbad. 
See Ya, Rob  

Van:  Koene Vegter 
Verzonden:  woensdag 12 april 2006 13:07:29 
Onderwerp:  ngl 

hallo allemaal 
  
vanochtend ca 8.30 joggend langs de zeereep mijn eerste Nachtegaal mooi zingend naast het voetpad zo halverwege afslag 21 en 22 
bij een gemaaid delletje omzoomd door struiken (redelijk vaste plek voor vroege en ook latere Nachtegalen) 
Koene Vegter 
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Van:  Rob Jansson  
Verzonden:  zaterdag 15 april 2006 22:24:23 
Onderwerp:  Huiszwaluw 

 Ola,Vandaag mijn eerste 3 Huiszwaluwen boven Sollasi.      See ya, Rob 
 

Van:  Jan Jacobs  
Verzonden:  maandag 24 april 2006 23:58:22 
Onderwerp:  Gierzwaluw !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Voor mij is de lente echt begonnen. Toen ik vanavond thuis kwam zette ik even de camera's van de gierzwaluwkasten aan, met het 
idee van je weet maar nooit met zo'n eerste dag met mooi weer. En hij zat er. Eentje weliswaar, maar voor mij is het lente. 
Buiten heb ik er nog geen zien vliegen. 
De rest volgt. 
Groeten, Jan. 

Van:  Noel Aarts 
Verzonden:  donderdag 27 april 2006 11:33:33 
Onderwerp:  Zwarte Wouw 

Hallo allemaal, 
  
Vanmorgen om 8.30 vloog een Zwarte Wouw over het Vinkenveld. 
De vogel kwam over de duinrand aangevlogen en trok cirkelend weg in oostelijke richting. 
  
Groetjes, Noël  

Van:  Jan Verloop  
Verzonden:  zaterdag 6 mei 2006 13:05:30 
Onderwerp:  vogels op Texel 

Hallo allemaal, 

Misschien is het onderstaande 
aardig voor de natuurkalender, 
de “waarnemingen” dateren van 
20 april. Een Bruine Kiekendief 
die bij De Hors in het bleke licht 
wat te snel en te ver vloog voor 
mijn telelens om hem er scherp 
op te krijgen. Maar ja, als je het 
tot op dat moment niet verder 
hebt geschopt dan koolmezen en 
Sijsjes dan is dat tóch wel wat 
bijzonders! De Lepelaar in de Eijerlandpolder wilde wel even rustig poseren dus dat lukte beter.  

Met vriendelijke groet, Jan Verloop 

Van:  Noel Aarts 
Verzonden:  maandag 8 mei 2006 17:40:22 
Onderwerp:  waarnemingen 

Hallo allemaal, 
 Vandaag in de tuin zitten turen naar roofvogels. 
Het resulteerde in 2 Visarenden om 14.00 en 14.55 uur een Slechtvalk om 14.30 uur en een Wespendief om 15.25 uur. 
De vogels trokken richting noord over het Vinkenveld. 
De dagelijkse kost als Sperwer, Buizerd, Torenvalk en Boomvalk waren van de partij.  
De Buizerd met de donkere kop, welke standvogel is,  vliegt elke dag van en naar de Koepelduinen. Mijn dochter van 11 jaar heeft 
het dier wel eens voor Slangenarend uitgemaakt. 
Ook een vrouwtje Bruine kiekendief trok richting noord. 
 Een opvallend verschijnsel hier in de wijk is de toename van roepende en baltsende Turkse tortels.  
 Groetjes, Noël  
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Hoogtepunten eerste kwartaal 2006 
 
Zeevogels voor de kust 
 
Nadat er vorige winter grote aantallen duikers en 
alkachtigen voor de Zuid-Hollandse kust opdoken 
was het dit jaar weer spannend. Was het een 
eenmalig verschijnsel, of wachtte ons dit jaar weer 
spectaculaire zeetrektellingen? Ze waren er weer. 
De alkachtigen bleven wel iets achter, maar 
duikers (vrijwel allemaal Roodkeelduikers) waren 
er massaal. Dit jaar was ook goed te zien dat al die 
Roodkeelduikers daadwerkelijk hier voor de kust 
foerageren. Twee keer werd een grote groep (800 
en 880 vogels) gezien die opvloog voor een snel 
langsvarende boot. Dit was aanleiding om met een 
flinke groep vogelaars een simultaantelling te 
organiseren. Resultaat was een telling van 14.000 
Futen tussen de Uitwatering en de provinciegrens. 
De verbazing hierover kwam pas achteraf toen we 
ons realiseerden dat dit driekwart van de Futen is 
die normaal tijdens een wintertelling in heel 
Nederland worden gezien. Er zitten dus 
internationaal belangrijke aantallen Futen voor de 
Noordwijkse kust! Dit werd nog eens bevestigd 
door een telling eind februari vanaf het 
onderzoeksschip van het NIOZ waarbij het aantal 
Futen voor de Hollandse kust als geheel werd 
geschat op 40.000, meer dan 10 % van de hele 
Noord-West Europese populatie. Bijzonder was 
ook het overwinteren van onvolwassen Middelste 
Jagers voor de kust in januari en februari, uitloop 
van de grote aantallen die in november vorig jaar 
werden gezien. 

