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Bij de voorplaat: 
Grasmus 
Noordduinen, mei 2006 
Foto: Jan Hendriks 
In mei en juni is het krassende liedje van de Grasmus overal in het 
open duin te horen. Lang hoef je niet naar deze zanger te zoeken, 
want hij zit meestal boven in de struiken. Om nog meer op te vallen 
vliegt het mannetje af en toe zingend een eind omhoog om daarna 
terug te keren in de struik waar het liedje begon. Aan de randen van 
het duin wordt soms gezongen vanaf een lantaarnpaal of een 
schoorsteen. 
Grasmussen overwinteren in het Sahelgebied ten zuiden van de 
Sahara. Deze enorme afstand wordt in nachtelijke etappes 
overbrugd. Soms komt een groot deel van de populatie om tijdens de 
trek zoals in 1969 toen slechts een derde deel van de broedvogels 
terugkeerde. Het duurt dan zeker tien jaar voordat de stand het 
vroegere niveau weer heeft bereikt. 
JvD
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Agenda 
 

Lezingen 
 
Vrijdag 28 september 2007 
Kustvorming, zeestromen en kustversterking  
Door Ronald Waterman 
 
Excursies 
 
Donderdag 21 juni 2007  
Gierzwaluwen 
Verzamelen 21.30u op het plein bij Verkade, duurt 
tot 11:00u 
 
Vrijdag 29 juni 2007  
Planten in de Coepelduynen 
Verzamelen 19.00u vanaf het  begin van het 
wandelpad aan de Boerhaaveweg, duurt tot 21.00u 
 
Zaterdag 25 augustus 2007          
Vogels Friese IJsselmeerkust 
Vertrek 07.00u vanaf parkeerterrein Northgohal. 
Terug: omstreeks 18.00u. 
 
Vrijdag 21 september t/m zondag 23 september 
Waddenweekend 
 
Zaterdag 29 september 2007   
Strand Langevelderslag 
Verzamelen 10.00u vanaf het  parkeerterrein 
Langevelderslag, duurt tot 12.00u 
Jeugdactiviteiten 

 
Zaterdag 30 juni 2007                10.00 – 11.00u 
Kriebelkruipers in de sloot 
 
Zaterdag 8 september    10:30 – 11.30 u  
Zeevissen             
 
Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Zaterdag 2 juni 2007  10.00 – 12.00u 
Zaterdag 7 juli 2007   10.00 – 12.00u 
Zaterdag 4 augustus 2007    10.00 – 12.00u 
Zaterdag 1 september 2007 10.00 – 12.00u 

Opening fototentoonstelling 
 
Vrijdag 14 september 2007   16.30 – 17.30u 

Extra openstelling Jan Verwey Natuurcentrum 
in september en oktober 
 
Zaterdag 15 september    10.00 – 12.00u 
Zondag 16 september         14.00 – 16.00u 
Zaterdag 22 september    10.00 – 12.00u 
Zondag 23 september         14.00 – 16.00u 
Zaterdag 29 september    10.00 – 12.00u 
Zondag 30 september         14.00 – 16.00u 
Zaterdag 6 oktober       10.00 – 12.00u 
Zondag 7 oktober                14.00 – 16.00u 

 
 
 

Bestuursmededelingen 
 

Wisselingen in het bestuur 
 
Na 18 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 17 jaar 
als voorzitter, heeft Jelle van Dijk in maart het 
bestuur verlaten. Peter Spierenburg neemt de 
functie van voorzitter van hem over. Op de 
jaarvergadering is vanzelfsprekend aandacht 
besteed aan de jarenlange inzet van Jelle voor de 
vereniging en wat er onder zijn leiding allemaal is 
bereikt. Zelf zorgde hij voor een gedegen terugblik 
op het wel en wee van de vereniging en haar 
voorzitters in de afgelopen jaren. Goed om af en 
toe weer eens scherp te hebben waar je als 
vereniging vandaan komt! Vanwege zijn 
bijzondere verdiensten voor de vereniging en de 
natuur- en vogelbescherming rond Noordwijk in 

het algemeen, werd Jelle vervolgens door de 
jaarvergadering tot erelid benoemd. Hij ontving de 
bijbehorende ‘zilveren strandloper’ en Jaap 
Deelder bood namens de leden een mooi 
kunstwerk aan: een door hem uit hout gesneden 
Grasmus. Natuurlijk wist Jelle de vogel feilloos te 
determineren. Over het erelidmaatschap elders 
meer in deze Strandloper. 
Ook Cock Schrameijer stopt met zijn bestuurstaken 
als secretaris. Hij heeft deze drie jaar lang met 
grote zorgvuldigheid vervuld. Hij heeft een 
systeem opgezet waar zijn opvolger zo mee aan de 
slag kan. Naar die opvolger wordt nog gezocht. 
Cock zal de komende maanden de secretaristaken 
blijven waarnemen. 

 4 



Inmiddels is Ruurd Eisenga bereid gevonden het 
bestuur te komen versterken. Aanstaande 
september zal zijn toetreden tot het bestuur in een 
korte ledenvergadering aan de leden worden 
voorgelegd. Ruurd is al sinds de jeugdclub bij de 
vereniging betrokken en is absoluut een aanwinst 
voor het bestuur. Niet in de laatste plaats, omdat er 
nu weer eens een jonger lid in het bestuur komt. 
 
Thema activiteiten Zee en Strand 
 
Na onze verhuizing naar het nieuwe onderkomen 
aan de Duinweg 13A, is het afgelopen half jaar  
ons programma van activiteiten rond het Jan 
Verwey Natuurcentrum weer goed op gang 
gekomen. Tijd om weer eens wat breder de 
aandacht te vestigen op het natuurcentrum en de 
activiteiten van de vereniging. Hein Verkade 
kwam met het idee een serie activiteiten te 
organiseren rond het thema Zee en Strand. Gezien 
de werkzaamheden in verband met de 
kustversterking een actueel onderwerp voor 
Noordwijk! In september en oktober gaat dit 
gebeuren: een lezing, een tentoonstelling, een 
excursie en jeugdactiviteiten, allemaal rond het 
thema Zee en Strand. Elders in dit nummer vindt u 
het programma.  
We hopen ook zoveel  mogelijk mensen kennis te 
laten maken met het Jan Verwey Natuurcentrum 
op de nieuwe locatie.  
Speciaal hiervoor organiseren we extra inloop-
ochtenden en -middagen, met de mogelijkheid  
strandvondsten te laten determineren.  
Ook is er een fototentoonstelling met foto’s van de 
vele actieve fotografen binnen onze vereniging. Op 
vrijdag 14 september vindt de opening van de 
fototentoonstelling plaats door burgemeester 
Groen. Ook zal hij het eerste nummer van het 
september nummer van de Strandloper in 
ontvangst nemen, dat geheel gewijd zal zijn aan 
Zee en Strand. Bij deze (informele) gelegenheid 
zijn ook onze leden van harte welkom en wij 
hopen velen van u daar te zien. 
 
Folder Natuurlijk Noordwijk 
 
De gemeente Noordwijk heeft in maart de folder 
‘Natuurlijk Noordwijk’ uitgebracht. Hiermee 
wordt een eerste vervolg gegeven aan het vorig 
jaar door de gemeente vastgestelde 
Natuurbeleidsplan. Hierin is een flink aantal 
voorstellen opgenomen voor projecten waarmee de 
natuur rond Noordwijk in de toekomst zijn 
voordeel kan doen, evenals de mensen die van die 
natuur willen genieten. In de folder presenteert de 
gemeente de verscheidenheid van natuurgebieden 

in de omgeving. Noordwijk wil zich hiermee op de 
kaart zetten als badplaats te midden van mooie 
natuurgebieden. Een goede ontwikkeling, met 
kansen om meer projecten uit het 
Natuurbeleidsplan verder op de rails te krijgen, 
zoals bijvoorbeeld de toekomstige vorming van 
een strandreservaat, of de natuurontwikkeling in 
het gebiedje langs de Maandagse Wetering bij de 
voormalige vogeltoren. De vereniging heeft, in de 
personen van Jelle van Dijk als schrijver van de 
teksten en Jan Hendriks en Joost Bouwmeester als 
fotografen, een flink aandeel geleverd in de 
totstandkoming van de folder. 
 
Polder Hoogeweg 
 
De Polder Hoogeweg blijft een continu 
aandachtspunt voor de vereniging. Hij heeft 
inmiddels de status van natuurgebied en het 
streven is, dat boeren hier de natuur voorop stellen 
in hun bedrijfsvoering.  
De animo onder de boeren is nog niet groot, maar 
recent heeft een boer zijn gronden onder agrarisch 
natuurbeheer gebracht en hiervoor ondersteuning 
van de provincie aangevraagd. Ter onderbouwing 
van zijn aanvraag heeft de vereniging gegevens 
beschikbaar gesteld over de aantallen Grutto’s, 
Tureluurs en andere kwetsbare weidevogelsoorten 
in het gebied. Hopelijk volgen meer boeren in de 
polder zijn voorbeeld. 
Verder heeft de vereniging ook gereageerd op een 
evenement op het terrein van Beuk, waarbij er 
helikoptervluchten plaats gaan vinden. De kans dat 
dit de weidevogels in het gebied verstoort, is groot. 
De gemeente heeft uiteindelijk toestemming 
verleend, omdat het gaat om een incidentele 
gebeurtenis. Maar naar aanleiding van onze reactie 
zijn er wel bepalingen opgenomen dat er niet 
boven de polder zelf mag worden gevlogen. 
 
