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Bij de voorplaat:  
Boomklever 
Nieuw-Leeuwenhorst, april 2006 
Foto: Jan Hendriks 
Al in januari en februari is de heldere roep van de Boomklever te horen. 
In het Leeuwenhorstbos zit maar één paartje. Bij gebrek aan concurrenten 
laat dit paar zich weinig horen. Veel luidruchtiger zijn de Boomklevers 
bij de ingang Pannenland in de AWD. Boomklevers hakken zelf geen 
nestholte, maar gebruiken natuurlijke boomholten of holten van spechten. 
Met modder wordt de toegang gedeeltelijk dicht gemetseld zodat grotere 
vogels niet naar binnen kunnen. 
In ons land komt de Boomklever vrijwel uitsluitend in loofbossen voor, 
maar in Midden- en Noord-Europa broedt deze soort ook vaak in 
naaldbossen. Boomklevers zijn typische standvogels die zelden het 
broedgebied verlaten.                                                                                                       
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A G E N D A 
 
Lezingen 
 
donderdag 29 maart 2007 
 
Jaarvergadering en lezing over Kerkuilen 
 
Excursies 
 
zaterdag 21 april 2007 
Natuurwandeling in Leeuwenhorst 
Start om 9.00u bij de ingang aan de Gooweg.  
Daar terug omstreeks 11.00u. 
 
vrijdag 29 juni 2007 
Plantenexcursie in de Coepelduynen 
Start vanaf de ingang aan de Boerhaaveweg om 
19.00u. Terug om 21.00u. 
 
 
 
 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum  
Locatie Duinweg 13a 
 
zaterdag 7 april 2007  10.00 – 12.00u 
zaterdag 5 mei 2007  10.00 – 12.00u 
zaterdag 2 juni 2007  10.00 – 12.00u 
 
Jeugdactiviteiten 
 
zaterdag 10 maart 2007  10.00 – 11.30u 
Braakballen uitpluizen 
 
vrijdag 23 maart 2007  19.30 – 21.30u 
Paddenexcursie 
 
zaterdag 14 april 2007  10.00 – 11.30u 
Duinexcursie 
 
zaterdag 30 juni 2007  10.00 – 11.00u 
Kriebelkruipers in de sloot 

 

Bestuursmededelingen 
 
Jelle van Dijk 
 
Wandelpad met uitkijkpunt in De Blink 
Het Zuid-Hollands Landschap heeft een 
vergunning gekregen om een uitkijkpunt in het 
open duin tegenover de Stayokay in te richten.  
Het bestuur had in een zienswijze te kennen 
gegeven hier bepaald niet enthousiast tegenover te 
staan.  
Gelet op de mogelijke verstoring via dit nieuwe 
wandelpad heeft het bestuur aan het college van 
gedeputeerde staten gevraagd hiervoor alleen een 
vergunning te verlenen als het ZHL maatregelen 
zal nemen om verstoring van het duingebied vanaf 
dit pad tot een minimum te beperken.  
Het college van GS van Noord-Holland (het 
grootste deel van het Natura-2000 gebied Duinen 
van Zuid-Kennemerland ligt in Noord-Holland) 
heeft in december 2006 de gevraagde vergunning 
aan het ZHL afgegeven onder de voorwaarde die 
onze vereniging had genoemd.  
Inmiddels heeft overleg met het ZHL plaats-
gevonden over de inrichting van wandelpad en 
uitkijkpunt. 
 
 
 
 

Appartementencomplex  bos van Dijk en Burg 
De gemeente Noordwijkerhout wil het 
bestemmingsplan middels een artikel 19 procedure 
wijzigen om een groot appartementencomplex in 
het bos van Dijk en Burg mogelijk te maken. In het 
oude bestemmingsplan was het toegestaan een 
groot aantal stacaravans op het terrein van de 
vroegere camping te plaatsen. Deze mogelijkheid 
werd omgerekend tot een toegestaan bouwvolume, 
grotendeels te realiseren langs het Westeinde op 
het vroegere campingterrein. Het bos zou worden 
overgedragen aan het Zuid-Hollands Landschap en 
daarmee één geheel met het bos van Nieuw-
Leeuwenhorst gaan vormen. In 2002 werd het 
landgoed met het toegestane bouwvolume 
verkocht.  
De nieuwe eigenaar gaf al spoedig aan niets te zien 
in villabouw langs het Westeinde en legde op het 
campingterrein een tuin met tennisbaan aan. In het 
nu ingediende plan is het bouwvolume grotendeels 
samengebald in een complex van 24 
appartementen (hoogte 14 meter) dat gebouwd 
moet worden aan de zuidrand van het bos. Het 
Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek, waarin onze 
vereniging participeert, heeft een zienswijze 
ingediend waarin deze plannen met klem worden 
afgewezen. Bouwen op deze plaats is in strijd met 
het streekplan van de provincie Zuid-Holland en 
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het bos maakt deel uit van de Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur. Voor de natuur is het 
van belang dat het bos zich samen met het bos van 
Nieuw-Leeuwenhorst als één gebied kan 
ontwikkelen. Zienswijzen van dezelfde strekking 
werden ingediend door stichting Duinbehoud, het 
ZHL en een aantal particulieren. 
 
Protocol voor het leveren van gegevens 
Steeds vaker wordt het bestuur benaderd door 
instanties als gemeenten, projectbureaus en 
Staatsbosbeheer om gegevens te leveren of om een 
inventarisatie in een bepaald gebied uit te voeren. 
Werden vroeger dergelijke verzoeken sporadisch 
gedaan, tegenwoordig gebeurt dit enkele malen per 
jaar. Dit komt omdat de Flora- en Faunawet 
voorschrijft dat bouwplannen pas mogen worden 
uitgevoerd als eerst in een Natuurtoets is 
vastgelegd welke natuurwaarden in het geding zijn. 
Het bestuur is van mening dat voor het leveren van 
deze inspanningen een vergoeding gevraagd mag 
worden. Om deze aanvragen zo eenduidig 
mogelijk te behandelen heeft het bestuur een 
protocol vastgesteld. Hierin wordt aangegeven aan 
welke uitgangspunten een aanvraag moet voldoen 
en ook worden richtbedragen genoemd voor 
veldwerk en archiefwerk. Geïnteresseerde leden 
kunnen dit protocol bij Peter Spierenburg 
opvragen. 
 
Enquête onder leden van de vereniging 
In deze aflevering van de Strandloper treft u een 
enquêteformulier aan. Het bestuur wil namelijk 
graag inspelen op de wensen van de leden. Tijdens 
de nieuwjaarsreceptie is dit formulier al aan de 
daar aanwezigen uitgedeeld, maar graag willen wij 
van meer mensen weten hoe ze over bepaalde 
zaken denken. Bovendien kunt u aangeven met een 
bepaalde activiteit te willen meedoen. Ingevulde 
formulieren graag voor 1 juni inleveren bij Ineke 
van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk. Ook 
kunt u het formulier afgeven tijdens de komende 
jaarvergadering en inloopochtenden in het Jan 
Verwey Natuurcentrum.  
 
Boete voor het verstoren van Huiszwaluwen 
Tweemaal (13 en 26 januari) werd in het Leidsch 
Dagblad uitvoerig aandacht besteed aan de boete 
van € 200 die een Noordwijkerhouter kreeg 
opgelegd vanwege het verstoren van broedende 
Huiszwaluwen. Het betreft hier een geval dat 
indertijd door ons bestuur bij de Algemene 
Inspectie Dienst (AID) aanhangig is gemaakt. In de 
bestuursmededelingen van september 2006 heeft u 
kunnen lezen dat er eerst is gevraagd om het net bij 
de nesten weg te halen omdat er vier dode 

zwaluwen in hingen. Pas toen dit na een week nog 
niet was gebeurd, is dit geval doorgegeven. 
Jammer genoeg belde het Leidsch Dagblad met 
Vogelbescherming Nederland in Zeist voor een 
reactie en niet met ons. In dat geval hadden we de 
ware toedracht uit de doeken kunnen doen. Nu 
vermeldde het Leidsch Dagblad slechts dat 
Vogelbescherming Nederland niets met deze zaak 
te maken had. 
Met de redactie Bollenstreek van het Leidsch 
Dagblad is inmiddels afgesproken dat in mei van 
dit jaar een positief stuk over Huiszwaluwen zal 
worden geplaatst. Hiervoor is al medewerking 
toegezegd door twee bollenkwekers van de 
Zilkerbinnenweg die het juist leuk vinden dat er 
zich nesten van Huiszwaluwen aan hun huizen en 
schuren bevinden.  
 
Willem van den Bergh 
Op het terrein van de ‘stichting’ gaat de komende 
jaren veel veranderen. Slechts een klein gedeelte 
zal bestemd blijven voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De vrijgekomen ruimte 
wordt voor een belangrijk deel gebruikt voor 
woningbouw, waarbij een woontoren van zeven 
woonlagen is gepland. De vereniging heeft in 
oktober 2004 reeds een zienswijze ingediend op 
het plan dat toen nog Duindorp Willem heette. In 
november werd dit plan in gewijzigde vorm 
gepresenteerd onder de naam Noordwijkerduin. In 
een uitgebreide zienswijze heeft het bestuur ideeën 
aangedragen voor het inrichten van de 
voorgestelde groenvoorzieningen. Daarbij is 
nadrukkelijk gewezen op de belangrijke functie die 
het totaal aan groenvoorzieningen inneemt in het 
kader van ecologische verbindingen. Zo is onder 
andere voorgesteld om het kwelwater vanuit de 
Coepelduynen te benutten voor de aanleg van een 
waterpartij met moerassige oevers zoals deze ook 
langs de duinvoet ter hoogte van de Katwijkse wijk 
Rijnsoever is gerealiseerd. 
 
Parkeren bij Duinweg 13A 
Het bestuur heeft van het gemeente een ontheffing 
gekregen van het verbod om op de stoep van 
Duinweg 13a te parkeren. De ontheffing heeft 
alleen betrekking op kortstondig parkeren voor het 
in- en uitladen van apparatuur en overige 
materialen alsmede voor het afzetten en ophalen 
van deelnemers aan door ons georganiseerde 
activiteiten in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Mocht u tijdens het kort parkeren op de stoep 
worden aangesproken door de Noordwijkse 
Parkeerservice, ga dan direct naar binnen en vraag 
aan een bestuurslid de ontheffingskaart om deze 
aan de betreffende parkeerwacht te tonen. 
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Jaarverslag  2006 
 

 
Cock Schrameijer 
 
Hier volgt een beknopt jaarverslag, waarin alle 
belangrijke punten worden behandeld die zich in 
het afgelopen jaar binnen de vereniging hebben 
afgespeeld. 
 
Bestuur 
Op de jaarvergadering in maart 2006 waren Rien 
Sluijs en Jan Jacobs aftredend. Rien Sluijs vond 
het na een periode van 19 jaar genoeg en stelde 
zich niet meer herkiesbaar; Jan Jacobs stelde zich 
wel herkiesbaar. Door het bestuur werd Peter 
Spierenburg voorgesteld als opvolger van Rien 
Sluijs. Zowel Jan Jacobs als Peter Spierenburg 
werden met unanieme stemmen gekozen. 
 
Leden 
In februari 2006 overleed Frank de Groot, een 
bekende persoonlijkheid uit de begintijd van het 
Jan Verwey Natuurcentrum. Frank was een IVN-er 
in hart en nieren die in de jaren tachtig bij onze 
lezingen zelden ontbrak. In oktober 2006 overleed 
Jo Rampen, de nestor van de Katwijkse vogelaars. 
Hij werd 90 jaar en was jarenlang een trouwe 
bezoeker van onze lezingen. Jo Rampen was erelid 
van de Nederlandse Ornithologische Unie vanwege 
zijn grote verdiensten als bestuurslid. 
 
Jan Verwey Natuurcentrum 
Net als vorig jaar was het  Jan Verwey 
Natuurcentrum het middelpunt van allerlei 
bijeenkomsten en vergaderingen. Dat het 
Natuurcentrum moest verdwijnen, stond reeds 
jaren vast. Zoals de meesten van ons ondertussen 
wel weten, zal het Natuurcentrum over enkele 

jaren worden ondergebracht in een gedeelte van de 
dan verbouwde Openbare Bibliotheek. Het bestuur 
heeft ook dit jaar diverse besprekingen met de 
gemeentelijke overheid gevoerd, wat resulteerde in 
een tijdelijk onderkomen in de vroegere Chr. Mavo 
aan de Duinweg. Door een aantal leden en 
bestuursleden werd ontzettend veel werk verricht 
om het nieuwe onderkomen flink op te knappen. 
Deze megaklus werd geklaard en het resultaat mag 
er zijn. Op 22 september werd de laatste lezing in 
het gebouw aan de Weteringkade gegeven en de 
volgende dag volgde de verhuizing naar Duinweg 
13a. Een nieuw onderkomen met een eigen zaal 
voor de lezingen en een mooi groot lokaal voor 
jeugdactiviteiten en bijeenkomsten van de 
werkgroepen.  Bovendien hebben we nu een aparte 
bibliotheekruimte en een ruim magazijn. De 
lezingenzaal werd ingewijd met een lezing over de 
Oostvaardersplassen en het IJsselmeergebied. De 
opkomst van ruim 80 leden toonde aan dat men de 
weg naar ons nieuwe onderkomen weet te vinden. 
 
Jubileum 
 Dit jaar stond in het teken van ons 40-jarig 
jubileum. Hiervoor werd flink uitgepakt met o.a. 
een dik jubileumnummer van de Strandloper, de 
uitgave van een jubileumsticker, een 
kinderjubileumfeest, een speciale dia-avond over 
40 jaar verenigingsleven, een natuurfietstocht en 
een bustocht voor de vele medewerkers naar 
Zeeland. 
 
Acties en activiteiten 
Op 12 januari besprak de raadscommissie Ruimte 
& Grondzaken het concept Natuurbeleidsplan 
Noordwijk. Deze nota kwam met grote inbreng van 
onze vereniging tot stand. Ook bij de 
natuurontwikkeling in Klei-Oost en de inrichting 
van de (toekomstige) nieuwe duinen voor de 
Koningin Wilhelminaboulevard (zwakke schakel 
Noordwijk) was de vereniging nauw betrokken. De 
vereniging besteedde ook veel aandacht aan de 
ontwikkelingen in de Elsgeesterpolder. Op grond 
van de broedvogelinventarisatie uit 2005 en de 
serie wintervogeltellingen vanaf 1995 werd een 
alternatief scenario ontwikkeld, waarbij de 
uitbreiding van de glastuinbouw zoveel mogelijk in 
het zuidelijke deel gerealiseerd zal worden. Of dit 
alternatieve scenario zal worden uitgevoerd, valt 
nog te bezien. 
Op 14 februari ging in Noordwijk het 
huismussenproject van de Vogelbescherming 
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Nederland van start. Hierbij worden zogenaamde 
vogelvides onder de onderste rij dakpannen 
geplaatst waardoor Huismussen na dakrenovaties 
toch nestruimte kunnen vinden. Onze vereniging 
begon naar aanleiding van dit initiatief met een 
nestkastenproject voor Huismussen. 
In verband met het voornemen van het Zuid-
Hollands Landschap om een wandelpad aan te 
leggen naar een uitkijkduin in De Blink heeft het 
bestuur een zienswijze ingediend. Hierin werd 
gewezen op het gevaar van verstoring en werd 
gevraagd om maatregelen om dit tot een minimum 
te beperken.  
De vereniging diende ook een zienswijze in naar 
aanleiding van de uitbreidingsplannen voor het 
bedrijvenpark ’s-Gravendijck. In dit schrijven werd 
een zo groen mogelijke aankleding van 
watergangen en wegbermen bepleit. 
Een uitgebreide zienswijze werd ook ingediend 
naar aanleiding van de voorgestelde 
groenvoorzieningen op het terrein van Willem van 
den Bergh, straks Noordwijkerduin geheten. Hierin 
werd vooral gewezen op de functie die dit gebied 
heeft in de ecologische verbinding die moet lopen 
van de Coepelduynen naar het landgoed Offem. 
 