0
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Grote invasie Pestvogels 
 
Maar meer nog dan de zeevogels was dit het 
kwartaal van de Pestvogels. Na enkele verspreide 
waarnemingen in december werd er 1 januari een 
grote groep Pestvogels gevonden gezien in het 
Middengebied ter hoogte van het An van Gilsehof. 
Hier bleek een kwekerij van Gelderse Roos te 
zitten die al snel enige landelijke faam verwierf. 
De vogels werden daarnaast vaak gezien langs de 
Weteringkade, waarbij met name de regelmatige 
aanwezigheid van drinkende vogels op het dak van 
het Jan Verweij natuurcentrum niet onvermeld mag 
blijven. De groep telde op zijn hoogtepunt ca. 80 
vogels. Na 22 februari leek de groep verdwenen, 
zodat er bij de landelijke Pestvogeltelling van het 
weekend van 4 en 5 februari geen Pestvogels uit 
Noordwijk gemeld konden worden. Maar drie 
weken later doken ze weer op, nu met maximaal 44 

vogels. De groep leek nu een wat grotere 
actieradius te hebben in Noordwijk-Binnen (o.a. 
Boekerslootlaan en de Egmonderstraat, Offem en 
Grashoek). Pas op 12 april vertrokken de laatste 
vogels. Met deze aantallen en dagelijkse  
aanwezigheid over zo’n lange periode was dit in 
alle opzichten de grootste invasie van Pestvogels in 
Noordwijk ooit.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pestvogels in Noordwijk: 
waargenomen in 20 van de 38 winters sinds 1968; 
in 4 winters grotere aantallen: 

1985/86  39 
2000/01  26 
2002/03  20 
2005/06  80 
 

bron: waarnemingenarchief Noordwijk 
 
 
 

 
foto Jan Hendriks  
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Verloop Pestvogelinvasie in Noordwijk december 
2005 - april 2006 (maximum aantal per week) 



Ook Barmsijzen 
 
Ook Barmsijzen bezochten Noordwijk deze winter 
in ongekende aantallen. Vanaf midden november 
waren er op verschillende plekken groepen te zien, 
fouragerend op onkruidzaden. Als deze zich rustig 
lieten bekijken was een grote variatie in kleed te 
zien. Toch ging het allemaal om Grote Barmsijzen, 
invasiegasten vanuit gebieden ten noorden en 
oosten van Nederland. Opvallend was de groep in 
de bebouwde kom van Noordwijk-Binnen bij de 
Boekerslootlaan (maximaal 18) en een 
overwinterende groep langs de Astridboulevard en 
in de Coepelduynen (maximaal 70). Deze laatste 
vogels deden zich te goed aan de zaden van 
Duinaveruit. Hetzelfde gedrag als de groep Fraters 
die in het verleden op deze plek overwinterde, 
maar die nu verdwenen is. De laatste Grote 
Barmsijzen werden gezien op 25 maart. 
 
Dwerggors op ’s-Gravendijck 
 
In de categorie zeldzaamheden trok vooral de 
Dwerggors de nodige aandacht. Eind 
februari/begin maart en vervolgens weer begin 
april zat er één op braakliggend terrein langs de 
Zwarte Weg/’s-Gravendijck, aan de noordrand van 
Katwijk. Het regelmatige bezoek van vogelaars 
aan deze plek leverde ook andere leuke soorten op: 
twee overwinterende Witgatten, Rouwkwikstaarten 
en Rietgorzen. Opvallend is dat dit al de derde keer 
is dat de Dwerggors in de omgeving van Katwijk 
overwintert (waarvan twee keer in het Noordwijkse 
waarnemingengebied) 
 
 