Wandelpad met uitkijkpunt De Blink  
 
In de vorige Strandloper maakten we melding van 
het plan  in het duingebied De Blink een 
wandelpad met een uitkijkpunt aan te leggen. De 
zienswijze die de vereniging heeft ingediend, heeft 
gehoor gevonden bij de provincie. Aan de aanleg 
van het pad is de voorwaarde gesteld, dat er een 
stevige afzetting naast moet komen.  
Ook ons lid de heer Van der Kroft heeft een 
zienswijze op het plan ingediend.  
Naar aanleiding van de zienswijzen en de 
voorwaarden heeft het Zuid-Hollands Landschap 
uiteindelijk besloten, af te zien van het plan. Het 
wandelpad, met alle bijbehorende risico’s van 
verstoring, komt er dus niet in De Blink.
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Uitnodiging voor de ledenvergadering  van 28 september 2007 
 
Peter Spierenburg 
 
Op vrijdag 28 september 2007 zal er, voorafgaand 
aan de lezing van de heer Waterman, een korte 
ledenvergadering plaats vinden.  
Er is één agendapunt, namelijk verkiezing van 
bestuursleden. Door het aftreden van Jelle van 
Dijk en Cock Schrameijer zijn er twee vacatures 
ontstaan. Om het aantal bestuursleden weer op 
zeven te brengen heeft het bestuur verschillende 

mensen benaderd. Dit heeft er toe geleid dat 
Ruurd Eisenga zich bereid heeft verklaard, zitting 
te nemen in het bestuur. Op de vergadering van 28 
september zal het bestuur voorstellen, hem als 
bestuurslid te benoemen.  
Tegenkandidaten kunnen tot voor de aanvang van 
de vergadering worden ingediend.  
Het bestuur is bijzonder blij met deze versterking 
en hoopt op korte termijn ook een kandidaat voor 
de overgebleven vacature te vinden. 

 
Erelid Jelle van Dijk 

 
Peter Spierenburg 
 
De Vereniging voor Natuur- en Vogel-
bescherming Noordwijk is zuinig met het verlenen 
van ere-lidmaatschappen.. Sinds de oprichting in 
1966 werden  vier ereleden benoemd: Dirk 
Vermaas, Willem Baalbergen, Jan Veefkind en 
Kees Verwey.  In de jaarvergadering van 19 maart 
is dit selecte gezelschap uitgebreid met de persoon 
die onze vereniging de afgelopen 17 jaar heeft 
geleid. Toen hij in 1969 lid werd, trad de 
toenmalige kern van de vereniging hem 
welwillend tegemoet, maar keek toch even de kat 
uit de boom. Aanvankelijk werd hij zelfs te licht 
bevonden om één van de gekoesterde kavels in de 
Noordduinen te inventariseren. Maar als snel 
kreeg men in de gaten dat de vereniging een echte 
topper in huis had gekregen. Iemand die 
Noordwijk op vogelgebied landelijk op de kaart 
zou zetten. Hij stond begin jaren zeventig aan de 
wieg van de landelijke Club van 
Zeetrekwaarnemers en werd ook al snel de 
drijvende kracht achter het ambitieuze project 
voor een gebiedsdekkend boek over de 
broedvogels van West-Nederland: Randstad en 
Broedvogels. Ook binnen Noordwijk legde hij een 
tomeloze energie aan de dag wat betreft 
onderzoek aan vogels en planten. Drie boeken 
zagen het licht, een unieke samenhangende serie 
waar maar weinig verenigingen op kunnen bogen: 
de Vogels van Noordwijk, de Flora van de Duin- 
en Bollenstreek en de Natuurgids van de Duin- en 
Bollenstreek. Ons erelid speelde in alle gevallen 
een sleutelrol in de totstandkoming. Recent werd 
nog een boekje over de natuur op het terrein van 
de Noordwijkse Golfclub aan dit rijtje 
toegevoegd. In 1988 trad hij toe tot het bestuur. 
Het volgende jaar nam hij de taak van voorzitter 
op zich en werd het gezicht van de vereniging. De 

tijden waren woelig en het Noordwijkse landschap 
lag onder vuur, maar met gelijkgezinde 
organisaties, samenwerkend in het Milieuoverleg 
Duin- en Bollenstreek, werden er toch 
aansprekende resultaten geboekt. Het meest 
bijzondere daarvan, en het meest verweven met de 
persoon van ons erelid, was de opname van Polder 
Hoogeweg in de provinciale ecologische 
hoofdstructuur, een eerste stap naar duurzame 
bescherming van dit gebied. Zijn eigen 
telresultaten van wintervogels waren één van de 
belangrijke bouwstenen voor de erkenning van de 
natuurwaarden van deze polder. En niet 
onbelangrijk, ook één van de langste telreeksen 
sinds SOVON met haar monitoringproject startte. 
Op dit moment, na 17 jaar voorzitterschap, is er 
nog niets van de energie en bevlogenheid 
weggeëbt. Toch vond hij het tijd om het stokje aan 
anderen over te dragen. Zijn nalatenschap als 
voorzitter is een vereniging die bij vriend en 
vijand hoog staat aangeschreven om haar 
deskundigheid en constructieve benadering. De 
ultieme weerslag hiervan is zijn meest recente 
product: het Natuurbeleidsplan van de gemeente 
Noordwijk. Veel van de ideeën die er afgelopen 
jaren binnen de vereniging leefden over wat er op 
het gebied van natuur rond Noordwijk kan worden 
gedaan, zijn via deze nota in één klap tot 
gemeentelijk beleid gemaakt. Een betere basis kun 
je je als vereniging voor natuur- en 
vogelbescherming niet wensen. Een plas-
drasgebied in Polder Hoogeweg, ideeën voor een 
strandreservaat, stevige ondersteuning van de 
vereniging door de gemeente, prachtige 
voorzetten van onze vertrekkende spits. Jelle, 
namens alle bestuursleden, leden en de in leven 
zijnde ereleden, ontzettend bedankt voor je 
enorme inzet voor de vereniging en haar 
doelstellingen! 
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Septemberprogramma thema 

 
 
 
In de maand september organiseert de vereniging voor natuur- en vogelbescherming Noordwijk 
verschillende activiteiten rondom het thema Zee en Strand. Dat is niet geheel toevallig, want in 
deze maand start de kustversterking voor de Noordwijkse Wilhelminaboulevard. Het programma is 
voor elk wat wils, jong en oud, actief en passief! Ook bieden de activiteiten de gelegenheid om een 
bezoek te brengen aan het Jan Verwey Natuurcentrum op de nieuwe locatie aan de Duinweg 13A. 
 
• Zaterdag 8 september 2007 Jeugdexcursie strand voor de Astrid Boulevard  
Met zijn allen sjouw je aan een dik touw. Daaraan zit een groot driehoekig net; een kornet. Als je 
na een tijdje trekken het net binnenhaalt blijkt het vol te zitten met visjes, garnalen, krabben en 
allerlei spannende zeebeesten. Je kunt deze manier van vissen zelf beleven o.l.v. A. Ammeraal. 
 Aanvang: 10.00 uur tot 11.30 verzamelen strandpaviljoen  Beach End,   
 Koningin Astrid Boulevard. Voor aanmelden zie ‘groene’ agenda 
 
• Vrijdag 14 september 2007  Opening fototentoonstelling  
Burgemeester Groen opent in het Jan Verwey Natuurcentrum een tentoonstelling met foto’s van 
natuurfotografen uit de streek. Ook zal hij het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het 
speciale themanummer van de Strandloper dat geheel gewijd is aan Zee en Strand. Leden van de 
vereniging zijn van harte uitgenodigd bij deze gelegenheid aanwezig te zijn en onder het genot van 
een drankje de tentoonstelling en het centrum te bekijken.   

Aanvang: 16:30 tot 17:30 in het Jan Verwey Natuurcentrum 
      
In september en oktober zijn er extra inloopdagen in het Jan Verwey Natuurcentrum. Op deze 
dagen is het ook mogelijk om strandvondsten zoals schelpen en andere zeedieren mee te nemen 
naar het centrum. Deskundigen helpen u de vondsten op naam te brengen en kunnen u vast ook 
andere wetenswaardigheden over het diertje of plantje vertellen. Ook kan op dit moment de 
fototentoonstelling en de Jan Verwey bibliotheek bezocht worden. 
Openingsdata: zaterdag 15, 22 en 29 sept. en 6 okt. van 10 tot 12 uur 
     zondag 16, 23 en 30 sept. en 7 okt. van 14 tot 16 uur 
 
• Vrijdag 28 september 2007 Lezing over zee en strand door Ronald Waterman 
Lezing over kustvorming, zeestromen en kustversterking. Zand en zee voor onze kust zijn steeds 
in beweging. Ronald Waterman heeft een grote kennis wat is op dit vlak voor onze kust afspeelt. 
Hij is adviseur voor kustbeleid voor Rijkswaterstaat en diverse andere instituten. Waterman werkt 
in 23 landen, waar hij adviseert over havenuitbreiding en kustbescherming. Ook wat betreft 
versterking van en land aanwinning aan de Zuid-Hollandse kust heeft hij van zich doen spreken. 
Vanavond zal hij iets van al die kennis met ons delen. 