Werkgroepen 
Naar aanleiding van enkele dood gevonden 
Kerkuilen in de eerste maanden van dit jaar is, naar 
voorbeeld van andere regio’s, ook in Noordwijk 
een Kerkuilenwerkgroep opgericht voorlopig 
bestaande uit Mariska de Graaf en Rob Jansson. 
Op diverse locaties werden al nestkasten voor 
Kerkuilen geplaatst. 
In het Jan Verwey Natuurcentrum hielden de 
Paddestoelenwerkgroep en de Mossenwerkgroep 
hun maandelijkse studiebijeenkomsten. Ook de 
Jeugdclub was hier weer diverse zaterdagen actief. 
De meeste activiteiten van de Jeugdclub vonden 
evenwel in de vrije natuur plaats. De 
Vogelwerkgroep was vooral actief in de zeetrekhut 
en bij het inventariseren van broedvogels. Er 
werden verschillende bijeenkomsten bij leden thuis 
gehouden. De Paddenbeschermingsgroep 
verrichtte weer veel werk in het Langeveld. De 
Educatieve Werkgroep besteedde veel tijd aan 
rondleidingen van scholieren in het natuurcentrum 
en in het bos van Nieuw-Leeuwenhorst. Het 
herfstnatuurspel op 24 oktober was ook dit jaar, 
ondanks de regen maar dankzij de medewerking 
van vele vrijwilligers,weer een daverend succes. 
Op elke eerste zaterdag van de maand werd weer 
een inloopochtend georganiseerd. In verband met 
de verhuizing en de inrichting van Duinweg 13a 
werd alleen op 1 oktober niets ondernomen. Dan 
zijn er nog de bibliotheekgroep, de 
kantinevoorziening en de poetsclub die er altijd 

voor zorgt dat het er in het natuurcentrum spic en 
span uitziet.  
Voor het reilen en zeilen van ons verenigingsleven 
is het op tijd uitkomen van ons voortreffelijke 
clubblad de Strandloper van groot belang. Ook in 
2006 was dit met een prachtig extra 
jubileumnummer, dankzij de attente redactie steeds 
in orde.  
Een steeds belangrijker plaats in ons 
verenigingsleven wordt ingenomen door onze 
website www.strandloper.nl die door Kees 
Erkelens nauwgezet wordt bijgehouden. Na vrijwel 
elk evenement verschijnt een leuke fotoreportage. 
Het laatste vogelnieuws is hier steeds te vinden en 
ook kunnen nu rechtsreeks via de site 
waarnemingen worden doorgegeven. Ook de 
laatste aflevering van de Strandloper is op de site 
te vinden zodra de opgemaakte drukproef naar de 
drukker gaat. Onze site wordt zo’n 40 tot 60 maal 
per dag bezocht, wat laat zien dat velen (ook van 
buiten de vereniging) de site weten te vinden. 
 
Lezingen 

• 27 januari : Hongarije door Adri 
Hoogendijk 

• 24 februari: Natuur in Amsterdam door 
Martin Melchers. 

• 31 maart: Jaarvergadering en lezing over 
Europese bolgewassen door Erik Breed. 

• 23 juni: dia-voorstelling 40 jaar 
verenigingsleven. 

• 22 september: Mossen door Bart Horvers 
en Chris Buter 

• 3 november: Oostvaardersplassen door 
Mennobart van Eerden. 

• 1 december: Natuur in Oost-Polen door Ab 
Steenvoorden en Rob Jansson 

Excursies 
• 26 april: nachtegalen in de Noordduinen 
• 9 juni: plantenexcursie op het terrein van 

de Noordwijkse Golfclub 
• 25 juni: natuurfietstocht 
• 25/27 augustus: kampeerweekend  

Lauwersmeer 
• 8/10 september: waddenweekend Vlieland 
• 9 december: Alblasserwaard en 

uiterwaarden langs de Waal 
• 26 december: wandeling in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen 
• 29 december : vogelexcursie naar het 

noordelijk Deltagebied 
 
Aan het eind van dit verhaal wil ik alle 
vrijwilligers, die op welke manier dan ook hebben 
geholpen de vereniging te ondersteunen, bedanken 
voor hun bijdrage. 
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Uitnodiging voor de jaarvergadering 2007 
 
Cock Schrameijer 
 
De jaarvergadering vindt dit jaar niet plaats op de laatste vrijdag van de maand, maar op donderdag 29 
maart in ons nieuwe onderkomen aan Duinweg 13a te Noordwijk. Na bespreking van het jaarverslag van de 
secretaris volgt de behandeling van de jaarstukken van de penningmeester. Vervolgens komt de 
bestuursverkiezing aan de orde. 
Volgens het rooster van aftreden zijn dit jaar aftredend: Ineke van Dijk, Cock Schrameijer en Jelle van Dijk. 
Ineke van Dijk stelt zich herkiesbaar. Cock Schrameijer heeft vanwege verhuizing naar Nieuw-Vennep te 
kennen gegeven met het secretariaat te willen stoppen. Jelle van Dijk vindt dat het na 18 jaar tijd wordt het 
stokje over te dragen.  
Gelukkig heeft Peter Spierenburg zich bereid verklaard het voorzitterschap over te nemen, waardoor de 
vacature van voorzitter is vervuld. Onze statuten bepalen namelijk (artikel 10) dat het bestuur zelf uit zijn 
midden een voorzitter benoemt.  
Bij het ter perse gaan van deze Strandloper was het nog niet gelukt iemand bereid te vinden om het 
secretariaat over te nemen. Cock Schrameijer zal zijn taken echter blijven vervullen totdat in deze vacature is 
voorzien. Door de benoeming van Peter Spierenburg tot voorzitter is er nog een vacature ontstaan. Het 
bestuur hoopt u in de volgende Strandloper ook voor deze vacature een kandidaat te kunnen voorstellen.  
Na de jaarvergadering, die vermoedelijk binnen een half uur zal zijn afgesloten, volgt een lezing door de heer 
Zomer Bruyn over Kerkuilen.  
Het bestuur wenst u een plezierige jaarvergadering toe en hoopt wederom, dat velen de weg naar ons nieuwe 
onderkomen aan Duinweg 13a zullen weten te vinden. Graag tot ziens op  donderdag  29 maart aanstaande. 
 

Overzicht ledenbestand vanaf 1990 tot  1 januari 2007 
 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 === === === === === === === === === === === === === === === === === === 

Noordwijk 403 404 395 384 376 361 352 339 339 335 335 327 313 308 303 297 299 296 
Noordwijkerhout, 
De Zilk 30 35 39 35 32 31 34 34 37 39 37 38 38 36 35 38 42 44 

Katwijk 29 17 16 15 15 15 17 17 18 21 23 25 28 30 27 28 26 26 
Rijnsburg, 
Valkenburg 18 17 16 16 14 14 15 17 16 14 13 12 12 12 13 13 17 19 

Leiden E.O. 25 29 37 31 32 35 36 35 37 35 34 38 36 39 40 38 41 44 

Bollenstreek 64 63 69 66 60 60 57 55 58 59 60 59 62 61 60 64 71 70 

Elders 34 40 40 38 45 36 34 33 36 36 37 38 39 34 34 33 34 40 

 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Totaal 603 605 612 585 574 552 545 530 541 539 539 537 528 520 512 511 530 539 

 

                         
Foto: Kees Erkelens 
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 
 

JAARREKENING 2006 
 
 
UITGAVEN   Begroting 2006 Exploitatie 2006 Begroting 2007 
 
Bestuur/Algemeen   1.250               1.467          1.500 
Activiteiten/Werkgroepen   1.250     2.829          3.800 
Jubileum Activ 2006             2.000    1.877           
Waddenweekend               2.500      1.770          2.500 
Contributies derden      200           203                200 
JVNC      2.000     5.246                     3.000 
Strandloper    4.000      4.878          5.000 
Reservering Inricht&Apparatuur     4.000           
Reservering Speciale Activ/Project     5.000          1.500 
Reservering Publicaties      2.500        10.000 
     __________________________________________ 
 
Totaal              13.200             29.770                   27.500 
 
 
INKOMSTEN 
 
Contributies/Donaties             6.500      7.024                    7.000  
Diverse Inkomsten/Subsidie            1.000                 6.889         5.000 
Schenkingen/Legaten             11.200 
Rente       500           502            500 
Verkoop diversen     p.m.           539                p.m. 
Waddenweekend             2.500      1.760         2.500 
JVNC Inkomsten divers               500                 545               600 
Strandloper Advertenties      700            600              700 
 
Nadelig Saldo tlv Alg Reserve        1.500            11.911               
     __________________________________________ 
    
Totaal              13.200            29.770                  27.500 
 
 
BALANS per  1 januari 2006 
 
Activa       Passiva 
 
Voorraad/Bezittingen        p.m. Algemene reserve                 15.664 
Banksaldi    26.164  Reserve Onderhoud/Bouw           7.000                  
       Reserve Gierzwaluwfonds           500 

Reserve Wintervoeding          500 
Reserve Bestuursactiviteit               500 
Reserve Strandloper         2.000             

                  
     ______                      ______ 
Totaal                                                 26.164                                                               26.164 
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BALANS per  31 december 2006 
 
Activa       Passiva 
 
Voorraad/Bezittingen         p.m.          Algemene reserve         3.753 
Banksaldi     18.700           Reserve Inrichting/Apparatuur    11.000  
Subsidie Gemeente Noordwijk      4.800            Reserve Gierzwaluwfonds           500 
Wadweekend aanbetaling        278 Reserve Wintervoeding           500 
       Reserve Speciale activiteiten        5.500  
       Reserve Publicaties          2.500 
      _____  Contributies vooruitbetaald                25 
    
Totaal      23.778          23.778 
             

Toelichting 
 

Algemeen 
Het financiële beeld wijkt enigszins af van het 
patroon van de laatste jaren: 
• In de Exploitatie 2006 is sprake van extra 

uitgaven als gevolg van de verhuizing en 
enkele andere zaken/projecten en van extra 
reserveringen. 

• In de Begroting 2007 komen enkele 
incidentele schenkingen voor en is sprake 
van subsidie door de gemeente Noordwijk 

• Bij de opstelling van de Balans is behalve 
met de eigen toekomstplannen ook rekening 
gehouden met de subsidie-voorwaarde van 
de gemeente Noordwijk van maximaal 15% 
Eigen vermogen / Algemene reserve t.o.v. 
de totale exploitatie. 
 

Exploitatie 2006 
De uitgaven zijn bij een drietal posten duidelijk 
hoger dan de begroting. Bij de post Activiteiten 
wordt dit veroorzaakt door niet voorziene uitgaven 
voor het Mussenproject van € 575, voor het 
opzetten van enkele vogels van € 370 en voor de 
uitgave van een nieuwe folder van € 720.  
Bij de post Jan Verwey Natuurcentrum – JVNC - 
wordt dit hoofdzakelijk veroorzaakt door extra 
kosten van ca. € 3.000 die te maken hebben met de 
verhuizing van de Weteringkade naar de Duinweg. 
Het drukken en verzenden van de Strandloper is 
globaal een € 1.000 duurder geworden.  
Het Waddenweekend 2006 heeft bijna quitte 
gedraaid.  
Ook het Jubileum draaide met benutting van de 
reservering van € 2.000 voor een speciale 
Strandloper met sticker ongeveer quitte.  
Gelukkig waren ook de inkomsten duidelijk hoger 
dan begroot. De contributiebijdragen van de leden 

van de Vereniging zijn opnieuw gestegen en de 
gemiddelde bijdrage is van 
 € 11.90 op € 12.75 gekomen. De post Diverse 
inkomsten was ook dit jaar weer hoger dan 
verwacht door vergoeding van inventarisatie- en 
advieswerk en door subsidies van € 600 van de 
Stichting Baalbergen Fonds voor het Mussen-
project en van € 225 van de Milieufederatie Zuid-
Holland voor het Herfstnatuurspel. Aan het eind 
van het jaar kwam nog een gift van € 570 binnen 
van Noordwijks Belang en werd door de gemeente 
Noordwijk subsidie toegezegd van € 2.695 voor 
gemaakte verhuiskosten en van € 2105 voor 
uitgaven op het gebied van educatief materiaal in 
de nieuwe ruimte van het JVNC. Ook de verkoop 
van publicaties bracht nog steeds € 539 op. 
Tenslotte zijn voor in totaal € 11.500 reserveringen 
opgenomen voor een drietal voorzieningen (zie 
ook bij Balans).  
Een en ander resulteert in een totale onttrekking 
aan de algemene reserve van € 11.911. 
 
Begroting 2007 
De begroting van 2007 trekt deels de lijn van 2006 
door en houdt deels rekening met een aantal 
nieuwe ontwikkelingen. Zo is sprake van subsidie 
van de gemeente Noordwijk voor de aanvullende 
aanschaf van educatief materiaal (ca. € 2.000) en 
voor de realisering van diverse activiteiten (ca. € 
2.150) in/vanuit het JVNC. Ook de huur van het 
JVNC onderkomen aan de Duinweg ad € 17.836 
wordt door de gemeente Noorwijk vergoed, maar 
dit gebeurt via een interne verrekening bij de 
gemeente en dit is daarom niet in deze begroting 
meegenomen.  
Daarnaast ontvangen wij eenmalig vanuit een 
legaat en een schenking in totaal ca. € 11.200. Het 
bestuur is voornemens deze bedragen primair te 
benutten dan wel te reserveren voor een update van 
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de publicaties Vogels van Noordwijk (1973) en 
Vogels van Noordwijk en omstreken (1989). Ook 
wordt gedacht aan de (gedeeltelijke) financiering 
van een informatiebord bij de vijver Leeuwenhorst, 
waar zoals bekend vooral veel eenden verblijven. 
 
Balans 
Het bestuur heeft de reserve voor Onderhoud en 
Bouw omgezet in een reserve voor Inrichting en 
Apparatuur en deze met € 4.000 verhoogd tot in 
totaal € 11.000. Het bestuur heeft de reserve voor 
Bestuursactiviteiten omgezet in een reserve voor 

Speciale activiteiten en projecten en deze met € 
5.000 verhoogd tot in totaal € 5.500. Het bestuur 
heeft de reserve Strandloper omgezet in een 
reserve Publicaties en deze voor dit moment 
bepaald op € 2.500. De reserves voor 
Gierzwaluwen en Wintervoeding blijven elk 
gehandhaafd op € 500.  
Rekening houdend met dit alles is de Algemene 
reserve met € 11.911 gedaald tot € 3.753.  
 
Koene Vegter, penningmeester 
Noordwijk, januari 2007 

 
OVERZICHT EDUCATIEVE WERKGROEP 2006 
 
Nel Nooijen 
De kleine, maar actieve kern van de Educatieve 
werkgroep heeft in het oude Jan Verweij 
Natuurcentrum tot de zomervakantie nog ruim 250 
kinderen enthousiast kunnen maken voor de natuur 
in en rond Noordwijk. Helaas moest Ineke door 
onderbezetting van de vrijwilligers ook dit jaar 
weer enkele scholen teleurstellen. 
In april was het kinderjubileumfeest dat ook de 
nodige voorbereiding vergde, maar het was een 
knoertgezellige feestmiddag. De voorbereiding 
voor het jaarlijkse feest, het herfstnatuurspel, ging 
uiteraard gewoon door.  
Een verhuizing is bij uitstek de gelegenheid om al 
je verzamelde spullen goed uit te mesten. Ook deze 
klus werd door een aantal gedaan. En nu we het 
diorama missen zijn we druk bezig met het 
ontwikkelen van een nieuw educatief program. De 
herfst is bij uitstek het seizoen voor de 
buitenexcursies. Een aantal scholen deed een 
beroep op onze vrijwilligers om de natuur echt 

buiten te beleven. In totaal 212 kinderen, verdeeld 
over 13 groepen, kregen een excursie in het 
Nieuw-Leeuwenhorstbos. 
 
Maand  School  Plaats         Aantal 
Januari Jeugdnatuurwacht Sassenheim 44 
Februari Schapedel Noordwijk  7 
Februari Schapedel Noordwijk  7 
Mei Schapedel Noordwijk  6 
Mei Schapedel Noordwijk  5 
Juni Dubbelburg Valkenburg 18 
Juni Antoniusschool Nieuw-Vennep 29 
Juni Antoniusschool Nieuw-Vennep 19 
Juni Horizon Katwijk 22 
Juni De Rank Sassenheim 24 
Juni De Rank Sassenheim 24 
Juni De Rank Sassenheim 23 
Juni De Rank Sassenheim 23 

 
Met dank aan Carola, Christien, Dick, Ibolyka, 
Ingrid, Ineke, Jaap, Jenny, Leen, Lotte, Nel, Paul, 
Paulette, René, Rob, Robert, Willem. 

 

 
      Herfstnatuurspel in de regen.  foto: Piet Broekhof  
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Jeugdnatuurclub 2006 
 
Nel Nooijen 
 
Bij de jeugdnatuurclub maken kinderen via allerlei 
speelse en leerzame activiteiten kennis met de 
natuur. Zij hoeven zelf geen kennis te hebben, 
want natuurlijk beleven en genieten staat centraal. 
Het gaat om een gevoel van verwondering, respect, 
verbondenheid en een-zijn met de natuur. 
Gemiddeld 18 jongens en meisjes in de leeftijd van 
zes tot twaalf meldden zich aan bij de 
natuuractiviteit van de maand. Enkele excursies, 
m.n. paddenstoelen zoeken en strandjutten, waren 
zo favoriet dat ik een aantal kinderen moest 
teleurstellen. De groep zou dan veel te groot 
worden. 
 