 
Dwerggors, foto Jan Hendriks 
 
 Zeezoogdieren 
Met de grote groepen zeevogels kwamen ook weer 
de Bruinvissen, maar in duidelijk lagere aantallen 
dan vorige winter. In totaal werden vanuit de 
zeetrekhut 68 Bruinvissen gezien, waarvan het 
gros op 11 en 18 februari (resp 25 en 11). 
Opvallend was het grote aantal strandingen van 
Bruinvissen langs de Nederlandse kust. In het 
Noordwijkse waarnemingsgebied alleen al 
spoelden 9 Bruinvissen aan dit kwartaal. Bijzonder 
was de stranding van een Witsnuitdolfijn bij 
Langevelderslag op  4 maart (bron: 
http://home.planet.nl/~camphuys/Walvisstrandinge
n.htm

Gestrande bruinvissen in Nederland, sinds 1 januari 2004
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Bron: trektellingen.nl 

http://home.planet.nl/~camphuys/Walvisstrandingen.htm
http://home.planet.nl/~camphuys/Walvisstrandingen.htm


Veldwaarnemingen januari, februari, maart 2006 
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Soort Datum Aantal  Locatie Waarnemer 
Roodkeelduiker 08/01/2006  800  in zee Coepelduynen opgejaagd door boot PS  
duiker spp. 03/01/2006  1855  over zee Noordwijk nieuw jan-uurrecord JD  
Fuut 09/01/2006  7020  in zee Coepelduynen  JD  
Fuut 22/01/2006 13397  in zee Katwijk-provinciegrens HV e.a. 
Roodhalsfuut 08/01/2006  1  in zee Langevelderslag tp later N LVS 
Roodhalsfuut 27/01/2006  1  over zee Noordwijk  JD  
Roodhalsfuut 03/02/2006  1  over zee Noordwijk  JD  
Roodhalsfuut 04/03/2006  1  over zee Langevelderslag overvliegend N  LVS  
Roodhalsfuut 13/03/2006  1  over zee Noordwijk  JD  
Roodhalsfuut 29/03/2006  1  over zee Noordwijk  JD  
Kuifduiker 08/01/2006  1  in zee thv zeetrekhut tp  JD PS 
Kuifduiker 09/01/2006  1  in zee thv zeetrekhut  JD HV 
Kuifduiker 29/01/2006  1  over zee Noordwijk overvliegend N  JD PS 
Kuifduiker 20/03/2006  1  in zee thv zeetrekhut  JD  
Geoorde Fuut 08/01/2006  1  in zee Uitwatering tp  AS  
Geoorde Fuut 08/01/2006  1  in zee thv zeetrekhut tp  JD PS 
Geoorde Fuut 31/03/2006  1  over zee Noordwijk  JD  
Noordse Stormvogel 08/02/2006  2  over zee Noordwijk  JD HS 
Noordse Stormvogel 01/03/2006  1  over zee Noordwijk  JD  
Jan-van-gent 14/03/2006  82  over zee Noordwijk in 1,5 uren JD  
Aalscholver 05/01/2006  846  over zee Noordwijk nieuw jan-uurrecord JD  
Aalscholver 22/02/2006  766  over zee Noordwijk nieuw feb-uurrecord JD  
Kuifaalscholver 04/01/2006  1 adult  over zee Noordwijk  JD  
Kuifaalscholver 26/02/2006  1 2 kj over zee Langevelderslag overvliegend N  LVS 
Roerdomp 16/01/2006  2  Oosterduinse Meer  RJ  
Roerdomp 23/01/2006  2  Oosterduinse Meer  RJ  
Roerdomp 14/03/2006  1  Oosterduinse Meer  RJ  
Kleine Zilverreiger 03/03/2006  1  Oosterduinse Meer overvliegend  WNL  
Ooievaar 03/01/2006  1  Noordwijk-Binnen Boerenburg overvliegend 