Aanvang: 20.00 uur in het Jan Verwey Natuurcentrum 
 
• Zaterdag 29 september 2007 Strandexcursie  o.l.v. Jelle van Dijk en Hein Verkade 
Het doel van de excursie is het rustige strand ten noorden van de Langevelderslag. Dit is de plek 
waar in de toekomst mogelijk het eerste strandreservaat van Nederland gesitueerd zal 
worden. We hopen hier vogels rustend op het strand aan te treffen. Afhankelijk van wat we 
tegenkomen zullen ook strandvondsten en de vegetatie in de duinvoet de revue passeren. 

Aanvang: 10.00 uur bij de Langevelderslag 
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Verslag van de ledenvergadering van donderdag 29 maart 2007 
 
Cock Schrameijer  
De voorzitter Jelle van Dijk opent de vergadering 
en heet iedereen van harte welkom. Hij is blij dat 
er toch zoveel leden zijn gekomen, ondanks het feit 
dat de vergadering en de lezing i.p.v op de 
gebruikelijke vrijdag nu op donderdagavond 
plaatsvinden. 
Hij meldt, dat de eerste Boerenzwaluwen gezien 
zijn en dat dus het voorjaar in aantocht is.Verder 
vertelt hij over de bijeenkomst op het stadhuis met 
de uitreiking van de natuurfolder van Noordwijk 
en omgeving. De journalisten hingen aan mijn 
lippen zoals hij dit zo mooi  omschrijven kan. Het 
is alleen jammer dat over de natuurfolder niet 
zoveel in de krant stond, maar wel met grote letters 
over de teken die in de duinen aanwezig zijn. 
Verder is er het boek van Hans Dorrestijn over 
vogels, dat hij in één keer heeft uitgelezen.Het is 
vooral de manier waarop Hans Dorrestijn tegen de 
vogelwereld aankijkt, wat het boek zo leuk maakt. 
Wat de meesten niet weten, is dat Hans Dorrestijn 
al vanaf de tachtiger jaren met vogels bezig is. 
Naar aanleiding van zijn boek hebben de 
bibliotheek en onze vereniging hem uitgenodigd 
een lezing te houden, welke is vastgelegd op 22 
mei. Aangezien een spreker van zijn kaliber erg 
duur is, moeten we voor één keer een entree heffen 
van  € 5,-.  
Na deze inleiding gaan we verder met het officiële 
gedeelte van de jaarvergadering. Zowel op het 
verslag van de secretaris als de penningmeester is 
geen commentaar. 
De penningmeester geeft nog wel een kleine 
toelichting op de getallen. Hij roemt hierin de 
goede verstandhouding met de gemeente 
Noordwijk. Zo is er de verandering in subsidie, die 
ons in staat stelt om de ruimte aan de Duinweg te 
huren. De kosten zijn zo’n € 18.000 
We krijgen van de gemeente € 20.000 subsidie 
zodat we een kleine € 2.000 in andere projecten 
kunnen steken. Ons diorama zijn we kwijt geraakt 
en hiervoor zullen  andere voorzieningen moeten 
komen om het een en ander te kunnen laten zien. 
Ook is er een gift van € 5.000 en een schenking 
van € 6.000 binnengekomen. Dit geld zal gebruikt 
worden om een nieuw boek over de natuur van 
Noordwijk en omgeving te maken. Peter 
Spierenburg, Hein Verkade en Jelle van Dijk 
zullen zich hierover gaan beraden.  
Wel moeten we er rekening mee houden dat er 
wellicht volgend jaar een verhoging van de 
contributie zal zijn om de kosten van de 
Strandloper dekkend te houden. 
 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 
kascommissie. 
Hierna wordt er namens de kascommissie, 
bestaande uit Jan Veefkind en Annelies Marijnis, 
een brief voorgelezen, waarin zij de 
penningmeester decharge geven voor het gevoerde 
beleid. 
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Annelies 
Marijnis en Rien Sluijs, met als reserve Leo 
Schaap. 
 
Bestuursverkiezing 
Het laatste punt van de agenda is het aftreden van 
bestuursleden. Ineke van Dijk is aftredend en stelt 
zich herkiesbaar. Cock Schrameijer is als secretaris 
aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. De reden 
hiervoor is zijn verhuizing naar Nieuw-Vennep. Er 
is nog geen kandidaat gevonden die zijn taak gaat 
overnemen. Het bestuur is naarstig op zoek naar 
een geschikte kandidaat. 
Als laatste is Jelle van Dijk aftredend en ook hij 
stelt zich niet herkiesbaar. Zijn plaats wordt 
ingenomen door Peter Spierenburg. Hij is, zoals 
Jelle memoreert, de vijfde voorzitter van de club. 
De eerste voorzitter was Willem Baalbergen die na 
12 jaar werd opgevolgd door Kees Verweij. Na vijf 
jaar werd deze opgevolgd door Hein Verkade, die 
als jongste voorzitter plaats nam voor 7 jaar. Hij op 
zijn beurt werd opgevolgd door Jelle van Dijk, die 
met 17 jaar tot nu toe de langst zittende voorzitter 
is geweest. Peter Spierenburg is al lid van onze 
vereniging vanaf het jaar 1980.  
Hij heeft veel van de wereld gezien, met name in 
Afrika en Azië, en kent de vereniging erg goed. 
Jelle bedankt iedereen, en vooral het bestuur en de 
oud-bestuursleden, voor de goede sfeer, de 
vriendschap en de medewerking en inzet van 
iedereen.  
Ook memoreert hij zaken, die dank zij de inzet van 
de vereniging voor elkaar zijn gekomen. 
Peter op zijn beurt bedankt Jelle voor zijn enorme 
inzet en denkt dat er een groot gat valt, nu één van 
de kopstukken van de vereniging "met pensioen" 
gaat. Hij stelt vast dat Jelle de vereniging op de 
kaart heeft gezet en vooral zijn gedrevenheid voor 
de natuur in Noordwijk is een pré. Hij was het 
gezicht van de vereniging en het was de club van 
Jelle. Hij vraagt de vergadering daarom in te 
stemmen met de benoeming van Jelle van Dijk tot 
erelid van de vereniging. Dit wordt met luid 
applaus bekrachtigd. Jelle ontvangt een 
bijbehorende zilveren speld met het symbool van 
de vereniging. 
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Na Peter wordt het woord gevoerd door Jaap 
Deelder, die Jelle een zelfgemaakt cadeau 
overhandigt, zijnde een uit Acaciahout gesneden 
Grasmus. Hierna wordt de bijeenkomst voortgezet 
met een lezing over Kerkuilen.  De heer Zomer 
Bruyn laat prachtige opnamen zien, gemaakt in een 

speciaal nesthok, waarin de uilen broeden. Zo 
krijgen we een indrukwekkende kijk op het leven 
van de Kerkuilen, hoe zij broeden en hun jongen 
grootbrengen. 
 

 

Natuurlijk Noordwijk 
 

 
 
Jelle van Dijk  
Wie bij het VVV-kantoor aan de Grent binnenstapt 
kan zijn voeten vegen op een mat met bovenstaand 
opschrift. Deze slogan werd eind jaren tachtig 
bedacht door de toenmalige directeur van de VVV: 
Marjolein van der Jagt. 
Sinds kort is Natuurlijk Noordwijk ook de titel van 
het Natuurbeleidsplan van de gemeente Noordwijk. 
In 2006 werd deze nota, die met grote inbreng van 
onze vereniging tot stand kwam, unaniem door de 
gemeenteraad vastgesteld. Opvallende punten in 
dit plan zijn bijvoorbeeld de vorming van een 
strandreservaat ten noorden van de 
Langevelderslag en de aanleg van een plas-dras 
gebiedje in Klei-Oost.  
Voor onze vereniging is het beleidsvoornemen dat 
op pagina 52 staat geformuleerd van grote 
betekenis: het belang van natuureducatie zal 
worden gestimuleerd door het beschikbaar stellen 
van ruimte en middelen aan de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk om het 
Jan Verwey Natuurcentrum te kunnen laten 
functioneren. 
In het Natuurbeleidsplan staat ook dat de gemeente 
zich wil profileren als groene kustgemeente en dat 