  Maand                Activiteit              Aantal 
Januari Voederplankjes maken 22 
Februari Fossielen 18 
Maart Braakballen uitpluizen 22 
April Weidevogels bekijken 6 
Juni Waterdiertjes zoeken 16 
September Paddenstoelen in het bos 18 
Oktober Strandjutten 23 
November Late herfst in het duin 15 

 
Dit jaar werd ik geassisteerd door Bram Veefkind 
en Mariska de Graaff. Het succes van de 
jeugdnatuurclub hangt af van de enthousiaste inzet 
van de gidsen. Heel veel dank Renée v. Dijk, Mieke 
Visser, Rob Jansson, Robert Sluys, Wim Kuijper, 
Lutgarde Roelandt en Ellen v.d. Niet 

 

 
Strandjutten en Duin-excursie  Foto’s: Mariska de Graaff  
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Verslag AWD Broedvogeltellingen 2006 
 
Jan Jacobs 
 
In het zuidelijk gedeelte van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen wordt al jarenlang in vijf 
gebieden geinventariseerd op broedvogels. Het zijn 
de Gijs Kokkieshoek, het Boeveld-West, 
Wolfsveld-West, de Westhoek en het 
Hoekgatterduin. De broedvogels worden geteld 
volgens de BMP-methode van de Sovon. De 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk neemt daarbij het zuidelijke deel van de 
AWD voor haar rekening en in het centrale en 
noordelijke deel wordt geteld door de 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. 
Het weer heeft dit jaar voor de tellers niet echt 
meegewerkt, want het voorjaar kenmerkte zich 
door een bijzonder koud begin. In maart waren de 
eerste 3 weken ronduit winters, met wegsmeltende 
sneeuw en maximum temperaturen tot ongeveer 6° 
en iedere nacht vorst. Pas eind maart werd het goed 
weer met redelijke temperaturen. Dat bleef zo tot 
begin mei, waarna het 3 weken bijzonder warm 
weer werd, met een eeuwrecord voor de 
gemiddelde temperatuur van 17° voor de eerste 
helft van de maand. Dan is het wel plezierig tellen. 
Of de kou in maart van invloed is geweest op het 
aantal broedsels en de resultaten daarvan, is niet 
met zekerheid vast te stellen. Vroege soorten zoals 
de Heggemus en de Roodborsttapuit waren in ieder 
geval redelijk gemiddeld aanwezig. 
 
In Gijs Kokkieshoek is dit jaar een beperkte 
telling uitgevoerd, nl. t/m april. Daardoor kan er 
niet van een volledige telling worden gesproken en 
werden de late zomersoorten zoals Nachtegalen, 
Braamsluipers en Grasmussen voor een deel 
gemist, evenals de gebruikelijke Zomertortel en 
Koekoek. De Ekster ging van 3 naar 1 territorium 
en de Houtduif is helemaal uit het gebied 
verdwenen. 
 
In Boeveld-west is er weinig veranderd. Het aantal 
broedgevallen daalde met 3. Zomertortel en Ekster 
verdwenen als broeders geheel uit het terrein. De 
Vink is een geheel nieuwe soort in dit terrein, 
nadat die in 2004 ook al in het aangrenzende 
Wolfsveld was verschenen. 
 
In het Wolfsveld-west zijn Houtduif en 
Zomertortel verdwenen. Nieuw in dit terrein is de 
Tapuit. Het laatste broedgeval was in 1991. Elk 
jaar is de Tapuit tot laat in mei een veel geziene 
doortrekker, maar dit jaar is het op de duinrug 

langs de Ruigenhoeker Schulpweg weer tot een 
nieuw broedgeval gekomen. De Vink heeft zijn 
territorium sinds 2004 opnieuw bezet. 
 
In de Westhoek hebben zich de meeste 
verschuivingen voorgedaan. Nieuw was daar de 
Nijlgans met een broedsel nabij de 
Haasvelderbeken. Nieuw waren ook de 
Boomleeuwerik met 2 territoria en het Paapje met 
het eerste broedsel sinds 1994. Een opmerkelijke 
opmars was er bij de Gekraagde roodstaart te 
bespeuren, nl. 7 territoria dit jaar en 5 in 2005 
tegen steeds 1 of 2 in de jaren daarvoor. Ook 
nieuw is de Boomkruiper en de Spreeuw, beide 
met 1 territorium. Bijna verdwenen is de Fazant, 
want er werd nog slechts 1 roepende haan gehoord. 
In 1995 werden nog 24 broedgevallen geteld, maar 
het is  sindsdien snel achteruit gegaan. Mogelijk 
dat hier de Havik een rol speelt. Opmerkelijk is 
ook de afname van de Fitis, van 52 naar 25 
territoria. Ongetwijfeld heeft de grootschalige kap 
van de Amerikaanse vogelkers daar een rol in 
gespeeld. 
 
In het Hoekgatterduin ( zie ook het uitgebreide 
verslag in het volgende artikel) hebben in het 
Oosterkanaal een paar Grote Canadese ganzen 4 
pullen grootgebracht. Het is het eerste broedgeval 
in de zuidelijke AWD. Wilde eend en Kuifeend 
zijn in 2006 in en langs het Oosterkanaal niet 
vastgesteld. In de hoog uitgemaaide oevers en 
taluds hebben de eenden mogelijk geen 
nestgelegenheid gevonden. Vier paar Meerkoeten 
zijn pas gaan nestelen nadat in juni voldoende 
nieuw riet en lisdodde was gegroeid om dekking te 
bieden. 
Ook in dit kavel is de laatste Fazant verdwenen. 
Opmerkelijk is de opkomst van de piepers. De 
Boompieper ging van 4 naar 12 territoria en de 
Graspieper van 0 naar 5. Na een afwezigheid van 3 
jaar kwam dit jaar de Braamsluiper terug met 3 
territoria. De Kneu heeft het na een konstante 
aanwezigheid vanaf 1986 voor het eerst af laten 
weten. 
 
Samenvatting 
In 2006 is er in de zuidelijke AWD weer een lichte 
daling van het aantal broedgevallen, nl. van 577 in 
2005 naar 535. Het 20-jarig gemiddelde t/m 2005 
bedraagt 680. We kunnen dus wel spreken van een 
sterke achteruitgang in die 20 jaar. Er kwamen 40 
soorten tot broeden en dat is één minder dan 
gemiddeld, maar toch 3 meer dan in 2005. 
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Aan de al jarenlange achteruitgang van Houtduif, 
Gaai en Ekster is nog geen eind gekomen. Ze gaan 
in de AWD langzamerhand tot de zeldzamere 
soorten behoren, evenals de Zomertortel en de 
Fazant. Bij de kleine zangvogels scoorde de 
Braamsluiper opvallend hoog en gaat de Kneu al 
10 jaar omlaag. 

Geheel nieuwe soorten binnen deze 5 kavels waren 
dit jaar Canadese gans en Boomkruiper. En 
Spreeuw en Paapje zijn na een afwezigheid van 
een tiental jaren weer teruggekeerd. Het zijn juist 
deze verschijningen die tijdens het tellen voor de 
verrassing zorgen. 

 

Broedvogels van 5 kavels in de zuidelijke AWD 2004-2006
soort Gijs Kokkieshoek Boeveld west Wolfsveld west Westhoek Hoekgatterduin Totaal

dd. 13-2-2007 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006
Knobbelzwaan 1 1
Canadese gans 1 1
Nijlgans 1 2 1 2 1 1
Wilde Eend 1 1 1 1
Kuifeend 5 5 5 5
Patrijs 1 1
Fazant 1 1 5 3 1 1 1 8 4 1
Waterhoen
Meerkoet 3 2 4 3 2 4
Kleine Plevier 1 1 1
Houtsnip 1 1
Houtduif 2 3 1 1 1 4 2 1 2 3 4 10 9 5
Zomertortel 2 1 2 1 1 3 1 2 1 8 3 3
Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 5 4
Groene Specht 1 1 1 2 1 1
Grote Bonte Specht 1 2 1 1 2 1
Boomleeuwerik 4 4 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 7 7 7
Boompieper 2 2 2 1 15 9 8 3 4 12 20 16 22
Graspieper 5 3 2 3 3 3 3 5 3 3 1 5 14 12 13
Winterkoning 3 2 1 1 1 6 2 4 13 5 5 5 5 8 28 14 19
Heggemus 10 14 10 9 8 7 18 20 19 3 6 4 3 4 6 43 52 46
Roodborst 3 3 4 1 1 5 1 2 4 4 5 13 9 11
Nachtegaal 19 19 12 7 8 10 18 20 18 19 17 13 8 9 10 71 73 63
Gekraagde Roodstaart 1 2 1 1 1 5 7 3 3 2 5 11 11
Paapje 1 1
Roodborsttapuit 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 7 5 8
Tapuit 1 1 3 3 4 1 1 1 1
Merel 8 7 5 1 1 8 5 6 7 5 4 4 4 7 30 24 26
Zanglijster 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 6 4 6
Sprinkhaanzanger 1 1 3 2 2 7 2 2 2 2 5 16 9 10
Braamsluiper 4 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 7 3 11 6 17
Grasmus 15 12 5 11 10 12 23 17 17 19 9 7 7 9 15 75 57 56
Tuinfluiter 1 1
Zwartkop 3 2 1 4 3 1 1 2 2 2 1 11 9 2
Tjiftjaf 3 2 2 2 2 1 7 3 2 22 11 7 5 7 4 39 25 16
Fitis 20 19 14 10 12 10 20 21 18 45 52 25 20 25 32 115 129 99
Goudhaan 1 1
Staartmees 1 1 1 1
Glanskop 1 1
Pimpelmees 1 2 2 2 2 3 5 7 7 4 13 13 9
Koolmees 3 2 5 2 3 1 5 3 4 7 9 9 8 8 11 25 25 30
Boomkruiper 1 1
Gaai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 7 7 5
Ekster 3 3 1 1 2 1 2 5 3 3 11 8 6
Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 4 4
Spreeuw 1 1
Vink 1 1 1 5 4 2 3 3 3 9 7 7
Kneu 7 6 5 5 2 3 1 4 3 1 1 1 1 14 14 12
Goudvink 1 1 1 1 1 3
Rietgors 1 1 1 1 2 1 1
aantal soorten 25 25 17 29 23 21 29 21 23 24 25 29 33 30 31 43 37 40
aantal broedgevallen 125 114 74 78 69 66 137 114 112 194 155 125 18 125 158 649 577 535  
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De broedvogels in het Hoekgatterduin 
 
 
Andries Gort en Wim van Leeuwen 
 
Nadat we in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
10 jaar lang de broedvogels geteld hadden in de 
Westhoek, kregen we in 2006 de kans om in het 
vrijgekomen kavel Hoekgatterduin te gaan 
inventariseren. Dit gebied is wel wat groter dan de 
Westhoek, maar we vinden het veel mooier door 
de zeer gevarieerde begroeiing. 
Het is ca. 50 ha groot. In het noorden en oosten 
wordt het begrensd door de Hoekgatterweg, in het 
zuiden door de Zilker Slag of Joppeweg en in het 
westen door het Oosterkanaal. Door het gebied 
lopen enkele druk belopen zandpaden. 
Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij 
kale duinen met veel fraaie stuifgaten. We vinden 
verspreid over het terrein bosjes van eiken, 
waarvan het “Amerikaanse bos” aan de noordzijde 
het grootste is. In deze omgeving vormt een serie 
Oostenrijkse dennen een mooi kontrast met dit 
fraaie duingebied. Naast Duindoorn, Berken en 
prachtige Duindoorns staan er met name in de 
strook langs het Oosterkanaal nog veel 
Amerikaanse vogelkers (Prunus). Juist in deze 
strook bevinden zich veel zangvogels. 
 
Ook in het Hoekgatterduin liet het voorjaar erg 
lang op zich wachten. Alles bleef lang kaal en dor, 
maar de natuur herstelde zich goed en al spoedig 
ging het gebied in groen op. 

Het is een mooi en gevarieerd gebied met veel 
soorten vogels, waarbij de begrenzing door het 
Oosterkanaal van grote invloed is. 
Door het goed schoongemaakte kanaal en de hoog 
opgemaaide kanten hadden de aanwezige 
watervogels, zoals Knobbelzwaan, Wilde Eend en 
Kuifeend, niet de gelegenheid een nest te bouwen. 
Pas laat, toen de biezen boven water kwamen, 
gingen alleen de Meerkoeten aan de gang. De 
grote verrassing was wel een paartje Grote 
Canadese Ganzen met 4 pullen, die in de 
kanaalkant zaten. Prachtig om deze statige vogels 
met hun kroost te zien. Ook een paartje 
Goudvinken en Staartmezen deden ons hart 
sneller kloppen. Verder noteerden we weer enkele 
paartjes Roodborsttapuiten en Braamsluipers, 
twee soorten die daar al jaren niet meer waren 
gezien. 
Opvallend en leuk was het flink in aantal 
toenemende konijnen. Tweemaal hebben we ook 
een Vos waargenomen. Aan het gering aantal 
uitwerpselen van de Vos te zien, denken we dat de 
populatie van de vos afneemt. 
Verspreid over het gebied noteerden we, hoewel 
niet als broedvogel, de Buizerd, de Havik en de 
Torenvalk. 
We hebben genoten van alles wat er groeide en 
bloeide.  

 

      foto’s: Jan Hendriks    
                          
    Roodborsttapuit 

Heggemus 
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Broedvogelonderzoek bijzondere soorten in 2006 
 
Jelle van Dijk 
 
In 2003 werd begonnen met het 
inventariseren van het gebied dat in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw 
onderzocht werd voor het boek Vogels 
van Noordwijk en omstreken (1989). 
Werden indertijd alle soorten geteld, 
bij deze telronde ligt de nadruk op 
bijzondere soorten. Dit zijn niet alleen 
de zeldzame soorten, maar ook 
soorten die karakteristiek voor onze 
streek genoemd kunnen worden zoals 
Veldleeuwerik en Patrijs. Omdat in 
2004 de Huismus en de Kneu op de 
landelijk Rode Lijst werden geplaatst, 
is aan de inventariseerders gevraagd 
zo mogelijk ook aandacht aan deze 
soorten te besteden.  
Op de bijgevoegde kaart is te zien dat 
in 2006 negen gebieden aan het reeds 
eerder onderzochte gebied werden 
toegevoegd.  
De resterende ‘witte vlekken’  zullen 
alle in 2007 worden onderzocht. 
Verschillende waarnemers hebben 
toegezegd deze klus te klaren. 
De nadruk lag in 2006 nogal sterk op 
het inventariseren van bollenland. 
Daarnaast werden twee duingebieden 
in de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen onderzocht.  Hieronder volgt 
de lijst van de in 2006 getelde 
gebieden met vermelding van de 
personen die dit werk hebben uitgevoerd. 
 
 
 
Gebiedsnummer en naam telgebied  inventariseerder(s) 
17B Noordzijderpolder Midden  Hein Verkade, Rien Sluijs 
28B Langeveld Noord   Jan Jacobs 
32 Noordwijkerhout Oost   Bram Veefkind 
34 Hogeveense Polder Noord  Peter Spierenburg 
35 Zilkerpolder Zuid   Jelle van Dijk 
36 Zilkerpolder Noord   Jelle van Dijk 
37 De Zilk Noord    Jelle van Dijk 
40 Aardbeiendellen   Willem Baalbergen 
50  Haasvelderduinen   Ab Steenvoorden, Rob Jansson 
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Opmerkingen per telgebied 
 

 
17B. Noordzijderpolder Midden 
 
De zuidgrens van dit telgebied loopt over het 
zandpad dat vanaf het Westeinde dwars door de 
open polder loopt en bij het herbouwde huis van 
Marbus aan de Duinweg uitkomt. Langs de overige 
randen is veel bebouwing aanwezig in de vorm van 
bungalowparken (niet onderzocht) en 
bedrijfswoningen. Sommige bedrijven staan een 
eind van de openbare weg af en beperken de 
openheid van deze polder.  
De talrijkste soort in dit gebied was de 
Veldleeuwerik (15 paren), gevolgd door de Gele 
Kwikstaart (8 paren). Het enige paar Engelse 
Kwikstaart werd aangetroffen dichtbij de plek waar 
vorig jaar in het zuidelijke deel van de polder ook 
een paar werd aangetroffen. In de jaren zeventig en 
tachtig was het open midden van deze polder een 
kerngebied voor Engelse Kwikstaarten met 10-15 
paren. 
Worden Gele Kwikstaarten en Veldleeuweriken 
vrijwel uitsluitend in de open kern van 
bollenvelden aangetroffen, Patrijzen zoeken nog al 
eens de randen van het gebied op. Zo werden hier 
de drie paren Patrijzen gelokaliseerd binnen 100 
meter van de bebouwing. 
 
28B. Langeveld Noord 
 
Door de glastuinbouw langs de Boender is dit deel 
van het Langeveld niet zo open als het stuk ten 
zuiden van de Wilgendam. Dat heeft direct 
gevolgen voor twee typische bollenvogels. Werden 
in 2005 ten zuiden van de Wilgendam 6 paren Gele 
Kwikstaart en 7 paren Veldleeuwerik vastgesteld, 
nu ging het om slechts 2, resp 3 paren. Behalve de 
kassen vallen in dit gebied ook de vele sloten met 
hardhouten beschoeiingen op. Behalve de 
verspreid voorkomende Wilde Eenden werden 
slechts 2 paren Krakeend en 1 paar Kuifeend 
vastgesteld. Verrassend was de aanwezigheid van 
18 paren Boerenzwaluw, verspreid over 3 kolonies 
langs de Boender. Vermoedelijk profiteren deze 
vogels van de nabijheid van het Oosterduinse Meer 
als foerageergebied. Langs de Boender waren ook 
twee nesten van de Huiszwaluw aanwezig. In 2004 
werd hier voor het eerst door deze soort gebroed. 
 