W/ZW 
BB 

Ooievaar 25/03/2006  2  Elsgeesterpolder overvliegend N  AS  
Lepelaar 03/03/2006  1  Polder Hoogeweg zuidwesthoek foeragerend  PS  
Kleine Zwaan 27/02/2006  23  's-Gravendijck overvliegend  WNL  
Wilde Zwaan 04/01/2006  8  Elsgeesterpolder tp  AS  
Smient 05/03/2006  550  Polder Hoogeweg  HV  
Krakeend 30/01/2006  418  Polder Hoogeweg  JD  
Wintertaling 28/01/2006  284  Nieuw-Leeuwenhorst vijver  HV  
Zomertaling 24/03/2006  2  over zee Noordwijk eerste van 2006 JD  
Krooneend 18/03/2006  3  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS 
Nonnetje 16/01/2006  6  Oosterduinse Meer  RJ  
Rosse Stekelstaart 02/01/2006  1 onv. m  Oosterduinse Meer exoot AS  
Bruine Kiekendief 24/03/2006  2  over zee Noordwijk  JD  
Smelleken 26/01/2006  1  Polder Hoogeweg tp  AS  
Smelleken 04/03/2006  1 vrouw  Polder Hoogeweg jagend  AS  
Smelleken 06/03/2006  1  Polder Hoogeweg  HV  
Smelleken 11/03/2006  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS 
Smelleken 25/03/2006  1 vrouw  Oud-Leeuwenhorst jagend  AS  
Slechtvalk 04/03/2006  2  Polder Hoogeweg  JD  
Slechtvalk 19/03/2006  1 of 2  Polder Hoogeweg tp  HV  
Patrijs 07/02/2006  8  Zwetterpolder  MG  
Bontbekplevier 11/03/2006  3  Polder Hoogeweg tp  AS  
Kanoet 19/01/2006  8  Strand Langevelderslag  RJ  
Drieteenstrandloper 30/01/2006  1080  strand paal 81-71  HV  
Kemphaan 03/03/2006  11  Polder Hoogeweg koebosjes  PS  
Kemphaan 15/03/2006  11  Polder Hoogeweg  JD  
Bokje 03/03/2006  1  's-Gravendijck  PS  
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Bokje 20/03/2006  1  over zee Noordwijk  JD  
Bokje 25/03/2006  2  Polder Hoogeweg foeragerend in slootje AS  
Grutto 09/03/2006  39  Elsgeesterpolder tp  AS  
Witgat 02/01/2006  1  Polder Hoogeweg tp  AS  
Witgat 07/01/2006  1  Elsgeesterpolder opvliegend AS  
Witgat 28/01/2006  2  Vinkenveld in slootje AS  
Witgat 05/02/2006  2  's-Gravendijck  PS  
Steenloper 02/01/2006  63  Strand paal 81-71  HV  
Steenloper 09/02/2006  126  Binnenwatering tp  AS  
Middelste Jager 01/01/2006  1 onv  over zee Noordwijk  JD PS 
Middelste Jager 03/01/2006  1  Uitwatering foeragerend  WNL  
Middelste Jager 08/01/2006  2  over zee Noordwijk overvliegend N  JD PS 
Middelste Jager 08/01/2006  1  in zee Uitwatering tp  AS  
Middelste Jager 11/01/2006  1  over zee Noordwijk  JD  
Middelste Jager 21/01/2006  4 2 kj over zee Noordwijk overvliegend Z  JD AS PS 
Middelste Jager 18/02/2006  1  over zee Noordwijk  JD  
Middelste Jager 19/02/2006  1  in zee Langevelderslag tp  LVS  
Kleine Jager 06/01/2006  1 onv.  over zee Noordwijk  JD  
Grote Jager 21/01/2006  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS 
Zwartkopmeeuw 21/01/2006  1 adult Binnenwatering PS  
Zwartkopmeeuw 29/01/2006  1 adult over zee Noordwijk overvliegend N  JD PS 
Zwartkopmeeuw 05/03/2006  1 adult 

zomer  
Binnenwatering tp  AS  

Zwartkopmeeuw 20/03/2006  1 adult  over zee Noordwijk  JD  
Zwartkopmeeuw 20/03/2006  2 adult Rijnsoever overvliegend PS  
Zwartkopmeeuw 31/03/2006  1 adult  over zee Noordwijk  JD  
Grote Burgemeester 04/02/2006  1 3 kj Binnenwatering/ Wantveld Katwijk; hele 

kwartaal aanwezig 
DK PS VCK 

Grote Burgemeester 22/02/2006  1 4 kj Noordzee achter boot thv vuurtoren NIOZ 
Grote Stern 23/03/2006  3  over zee Noordwijk eerste van 2006 JD  
Visdief 27/03/2006  3  Over zee Noordwijk 1e waarneming 2006 JD  
Alk/Zeekoet spp. 15/01/2006  2165  over zee Noordwijk in 1 uur JD  
Kerkuil 23/01/2006  1  Elsgeesterpolder Rijnsburgerweg 

verkeerslachtoffer 
politie 
Noordwijk 

Kerkuil 12/03/2006  1  AWD Starrenbroek dood gevonden prooirest ID  
Ransuil 11/02/2006  1  Leeuwenhorst Gooweg  MG  
Ijsvogel 28/01/2006  1  Noordwijk-Binnen (oude dorp) tegen raam 