er vanuit de VVV meer aandacht voor natuur moet 
komen. In dit kader wordt ook het produceren van 
een natuurfolder genoemd.  
Voor de realisatie van dit beleidsvoornemen werd 
wederom een beroep gedaan op medewerking 
vanuit onze vereniging. In overleg met de 
ambtenaar die natuur in zijn portefeuille heeft, 
werd gekozen voor een opzet die ook door de 
Kustvereniging regelmatig wordt toegepast. Op 
een kaartje van de gemeente Noordwijk zijn de 
verschillende natuurgebieden duidelijk aangegeven 
en van een nummer voorzien. Elk gebied krijgt een 
korte beschrijving waarin enkele karakteristieke 
dieren en planten worden genoemd. Elk stukje 
eindigt met de toegangsbepalingen en wordt 
geïllustreerd door één of meer foto’s. Deze werden 
ter beschikking gesteld door Jan Hendriks, Joost 
Bouwmeester en schrijver dezes.  
Achtereenvolgens komen aan bod: Coepelduynen, 
Noordrand Noordwijk, Noordduinen, De Blink, 
Luchter Zeeduinen, AW-duinen, Langeveld, 
Landgoed Leeuwenhorst, Landgoed Offem en 
Polder Hoogeweg. Daarnaast is er aandacht voor 
strand en zee, voor de bollenvelden (met 
broedvogels als Patrijs en Veldleeuwerik) en voor 
bermen met bijzondere plantengroei in de 
bebouwde kom. In de folder is ook een 
waarschuwing voor tekenbeten opgenomen, 
waarbij verwezen wordt naar www.saag.nl. Voor 
actuele informatie over de natuur in en rond 
Noordwijk wordt verwezen naar onze website 
www.strandloper.nl . Het ligt in het voornemen 
van de gemeente de folder ook in het Duits en het 
Engels te laten verschijnen. 
Op 28 maart werd de folder tijdens een 
persconferentie in het gemeentehuis gepresenteerd. 
Daarbij werd ook meegedeeld dat de site van de 
gemeente Noordwijk zal worden aangepast. Het 
was goed te horen dat hiervoor advies wordt 
ingewonnen bij de Kustvereniging die de zeer goed 
verzorgde informatieve website www.kustgids.nl 
onderhoudt. De natuurfolder zal gratis te krijgen 
zijn in hotels, op de campings en in het VVV-
kantoor. Ook liggen er folders op de balie van het 
Jan Verwey Natuurcentrum die door onze leden 
kunnen worden meegenomen.  
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Waddenexcursie  2007 
 
De jaarlijkse waddenexcursie gaat dit jaar naar 
Texel, het vogelparadijs van Jac.P.Thijsse. In zijn 
Texel-album, dat in 1927 gepubliceerd werd, 
nodigt Thijsse bezoekers van het vaste land uit om 
regelmatig te komen genieten van de schoonheid 
en vogelrijkdom van het eiland. 
Het weekend van 21 t/m 23 september zullen we 
doorbrengen in vakantieverblijf Bloem en Bos, een 
centraal op het eiland gelegen accommodatie. 
We vertrekken vrijdag aan het eind van de middag 
en hopen zondagavond weer thuis te zijn. Voor de 
zaterdag en de zondag zijn fietsen beschikbaar. 
In tegenstelling tot de excursies naar de andere 
waddeneilanden, zullen we op Texel de auto 
meenemen naar het eiland. Dat maakt het 
gemakkelijker om op dit grote eiland verschillende 
natuurgebieden te bezoeken. 
Uiteraard blijft men vrij om te fietsen, eventueel 
eigen fietsen mee te nemen. 
Het traditionele waddenweekend is altijd één van 
de hoogtepunten uit het verenigingsjaar en biedt, 
naast de waarneming van talloze vogels, planten, 
vlinders en paddestoelen, de mogelijkheid ook met 
de eigen leden nader kennis te maken. De meer 
deskundige leden willen hun kennis daarbij graag 
delen met de nog beginnende waarnemer. 
Hoewel de traditionele macaronimaaltijd op 
zaterdag altijd zeer in de smaak viel, is de 
organisatie gezwicht voor de catering-lobby:er 
wordt een drie-gangen-diner verzorgd. 

U begrijpt, deze kans mag u niet voorbij laten 
gaan. Meld u daarom snel aan – het maximum 
aantal deelnemers is ca. 35 – bij voorkeur vóór 
half juli – door overmaking van een bedrag van € 
90,- op rekeningnummer 2573795 ten name van 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming, 
onder vermelding van Waddenexcursie 2007 en uw 
naam. 
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking 
van het betreffende bedrag. 
 
Om de organisatie soepeler te laten verlopen wil ik 
u vragen zich, zo mogelijk ook, per e-mail op te 
geven. 
Voor zover van toepassing ontvang ik daarbij 
graag de volgende gegevens: 

• Wilt u chauffeur zijn (vergoeding benzine- 
en bootkosten) 

• Reist u op eigen gelegenheid 
• Neemt u uw eigen fiets mee 

 
George Hageman  
Van Struykstraat 27  
2203HC  Noordwijk  
tel 071-3617510  
E-mail ghageman@xs4all.nl 
     
Pieter de Jong  
Koepelberg 10  
2211DV Noordwijkerhout  
tel 0252-372717 

      
 

 
Uit het Texel-album ( 1927 ) van  Jac.P.Thijsse 
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Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2005 en 2006 
 
Martien de Graaf & Jelle van Dijk 
 
Voor de achtste maal sinds het verschijnen van de 
Flora van de Duin- en Bollenstreek in 1994 volgt 
hier een overzicht van bijzondere plantenvondsten 
in onze omgeving. Trouwe lezers van de vorige 
afleveringen zal het niet verbazen dat wederom 
veel soorten uit het straatmilieu aan de lijst konden 
worden toegevoegd. Daarnaast werden in de 
natuurontwikkelingsprojecten in de duinen en het 
Langeveld bijzondere vondsten gedaan. De 
bloknummers bij de vondsten geven de vierkante 
kilometer aan waarbinnen de plant gevonden werd. 
In de hieronder volgende lijst worden eerst de 
soorten besproken die nieuw zijn voor onze regio. 
Daarna volgen de vondsten van de zeldzame 
soorten. In beide rubrieken zijn de soorten op 
alfabetische volgorde gerangschikt op hun 
wetenschappelijke naam. Dit is gedaan omdat de 
volgorde die gehanteerd wordt in de 23e druk van 
Heukels’ Flora van Nederland (van der Meijden, 
2005) sterk afwijkt van de tot nu toe algemeen 
bekende.  
De voorgaande aanvullingen zijn in de volgende 
afleveringen van de Strandloper te vinden: 

- 28e jaargang nr. 4 (december 1996) 
- 30e jaargang nr. 1 (maart 1998) 
- 30e jaargang nr. 4 (december 1998) 
- 32e jaargang nr. 1 (maart 2000) 
- 33e jaargang nr. 1 (maart 2001) 
- 34e jaargang nr. 1 (maart 2002) 
- 36e jaargang nr. 2 (juni 2004) 
- 37e jaargang nr. 2 (juni 2005) 

 
 
Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 
 
Holwortel – Corydalis cava 
In een kleine haag van een tot woonhuis 
gerestaureerde boerderij tussen Beukenrode en de 
spoorlijn te Voorhout (blok 30-17-44) vond MdG 
op 6 april 2005 een aantal planten in bloei. Uit 
navraag bij de eigenaar bleek de soort hier jaren 
geleden te zijn uitgeplant. 
 
Sierpompoen – Cucurbita pepo 
Op 6 augustus 2006 vond JvD veel planten van 
deze soort in de berm van de Haasvelderlaan in de 
AWD (blok 24-48-51). Van deze weg heeft men 
het asfalt verwijderd waarna de weg keurig 
bestraat werd. Voor het ophogen van de bermen is 
grond van elders aangevoerd. In deze strook 
kwamen de pompoenen tot vruchtzetting. 

 
 
Moeraswespenorchis – Epipactis palustris 
In juli 2005 trof JvD in de Guytedel (blok 30-16-
54) 12 ex. aan. In juli 2006 was dit aantal al 
toegenomen tot 206! In de eerste maanden van 
1992 werd de Guytedel,  een vroegere duinakker, 
een halve meter uitgegraven en nog steeds zijn er 
boeiende ontwikkelingen waar te nemen.  
 
Roze ooievaarsbek – Geranium endressii 
Deze fraaie tuinplant met grote, roze bloemen 
afkomstig uit de Pyreneeën is bezig zich sterk te 
vermeerderen: nu alleen nog aan de rand van 
tuinen. Op 4 juni 2005 werd de soort door MdG in 
Hillegom gezien (blok 25-41-41) en op 2 juli 2005 
in Noordwijk aan Zee (blok 30-17-21). 
 
Rotsooievaarsbek – Geranium macrorrhizum 
Deze tuinplant uit Zuid-Europa wordt door de 
plantsoenendiensten nogal eens aangeplant dankzij 
de ‘hoge’ bodembedekking. De planten worden 
wel 40 cm hoog! In ons gebied noteerde MdG de 
soort tussen straattegels en in tuinen. Op 13 mei 
205 was dit in de blokken 24-58-13 (De Zilk), 24-
58-25 (Hillegom), 24-58-54 (Lisse) en op 4 juni 
2005 in blok 25-41-41 (Hillegom). 
Ronde ooievaarsbek – Geranium rotundifolium 
Op 15 juni 2005 vond MdG aan de rand van een 
klein gazon bij de straten Gentiaan en Teunisbloem 
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te Noordwijkerhout (blok 30-17-15) een klein 
aantal forse planten van deze soort. Deze zeldzame 
ooievaarsbek neemt door klimaatsverandering 
steeds meer toe in het stedelijke gebied. 