32.  Noordwijkerhout Oost 
 
Dit telgebied ligt tussen de Leidse Vaart en de 
N206 en wordt aan de zuid- en noordzijde 

begrensd door resp. Gravendamseweg en 
Schippersvaartweg. Een groot deel van dit gebied 
wordt ingenomen door de Victorswijk en het 
bedrijventerrein Gravendam. Het bollenland dat 
hier nog rest mist de openheid van gebieden als de 
Hogeveense Polder en de Zilkerpolder vanwege de 
vele bedrijfswoningen langs de Pilarenlaan en de 
randwegen. Het aantal typische bollenvogels (bijv. 
Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik) was hier dan ook 
laag. Langs de vaart werden een paar Kleine 
Karekiet en een paar Bosrietzanger gelokaliseerd. 
Herhaaldelijk werden Visdieven waargenomen. 
Vermoedelijk betrof het hier broedvogels van de 
twee kolonies langs de Loosterweg op slechts één 
km ten oosten van de vaart. Niet moet worden 
uitgesloten dat Visdieven binnen afzienbare tijd 
gaan broeden op de platte daken van het 
bedrijventerrein Gravendam. In 18 straten van de 
Victorswijk bleken Huismussen te zitten. Dat was 
ook het geval op drie plaatsen langs de Leidse 
Vaart. 
 
34. Hogeveense Polder Noord 
 
Dit grote telgebied ligt tussen de Herenweg en de 
Leidse Vaart en wordt aan de noordzijde begrensd 
door de Delfweg. Aan de zuidzijde vormt een 
brede sloot ter hoogte van de zuidrand van het 
Oosterduinse Meer de begrenzing. Het 
Steengrachtkanaal verdeelt dit gebied in twee 
stukken. Het zuidelijk deel bestaat uit open 
bollenland met veel bebouwing langs de Herenweg 
en de Leidse Vaart. In het begin van de jaren 
negentig is het resterende grasland (Sixenburg) 
omgespoten tot bollenland. Ten zuiden van de 
Delfweg ligt een groot bedrijventerrein, een oud 
bosrestant en de voormalige vuilstort. Deze stort 
was in 2006 geheel onbegroeid vanwege sanering 
en herinrichting. Voor de sanering was deze 
opvallende bult in het landschap een broedgebied 
voor ruim vijf paar Bosrietzangers en een paar 
Nachtegalen. 
Dit gebied werd intensief onderzocht (33 uren 
veldwerk) waarbij alle soorten werden geteld. 
Naast de in de tabel genoemde soorten en aantallen 
kunnen voor dit telgebied worden genoemd (aantal 
= aantal territoria): Wilde Eend 85, soepeend 9, 
Waterhoen 16, Houtduif 34, Turkse Tortel 21, 
Winterkoning 27, Heggenmus 24, Roodborst 6, 
Merel 21, Zanglijster 4, Tuinfluiter 3, Zwartkop 
11, Tjiftjaf 6, Fitis 9, Staartmees 1, Pimpelmees 7, 
Koolmees 18, Gaai 2, Ekster 4, Kauw 5, Zwarte 
Kraai 2, Spreeuw 8, Huismus 48, Groenling 13. 
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Het grote, open gebied ten zuiden van het 
Steengrachtkanaal behoort tot de vogelrijkste 
bollengebieden van de regio. Bij een stukje 
grasland waren 2 paren Grutto en 5 paren Slobeend 
te vinden. Het aantal paren Veldleeuwerik (31) 
bleek hier nog gelijk te zijn aan het aantal dat bij 
de inventarisatie van 1988 werd aangetroffen. In 
dit deel werden ook twee paren Kleine Plevier en 6 
paren Visdief gevonden. 
Verspreid over het gehele telgebied werden 
behoorlijk wat Krakeenden (29) en Kuifeenden 
(13) aangetroffen. De Gele Kwikstaart bereikte 
met 29 paren hier nog ‘ouderwetse’ dichtheden. 
Bovendien werden 2 paren Engelse Kwikstaart 
gelokaliseerd. Inspectie van huizen en 
bedrijfsgebouwen leverde 47 nesten van 
Huiszwaluwen op.  Boerenzwaluwen (6 paren) 
waren veel schaarser. Evenals in 1988 waren er 
ook nu Spotvogels aanwezig in de bosjes bij 
Sixenburg. Zomertortels werden gesignaleerd bij 
Sixenburg, station Lisse, de vroegere vuilstort en 
in het daarbij gelegen bosrestant. In de groenstrook 
langs de N206 werden enkele paren Nachtegaal 
gevonden en ook werd hier ter hoogte van 
Ruigenhoek op 17 juni een mannetje Goudvink 
gezien. 
 
35. Zilkerpolder Zuid 
 
Het grootste deel beslaat het bollengebied tussen 
de Delfweg en het traject van de Leidse Vaart van 
station Lisse tot halverwege De Zilk. Het 
buurtschap Ruigenhoek en het zuidelijke deel van 
de Zilkerbinnenweg vallen eveneens binnen dit 
gebied. Dit gebied werd in juni viermaal bezocht 
en in april eenmaal. Dat heeft tot gevolg gehad dat 
het aantal voor de Patrijs (1 paar) vermoedelijk te 
laag is en dat Gele Kwikstaart (15) en 
Veldleeuwerik (21) goed geteld zijn. Bovendien 
werden hier twee territoria van de Engelse 
Kwikstaart vastgesteld. Met genoemde aantallen 
voor Gele Kwikstaart en Veldleeuwerik behoort dit 
bollengebied tot de vogelrijkste delen van de 
Bollenstreek. In het bollenland tussen de 
Zilkerbinnenweg en de duinvoet werden deze 
soorten niet aangetroffen. Blijkbaar is de openheid 
van de vroegere strandvlakte bepalend voor de 
vogeldichtheid. Huiszwaluwen en Boeren-
zwaluwen werden gevonden in het buurtschap 
Ruigenhoek en aan de woningen bij station Lisse. 
 
36. Zilkerpolder Noord 
 
Dit gebied sluit aan op gebied 35 en loopt tot aan 
het dorp De Zilk. Langs de duinvoet ligt een 
graslandperceel waar intensieve veehouderij 
plaatsvindt (hoge veebezetting en vroeg maaien). 

Tot dit telgebied behoort ook de bosrand langs de 
oude provinciale weg (Paardenkerkhof). 
Ondanks vijf bezoeken in juni konden hier maar 
weinig Veldleeuweriken (3 paren) en Gele 
Kwikstaarten (4 paren) worden gevonden. De 
Patrijzen bleken ook hier de bebouwing niet te 
schuwen. Vijfmaal werd een alarmerend 
Wulpenpaar gezien. Dit paar, waarvan één vogel te 
herkennen was aan een gebroken poot, alarmeerde 
tot aan de Delfweg!  
Gelet op het felle alarm zijn er wel jongen geweest, 
maar die zijn hoogstwaarschijnlijk niet 
grootgebracht. 
In de bosrand broedde een Buizerd en een bewoner 
meldde hier het broedgeval van een Bosuil. In de 
veeboerderij van Dobbe broedden 8 paren 
Boerenzwaluw. De 19 paren Huiszwaluw zaten 
aan woningen en bedrijfsgebouwen langs de 
Zilkerbinnenweg. In een oude bollenschuur was 
hier een kleine kolonie Gierzwaluwen. Een 
mannetje Mandarijneend werd enkele keren 
midden in de polder gezien, maar hoorde 
ongetwijfeld thuis in de vijver van een 
waterwildliefhebber langs de Zilkerbinnenweg. 
 
37. De Zilk Noord 
 
Behalve het dorp De Zilk en de bollenvelden aan 
weerszijden van de Zilkerduinweg behoorde ook 
de smalle duinstrook tussen de N206 en de 
bollenvelden tot dit gebied. 
Teleurstellend was het geringe aantal 
Veldleeuweriken (ontbrekend) en Gele 
Kwikstaarten (2)  in het bollenland tussen de N206 
en de Zilkerduinweg. Ook tussen de Zilkerduinweg 
en de Leidse Vaart bleken maar weinig 
Veldleeuweriken (2) en Gele Kwikstaarten (5) te 
broeden. Dit gebied met zijn talrijke 
zanderijvaarten was wel goed voor Krakeend (6), 
Kuifeend (2) en Slobeend (2). Op het dak van een 
grote kas broedde een paar Stormmeeuwen. In de 
duinstrook langs de N206 broedden Nachtegaal, 
Braamsluiper en Grasmus. 
 
40. Aardbeiendellen 
 
Dit duingebied ligt ten noorden van de ingang van 
de AWD bij De Zilk. Het wandelpad vormt de 
westelijke en het hek langs de N206 de oostelijke 
grens. Dit duingebied kent open grasvlakten, 
struwelen en meer opgaand hout langs de N206. 
Vlakbij de provinciegrens broedde een paar 
Groene Spechten. In het hoge geboomte langs de 
N206 werd een Boomkruiper gevonden. Langs de 
bosrand en in het open struweel werden 4 paren 
Boompieper gelokaliseerd. Behalve de in de lijst 
vermelde soorten werden in dit telgebied nog 
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vastgesteld: Houtduif (2), Grote Bonte Specht (2), 
Winterkoning (6), Heggenmus (2), Roodborst (4), 
Merel (4), Zanglijster (1), Zwartkop (1), Tjiftjaf 
(1), Pimpelmees (3), Koolmees (4), Gaai (1) en 
Zwarte Kraai (1). 
 
50. Haasvelderduinen 
 
Dit uitgestrekte duingebied (42 uur veldwerk!) ligt 
tussen Haasvelderweg, Ruigenhoeker Schulpweg 
en Limburgstirumkanaal/vallei. In het gebied 
liggen twee naaldhoutpercelen: Haasveld en 
Achterhaasveld. In deze omgeving lopen veel 
koeien rond die de struikgroei moeten beteugelen. 
Het noordelijke deel van het Van Limburg 
Stirumkanaal werd in het najaar van 2006 
dichtgeschoven in het kader van een 
natuurherstelproject. In 2006 werd hier nog door 
Krakeend, Kuifeend, Kleine Karekiet en Rietgors 
gebroed. 
De opvallendste soort uit dit gebied was toch wel 
de Grauwe Klauwier die hier in juli door anderen 
werd ontdekt. Het paar werd door velen gezien en 
bracht minstens twee jongen groot. 
Zowel van Havik als Buizerd werd een horst 
gevonden. Een paar Nijlganzen maakte gebruik 

van een verlaten havikshorst. Sperwers werden wel 
gezien, maar een nest werd niet gevonden. De 
Fazant is niet in de lijst opgenomen omdat wel een 
haan, maar geen hen werd gezien. 
De vogels van het open duin met hier en daar 
struweel zijn hier goed vertegenwoordigd: 
Roodborsttapuit (5), Boompieper (12) en 
Boomleeuwerik (8). Nachtegalen en Braamsluipers 
waren ook op veel plaatsen aanwezig, maar werden 
niet geteld. Langs de bosranden was de Gekraagde 
Roodstaart (9) op veel plaatsen te vinden. 
In 2005 werd het nest van een Goudhaan gevonden 
in het Achterhaasveld. Bij de inventarisatie van 
2006 werd tweemaal (binnen de datumgrenzen) 
een Goudhaan gehoord in het Boringdel – Lange 
Berkenvlak. Naaldbomen ontbreken hier echter 
geheel zodat het nogal onzeker is of de soort hier 
ook echt gebroed heeft. 
Door omstandigheden is geen nachtelijke 
inventarisatie uitgevoerd. In het verleden broedde 
regelmatig een Bosuil in het Haasveld. In het 
Weitje van de Blauwe Paal, iets ten noorden van 
dit telgebied gelegen, broedden in 2006 een paar 
Kieviten en een paar Kleine Plevieren. Niet in de 
lijst opgenomen, maar wel geteld: Grote Bonte 
Specht (3) en Staartmees (2). 

 
 
Broedgevallen uit andere gebieden 
Blauwe Reiger – 11 nesten in het dennenbos van Nieuw-Leeuwenhorst (A. Steenvoorden) 
Blauwe Reiger – 17 nesten op landgoed Offem (H. Verkade) 
Blauwe Reiger – 1 nest in het Overbosch (ook in 2005) (M. de Graaff) 
Grauwe Gans – 1 paar met 5 pullen – Elsgeesterpolder (. M. de Graaff) 
Havik – 1 paar met juv. in Coepelduynen en De Zuid (A. Steenvoorden e.a.) 
Buizerd - nest met 3 jongen- Overbosch (M. de Graaff) 
Buizerd – 1 paar met 2 jongen – landgoed Offem (H. Verkade) 
Buizerd – 2 bewoonde nesten – Langeveld (J. van Dijk) 
Torenvalk – nest aan Boerhaaveweg – (J. Jacobs) 
Torenvalk – nest bij Noordwijkerhoek (A. Steenvoorden) 
Torenvalk – paar aanwezig bij radio Nora (R. Jansson) 
Torenvalk – paar aanwezig in AWD bij De Zilk (A. Steenvoorden) 
Halsbandparkiet – 1 paar bij holte – Willem van den Bergh (A. Steenvoorden) 
Halsbandparkiet – 1 paar (gebroed?)- Zilveren Kruis (A. Steenvoorden) 
Bosuil – roepende vogel in 2005 – bosje huize Clemens (A. Marijnis) 
Patrijs – paar met jongen in het duin achter het vroegere Helmhorst  (A. Steenvoorden) 
Patrijs – 1 paar met jongen – Noordwijkse Golfclub (J. van Dijk) 
Zilvermeeuw – 1 of 2 paren met jongen op dak Zandbank-Vinkenveld (A. Steenvoorden) 
Kleine Mantelmeeuw – 1 jong op dak Zandbank-Vinkenveld (A. Steenvoorden) 
Boomleeuwerik – 1 paar zang en balts- Coepelduynen (A. Steenvoorden) 
Zwarte Roodstaart – 1 paar- wijk Boechorst (A. Steenvoorden) 
Nachtegaal – zingende vogel bij de Postbrug (A. Bijl) 
Sprinkhaanzanger – 2x gezien en 1x zingend (11 juli)- De Krom (A. Steenvoorden) 
Kuifmees – paar met uitgevlogen jongen- Prins Hendrikweg (A. Steenvoorden) 
Glanskop – zingend ex. aan begin fietspad Noordduinen (P. Spierenburg) 
Ringmus – 1 paar bij clubhuis Noordwijkse Golfclub (J. van Dijk) 
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Resultaten broedvogelinventarisatie 2006
*= soort die niet overal is geteld; ?= broedend, aantal onbekend
soort / telgebied 17B 28B 32 34 35 36 37 40 50
Fuut ? 8 3
Knobbelzwaan 1 2 3
Canadese Gans 1
Nijlgans 1 1 1
Slobeend 5 2
Krakeend 2 2 3 29 3 3 7 3
Kuifeend 13 2 4 3
Buizerd 1 1
Havik 1
Torenvalk 1
Meerkoet* 4 ? ? 31 ? ? ?
Patrijs 3 2 1 6 1 3
Scholekster* 5 3 ? 15 ? ? ?
Kievit* 4 1 ? 21 ? ? ?
Kleine Plevier 2
Tureluur 1 4 1 2
Grutto 2
Wulp 1
Stormmeeuw 1
Visdief 6
Holenduif 2 1
Zomertortel 4 1 2
Bosuil 1
Koekoek 1 3
Gierzwaluw 5
Groene Specht 1
Boomleeuwerik 8
Veldleeuwerik 15 3 2 38 21 3
Huiszwaluw 2 47 6 19
Boerenzwaluw 5 18 3 6 2 11
Boompieper 4 12
Witte Kwikst* 4 2 ? 8 ? ? ?
Engelse Kwik* 1 2 2
Gele Kwikst. 8 2 1 29 15 4 7
Grote Lijster 1
Nachtegaal* 7 3 2 ?
Gekr. Roodstaart 2 9
Zwarte Roodstaart 2 1 2
Roodborsttapuit 5
Sprinkhaanzanger 7
Kleine Karekiet* 1 9 1
Bosrietzanger 1 1
Spotvogel 2
Grasmus* 4 1 2 ?
Braamsluiper 1 1 ?
Glanskop 5
Kuifmees 1
Goudhaan 1
Boomkruiper* 1 2
Grauwe Klauwier 1
Huismus* 23 25 ? 46 ? ? ?
Ringmus 4
Putter 1 9 1
Goudvink 1 2
Vink* 22 3 3 ?
Kneu* ? 2 ? 9
Rietgors 3  
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Waarnemingen paddenstoelen in Noordwijk 2006 
 
Lutgarde Roelandt 
 
De PWN (Paddenstoelen Werkgroep Noordwijk) 
heeft in 2006 iedere tweede zaterdag van de maand 
één van de natuurgebieden van Noordwijk 
afgezocht naar paddenstoelen. Die gebieden zijn de 
Coepelduynen,  Oud en Nieuw Leeuwenhorst, een 
stuk dennenbos in de Noordduinen en het gebied 
Langeveld van ZHL. We hebben daar bij elkaar 
bijna 300 soorten gevonden. 
De meeste soorten hebben we direct in het veld op 
naam kunnen brengen. De meer moeilijke en 
zeldzame soorten hebben we ’s maandagsavonds in 
het Jan Verwey Natuurcentrum gedetermineerd. 
Het voert te ver om alle soorten hier te noemen, 
maar wie een complete lijst wil hebben kan deze 
bij Lutgarde opvragen. De soortenlijst bestaat uit 
plaatjeszwammen, buikzwammen, ascomyceten of 
zakjeszwammen, korstzwammen en myxomyceten 
of slijmzwammen. Daaronder bevinden zich 
meerdere soorten van de Rode Lijst. 
 