gevlogen, losgelaten 
HV  

Ijsvogel 19/02/2006  2  Overbosch langs Leidse vaart PS  
Ijsvogel 25/02/2006  1  Hogeveense Polder langs Leidse Vaart PS  
Zwarte Specht 18/03/2006  1  AWD Oosterkanaal  JJ  
Kleine Bonte Specht 29/01/2006  1  AWD Oosterkanaal  ID  
Kleine Bonte Specht 18/03/2006  1  AWD Oosterkanaal  JJ  
Boomleeuwerik 28/01/2006  23  Vinkenveld  PS AS 
Boomleeuwerik 29/01/2006 4  Vinkenveld Gerleeweg JR 
Veldleeuwerik 29/01/2006  280  Vinkenveld  PS JR 
Oeverpieper 18/02/2006  1  Binnenwatering overvliegend N PS 
Waterpieper 02/01/2006  2  Polder Hoogeweg tp  AS  
Waterpieper 04/03/2006  1  's-Gravendijck tp  AS  
Waterpieper 25/03/2006  1  's-Gravendijck tp  AS  
Grote Gele kwikstaart 13/01/2006  2  Elsgeesterpolder  MG  
Grote Gele Kwikstaart 24/01/2006 1  Noordwijk-Binnen Egmonderstraat  DP  
Rouwkwikstaart 27/02/2006  1  's-Gravendijck  WNL 
Pestvogel 09/01/2006  80  Middengebied; maximum aantal HV e.a. 
Pestvogel 26/02/2006  44 ad+onv Noordwijk-Binnen Boekerslootlaan AS e.a. 
Pestvogel 26/03/2006  6  Sollasi  RJ  
Pestvogel 30/03/2006  28  Noordwijk-Binnen (oude dorp)  HV e.a. 
Zwarte Roodstaart 24/03/2006  1  AWD Langevelderslag zeereep tp later N LVS 
Roodborsttapuit 14/01/2006  1  Elsgeesterpolder  Fam. v.d. 

Mey 



Roodborsttapuit 23/03/2006  1  Noordduinen noordrand Noordwijk  KV 
Tapuit 24/03/2006   Coepelduynen zeereep (Katwijk) 1e 

waarneming 2006 
GB  

Tjiftjaf 03/01/2006  1  Noordwijk-Binnen (oude dorp) Dompad AS  
Tjiftjaf 27/03/2006  1  Noordwijk-Binnen (oude dorp) 1e zingend  DK  
Notenkraker 07/03/2006 1  De Zuid overvliegend N JJ 
Ringmus 04/01/2006  60  Elsgeesterpolder één groep AS  
Ringmus 15/03/2006  62  Puinhoop omgeving één groep AS  
Keep 08/01/2006  250  Noordzijderpolder Westeinde bollenland  AS  
Frater 21/03/2006  42  Astridboulevard overvliegend Z  AS  
Grote Barmsijs 07/01/2006  70  Astridboulevard zeereep PS  
Grote Barmsijs 18/03/2006  72  Coepelduynen tp  AS  
Grote Barmsijs 25/03/2006 30  Coepelduynen PS 
Kruisbek 14/01/2006  6  De Blink overvliegend JB  
Kruisbek 15/01/2006  3  AWD Achterhaasveld tp  AS  
Ijsgors 21/03/2006  1  Astridboulevard overvliegend N  AS  
Sneeuwgors 15/01/2006  8  Langevelderslag opvliegend AS  
Sneeuwgors 29/01/2006  1  Vinkenveld  PS  
Geelgors 04/03/2006  2 paar Elsgeesterpolder tp AS  
Dwerggors 26/02/2006  1  's-Gravendijck tp; aanwezig tot 04/03 PS AS e.a. 
 
Zoogdieren 
 
Bruinvis 11/02/2006  25  In zee thv zeetrekhut, N JD PS 
Bruinvis 18/02/2006 11  In zee thv zeetrekhut, N JD 
Witsnuitdlfijn 05/03/2006  1  Strand Langevelderslag dood LVS 
 
Waarnemers 
 
AS Ab Steenvoorden 
BB Bas v.d. Burg 
DK Dineke Kistemaker 
DP Dirk Passchier 
GB Gijsbert v.d. Bent 
HV Hein Verkade 
ID Ineke van Dijk 
JB Joost Bouwmeester 
JD Jelle van Dijk 
JJ Jan Jacobs 
JR Job de Ridder 
KV Koene Vegter 
LVS Telpost 

Langevelderslag 
MG Mariska de Graaff 
PS Peter Spierenburg 
RJ Rob Jansson 
VCK Vogelclub Katwijk 
WNL www.waarneming.nl foto Hein Verkade  
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