 
 
Kransvederkruid – Myriophyllum verticillatum 
Op 13 juli 2006 vond Dick Kerkhof (werkzaam bij 
het Zuid-Hollands Landschap) in een van de 
poelen langs de Langevelderslag  (blok 24-57-24) 
deze bijzondere waterplant. De naaste verwant, het 
Aarvederkruid, is in onze regio talrijk in de sloten 
van het bollenland. Ook in de vijver op de 
Noordwijkse Golfclub komt deze soort voor. Het 
Kransvederkruid is een  veel zeldzamer soort die te 
vinden is in laagveenmoerassen zoals de 
Nieuwkoopse Plassen. 
 
Bijenorchis – Ophrys apifera 
In juli 2005 vond M. Gielen in de Guytedel (blok 
30-16-54) 75 bloeiende planten. Deze soort breidt 
zich de laatste jaren sterk uit, ook op braakliggende 
terreinen zoals het gebied bij station Hoofddorp 
(duizenden exemplaren). 
 
Franjekelk – Tellima grandiflora 
Deze plant werd tussen plaveisel gesignaleerd door 
MdG op 6 april 2005 in Beukenrode te Voorhout 
(blok 30-17-44). In de HHT-Flora van 1965 wordt 
deze soort beschreven als Grootbloemige Tellima 
en worden vindplaatsen bij Haarlem en Den Haag 
genoemd. De genoemde verwildering op oude 
muren wordt bij ons niet geconstateerd. 
Momenteel wordt een duidelijk toename van deze 
soort in het stedelijke gebied waargenomen. 
 
Nieuwe vindplaatsen van zeldzame soorten 
 
Hemelboom – Ailanthus altissima 
Opnieuw werden door MdG in Noordwijk-Binnen 
twee vindplaatsen van de Hemelboom gevonden: 

op 4 augustus 2005 in blok 30-17-31 en op 20 
oktober 2005 in blok 30-17-41. 
 
Nerfamarant – Amaranthus blitoides 
In de nieuwe bermen van de Haasvelderweg (blok 
24-48-51) in de AWD vond JvD in augustus 2006 
tientallen forse planten van deze soort. Deze soort 
komt op meer plaatsen in de zuidelijke AWD voor, 
vrijwel altijd in wegbermen. In aug. 2005 werden 
veel planten gezien langs het pad dat van het 
Haasveld naar het Starrenbroek voert (blok 24-47-
55). In 1999 werd deze soort voor het eerst in de 
zuidelijke AWD aangetroffen. 
 
Alsemambrosia – Ambrosia artemisiifolia 
Deze soort viel in het najaar van 2006 te 
bewonderen achter de hoge hekken van het 
bouwterrein langs de Piet Heinstraat in Noordwijk 
aan Zee (blok 30-17-21). Alsemambrosia kwam in 
het landelijke nieuws als (mede)veroorzaker van 
hooikoorts. Deze soort neemt toe in ons land. 
 
Hondskruid – Anacamptis pyramidalis 
In juli 2005 telde M. Gielen in de Coepelduynen 
een recordaantal bloeiende exemplaren, namelijk 
1521 (blokken 30-16-45 en 30-16-44). In 2006 
vond W. van Duin een bloeiend exemplaar in de 
Guytedel (blok 30-16-54) ruim een km van de 
bekende groeiplaatsen. 
 
Gele anemoon – Anemone ranunculoides 
Op 16 april 2006 werd door MdG in Klein-
Leeuwenhorst (blok 30-17-23) een groeiplaats van 
deze soort aangetroffen. Het betrof een plek van 
een vierkante meter langs het pad tegenover de 
brievenbus aan de Gooweg. De soort moet hier 
recent zijn uitgepoot, omdat deze soort daar nooit 
eerder werd gevonden. Ook elders in de 
Leeuwenhorst is deze soort nooit gezien. 
 
Grote windhalm – Apera spica-venti 
Op 9 juli 2005 vond JvD tientallen exemplaren van 
dit forse gras op een braakliggend bollenveld in het 
Langeveld (blok 24-57-24). 
 
Pijpbloem – Aristolochia clematites 
In het plaveisel van de Von Bönninghausenlaan te 
Lisse (blok 24-58-54) vond MdG op 20 augustus 
2005 enkele planten van de Pijpbloem. Een 
merkwaardige plaats! Minder vreemd was de 
nieuwe groeiplaats die JvD in juli 2006 ontdekte 
langs het fietspad dat langs de noordrand van het 
Oosterduinse Meer loopt (blok 24-58-31). Ook op 
twee plaatsen langs een fietspad bij de 
Langevelderslag groeit deze soort (al vele jaren). 

 12 



 
 
Tongvaren – Asplenium scolopendrium 
Op 29 juni 2005 inspecteerde JvD een oude stal 
van manege Wassenaar in De Klei op de 
aanwezigheid van broedende Boerenzwaluwen 
(blok 30-27-11). Hierbij trof hij op de 
binnenmuren van de bepaald niet waterdichte loods 
ruim 80 planten van de Tongvaren aan. 
 
Dotterbloem – Caltha palustris 
Op 20 december 2006 vond JvD een rijk bloeiende 
pol aan de oever van de Vogelsloot langs de 
Leeweg (blok 30-17-33). Deze soort heeft in onze 
regio nog maar één vaste groeiplaats: de verlande 
ringsloot op Oud-Leeuwenhorst op ongeveer  500 
meter van de plek waar deze soort nu werd 
aangetroffen. 
 
Marjoleinbekje – Chaenorhinum organifolium 
Opnieuw werd deze soort op enkele nieuwe 
plekken gevonden. In Noordwijk vond MdG op 19 
augustus 2005 de plant verwilderd op de RK 
begraafplaats (blok 30-17-32) en in hetzelfde blok 
ook tussen plaveisel aan de Van de Mortelstraat op 
17 augustus 2006. Op 20 augustus 2005 werd deze 
soort ook op de RK begraafplaats van Sassenheim 
(blok 30-18-41) gezien. 
 
Rietorchis – Dactylorhiza praetermissa subsp. 
praetermissa 
In de bermen van de Parallelweg bij Ruigenhoek 
(blok 24-58-31) telde JvD in juni 2006 357 
bloeiende exemplaren. In het najaar werden hier 
enkele exemplaren bijgepoot die “onder toeziend 
oog van een gediplomeerde bioloog” waren 
uitgestoken op het bouwterrein waar nu een 
bungalowpark wordt aangelegd. De 87 
duinhagedissen die deze bioloog wist te vangen 
werden losgelaten in de Van Limburg Stirumvallei 
in de AWD. 
 
 

Brede wespenorchis – Epipactis helleborine 
In juli 2005 meldde Peter van den Berg  één 
bloeiend exemplaar langs het fietspad in de 
Coepelduynen. Deze soort wordt slechts zelden in 
dit duingebied gevonden. De Flora van de Duin- en 
Bollenstreek (1994) vermeldt slechts vier vondsten 
uit dit gebied. 
 
Venkel – Foeniculum vulgare 
Deze soort gaat op steeds meer plaatsen 
verschijnen (tussen het plaveisel). Het zijn veelal 
kleine planten in de buurt van tuinen. 
Waargenomen werd de soort door MdG in 2005 op 
de volgende data en locaties: 4 juni (blok 25-41-
41), 15 juni (blok 30-17-14) en 2 juli (blok 30-17-
21). 
 
Rankende duivekervel – Fumaria capreolata 
Langs de Herenweg in Lisse, iets ten zuiden van 
hotel de Nachtegaal, trof  JvD op 4 juli 2005 een 
grote groeiplaats van deze soort aan (blok 24-58-
44). 
 
Beemdooievaarsbek – Geranium pratense 
In juni 2006 zag JvD vanuit de auto in de berm van 
de Leidse Vaart veel bloeiende planten staan (blok 
30-27-14). Door het strakke maairegime komen 
veel planten, waaronder ook de Peperkers, hier 
zelden tot bloei. 

 
Bilzekruid – Hyoscyamus niger 
Deze zeldzame soort duikt in Noordwijk steeds op 
op plaatsen waar iets wordt afgebroken. Ditmaal 
vond MdG de soort op 2 juli 2005 op een 
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bouwterreintje op de hoek van de Stijntjesduinweg 
met de Duinweg. 
 
Tweekleurig springzaad – Impatiens balfourii 
Ook deze soort gaat verder met het inburgeren in 
het stedelijk milieu. In 2005 werd de soort  
door MdG aangetroffen tussen de straattegels van 
de Von Bönninghausenlaan te Lisse op 20 
augustus (blok 24-58-54). Ook in de Kerkstraat te 
Noordwijkerhout (blok 30-17-14) werd deze soort 
op 7 september 2005 aangetroffen. 
 
Bosgierstgras – Milium effusum 
Op 21 mei 2005 zag JvD op zoek naar een 
zingende Fluiter op Klein-Leeuwenhorst  (blok 30-
17-23) een forse pol van dit fraaie gras. In onze 
regio kennen we eigenlijk alleen een groeiplaats in 
het hakhout bij station Lisse. 
 