De Coepelduynen hebben we drie keer bezocht. 
Eén van die bezoeken was een open excursie voor 
leden van de Nederlandse Mycologische 
Vereniging. Deze excursie trok een dertigtal 
liefhebbers uit het hele land. Eén van de bijzondere 
soorten die toen gevonden zijn was de Purperen 
champignonparasol, een zeer zeldzame Rodelijst-
soort. Verder vonden we in een stuifplek leuke 
soorten zoals het Zandtulpje en het Zandputje. Ook 
werden daar wasplaten gevonden, zoals de 
Kabouterwasplaat. 
In de Noordduinen hebben we twee maal een stuk 
monotoon dennenbos bezocht. Het is een gebied 

met een aparte wereld aan paddenstoelen. Zo 
vonden we daar de Koperrode spijkerzwam en de 
Melkboleet. 
Aan Leeuwenhorst hebben we vier bezoeken 
gebracht. Dit gebied is heel rijk aan paddenstoelen. 
Hier wordt dan ook een flink deel van de 
soortenlijst gevuld. Het is ook niet voor niets dat 
de jeugdclub van onze vereniging hier hun 
paddestoelenzoektocht houden. Hier vind je nog de 
“Rood met witte stippen” , het Eekhoorntjesbrood, 
Stinkzwammen en een bijzondere soort als de 
Kostgangersboleet. Ook de Groene knolamaniet is 
hier gevonden, een soort waar door de media dit 
jaar nogal heftig aandacht aan besteed is. 
Een bijzonder gebied is Langeveld.  
Hier heeft het Zuid-Hollands Landschap een 
natuurontwikkelingsprogramma uitgevoerd, waar-
bij het landschap drastisch is gewijzigd.  
De grondwaterstand is een stuk verhoogd, er is 
veel bos gekapt en grote delen zijn geplagd. Er zijn 
een duinbeek en vier nieuwe paddenpoelen 
gegraven. Vooral op de geplagde terreinen zijn 
allerlei pioniersplanten en mossen opgekomen. 
Hier hebben we het Blauwgroen trechtertje 
gevonden. Het is ook een Rodelijst-soort, bedreigd 
met uitsterven. De verwachting is dat we in dit 
terrein nog meer bijzondere soorten gaan vinden. 
 
We kunnen terugkijken op een mooi en erg lang 
paddenstoelenjaar. Het paddenstoelenseizoen, 
vanouds de herfst tot aan de eerste vorst, duurde 
langer dan normaal, want tot 31 december heeft het 
niet gevroren. Dat hield in dat we tot het einde van 
het jaar konden blijven genieten. 

 

Blauwgroen trechtertje, (Omphalina chlorocyanea) Noordwijk, Langeveld 16-12-2006 foto’s: Jan Jacobs 
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Paddenstoelenwerkgroep: daar valt wat te leren! 

 
Arie Dwarswaard 
 
Niet alleen vogels hebben de interesse van leden 
van onze vereniging. Wie het lijstje met 
werkgroepen doorneemt, komt ook de 
Paddenstoelenwerkgroep tegen. Een actieve groep, 
al jaren. De groep bestaat uit ongeveer tien 
personen, die, in wisselende samenstelling, elke 
tweede zaterdagmorgen van de maand in twee uur 
tijd een gebied of een deel ervan intensief 
doorzoekt op de aanwezigheid van paddenstoelen. 
De gebieden maken onderdeel uit van het 
Landelijke Meetnet, en de gegevens die onze 
maandelijkse speurtocht opleveren, worden aan het 
landelijk netwerk doorgegeven.  
We doen dit het hele jaar door. Toen ik twee jaar 
geleden voor het eerst met de groep kennismaakte, 
was ik verbaasd over die regelmaat. Een paar keer 
in de herfst, en dan nog een keertje in het voorjaar 
leken mij op grond van wat ik van paddenstoelen 
wist, meer voor de hand liggend. Inmiddels weet ik 
beter. In Nederland komen tussen de 3.000 en 
4.000 verschillende soorten paddestoelen voor. 
Deze variëren in grootte van een speldenknopje dat 
alleen onder een loepje is te zien, tot de enorme 
Reuzenbovist en de Zadelzwam. Ook in 
verschijningstijd is er veel variatie. De nadruk ligt 
weliswaar op het najaar, maar er zijn ook soorten 
die pas verschijnen nadat het heeft gevroren. En er 
zijn houtige zwammen, die zo taai zijn dat ze rustig 
het hele jaar aan een boom of boomstronk zijn te 
vinden. Loop maar eens Nieuw Leeuwenhorst 
binnen vanaf het Westeinde, ga rechtsaf het 
bruggetje over, en na zo’n 50 meter links treft u 
altijd de Witte Bultzwam aan. Daarnaast behoren 
tal van soorten die geen hoed en geen steel 
vormen, maar wel als een plakkaat op een tak of 
een stam zitten, ook in veel gevallen tot de 
paddenstoelen. Ook die komen bijna het hele jaar 
door voor. Sommigen met een herkenbare geur, 
zoals de Ziekenhuisboomkorst, anderen die het de 

vinder een stuk lastiger maken. Maar niet getreurd, 
elke tweede maandag van de maand is het 
determineren in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Dat betekent dat de standaardwerken op tafel 
komen, er preparaten moeten worden gemaakt, en 
goed moet worden gekeken naar lengte en vorm 
van de sporen. En dan nog kan het gebeuren dat 
zelfs de meest doorgewinterde leden van de groep 
met een vraagteken blijven zitten. Niet elke 
paddestoel haalt overigens de maandagavond. 
Soms is het al tijdens de excursie proeven 
geblazen, want ook daaraan valt soms veel af te 
leiden. In een enkel geval hebben er zoveel leden 
al geproefd, dat er te weinig overblijft voor 
determinatie.  
Wellicht vraagt u zich af of er een gedegen kennis 
is vereist om lid te worden van de werkgroep. Voor 
mij is het antwoord helder: nee. Zelf trad ik twee 
jaar geleden toe, met wat beperkte kennis van 
enkele grotere soorten. De eerste keer duizelden 
me de namen, en dacht ik dat ik het nooit zou 
leren. Er is echter veel geduld in de groep, en 
examens worden niet afgenomen. Wel kan het 
gebeuren, dat er net als bij de paddenstoel, 
mycelium aan het groeien slaat, maar dan bij de 
beginnende deelnemer. Boeken worden 
aangeschaft, een lidmaatschap van de Nederlandse 
Mycologische Vereniging vindt plaats, en de 
jaarlijkse Zwamdag van Zuid-Holland ligt binnen 
handbereik. Zo kan het gaan, maar het hoeft niet. 
Ten slotte is er ook nog interesse in meer dan 
alleen paddenstoelen. Wie iets over vogels of de 
inheemse flora weet, die mag zijn kennis 
ruimhartig delen.  
 
Wie een keer mee wil lopen, kan het beste vooraf 
met Lutgarde Roelandt (telefoon 071-3610396) 
contact opnemen over de plaats waar we de 
desbetreffende zaterdag naar toe gaan. Wie weet 
tot ziens. 
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Huismussenproject Noordwijk 2006 
 
Jan Jacobs 
 
In Noordwijk heeft de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk een eigen onderzoek 
gelanceerd naar het broedgedrag van de huismus. 
Gefinancierd met een subsidie van het 
Baalbergenfonds zijn 20 mussennestkasten 
aangeschaft.  
Elke kast geeft broedgelegenheid aan drie paren 
huismussen. 
De kasten zijn aan geïnteresseerde leden ter 
beschikking gesteld en in Noordwijk en omgeving 
opgehangen op plaatsen waar nu mussen broeden 
en op enkele plaatsen waar de mussen recent zijn 
verdwenen. De nestkasten blijven eigendom van 
onze vereniging. Blijkt dat in 2006 en 2007 geen 
mussen in de kast hebben gebroed, dan wordt de 
kast weggehaald en wordt een andere  locatie 
gezocht. Bij broedsucces blijft de kast hangen en 
kan de kast voor een zacht prijsje worden 
overgenomen. 

Mussen laten het voorlopig nog afweten! 
 
De resultaten van het eerste jaar zijn nog niet 
overweldigend. Bij een inventarisatie van de 
kasten is gebleken dat er in totaal slechts 3 
nestkasten bezet zijn geweest. Niet door 
huismussen, maar alle drie door pimpelmezen! 
Huismussen zijn niet in de kasten gezien. Ook 
geen koolmezen of andere vogels. 
 

Toch zijn op 18 locaties regelmatig huismussen 
gezien.  
Bij de meesten broeden ze ook in de directe 
omgeving. Dat roept dan de vraag op of er soms 
iets mis is met de kasten.  
Van verschillende kanten werd geopperd of de 
invliegopening (33 mm) wel groot genoeg is voor 
de mus. En of er niet een aanvliegstokje onder de 
opening moet zitten. Misschien zijn de kasten voor 
de mussen te smal of te diep. 
Ook werd gesuggereerd dat de start van het project 
misschien te laat in het broedseizoen zou zijn. 
Mussen broeden namelijk op de plaatsen waar ze ’s 
winters ook overnachten en de kasten zijn  pas in 
maart en april opgehangen. 
Er zijn dus vragen genoeg. Het komende seizoen 
kan daar mogelijk een antwoord op geven. We zijn 
benieuwd. 
 

 
Huismus foto: Piet Broekhof 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Het clandestien vangen van een konijntje in het 
duin, is lang een geliefde bezigheid geweest. 
Inwoners van Noordwijk, maar meer nog van 
Noordwijkerhout, verdienden met het zetten van 

strikken een centje bij. Dat het jachtrecht in de 
duinen was verpacht, dat de jachtheer daarvoor 
geld had betaald, daar zaten ze niet zo mee. Naar 
de mening van veel dorpelingen was het duin, en 
de konijnen in het duin, van iedereen. Een bekende 
stroper uit Noordwijkerhout zei het eens zo: `Ik 
was wel een stroper, maar heb nooit gestolen. 
Stropen was vroeger een eer als je er in de winter 
je brood mee kon verdienen.`  
Het bij nacht en ontij in het duin zijn, want daar 
komt het bij het stropen op neer, was gewoonlijk 
aan mannen voorbehouden. Toch was er in de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog een vrouwelijk 
lid van een bekende stropersfamilie in Noordwijk, 
die graag een konijn verschalkte. Het stropen 
gebeurde het meest in de winter en het liefst met 
slecht weer. De jachtopzichters bleven dan liever 
thuis en als ze al in duin waren, was het voor hen 
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moeilijk te horen waar stropers bezig waren. Er 
werd het meest met strikken gestroopt. Op de 
paadjes die de konijnen volgen werd een strik van 
koperdraad gehangen. Daar kwam het beest met de 
kop in vast te zitten en legde al snel het loodje. 
Brutale stropers belaagden de konijnen ook wel 
met het geweer. Ze gebruikten daarbij een fel licht, 
een lichtbak, waarin het konijn als aan de grond 
genageld bleef zitten en werd neergeknald.  
Het was de taak van de jachtopzichters om de 
stropers uit het veld te houden. Ze werden voor dat 
doel door de jachtheer aangesteld en moesten 
daarnaast ook op andere manieren zorgen dat de 
wildstand op peil bleef. Zo kweekten ze in de 
zomer Fazanten die in het najaar werden 
losgelaten.  
Voor het uitbroeden van de fazanteneieren werd 
vaak een kip gebruikt. Het was dan ook in die tijd 
niet ongebruikelijk een kip met een toom jonge 
Fazantjes door het duin te zien scharrelen. Niet 
alleen de stropers werden door de jachtopzichter 
achter de gat gezeten; ook roofvogels, wezels, 
hermelijnen en bunzings werden te vuur en te 
zwaard bestreden.  

Jachtopziender Engel van der Meulen ten zuiden van het Pannenland 
 
 Een bekende jachtopzichter was ooit Engel van 
der Meulen. Hij woonde midden in het duin, iets 
ten noorden van het zweefvliegveld. Een zoon van 
deze Van der Meulen, ook met de voornaam Engel, 
schreef in de jaren veertig van de vorige eeuw een 
boek, Stropers, over zijn ervaringen in het 
jachtveld.  
Hij schreef onder een pseudoniem, T. Starrebroek, 
genoemd naar een deel van de huidige duinen van 
de Amsterdamse Waterleiding. In zijn boek komt 

duidelijk naar voren, dat het jachtopzichter zijn een 
hard bestaan was. Overdag druk met het kweken 
en voeren van de Fazanten en `s nachts achter de 
stropers aan. En dat voor een klein weekgeld, dat 
met het schieten van konijnen werd aangevuld. 
Niet alleen waren ex-stropers de beste 
jachtopzichters, maar de jachtopzichters ook de 
beste stropers. 

 
Uit het boek blijkt tevens, dat de stropers waar Van 
der Meulen mee te maken kreeg bepaald geen lieve 
jongens waren. Sommigen zagen er geen been in 
om met een schot hagel de jachtopzichter van het 
lijf te houden. Ook de ruiten van de woning van de 
jachtopzichter werden wel eens aan diggelen 
geschoten.  
Om die reden liet Van Limburg Stirum zijn 
jachthuis in het duin van stalen luiken voorzien. Of 
Van der Meulen vanwege dergelijke ervaringen 
Noordwijk verliet weet ik niet, maar na de oorlog 
vertrok hij naar een jachtveld in Twente. Ook over 
zijn belevenissen daar schreef hij een boek onder 
de titel Grensvolk. Het stropersvolk was daar 
echter niet minder gevaarlijk. Een van de collega`s 
van Van der Meulen werd in de periode dat hij 
daar werkte, door een stroper om het leven 
gebracht.  
Wat dat betreft had Van der Meulen beter in 
Noordwijk kunnen blijven. De stropers hier waren 
geen lieverdjes, maar brachten je niet om zeep. 
 