Muursla – Mycelis muralis 
Deze soort heeft zich de laatste jaren onder de 
dennen van de Noordduinen sterk uitgebreid (o.a. 
langs de Weideweg en op de Noordwijkse 
Golfclub), maar ook in het stedelijk milieu neemt 
deze soort toe. Op 7 juni 2005 vond MdG deze 
soort op het stationsterrein van Voorhout (blok 30-
17-54). 

 
 
Wild kattenkruid – Nepeta cataria 
Al jaren was deze lipbloemige niet meer in de 
zuidelijke AWD gemeld. Op 28 augustus 2005 
vond JvD enkele bloeiende exemplaren langs het 

pad dat van het Haasveld naar het Starrenbroek 
loopt (blok 24-47-55). 
 
Donzige klaproos – Papaver atlanticum 
Ook deze nieuwkomer heeft zijn weg in ons gebied 
gevonden. MdG kwam op 20 augustus 2005 deze 
plant tegen in de Von Bönninghausenlaan in Lisse 
(blok 24-58-54) en op 20 mei 2006 weer in Lisse, 
maar nu langs de Achterweg (blok 30-18-13). Op 
10 augustus 2006 werd de soort gevonden in 
Voorhout (blok 30-17-44). Van de Donzige 
klaproos bleek ook een variëteit met dubbele 
bloemen voor te komen. Deze werd op 10 
september 2005 in de Watermuntstraat in Voorhout 
(blok 30-17-54) aangetroffen. 
 
Kogelduizendknoop – Persicaria capitata 
Opnieuw werd door MdG in Noordwijk een 
groeiplaats van deze soort aangetroffen. Deze keer 
op 25 augustus 2005 in de Spoelhoren (blok 30-17-
41). 
 
Kransmuur – Polycarpon tetraphyllum 
Deze urbane soort breidt zich steeds verder uit in 
ons land. In ons gebied werd de soort reeds 
gevonden in Katwijk en Voorhout. Een tweede 
groeiplaats in Voorhout vond MdG op 10 augustus 
2006 en wel tussen het plaveisel van de Jan van der 
Jagtstraat (blok 30-17-44). Een jaar eerder werd 
een grote groeiplaats op het parkeerterrein achter 
het bejaardenhuis Rustoord te Lisse waargenomen 
(blok 30-18-13). 
 
 
Peer – Pyrna communis 
Op 14 mei 2005 trof JvD op het terrein van de 
Noordwijkse Golfclub (blok 24-57-33) een 
bloeiend perenboompje aan. Ongetwijfeld heeft dit 
boompje zijn bestaan te danken aan een golfspeler 
die na consumptie van een peer het klokhuis in de 
struiken deed belanden. Perenbomen verwilderen 
veel minder vaak dan appelbomen. 
 
 
Kleine maagdenpalm – Vinca minor 
Op 25 maart 2005 zag JvD in het ‘hagedissenduin’ 
bij Ruigenhoek (blok 24-58-21) een rijke 
groeiplaats van wel acht vierkante meter. Deze 
soort is vermoedelijk bij eerdere bezoeken over het 
hoofd gezien. In ieder geval is deze groeiplaats nu 
geheel verloren gegaan door de bouw van 
bungalows op deze plaats. 
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Bijzondere vogels in het Jan Verwey Natuurcentrum 
 
 
Koene Vegter & Jelle van Dijk 
 
Zo lang het Jan Verwey Natuurcentrum bestaat 
zijn er opgezette vogels voor educatieve 
doeleinden aanwezig geweest. Deze vogels waren 
afkomstig van particulieren en ook van het 
museum dat nu Naturalis heet. Een enkele keer 
werd besloten een doodgevonden vogel die ons 
werd aangeboden te laten prepareren. Zo zijn 
bijvoorbeeld de IJsvogel (raamslachtoffer) en de 
Kerkuil (winterslachtoffer) in het natuurcentrum 
terecht gekomen. 
De bijzondere vogels waarover in de titel van dit 
stukje sprake is, hebben niets met opgezette vogels 
te maken. Het gaat hier namelijk om drie bronzen 
kunstwerken die ons onlangs geschonken werden.  
De drie bijzondere vogels werden ons aangeboden 
door de kunstenares Tosca van den Haak, 
woonachtig in Voorburg, maar geboren (1918) en 
getogen in Noordwijk. Het bestuur wil ook op deze 
plaats grote dank uitspreken voor deze genereuze 
schenking. 
Veel van de in brons gegoten sculpturen van Tosca 
van den Haak zijn geïnspireerd door vogels. 
Hierbij spelen pelikanen en aalscholvers een 
belangrijke rol. In Noordwijk is een bronzen 
pelikaan van haar te bewonderen aan de rand van 
de vijver bij het Rederijkersplein in Boerenburg. 
Toen de gemeenteraad eind jaren zestig moest 

beslissen over de aanschaf van dit kunstwerk 
maakte de heer Vogelaar de opmerking dat hij het 
veel geld vond voor “die schijtlijster”.  
Op 18 mei waren wij te gast bij mevr. Van den 
Haak en na de hartelijke ontvangst werden wij in 
de gelegenheid gesteld drie kunstwerken uit te 
kiezen. Wij vertrouwen er op dat u onze keus zult 
kunnen waarderen. 
Het eerste kunstwerk betreft een lopende grutto. 
De weergegeven houding en de accentuering van 
lange poten, lange nek en lange snavel doen sterk 
denken aan een halfwas grutto die nog wat 
onwennig zijn eerste stappen door het gras zet. De 
tweede sculptuur is een aalscholver die pontificaal 
zijn vleugels staat te drogen. In het werk van Tosca 
van den Haak dat wij in Voorburg mochten 
bewonderen, is dit een regelmatig terugkerend 
thema. Ook de Noordwijkse pelikaan bij het 
Rederijkersplein doet hier enigszins aan denken. 
Het derde kunstwerk dat werd gekozen beeldt twee 
uilen uit die dicht tegen elkaar zitten. Wij kozen 
het omdat niet alleen vormgeving en onderwerp 
ons aanspraken, maar ook omdat dit kunstwerk 
sterk afwijkt van de meeste andere sculpturen die 
wij in Voorburg zagen. 
Wij zullen proberen om in ons nieuwe onderkomen 
aan de Duinweg een mooie plaats voor deze vogels 
te vinden, zodat alle bezoekers van het 
natuurcentrum deze bijzondere schenking zullen 
kunnen bewonderen. 
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De Kerkuil 
 
Mariska de Graaff 
 
Hoe het begint. 
Vroeg in het voorjaar begint de balts. Dit kan met 
goed weer al in januari zijn. Het mannetje kiest een 
goede nestplaats. Als hij zijn nestkeuze heeft 
gemaakt, brengt hij zijn prooien naar deze plek 
(nestkast). Voordat hij zijn kast invliegt maakt hij 
roepgeluidjes. Daar lokt hij het vrouwtje mee, ook 
al zijn ze al jaren bij elkaar. Dit stimuleert de 
ontwikkeling van de eicellen. 

Wanneer het vrouwtje in de nestkast zit, blijft het 
mannetje prooien brengen en zij doen HET wel 2 à 
3 maal per nacht. Dit is om samen een hechte band 
te leggen. Het kan wel 6 weken duren voor het 
eerste ei gelegd wordt. Haar eieren legt zij in een 
bedje van uitgeplozen braakballen. 
Op een gegeven moment stopt het vrouwtje met 
eten en spaart alle prooien op. Er kunnen dan wel 
20 tot 30 prooien in de kast liggen. Het aanbod van 
prooien bepaalt het aantal eieren dat ze legt (van 4 
tot 10 eieren).  
Tot de tijd dat er nog geen jongen zijn, slaapt pa 
ook binnen. Als hij een tijdje weg is geweest om te 
jagen wordt er eerst een prooi afgegeven. Voor wat 
hoort wat, dus maar weer even paren. Zo gauw het 
eerste jong uit het ei is gekropen, slaapt pa buiten.  

Als het mannetje Kerkuil de nestkast binnen wil 
gaan, piept hij eerst een paar keer. Pas als het 
vrouwtje antwoord geeft, gaat hij naar binnen en 
brengt de prooi tot bij het kuiken. Dit doet 
trouwens alleen de Kerkuil. Alle andere uilen 
geven de prooien bij de ingang van hun nestplaats 
af aan het vrouwtje. 
Er worden ongeveer 20 muizen per nacht gebracht. 
Het vrouwtje verlaat hooguit 15 minuten per 
etmaal het nest, om even haar behoefte te doen.  
De jongen blijven in het nest totdat zij helemaal 
geen dons meer hebben en gelijk kunnen vliegen. 
Er wordt heel hard geoefend in de kast. Wanneer je 
buiten staat kun je dat heel goed horen; er wordt 
heel wat afgestampt en geroepen daarbinnen. Dan 
komt het moment dat de jongen de nestkast 
verlaten. Na een paar avondjes oefenen, gaan ze de 
wijde wereld in. Na bijna een jaar zijn deze jongen 
ook al geslachtsrijp. 
Als het een goed muizenjaar is, kunnen Kerkuilen 
een 2e broedsel hebben.  
 