W.Andelaar 
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Slaaptrek 
 
Hein Verkade 
Vogeltrek behoort tot de meest bekende 
natuurverschijnselen. Ieder najaar trekken 
miljoenen vogels uit noordelijke streken richting 
het warme zuiden. In Noordwijk is deze gestuwde 
trek langs de kust goed te volgen. Met name in 
oktober vliegen grote groepen vinken, spreeuwen 
en lijsterachtigen bij zuidenwind laag over de 
duinen richting Frankrijk. De terugtrek in het 
voorjaar vindt veelal buiten ons gezichtsbereik 
plaats. Gek genoeg gebeurt dit over zee meestal 
andersom. Vooral bij noordoostenwind vliegen in 
het voorjaar duizenden eenden en steltlopers laag 
over zee naar hun broedgebieden in Scandinavië en 
Rusland. De najaarstrek boven zee is veel minder 
spectaculair. Alleen tijdens westerstormen worden 
echte zeevogels in kleine aantallen richting de kust 
geblazen. 
Naast de voor- en najaarstrek zijn nog andere 
vormen van vogeltrek te onderscheiden. Allereerst 
de vorsttrek. Veel ganzen, eenden en steltlopers 
overwinteren in het waterrijke Nederland. Wanneer 
de vorst invalt, bevriezen water en bodem 
waardoor het voedsel onbereikbaar wordt. Op dat 
moment besluiten al die wintergasten verder naar 
het zuiden te trekken. De ligging van de vorstgrens 
bepaalt hoever zij doorvliegen. Zodra het gaat 
dooien, komen de meeste vogels snel weer terug. 
Wanneer een kou-inval met sneeuw gepaard gaat 
kan vorsttrek heel massaal worden. Met name 
tijdens het begin van de strenge winter 1978/1979 
was dit buitengewoon spectaculair. 
Een andere bekende vorm van trek is getijdentrek. 
We genieten daar steeds weer van tijdens onze 
jaarlijkse waddenexcursies. Wanneer het vloed 
wordt vliegen honderdduizenden vogels in grote 
groepen naar hoogwatervluchtplaatsen. Zij keren 
bij  vallend water weer terug naar de droogvallende 
wadplaten. Ook hier gaat het  vooral om steltlopers 
en eenden. Bij ons in de buurt kan de oplettende 
vogelspieder ook iets van getijdentrek opmerken. 
Tijdens laagwater foerageren veel meeuwen en ook 
Scholeksters op het strand. Zeker op drukke dagen 
verdwijnen de meeste vogels wanneer het 
hoogwater wordt. Zij overtijen onder andere in de 
Binnenwatering van Katwijk. Tijdens laagwater is 
het daar aanzienlijk rustiger met vogels. 
Zoals de titel reeds aankondigt bestaat er nog een 
vorm van vogeltrek, namelijk slaaptrek. Sommige 
vogelsoorten overnachten in grote groepen. 
Veiligheid en het doorgeven van goede 
foerageerplekken zijn redenen voor dit sociale 
gedrag. Zo slapen ganzen bij voorkeur gezamenlijk 

op het water, onbereikbaar voor grondpredatoren. 
’s Morgens vliegen zij groepsgewijs terug naar de 
weilanden om te grazen. Ook Spreeuwen maken in 
grote groepen gebruik van overnachtingsplaatsen. 
Ronduit legendarisch was de slaapplaats op 
landgoed Offem in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw. Honderdduizenden vogels verzamelden zich 
iedere avond op dit landgoed om er de nacht door 
te brengen. Dit gebeurde zo massaal dat de 
rododendrons het begaven onder het gewicht en de 
uitwerpselen van de vele spreeuwen. De 
toenmalige eigenaar zette een gaskanon in om de 
vogels te verjagen. De slaapplaats verdween 
tenslotte en verplaatste zich naar de bosjes rond 
Postbrug bij de Sikkens. Slaapplaatsen zijn 
sowieso niet altijd gebonden aan dezelfde plek. 
Eind 2005 sliepen vele honderden spreeuwen in de 
lindebomen langs het Lindenplein in Noordwijk-
Binnen. Toen half december de laatste bladeren 
van de bomen vielen verdwenen de spreeuwen met 
onbekende bestemming. Zij voelden zich kennelijk 
niet meer veilig in de kale bomen. 
 

 
foto: Dick Passchier  
 
Kauwtjes verzamelen zich graag in grote groepen 
om te overnachten. Dit werd in september 2006 
duidelijk toen wij iedere avond dankzij het mooie 
weer buiten aten. Het viel op dat in de loop van de 
avond een stroom kauwtjes op gang kwam die 
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strak naar het zuidwesten vloog. Na 
zonsondergang droogde deze stroom weer even 
snel op als hij gekomen was. 
De volgende avond was het wederom raak en werd 
besloten de trekkende Kauwtjes te tellen. De avond 
daarop gebeurde dit weer. Onder aan de streep 
bleek het om meer dan 1000 vogels per avond te 
gaan. Leuk was te zien dat het dak van de St. 
Jeroenskerk als tussenstation werd gebruikt. 
Sommige groepjes stopten kort op het dak om even 
later luid kakelend hun reis voort te zetten. Half 
september gaat de zon om 20.00 uur onder. Het 
hoogtepunt van de trek viel zo’n half uur tot drie 
kwartier daarvoor. Op 12 september was het 
onbewolkt, de dag erna hing er hoge bewolking 
boven zee, waar de zon achter verdween. Prompt 
lag toen de piek van de trek ongeveer een kwartier 
vroeger. 
 

 19.00-
19.15 

19.15-
19.30 

19.30-
19.45 

19.45-
20.00 

20.00-
20.15 totaal

12/9/2006 92 178 652 112 21 1055
13/9/2006 179 422 467 264 0 1332
 
Aantallen Kauwtjes trekkend over Noordwijk-
Binnen op weg naar hun slaapplaats op 12 en 13 
september 2006. 
 
Benieuwd naar welke slaapplek de kauwtjes 
hadden gekozen werden de vogels op 14 september 
per fiets gevolgd. Dus op naar het zuidwesten en 
zien waar je uitkomt. De Berghstichting leek een 
goede plek voor een slaapplaats. Daar aangekomen 
was er geen vogel te bekennen. De Estec ten 

zuiden hiervan bleek weer als tussenstation te 
fungeren, want er zaten ook hier kleine groepjes 
druk kakelend bijeen. Ditzelfde gold voor het dak 
van supermarkt Lidl in de wijk Rijnsoever in 
Katwijk. Van een slaapplaats kon gezien de kleine 
aantallen wederom geen sprake zijn. Dit betekende 
verder doorfietsen richting Katwijk aan Zee. Van 
een afstand was te zien dat de hoge zendmast in de 
wijk Hoornes een grote aantrekkingskracht had op 
kauwtjes. Daar aangekomen bleek dat er ook in de 
bomen en op de daken eromheen honderden zaten. 
Het waren drukke nerveuze groepen die om het 
minste of geringste het luchtruim kozen om daarna 
even snel weer terug te keren. 
De groep werd steeds aangevuld met nieuwe 
vogels die vanuit alle richtingen kwamen 
aanvliegen. Het schemerde inmiddels flink toen het 
grootste deel van de groep over het 
Uitwateringskanaal heen vloog en neerstreek in de 
bomen en op de daken van de Digros en de 
Rabobank. Het aantal vogels was moeilijk te 
schatten, maar het moeten er zeker enige 
duizenden zijn geweest. Het centrum van Katwijk 
aan Zee was de uiteindelijke bestemming van al 
die trekkende kauwtjes die over Noordwijk vlogen.   
Tijdens de kauwtjestelling viel het op dat er ook 
groepjes Halsbandparkieten zuidwaarts trokken. 
Het is bekend dat zij via verschillende 
voorverzamelplaatsen uiteindelijk in een parkje in 
Voorburg gaan slapen. Hier worden soms meer dan 
2000 vogels geteld, ongetwijfeld  een schitterend 
schouwspel.  
 

 

foto: Dick Passchier  
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 
Erik de Boer, Peter Doedwijk, Jolanda Janssen en 
Marieke Wensink 2006. POEPBOEK drukwerk 
van europese dieren. Uitgeverij TeKijk, 
Amsterdam. 120 p. Prijs € 14,95. 
 

 
 

Dit kleine boekje (10,5 x 18,5 cm) probeert op 
speelse wijze de wandelaar te interesseren voor 
alle stront (om in de stijl van het boekje te blijven) 
die je op een wandeling door bos en veld kunt 
tegenkomen. Het boekje heeft een originele 
opbouw. Op de linkerpagina staat steeds een tekst 
die wat te maken heeft met poep en op de 
rechterpagina wordt steeds een drol van een 
bepaald beest afgebeeld, vergezeld van een korte 
beschrijving. Zo zijn op de linkerpagina 
bijvoorbeeld te vinden: spreekwoorden met poep, 
kak en stront; de herkomst van de uitdrukking: 
zevenkleuren schijten; iets over losse flodders, enz. 
Op de rechterpagina worden de drollen niet in een 
duidelijk herkenbare volgorde besproken. Welk 
idee zit er achter een rijtje als: rat, zwaluw, haas, 
edelhert, regenworm, koolmees? De schrijvers 
roepen de lezer op om ook de site 
www.poepboek.nl te bezoeken en foto’s van 
uitwerpselen (dit nette woord wordt zelden 
gebruikt!) in te sturen. 

 
 
Wim de Gans 2006. Geologieboek Nederland. 
ANWB B.V. Den Haag. 160 p. Prijs € 17.95. 
 

 
 
Op 20 januari 2006 verzorgde de heer G. 
Remmelts voor de jeugdclub een workshop over 
stenen. Bij die gelegenheid deed hij ons dit 
schitterende boek cadeau! Dit prachtig 
geïllustreerde boek nodigt uit tot bladeren en lezen. 
Talrijk zijn de historische kaarten, 
dwarsdoorsneden van het landschap en de 
instructieve luchtfoto’s. De prachtige luchtfoto van 
de Elsgeesterpolder zou je zo willen toesturen aan 
allen die plannen smeden om hier een 
glastuinbouwgebied te vestigen. De lopende tekst 
wordt vele malen onderbroken door goed 
geïllustreerde kaderteksten over vaak verrassende 
onderwerpen. Zo is te lezen waarom de slag op de 
Mookerhei wel slecht moest aflopen voor 
Lodewijk van Nassau. Een ander blok gaat in op 
tsunami’s en toont een historische afbeelding van 
de ‘waterschudding’ op de Haarlemmermeer in 
1755 ten tijde van de aardbeving in Lissabon. 
Met grote belangstelling heb ik het stuk over 
pingo-ruïnes gelezen, nooit beseffend dat pas in 
1954 het inzicht doorbrak dat de merkwaardige 
ronde meertjes en veentjes in Drenthe en op de 
Veluwe door smeltend, ingesloten ijs zijn ontstaan. 
Instructieve foto’s uit Siberië en Canada illustreren 
dit onderwerp. De ijstijden komen uiteraard op 
veel plaatsen terug in dit boek. 
Heel leuk is ook het hoofdstuk”Geologie in de 
stad”. Hierin wordt de lezer geattendeerd op 
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verzakte gevels vanwege oude, gedempte 
waterloopjes in de ondergrond en op de 
bouwmaterialen van bijvoorbeeld het Paleis op de 
Dam en de Sint Servaas in Maastricht. 
Bij dit boek hoort een klein formaat Routegids. 
Hierin worden 30 locaties kort beschreven, 
voorzien van een duidelijk kaartje. Je krijgt meteen 
zin hiermee op stap te gaan. 
 
 
Johan van Bennekom 2001. Geschiedenis van het 
Zoölogisch Station en het Nederlands Instituut 
voor Onderzoek der Zee. NIOZ, Den Burg, 
Texel. 128p. Niet in de handel. 
 
Op het NIOZ op Texel is recentelijk het plan 
opgevat om in een publicatie de betekenis van Jan 
Verwey voor het instituut te belichten. Daarbij 
vroeg men zich af wat Jan Verwey al zo deed 
voordat hij op 32-jarige leeftijd tot directeur van 
het Zoölogisch Station in Den Helder werd 
benoemd. Vermoedelijk via onze website kreeg de 
initiatiefnemer, Edward Bonne, het 
telefoonnummer van Ineke van Dijk te pakken. Dit 
leidde er toe dat Coby en ik op 17 februari naar 
Texel togen om de bekende blauwe ordner uit het 
Jan Verwey Natuurcentrum uit te lenen. Edward 
Bonne en Jan Boon (PR-man van het NIOZ) 
werden razend enthousiast en noemden de map 
“een ware goudmijn”. Zij lieten ons ook de Jan-
Verweybank bij het NIOZ-haventje zien. Deze 
bank werd hier geplaatst na de pensionering van 
Verwey in 1965. 

Van Jan Boon ontvingen wij het hierboven 
genoemde gedenkboek ter gelegenheid van het 
125-jarig bestaan van het instituut. Hierin wordt 
uiteraard ook ingegaan op de periode in het leven 
van Jan Verwey waarvan we eigenlijk niet zoveel 
weten. De vogelactiviteiten van Jan Verwey in 
Noordwijk vonden immers voor zijn 
vijfentwintigste plaats. Omdat Verwey 33 jaar 
directeur van het instituut is geweest, komt zijn 
betekenis voor het instituut uitgebreid ter sprake. 
Bij zijn aantreden in 1931 trof hij in Den Helder 
“een oude verwaarloosde rotzooi” aan. Ondanks de 
crisistijd wist hij het instituut aanzien te geven. 
Wel werd in de universitaire wereld geklaagd over 
het feit dat hij geen wetenschappelijke publicaties 
het licht deed zien, “hoewel er stapels interessante 
aantekeningen op zijn bureau liggen”. In de oorlog 
lag het onderzoek geheel stil omdat de Duitsers het 
gebouw in Den Helder bezetten. Na de oorlog 
bleef het door gebrek aan middelen eerst nog 
tobben, maar na 1955 werd het snel beter. In 1963 
werd begonnen met de bouw van de nieuwe 
vestiging op Texel.  
Over de activiteiten van Jan Verwey in zijn 
Noordwijkse jaren is bij ons behoorlijk wat 
bekend. Dat kan niet gezegd worden over zijn 
betekenis voor het onderzoek der zee. We moesten 
ons tot nu toe ‘behelpen’ met wat Voous daarover 
meedeelt in zijn boek In de ban van vogels. In het 
hier besproken gedenkboek van het NIOZ wordt 
deze leemte mooi opgevuld. Gelet op wat de 
Edward Bonne en Jan Boon van plan zijn, worden 
we in de loop van dit jaar daar nog veel uitvoeriger 
over geïnformeerd. 

HET JAAR UIT MET EENDEN EN GANZEN 
 

Koene Vegter 
 
In de laatste week van het jaar 2006 kan men zelfs 
aan twee excursies van de Natuur- en 
Vogelvereniging Noordwijk deelnemen. Zo 
vertrekt in de ochtend van Tweede Kerstdag  een 
15-tal leden uit Kerstdorp Noordwijk naar de 
Amsterdamse Waterleidingduinen om via de recent 
van zijn kuilen beroofde ingang bij het Panneland 
te beginnen met de haast al weer traditionele 
kerstwandeling. Met enige moeite krijg ik zowaar 
mijn gezinsleden mee, die wel willen lopen maar 
niet willen stilstaan en daarom altijd huiverig zijn 
ten opzichte van natuurexcursies. Maar deze keer 
zijn ze wel tevreden. Er wordt een behoorlijke 
afstand afgelegd richting Vogelhut en Oranjekom 
en de stops met explicatie worden ook 
gewaardeerd. Zeker nadat al snel een tiental 
Damherten vanuit een mistige bosrand 

tevoorschijn komt om zich zonder gêne te laten 
bewonderen. Verder zijn het vooral de watervogels 
die worden waargenomen: Kuifeend, Krakeend, 
Slobeend, Tafeleend, Wintertaling, Brilduiker en 
zeker een tiental Grote Zaagbekken. Dankzij 
vogelgeluidenexpert Dineke Kistenmaker kunnen 
daar nog Goudhaan, Zwarte Mees, Grote Bonte 
Specht en Boomklever aan worden toegevoegd. 
Een juveniele Havik vliegt over ons hoofd en een 
enkeling vangt nog een glimp op van een IJsvogel. 
Ook worden mossen, nog bloeiende planten als 
Koekoeksbloem en paddestoelen als Judasoor, 
desnoods met behulp van de spiegelloep van Kees 
Verweij, op naam gebracht.  
Warm gelopen en tevreden kan men zo huiswaarts 
keren om zich al vast mentaal voor te bereiden op 
de aanmerkelijk vroeger van start gaande maar nog 
veel traditionelere Ganzenexcursie op een van de 
laatste dagen van het jaar. Mijn gezin laat het nu 
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geheel afweten maar een 30-tal meer geharnaste 
leden kan tussen alle mistige grijzigheid in, van 
een onverwacht mooie dag gaan genieten.  
Nadat het grote gezelschap zich met enige moeite 
over de beschikbare auto’s heeft verdeeld, begint 
het al met de waarneming van een tiental 
Ooievaars op lichtmasten ter hoogte van Ikea 
Delft. Maar met een beetje mazzel kun je dat elke 
dag wel zien, dus door naar onze eerste stop bij het 
haventje met de pont naar Tiengemeten, waar een 
koppel van zeven overvliegende Kleine Zwanen 
wordt waargenomen en dat begint er al meer op te 
lijken. Perfect wordt het natuurlijk wanneer je bij 
de Korendijkse Slikken aangekomen niet alleen 
een groepje Dwergganzen mag noteren, maar 
temidden van de talloze Brandganzen ook je eerste 
Roodhalsgans ooit kunt opschrijven.  
‘Op dit punt gekomen, ligt alles open’ staat dan 
ook in de weg gegraveerd en de op de dijkjes 
snijdend koude wind wordt gelijk weer dragelijk. 
Kolganzen, Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen, 
op- en aanvliegende Grote Zilverreigers alsof het 
niks is, een verdwaalde Lepelaar - het houdt maar 
niet op. Ook de in de als vanouds voortreffelijke 
routebeschrijving van Jelle van Dijk al 
geannonceerde Slechtvalk laat zich in een 
hoogspanningsmast bij de Ventjagersplaten 
stoïcijns bewonderen. Het wordt tijd voor een 
koffiestop, maar de vanouds bekende Herenkeet is 

niet berekend op dergelijke groepsgroottes, zodat 
wij uitwijken naar Restaurant Grevelingen, een 
prima alternatief waar via selfservice in rap tempo 
snert met, dan wel koffie met, uitgeserveerd wordt. 
En dat is ook wel nodig want het excursie-
programma behelst veel, zoveel dat een verbaasde 
collega-vogelaar uitroept hier wel twee dagen voor 
nodig te hebben.  
Verder dus richting Brouwersdam, op weg waar 
naartoe ook nog eens Toendrarietganzen, prachtig 
mooi op het licht Kluten, Kleine Zilverreigers, 
Pijlstaarteenden, een Sneeuwgors en een Bruine 
Kiekendief worden gezien. 
Bij de dam aangekomen is het na zoveel moois een 
beetje armoe troef zonder duikers of IJseenden, 
maar nog wel Middelste Zaagbekken, vissende 
Zeehonden, Paarse Strandlopers en een eenzaam 
voortploeterende Alk.  
In het gebied Oudendijk richting Stellendam begint 
de vermoeidheid toe te slaan en keren de eerste 
equipes al weer huiswaarts maar de getrouwen die 
tot het laatste daglicht overeind blijven kunnen hier 
nog het genoegen smaken van een langs jagende 
Smelleken en een overwiekend vrouwtje Blauwe 
Kiekendief, tot ook zij getroost en gesterkt voor 
het zich nu snel aankondigende nieuwe jaar 
huiswaarts keren.  
 