En nu maar hopen dat de kasten, die onlangs in de 
regio zijn opgehangen door de Kerkuilenwerk-
groep Noordwijk bewoond, raken door Kerkuilen. 
En dat maar gauw de eerste jonge Kerkuilen uit het 
ei zullen kruipen. 
 
 
Met vriendelijke groet van een uilengek. 
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Natuurlijker Hollands Duin 
 

Jelle van Dijk 
 
Onder de projectnaam Natuurlijker Hollands Duin 
zal in het winterseizoen 2007/2008 begonnen 
worden met de uitvoering van verschillende 
werkzaamheden op diverse locaties in de 
boswachterij Hollands Duin. Dat is dus in het 
duingebied dat loopt van Scheveningen tot aan de 
provinciegrens bij Zandvoort. Dit project wordt 
voornamelijk gefinancierd door de Europese Unie 
in het kader van LIFE. Deze letters vormen bijna 
een letterwoord, want hiermee bedoelt de EU the 
Financial Instrument For the Environment.  
Dit programma ging in 1992 van start en vormt één 
van de speerpunten van Brussel op het gebied van 
milieubeleid.  
LIFE subsidieert allerlei milieuprojecten zowel 
binnen de EU als daarbuiten. Staatsbosbeheer heeft 
deze subsidiemogelijkheid aangegrepen om het 
landelijke LIFE Duinen project op te starten.  
LIFE Duinen Noordwijk, met de projectnaam 
Natuurlijker Hollands Duin, is hier een onderdeel 
van. 
In het werkgebied van de boswachterij Hollands 
Duin gaat het om herstelwerkzaamheden op 
veertien plaatsen. Hiervan liggen er negen in de 
gemeente Noordwijk. Bij die werkzaamheden moet 
niet gedacht worden aan een grootschalige ingreep 
zoals die in Berkheide bij de Wassenaarse Slag 
werd uitgevoerd. Hier ontstond eind jaren negentig 
door het verwijderen van de bovenlaag een 
stuifvlakte die al spoedig de ‘Katwijkse Sahara’ 
werd genoemd. Bij het project dat nu van start 
gaat, wordt slechts een oppervlakte van in totaal 
9,6 ha geplagd of anderszins van ongewenste 
vegetatie ontdaan.  
De bedoeling van deze activiteiten is om op de 
hierna te noemen plaatsen een meer gevarieerde 
begroeiing te stimuleren. Door de stikstofdepositie 
vanuit de lucht en het ontbreken van dynamiek in 
de vorm van verstuiving, zijn veel valleitjes 
verruigd en dichtgegroeid. Door het verwijderen 
van bomen en struiken en het afplaggen van de 
verrijkte bovenlaag, zullen de kenmerkende 
vegetaties van vochtige duinvalleien hopelijk 
terugkeren. Dat dit geen ijdele hoop is, wordt 
aangetoond door de ontwikkeling van valleien die 
in de jaren negentig werden uitgegraven, zoals de 
hieronder beschreven Guytedel. 
De mooiste duinvallei van de Coepelduynen is 
ongetwijfeld de Guytedel. De Katwijkse familie 
Guyt teelde hier tot in de jaren zestig groenten en 
tulpen. Een kleine dertig jaar later was de gehele 
vallei veranderd in een vrijwel ondoordringbaar 

duindoornstruweel. Verwilderde narcissen en 
tientallen sterhyacintjes vormden nog de 
herinnering aan de kwekerij die hier eertijds was. 
In december 1991 gaf  Staatsbosbeeher opdracht 
de struiken te verwijderen en de bodem enkele 
decimeters af te graven. Hierdoor werd een laag 
ingewaaid zand verwijderd, maar ook de meeste 
teelaarde van vroeger. Een boeiende ontwikkeling 
was het gevolg. Meteen in het voorjaar van 1992  
kiemden er mooie rijtjes Tuinpeterselie. Blijkbaar 
waren er nog steeds wortelresten die hun 
groeikracht behouden hadden. Ook de Akkermunt 
en de honderden plantjes van Rood guichelheil die 
in dat voorjaar te zien waren, zijn ongetwijfeld 
opgekomen uit zaad dat nog in de bodem zat. Na 
natte winters bleef er lang water staan en kwamen 
er Meerkoeten tot broeden. In een droog voorjaar 
werden een broedende Kievit en een baltsende 
Tureluur gezien. In de zomer van 1998 stonden er 
opeens honderden Parnassia’s in bloei. Enkele 
jaren later vestigden zich hier Rietorchissen, 
spoedig gevolgd door Vleeskleurige orchis, 
Bijenorchis en Moeraswespenorchis. Ook een 
enkel exemplaar van het Hondskruid duikt hier af 
en toe op. 
In de Guytedel zal de duindoornbegroeiing langs 
de oost- en noordzijde worden verwijderd. 
Hierdoor krijgen de oost- en noordrand van de 
vallei meer ruimte zich verder te ontwikkelen dan 
nu het geval is. De wortels van de Duindoorns 
lopen namelijk een eindje de vallei in, wat een 
negatieve invloed heeft op de vegetatie-
ontwikkeling. 
Iets ten oosten van de Guytedel liggen twee kleine, 
voormalige duinakkertjes: de Spijkerdel en de 
Kikkerdel. Eén valleitje werd al eerder afgeplagd, 
met gevolg dat er nu enkele Rietorchissen staan. In 
het kader van Natuurlijker Hollands Duin zal nu 
ook de andere vallei worden afgeplagd en zal de 
duindoornbegroeiing langs de randen worden 
verwijderd. Bovendien zal het dijkje tussen de 
beide dellen worden afgeplagd. 
Ten noorden van Noordwijk aan Zee gaan we eerst 
naar de noordwesthoek van het vroegere 
golfterrein. Hier liggen twee voormalige 
aardappellandjes tussen het fietspad en de 
stuifduinen die ontstonden na het verwijderen van 
de dikke laag tuinaarde van de vroegere fairways. 
Het ene valleitje heeft aan de noordzijde een dichte 
rand van Duindoorns. Op de vlakke bodem staat 
veel Hondsdraf en ook Grote brandnetel. Toch 
verschijnen hier in juni bijna jaarlijks enkele 
Rietorchissen. In het voorjaar laten verwilderde 
narcissen zich bewonderen. 
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Het meest noordelijk gelegen valleitje is langs de 
randen geheel begroeid met Duindoorns. Het 
centrale deel is dichtgegroeid met Zomereiken die 
hier indertijd werden uitgepoot. Zowel Duindoorns 
als Zomereiken zullen worden verwijderd, waarna 
het valleitje zo’n 30cm zal worden uitgegraven. 

 
Valleitje in het vrije vak dat gedeeltelijk zal worden afgeplagd. 
 
De volgende locatie betreft de hoek tussen de 
Oorlogsweg en de Fazantenslag. Hier zal een flink 
stuk (ruim 1,5 ha) geheel ontdaan worden van 
begroeiing en vervolgens zal nog 25 cm worden 
afgeplagd. De verwachting is dat deze laagte 
hierna zal uitstuiven tot aan het grondwater. Door 
deze ingreep zal deze dichtgegroeide vallei een 
totaal ander aanzien krijgen en zal broedgebied 
voor Nachtegaal, Grasmus en Heggenmus verloren 
gaan. Natuurlijk komt er wel iets anders voor 
terug! 
Een iets grotere locatie ligt vlakbij strandafrit 23 
net ten noorden van het hoge uitkijkduin. Hier zal 
het lage bos van esdoorns worden verwijderd 
waarna het laagste deel zal worden afgeplagd. 
Iets noordelijker worden in twee kleine valleitjes 
bescheiden werkzaamheden uitgevoerd. In het 
recente verleden is hier ook enkele malen 
ingegrepen. Bij het zogenaamde watergat zal de 
struikbegroeiing verder worden teruggedrongen 
om meer ruimte bij het open water te creëren. In 
het andere valleitje, waar al orchideeën en ook 
Parnassia te vinden zijn, zullen heel zorgvuldig de 
nu verruigende delen worden afgeplagd. 
In het open duin ten zuiden van de Duindamse 
Slag zal de verstuiving gestimuleerd worden. Op 
enkele plaatsen tussen het fietspad en de 
Oorlogsweg zal uit bestaande laagten de vegetatie 
worden verwijderd waarna de wind hier vrij spel 
krijgt om op bescheiden schaal stuifduinen te 
vormen.  
Tussen het terrein van de Noordwijkse Golfclub en 
Radio Nora ligt de Noravallei. Voor de aanleg van 
de hoofdtransportleiding van de Gasunie was 
deze.vallei eigenlijk het gehele jaar vochtig tot nat. 
De sleuf die voor de gaspijp werd gegraven, tastte 

helaas de waterkerende veenlaag in de ondergrond 
aan, waardoor de vallei als het ware lek gestoken 
werd. Vermoedelijk is de ondergrond na al die 
jaren weer enigszins dichtgeslibd, want nu is in 
natte winters (zoals in februari/maart 2007) weer 
open water te zien, waarin Wilde Eenden en een 
Waterhoen zijn waargenomen. Ondanks de 
uitdroging na de jaren zestig heeft de Galigaan zich 
hier kunnen handhaven. Ook de Addertong, een 
bijzonder varentje, komt hier nog talrijk voor. 
Verder staan er veel Waternavel, Wederik en 
Drienervige zegge. Bij het watergat staan 
Rietorchis en Gele lis. Op het aarden walletje dat 
de vallei van het fietspad scheidt, groeit hier en 
daar de Aardaker, een zeldzame vlinderbloemige. 
In de afgelopen jaren zijn in de Noravallei kleine 
plagexperimenten uitgevoerd en ook is de vegetatie 
in het najaar regelmatig gemaaid en afgevoerd. Dit 
werd gedaan om de bodem te verschralen. In het 
kader van Natuurlijker Hollands Duin zullen de 
Duindoorns langs de randen worden verwijderd en 
zal hier en daar een stuk worden geplagd. 
Uiteraard zullen daarbij de groeiplaatsen van 
zeldzame soorten als Addertong en Galigaan 
worden ontzien. 