 
 

 Speurend naar Damherten in Waterleidingduinen  
 

  Turend naar Roodhalsgans op       
    Korendijkse slikken. 
 foto’s: Koene Vegter 
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Een spoor van otterschelpen op het strand. 
 
Gert Slager 
 
U weet het wel: het strand is bij uitstek een 
dynamisch gebied. Die dynamiek laat zich uit 
vergroten als de storm snelheden bereikt van over 
de honderd km per uur. Razende golven denderen 
dan richting onze duinenrij. Opnieuw raak je onder 
de indruk van het natuurgeweld. Twee 
opeenvolgende donderdagen in januari 2007, was 
de wind heer en meester. De zee geeft en de zee 
neemt, zo melden wij elkaar. Vooral aan de Noord-
Hollandse kust (Heemskerk) is er het nodige zand 
in zee verdwenen, maar ook op ons eigen stuk 
Katwijk-Noordwijk heeft de zee genomen. Dat 
zand verdwijnt en komt voor de kust terecht en 
Rijkswaterstaat veronderstelt dat het gefaseerd 
weer terug zal komen. Dat zou heel mooi zijn, 
maar we moeten dat natuurlijk wel even 
afwachten.  

 
       foto: Gert Slager  
De zee heeft ook gegeven. In al mijn loopuurtjes 
op het strand zijn mij nog nooit zoveel 
eendenmossels (Lepas anatifera) onder ogen 
gekomen als de laatste paar keren. Op schoenen, 
balken, planken  en touwen waren de nog levende 
rankpotigen waarneembaar.   
De vloedlijn vertoonde ook vele wulkeieren, 
schilden van de inktvis, riemwier, knotswier, 
hauwwier, vezelwier en verkommerende zeesterren 
(vele exemplaren al aangepikt). Waar ik ook 
aandacht aan heb geschonken is de aanwezigheid 
van vele otterschelpen (Lutraria lutraria) in de 
vloedlijn. Ik heb me alleen gericht op exemplaren 
waarvan de kleppen nog aan elkaar zaten 
(sommige nog met kleine vleesresten).Als we de 
binnenkant van de doubletten bekijken dan vallen 
ons een paar zaken op: de bruine propjes bij het 
slot. Ze passen precies in de driehoekige uitsparing 
die naar beneden toe uitloopt. Dat zien we zowel in 
de linker- als in de rechterklep. Mocht u nog 
twijfelen of u te maken hebt met een otterschelp 

dan wel een strandgaper (Mya arenaria) dan zit 
hier een belangrijk determinatiekenmerk.  
Geen lepelvormig uitsteeksel ( in de linkerklep) 
zoals bij de strandgapers. Let op de formidabele 
mantelbocht. Deze reikt tot over het midden van de 
schelp. Zij hebben zeer lange syfonen die tot de 
waterkolom reiken voor voedsel en zuurstof. Deze 
kan men gedeeltelijk terugtrekken. Ze zitten dus in 
vergelijking met andere schelpdieren vrij diep ( 30 
- 40 cm) in de bodem. Daar leef je onder normale 
omstandigheden ook redelijk beschermd. Hun voet 
gebruiken ze zelden, vandaar zijn geringe 
afmeting. Ze missen de bewegelijkheid van de 
Ensissoorten (mesheften) die in staat zijn zich snel 
in te graven. De storm heeft de bodem duidelijk 
omgewoeld en de otterschelpen uitgespoeld. Ze 
zijn niet meer in staat om zich in te graven en ten 
dode toe opgeschreven. Waarom spreek ik nu van 
een bijzondere vondst? In de periode tot 2002 
raapte ik een enkele blauwzwarte klep of een enkel 
fragment op. Het waren dikke schelpen. Sinds 
2002 zien we ineens doubletjes van de soort 
verschijnen (klein maar nog bescheiden in 
aantallen) en niet alleen in het stuk Katwijk-
Noordwijk. De schelpen zijn zeer dun.  
Toen ik onder de kraan wat doubletten thuis 
uitspoelde was mijn vinger duidelijk zichtbaar door 
de schelp heen.  

 
foto: Gert Slager 
Nu waren de doubletten groter (tot circa 9 cm) en 
steviger. De buitenkant van de kleppen is met een 
bruin/beige vlies (het periostracum) uitgerust. Deze 
opperhuid is vooral aanwezig bij de onderrand en 
de zijranden. Het aantal van 372 
exemplaren/doubletten, over ongeveer 4 km strand 
tussen Katwijk en Noordwijk,   onderstreept dat de 
soort zich zonder twijfel in de eerste paar km voor 
onze kust gesetteld heeft. Dat betekent dat de 
otterschelp een gewone verschijning is geworden 
tussen de schelpen op ons strand. 
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Kraanvogels in de mist 
 

Op zondag 5 november vertrokken wij uit 
Noordwijk, Katwijk en Valkenburg richting Lac du 
Der-Chantecoq. Na een gezellige rit arriveerden 
we om 16.15 bij Giffaumont. Hier wilden wij even 
een blik op het meer werpen om alvast in de 
stemming te komen, voordat we ons huisje gingen 
opzoeken. Bij het meer waren al heel veel 
vogelaars en de Kraanvogels kwamen in grote 
groepen aan. Onderweg naar het huisje in Outines 
leek er geen eind aan de stroom vogels te komen, 
zoveel vlogen er over. Snel dus de auto aan de kant 
gezet om hier eerst van te genieten. Ons 
onderkomen bleek een heel gezellig oud 
vakwerkhuis te zijn, waar de houtkachel al voor 
ons was aangestoken. Tijd om de naam van de 
streek eer aan te doen en dus de champagne goed 
te laten smaken!! De volgende morgen stonden we 
om ca. 7 uur met een grote groep vogelaars bij het 
meer, maar er hing een zeer dichte mist. Toch was 
het geen verloren ochtend want de lucht was vol 
van het getrompetter en af en toe zag je grijze 
slierten vogels uit de mist opdoemen. Een zeer 
aparte ervaring! In de dagen die volgden hadden 
we nog volop de gelegenheid om de Kraanvogels 
te bekijken, zowel op de landerijen als ’s ochtends 
en ’s avonds bij het meer, overal zagen en hoorden 
we Kraanvogels. De geschatte aantallen gingen 
van 25.000 op zondag naar 40.000 op maandag en 
liep in de loop van de week terug naar 20.000. De 
streek leende zich ook uitstekend om te fietsen, 
alleen bleek de geleende fiets niet zo’n succes.  
 

 
foto: Ineke van Dijk  
 
Maar, met regelmatige koffiepauzes in een heerlijk 
zonnetje en afstappen omdat er leuke soorten 
werden gehoord of te zien waren, was het leed van 
zadelpijn en bijna lege banden te overzien. Behalve 
Kraanvogels waren er ook tientallen Grote 
Zilverreigers te zien. Andere soorten waren o.a.: 

Wulpen, Kieviten, Wintertalingen, Grote 
Zaagbekken, Smienten, Graspiepers, Putters, Witte 
en Grote Gele Kwikstaarten, kneutjes, 
Ringmussen, Veldleeuweriken, Roodborsttapuit, 
Grote Lijsters, Oeverlopers, Matkop, Glanskop, 
Staartmees, Kuifmees, Zwarte Roodstaart, 
Rietgors, Goudvink en Grote Bonte- en Groene 
Spechten. Door de vogelwacht werden we 
gewezen op een Wild zwijn dat op korte afstand 
over de vlakte liep en bij een kleine plas konden 
we een tijdje de verrichtingen van een Beverrat 
volgen. Helaas was het Maison des Oiseaux et du 
Poisson gesloten, maar een bezoek aan het Musee 
du Pays du Der was zeker de moeite waard. Onder 
het dak van de kerk bleek een kerkuil te huizen. 
Dit was te zien aan de braakballen die wij vonden 
en de uitwerpselen langs de muur. Op de terugweg 
naar ons huis werden we verrast door 4 Rode 
Wouwen, achtervolgd door kraaien. Op de laatste 
dag zagen we bij de haven van Giffaumont hoe 
duizenden Aalscholvers, bijgestaan door 
kokmeeuwen, in groepsverband de vissen bij 
elkaar dreven. Regelmatig zagen wij grote vissen 
in de snavels verdwijnen, waarbij sommige vogels 
moeite hadden met slikken en met gestrekte 
nekken bleven rondzwemmen. Ook de Grote 
Zilverreigers hadden flink moeite met het 
wegwerken van zulke grote vissen. De laatste 
avond hebben we nog een nachtwandeling gemaakt 
in het zeer donkere en ogenschijnlijk verlaten dorp 
Outines. Om tien uur ’s avonds gaat nl. de 
straatverlichting uit en is het echt stikdonker. Met 
een zaklantaarn van wel 3 cm. zochten wij onze 
weg wat soms hilarische taferelen opleverde. 
Vrijdag 10 november was het weer tijd om de 
Kraanvogels achter ons te laten. Na een zeer 
hartelijk afscheid van madame Chatelôt, de 
eigenaresse van de gîte, annex 
champagneleverancier, vertrokken we richting 
Nederland. Tot aan Reims zagen we nog 22 
Buizerds, waarvan enkele mooie witte exemplaren, 
en 5 Torenvalken.  
Alle drie kijken wij terug op een mooie maar 
vooral ook gezellige vogeltijd aan het Lac du Der. 
 
Ineke – Annelies – Anneke 
 
Voor belangstellenden, ons vakantieadres was: 
Gite 250 – LES IRIS 
Mme CHATELOT Marie-Therese 
29 rue des Echalas 
51290 OUTINES 
Tel. 03-28-72-58-82fax 03-26-73-44-93 
Email:marietherese_chatelot@yahoo.fr 
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     Opvallende waarnemingen oktober-december 2006 
 
Peter Spierenburg 

Grote Zilverreigers in de polder 
In november vertelde Mennobart van Eerden ons 
in zijn lezing over de Oostvaardersplassen dat er 
daar inmiddels meer dan 100 paar Grote 
Zilverreigers tot broeden komen. Zuid-Holland is 
een belangrijk wintergebied voor deze vogels. In 
verschillende Zuid-Hollandse polders is de Grote 
Zilverreiger een geregelde verschijning geworden. 
Maar in onze regio zagen we tot nu toe niet veel 
van de spectaculaire toename van deze soort.  
 

 
foto Mariska de Graaff  
 
Afgelopen maanden lijkt hier in een kentering in te 
zijn gekomen. In oktober en november werden er 
verschillende malen overtrekkende Grote 
Zilverreigers waargenomen, over zee en over de 
duinen. In november dook er ook één op in Polder 
Hoogeweg. Ook in december was deze regelmatig 
te zien, met andere woorden, een overwinteraar! 
Af en toe waren er zelfs twee aanwezig in ons 
waarnemingengebied.  
Ook rond Vliegveld Valkenburg ten zuiden van 
ons waarnemingengebied verbleef er dit jaar voor 
het eerst een Grote Zilverreiger. Alle reden dus om 
te hopen op een jaarlijkse aanwezigheid in de 
winter van deze reiger in onze omgeving. 
 
 

Najaarstrek …? 
Trektellers op de landtrektelposten langs de 
Hollandse kust keken begin oktober wat verdwaasd 
om zich heen. Waar bleven de golven Vinken en 
de massale binnenkomst van Koperwieken en 
Kramsvogels? Met het warme najaarsweer zijn 
veel vogels langer dan normaal in Scandinavië 
blijven hangen. Nooit eerder is er zoveel 
gespeculeerd over klimaatsverandering als dit 

najaar, maar of nu ook het vertrouwde patroon van 
oktober als dè maand van vogeltrek in de war 
geschopt worden? Twee tot drie weken later dan 
normaal kwamen de Vinken en Lijsters toch nog 
op gang. Tot in december was het merkbaar dat het 
trekseizoen was verlaat. Ligt normaal de trek dan 
al helemaal stil, dit jaar bracht december nog 
dagen met een opvallende doorkomst van Vinken 
en Kepen. Uiteindelijk bleven echte topdagen uit. 
Omdat ook invasiesoorten als Zwarte mees, 
Barmsijs en Kruisbek het volledig af lieten weten 
was het één van de slechtste trekseizoenen aan de 
Hollandse kust ooit. Een soort die van oudsher 
vooral bij landtrektellingen in de herfst wordt 
gezien is de IJsgors.  
De afgelopen 10-15 jaar neemt het aantal 
waarnemingen sterk af. Dit jaar werden er bij de 
trektellingen vanaf de Puinhoop in totaal 3 
opgemerkt, een aantal dat in de jaren tachtig heel 
normaal was voor een ochtend! Het ziet er naar uit 
dat de IJsgors soorten als Bonte Kraai en Frater 
achterna gaat. Dit waren voorheen vaste 
overwinteraars, ook in onze regio. Met de zachtere 
winters blijven deze soorten noordelijker hangen 
en bereiken ze ons land nauwelijks meer. Alles 
verandert in de natuur, maar toch wel jammer dat 
een ochtendje op de Puinhoop in de goede tijd niet 
meer garant staat voor een IJsgors. 

 

Aantal IJsgorzen op landtrektelposten – vroeger en nu 
(aantal per 10 teluren; bron: www. trektellen.nl) 

Jagers over zee 
Sinds het begin van de zeetrektellingen in 
Noordwijk is het REM–eiland steeds een markant 
referentiepunt geweest. “Is-ie al langs de REM” of 
“nu voor de REM” waren bekende uitdrukkingen 
uit de zeetrekhut. Zo konden de nodige bijzondere 
soorten aan elkaar worden aangewezen. Eind 
september is er aan een tijdperk een einde 
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gekomen, de REM is afgebroken. Dat was flink 
wennen voor de zeetrektellers. Het seizoen bracht 
een aantal aardige dagen met  ‘echte’ zeevogels als 
Grauwe Pijlstormvogel, Vaal Stormvogeltje, 
Vorkstaartmeeuw en verschillende jagers. Daarbij 
moet wel gezegd worden dat niet iedereen in de 
hut de bewuste vogel steeds tijdig in beeld had, 
vanwege het gemis van de REM. Een spectaculaire 
dag was 7 oktober, toen alle 4 soorten jagers voor 
de zeetrekhut verschenen, iets wat niet vaak 
gebeurt. Opvallend was dat het beeld, wat betreft 
de jagers, sterk afweek van dat van 2005. In dat 
jaar werden er boven zee veel Middelste Jagers 
werden gezien. De Middelste Jager is een 
broedvogel van de Arctische toendra. In jaren dat 
de lemmingen talrijk zijn en er voedsel in 
overvloed is brengt hij extra veel jongen groot. Het 
jaar 2005 was een bijzonder goed lemmingenjaar, 
met als gevolg dat er grote aantallen jonge 
Middelste Jagers voor onze kust verschenen en 
hier tot diep in de winter rond bleven zwerven. 
Grote Jagers daarentegen lieten zich nauwelijks 
zien in 2005. Dit jaar was het ande 
rsom. Nauwelijks (jonge) Middelste Jagers, maar 
volop Grote Jagers. In de zeetrekhut werden er op 
goede dagen tot 12 genoteerd. Dat het geduchte 

rovers zijn werd onder andere opgemerkt bij de 
telpost Savoy in Katwijk. Tot twee keer toe werd 
hier gezien hoe een Grote Jager een Zilvermeeuw 
uit de lucht plukte, verdronk en opvrat! Grote 
Jagers werden in het verleden sporadisch gezien bij 
de zeetrektellingen, meestal maar enkele per 
seizoen.  
Dat we er nu meer zien komt waarschijnlijk door 
de groei van de broedvogelpopulatie. De helft van 
wereldpopulatie van Grote Jagers broedt in 
Schotland en de aantallen zijn daar de afgelopen 30 
jaar verdubbeld. Mooi die veranderingen in de 
natuur! 
 
Invulformulier: Aankomst zomergasten 2007 
 
Het Invulformulier voor de aankomst van de 
zomergasten in Noordwijk en omgeving is vanaf 
onze website te downloaden, waar ook het meest 
recente nummer van de Strandloper te vinden is. 
Eventueel is het formulier ook op te halen op het 
redactieadres van de Strandloper: Stakman 
Bossestraat 68 te Noordwijk. 
De formulieren kunnen worden ingeleverd bij 
Peter Spierenburg, Hercules 88, 2221 MD in 
Katwijk.

 
 
 
 
 
 
           Het REM-eiland nog in volle glorie !! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De REM wordt afgevoerd, 24 september 2006 
 
 
 
 

Foto’s: KNZHRM Noordwijk 
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Veldwaarnemingen oktober, november, december 2006 
 
Soort Datum Aantal  Locatie Waarnemer 
Parelduiker 15-11  2  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Dodaars 29-12  3  Zwarte Pad ter plaatse  PS  
Grauwe Pijlstormvogel 03-10  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
 07-10  5  over zee Noordwijk ZW in 3 teluren JD  
 24-10  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 31-10  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 13-11  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Vaal Stormvogeltje 07-10  3  over zee Noordwijk ZW; 14.30-17.00u JD AS 
 05-11  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
 14-11  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 09-12  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
 09-12  2  over zee Noordwijk   HV AS 
 28-12  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Grote Zilverreiger 11-10  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 11-10  1  Coepelduynen overvliegend ZW  AB  
 17-10  2  over zee Noordwijk ZW; door P. Broekhof JD  
 08-11  1  Uitwatering overvliegend NW  WNL  
 11-11  1  Elsgeesterpolder-noord ter plaatse  AS  
 13-11  1  Elsgeesterpolder overvliegend N  MG  
 23-11  1  Oud-Leeuwenhorst ter plaatse  AS  
 23-11  1  Polder Hoogeweg koebosjes ter plaatse  AS  
 27-11  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 15-12  1  Polder Hoogeweg koebosjes ter plaatse  JD  
 18-12  2  Polder Hoogeweg koebosjes ter plaatse  AS  
Zwarte Ooievaar 11-10  1  Noordduinen noordrand Noordwijk overvl. W  JD  
Zwarte Ibis 09-10  1  Uitwatering overvliegend Z  VCK  
Lepelaar 03-10  106  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
 11-10  1  Polder Hoogeweg koebosjes ter plaatse  JD  
Kleine Zwaan 03-11  9  Puinhoop overvliegend N  PS AM 
 29-11  3  Polder Hoogeweg foeragerend  MG  
 01-12  3 adult Polder Hoogeweg koebosjes ter plaatse  JD  
Wilde Zwaan 29-11  5  Elsgeesterpolder-noord ter plaatse  JD MG 
Kleine Rietgans 27-11  1105  over zee Noordwijk overvliegend ZW in 2 uur JD  
Grauwe Gans 15-10  6  Elsgeesterpolder rustend  MG  
Sneeuwgans 12-10  2  strand Noordwijk overvliegend ZW; gemeld door P. 

Broekhof. In groepje Rotganzen. 
JD  

Kolgans 15-10  25  Elsgeesterpolder rustend  MG  
Witbuikrotgans 06-10  1  over zee Noordwijk overvliegend Z  PS  
 07-10  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
Rotgans 22-12  1  Middelmors nabij sportpark Rijnsburg VCK  
Wintertaling 26-11  304  Nieuw-Leeuwenhorst vijver   HV  
Krooneend 19-12  2 paar Over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Ijseend 18-10  1  Over zee Noordwijk ZW; neerstrijkend JD  
 24-10  1  Over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 27-10  1  Over zee Noordwijk; voor telpost neerstrijkend JD  
 29-10  1  Over zee Noordwijk overvliegend Z  JD PS 
Zeearend 30-10  1 onv. AWD zuidelijk deel overvliegend Z LVS  
 17-11  1  Langevelderslag   TW  
Ruigpootbuizerd 11-10  1  Noordduinen noordrand Noordw. overvl. ZW  JD  
Visarend 09-10  1  over zee Noordwijk   HV  
Boomvalk 02-10  1  over zee Noordwijk   HV  
 11-10  1  Noordduinen Duindamse Slag ter plaatse  JB  
Patrijs 04-10  6  Astridboulevard overvliegend  KV  
 15-10  8  Elsgeesterpolder foeragerend  MG  
 24-10  7  Polder Hoogeweg foeragerend  MG  
 29-10  10  Noordduinen zeereep ter plaatse thv Bosweg KV  
 10-12  11  Noordwijk aan Zee ter plaatse boulevard  VCK 
Goudplevier 12-12  1200  Elsgeesterpolder-noord rustend  JD MG 
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Drieteenstrandloper 18-12  900  strand paal 81-71   HV  
Paarse Strandloper 11-11  1  over zee Noordwijk overvliegend Z  PS  
 19-11  2  over zee Noordwijk overvliegend Z  PS  
Bokje 22-10  1  's-Gravendijck ter plaatse  VCK  
 30-10  3  Noordduinen Duindamse Slag ter plaatse JD  
Houtsnip 05-11  1  Noordzijderpolder ter plaatse Duinschoten RJ  
 06-11  1  Ruigenhoek duintje overvliegend  RJ  
Witgat 24-12  3  Vinkenveld ter plaatse  PS  
Rosse Franjepoot 02-11  1  over zee Noordwijk NO in groep Drieteentjes JD  
 04-11  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
 04 tot 

06-11  
1  Uitwatering ter plaatse  VCK 

 08-11  1  Uitwatering ter plaatse  WNL  
 14-11  3 adult Uitwatering ter plaatse  WNL  
Middelste Jager 07-10  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD HV AS 
 29-10  3  over zee Noordwijk ZW in 3 teluren  JD PS e.a. 
 01-11  1 1e kj over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Kleine Jager 03-10  6  over zee Noordwijk overvliegend ZW in 1 uur JD  
Kleinste Jager 07-10  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
Grote Jager 07-10  12  over zee Noordwijk  ZW in 3 teluren JD HV AS 
 29-10  9  over zee Noordwijk  ZW in 3 teluren JD PS e.a. 
 26-11  1  over zee Noordwijk overvliegend Z  PS JD 
 29-12  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
Vorkstaartmeeuw 03-10  1  Uitwatering kortstondig tp later zuid VCK  
 29-10  1 onv over zee Noordwijk overvliegend Z  PS AS JD 
 13-11  1 onv over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Geelpootmeeuw 04-11  10  Binnenwatering ter plaatse  VCK  
 22-11  5  Binnenwatering ter plaatse  VCK  
Pontische Meeuw 31-10  1 1e kj Binnenwatering; nov. regelmatig 1-2 aanw.  VCK  
 06-11  3 adult Binnenwatering ter plaatse  WNL  
 29-11  2 2e kj Binnenwatering ter plaatse  VCK  
Grote Burgemeester 03-10  1 3e kj Uitwatering; hele kwartaal regelmatig aanw. VCK  
 04-11  3 onv Binnenwatering ter plaatse; 3e kj en 2 1e kj VCK 
 02-12  2 onv Binnenwatering ter plaatse; 3e kj en 1e kj AS  
 17-12  2 onv Binnenwatering; ; 3e kj en 1e kj PS  
Grote Mantelmeeuw 06-11  197  strand paal 81-71   HV  
 17-12  90  Binnenwatering   PS  
Grote Stern 11-11  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 12-11  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD PS 
Noordse Stern 27-10  1  Uitwatering   VCK  
Zwarte Zeekoet 25-11  1  Langevelderslag overvliegend Zuid  LVS  
Kleine Alk 26-10  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 27-10  1  over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 02-11  1  Rijnsoever ter plaatse in vijver VCK  
 03-11  1  over zee Noordwijk overvliegend NO  JD  
 03-11  2  Uitwatering ter plaatse  VCK  
 04-11  8  strand Noordwijk-provinciegrens; opgeraapt, 6 

dood en 2 levend 
AS  

 04-11  4  over zee Langevelderslag overvliegend  LVS  
 05-11  2  strand Coepelduynen dood gevonden AS  
 05-11  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
 17-12  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
Papegaaiduiker 04-11  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
Zomertortel 15-10  1  St Bavo ter plaatse  RJ  
Halsbandparkiet 29-10  45  Noordduinen Driehoek overvliegend N  KV  
Ransuil 15-10  1  Guytedel  Coepelduynen VCK  
 26-11  1  Rijnsoever overvliegend  VCK  
Velduil 24-10  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
IJsvogel 15-10  1  Zwarte Pad ter plaatse  AS  
 23-10  1  Leidse Vaart thv Fagelsloot overvliegend  KV  
 19-11  1 vr. Bronsgeest ter plaatse  AS  
 19-12  1  Oosterduinse Meer ter plaatse  AS  
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IJsvogel 30-12  1  Nieuw-Leeuwenhorst vijver   HV  
Kuifleeuwerik 09-12  1  Noordwijk aan Zee foeragerend vuurtorenplein AS  
Strandleeuwerik 03-10  1  over zee Langevelderslag overvliegend Z  LVS  
Grote Pieper 12-10  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
 14-10  1  Coepelduynen (Noordwijk) overvl. Z en tp AS  
 21-10  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
Oeverpieper 13-10  2  Binnenwatering   JH  
Grote Gele Kwikstaart 09-12  3  Elsgeesterpolder foeragerend  MG  
Pestvogel 28-12  1  's-Gravendijck overvliegend  WNL  
Roodborsttapuit 07-11  1  Puinhoop ter plaatse  VCK  
Beflijster 25-10  3  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
 25-10  3  Coepelduynen zeereep (Katwijk) ter plaatse  VCK  
Koperwiek 25-10  12610  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
Bladkoning 01-10  1  Boerenburg ter plaatse  AS HV JJ 
 03-10  1  Noordduinen golfbaan ter plaatse  AS  
Klapekster 11-10  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
 24-12  1  AWD Marelberg ter plaatse  DBA  
Oostelijke Kauw 25-10  1  Noordwijk-Binnen (Van de Mortelstraat) JR  
Roek 29-11  1  Rijnsoever   VCK  
Ringmus 22-10  10  's-Gravendijck ter plaatse  VCK  
Europese Kanarie 09-10  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
 26-10  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
Putter 09-12  15  Elsgeesterpolder foeragerend  MG  
Frater 17-11  2  Uitwatering ter plaatse  VCK  
 26-11  2  strand thv zeetrekhut overvliegend Z  PS JD 
Grote Barmsijs 25-10  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
Appelvink 08-10  1  Rijnsoever overvliegend Z VCK  
IJsgors 08-10  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
 14-10  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
 25-10  1  Puinhoop overvliegend Z  VCK  
Sneeuwgors 03-11  4  over zee Noordwijk overvliegend NO  JD  
Dwerggors 24 t/m 

31-12  
1  's-Gravendijck  ter plaatse PS e.a. 

Rietgors 24-12  9  's-Gravendijck   PS  
 
 
Zoogdieren 
Grijze Zeehond 15-10  1  in zee thv zeetrekhut     MG  
Bruinvis 19-11  9  in zee thv zeetrekhut naar noord PS  
Bruinvis 21-12  14  in zee thv zeetrekpost JD  
Dwergmuis 18-11  1   Sollasi,  door kat mee naar binnen genomen. RJ  
 
Vlinders en libellen 
Bruine Winterjuffer 3-10 1  Hoornes Katwijk WNL 
Kolibrievlinder 4-10 1  Hoornes Katwijk WNL 
Atalanta 27-10 1  Hoornes Katwijk WNL 
 

Waarnemers      
AS Ab Steenvoorden  MG    Mariska de Graaff
HV Hein Verkade PS      Peter Spierenburg
JB Joost Bouwmeester RJ      Rob Janson
JD Jelle van Dijk TW    Theo van Woerden
JJ Jan Jacobs VCK  Vogel- en natuurclub Katwijk
JR Job de Ridder WNL  www.waarneming.nl
KV Koene Vegter 
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AANGEBODEN:    
wie het eerst komt, het eerst……… 
 
Een aantal complete jaargangen van de 
Strandloper, t.w. 
Jaargang 18 (1986) tot en met jaargang 32 (2000) 
Enkele losse nummers: 
1985 17e Jaargang nr.4 
1984 16e Jaargang nr.1 
1981 13e Jaargang nr.1 
1980 12e Jaargang nr.1 
1978 10e Jaargang nr.1 
1977  9e Jaargang nr.1 

1976  8e Jaargang nr.1 
1975  7e Jaargang nr.1 
 
Heeft u belangstelling en wilt u ook niet, dat deze 
uitgaven bij het  “oud papier” terechtkomen, dan 
kunt u mij even bellen en dit partijtje Strandlopers 
komen (of laten) ophalen. 
 
Koos Vogelezang 
Oranje Nassaustraat 45 
2202TK Noordwijk 
Tel: 071 3615403 

 
 

IVN Leiden Natuurcursussen 
Alle cursusavonden worden gegeven in:  
het Wellantcollege, locatie Oegstgeest,  

Lange Voort 70, Oegstgeest. 
 
Vogelzangcursus 2007 
Bent U ook zo geboeid door het gedrag van vogels en hun uitbundige zang in het voorjaar? Zou u hier iets meer over willen leren/horen?  
Kom dan in maart naar onze Vogelzangcursus. 
Er is een cursus voor beginners en één voor gevorderden, beide op de volgende drie dinsdagavonden: 13 + 27 maart en 15 mei.  
Er wordt aandacht besteed aan onderwerpen zoals gedrag, vliegen en veren, weidevogels, Sonogrammen en zang, verrekijkers, boeken en cd`s 
Tevens zijn er 8 vogelzangexcursies, van 17 maart t/m 26 mei, op de zaterdagochtenden .Er is een beperkte excursie-mogelijkheid de 
zondagochtenden.   De excursies starten bij zonsopkomst, dus vroeg!!  
We gaan naar verschillende  bos-, weide- en duingebieden  zoals Oud Poelgeest, (Nieuwe) Leeuwenhorst,  Landgoed de Horsten,  Polderpark 
Cronesteyn, Meijendel, Panbos/Berkheide, Amsterdamse waterleidingduinen en de Oostvaardersplassen of de Reeuwijkse Plassen 
 

De kosten zijn € 50,00 incl. lesmateriaal en koffie. 
Voor opgave en informatie kunt u bellen met:  
 Dineke Kistemaker  071 – 361.22.19.       E-mail: dkistemaker@planet.nl 
 

Landschappencursus 2007 
Natuur in eigen buurt: een IVN voorjaarscursus voor de beginner die graag meer wil weten over de specifieke landschappen om ons heen. Waarom is 
de natuur zo anders in het bos dan in de duinen en wat houdt het in stand? Wat leeft er zoal langs onze zanderige kust en waarom is de polder zo'n 
uniek Nederlands landschap? Hoe krijgt de natuur een kans in de stad en welk beleid wordt er gevoerd? Het strand, de duinen, de polder, het bos en 
de stad komen aan bod in 4 excursies op zaterdag- en 1 excursie op zondagochtend, voorafgegaan door 5 boeiende cursusavonden op maandagavond. 
Naast een inleidende dialezing zijn er 2 tot 3 gevarieerde practicumonderdelen, waarin de fascinerende aspecten van zo'n landschap nader worden 
bekeken. U maakt zo niet alleen kennis met o.a. de vogels, planten, bomen en insecten in onze regio, maar ontdekt ook wat hun relaties zijn met 
elkaar en met hun omgeving. 
 
De landschappencursus wordt gegeven in het Wellant College, Lange Voort 70 in Oegstgeest door ervaren en enthousiaste natuurgidsen. 
 

De avonden zijn op 02 en 16 april, 14 en 21 mei en 04 juni 2007 van 19.45 - ± 22.15 uur. De excursies zijn op: 14 en 21 april, 19 en 26 mei, en 
ZONdag 10 juni, meestal van 9.30 uur tot ± 12.00 uur. De kosten van de cursus inclusief koffie / thee (op de avonden) en cursusmateriaal bedragen € 
45,--. 
Voor opgave of informatie kunt u bellen met:  
Bep van Houten:   071 - 514.68.69, e-mail: BepvanHouten@live.nl 
b.g.g. Tine Noordzij:  071 - 517.72.87, e-mail: tenoordzij@cs.com 
 
Voorjaarsduincursus 2007; nieuw! U kunt kiezen voor 1 thema!  
Als u meer wilt weten over de duinen, of meer wilt genieten van uw duinwandelingen, volg dan de IVN duincursus. In deze cursus is er speciale 
aandacht voor het leven in de duinen in het voorjaar.  
De cursus bestaat uit vier woensdagavonden met lezingen en practica over rode bosmieren, vogelzang, zoogdieren en planten. De avonden worden 
gecombineerd met excursies op de eerstvolgende zaterdagochtend en een extra excursie + lezing over het strand. De excursies zijn in verschillende 
gebieden in onze omgeving.  
De cursusavonden vinden plaats in het Wellantcollege, Lange Voort 70 in Oegstgeest. Het cursusgeld bedraagt € 49,25 inclusief cursusmateriaal, 
koffie/thee op de avonden en het boek “Beleef het Duin”. Als U dit boek al hebt, dan is de cursusprijs slechts € 37,50. 
Nieuw! Zit uw agenda al weer te vol om deze cursus in zijn geheel in te plannen? Geeft u dan op voor 1 thema (1 avond met bijbehorende 
excursie) voor de prijs van euro 12,50 per thema.  
De data voor de avonden zijn: 11 april (mieren), 25 april (vogelzang), 9 mei (zoogdieren) en 30 mei (planten). De (bijbehorende) excursies zijn: 14 
april (mieren), 28 (+ evt. 29) april (vogelzang), 11 mei (zoogdieren, vrijdagavond!) en 2 juni (planten). Op 16 juni, vanaf +/- 10.00 uur, is de 
strandlezing met excursie.  
 
Nadere informatie over de Duincursus ook voor opgave van één onderdeel, bij:  
Marleen Lips   071 – 532.44.04 e-mail: marleen.lips@gmail.com 
b.g.g. Bennie van Schoonderwoerd   071 – 532.00.17  E-mail: bennievs@planet.nl 
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