Bosje bij strandafrit 23 dat zal plaatsmaken voor een duinvallei.  
 
De laatste twee locaties  zijn te vinden ten noorden 
van de Langevelderslag in de duinstrook tussen het 
fietspad naar Zandvoort en het hek van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Het gaat hier 
om valleitjes, die na het dempen van het Van 
Limburg Stirumkanaal (winter1994-95) en ook nog 
eens in 2002 werden geplagd. Nu zullen de 
Duindoorns langs de randen worden verwijderd 
omdat ook hier het wortelstelsel steeds weer de 
valleitjes ingroeit. Bovendien zullen nu ook de 
hogere delen worden geplagd. 
 
Natuurlijk zal het duinlandschap direct na het 
uitvoeren van de werkzaamheden er enigszins 
‘uitgekleed’ bij liggen. De ontwikkeling van 
eerdere projecten heeft gelukkig laten zien dat deze 
fase maar kort duurt en dan binnen enkele jaren 
verrassende ontwikkelingen mogelijk zijn.  
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Honderd jaar geleden werd in Den Haag Nico 
Tinbergen geboren. Enkele weken geleden is dit 
herdacht in een bijeenkomst op de Universiteit van 
Leiden. Meer dan 1500 aanwezigen konden hier, 
voor zover ze dat nog niet wisten, kennis nemen 
van het werk van Tinbergen als 
gedragsonderzoeker. Hij was een van de 
grondleggers van deze vorm van wetenschap en 
kreeg hiervoor, samen met Lorenz en Von Frisch, 
de Nobelprijs. Het gebouw waarin de bijeenkomst 
werd gehouden paste volgens de dagvoorzitter 
wonderwel bij Nico Tinbergen. De Zilvermeeuwen 
uit de duinen van Wassenaar, die hij uitgebreid 
bestudeerde, broeden niet meer in de duinen, maar 
boven het hoofd van de aanwezigen op het platte 
dak. 
Tijdens de bijeenkomst ontving zijn zoon Jaap het 
eerste exemplaar van de Nederlandse vertaling van 
de biografie over Tinbergen. Het is een van de 
aardigste boeken die ik de laatste tijd heb gelezen. 
De schrijver van het boek, Hans Kruuk, laat 
Tinbergen zien als een man die met vallen en 
opstaan uitgroeide tot de grondlegger van de 
diergedragsleer. Al was hij een bijzonder goede 
waarnemer, conclusies uit zijn waarnemingen 
moest hij later in zijn leven nog wel eens bijstellen. 
Spreekwoordelijk daarbij is de reactie van 
stekelbaarsjes op de rode bestelbus van de PTT, 
die zo nu en dan langs het raam van het 
onderzoeksgebouw reed. Naar de mening van Nico 
en zijn studenten maakten de mannetjes 
stekelbaars, vanwege de rode kleur, 
aanvalsbewegingen naar de bus. Net zoals zij dat 
tegen concurrerende mannetjes met een rode buik 
deden. Latere waarnemers, waaronder Piet 
Sevenster, kwamen tot totaal andere conclusies. 
Tinbergen schreef in de jaren dat hij als gijzelaar in 
St. Michielsgestel zat, twee boekjes voor zijn 
kinderen. Het eerste ging over een Zilvermeeuw 
(hoe kan het anders) die hij Klieuw noemde. Het 

kwam in 1947 in New York voor de eerste maal 
uit. Jan Verwey, die in het boek van Kruuk nogal 
eens wordt genoemd, kreeg van Nico een 
exemplaar van het boekje toegestuurd. Het tweede 
boekje ging (natuurlijk) over een stekelbaarsje met 
de naam John Stickle. Het kwam in 1952 in 
London van de pers. Verschillende uitgaven van 
beide boekjes waren op de bijeenkomst in Leiden 
in vitrines te bewonderen. Nico liep college bij de 
iets oudere Jan Verwey en raakte met hem 
bevriend. Ook de schrijver van Niko`s Natuur liep, 
zij het dertig jaar later, college bij Jan Verwey. Hij 
omschrijft Verwey als een van de aartsvaders van 
de Nederlandse zoölogie en noemde hem een 
geestdriftig en hemelbestormend ecoloog met een 
warm hart.  

Nico Tinbergen komt in het boek naar voren als 
een man die het liefst buiten in het veld was. 
Samen met Jan Verwey vogels kijken in de duinen 
en op het strand van Noordwijk; daar kon je hem 
altijd voor wakker maken. Een keer, nadat ze zich 
tijdens een van hun tochten hadden uitgekleed om 
te gaan zwemmen, werd Nico, die zichzelf erg 
hoog had als atleet, er tot zijn chagrijn door Jan 
finaal uitgelopen in een wedstrijdje wie het eerst 
bij de golven was.  
 
`Het was niet uitsluitend serieuze wetenschap daar 
aan het strand van Noordwijk; er werd ook met 
volle teugen genoten van het prachtige 
vrijgevochten bestaan. Lichtjaren verwijderd (in 
hun ogen) van de stoffige wetenschap in de 
laboratoria.`  
 
W.Andelaar  
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

Jelle van Dijk 
 
Kees Camphuysen & Gerard Peet 2007. 
Walvissen en dolfijnen in de Noordzee. Fontaine 
Uitgevers. 160 p. Prijs € 24,90 
 

Het eerste dat aan dit boek opvalt, is het 
ongebruikelijke formaat: 19 cm hoog en 26 cm 
breed. Bij het openslaan wordt deze keuze direct 
duidelijk. De eerste pagina’s zijn gevuld met 
tekeningen op schaal van alle in de Noordzee 
voorkomende walvissen en dolfijnen. Dat gaat 
gewoon beter in een langwerpig boek. De 
Bruinvis meet hier slechts 2 cm, maar de Blauwe 
Vinvis past met 30 cm nog niet op één pagina. In 
dit boek gebruikt men trouwens de benaming 
“walvis” voor dieren die groot en traag zijn en 
“dolfijn” voor de kleinere dieren die zich veel 
sneller door het water bewegen. De tientallen 
prachtige tekeningen in dit boek zijn afkomstig 
van Frits-Jan Maas, bij het grote publiek bekend 
om de bijzonder fraaie informatieborden, die 
bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen zijn 
geplaatst. 
In dit bijzondere boek hebben Kees Camphuysen 
en Gerard Peet een enorme hoeveelheid gegevens 
overzichtelijk gepresenteerd. Uitvoerig wordt 
eerst ingegaan op de Noordzee als habitat voor 
walvissen. Hierna worden veel historische 
gegevens van strandingen op de Vlaamse en 
Nederlandse kust op een rijtje gezet. Het 

hoofdstuk dat de huidige bewoners van de 
Noordzee behandelt, begint met Bruinvis, 
Witsnuitdolfijn en Tuimelaar. Uitvoerig wordt 
ingegaan op de sterke stijging van het aantal 

waarnemingen en strandingen 
van Bruinvissen. Ook de 
verdrinking in visnetten komt 
hierbij ter sprake. Alle foto’s van 
in zee zwemmende dolfijnen en 
walvissen zijn genomen in de 
Noordzee. Daarmee wordt 
onderstreept dat de Noordzee een 
natuurgebied van grote betekenis 
is. Bij de bespreking van de 
hierboven genoemde drie soorten 
duikt in het boek ook de naam 
van Jan Verwey op. Toen Jan 
Verwey in 1931 directeur werd 
van het Zoölogisch Station in 
Den Helder, begon hij met het 
tellen van Bruinvissen en 
Tuimelaars in het Marsdiep. In 
1951 wist hij te melden dat de 
Bruinvis zeer sterk was 

afgenomen. Na een opleving in 1957 en 1958 was 
het vrijwel gebeurd met Bruinvissen voor onze 
kust. Pas in de jaren negentig werden er weer af 
en toe Bruinvissen langs de kust gemeld. Na 2000 
steeg het aantal waarnemingen en vondsten 
spectaculair. Ook vanuit de Noordwijkse 
zeetrekhut worden nu af en toe 10 tot 20 
exemplaren in een uur gezien. 
De bespreking van de overige soorten is uiteraard 
beknopter, maar ook hier valt de zorgvuldigheid 
en de aandacht voor details op. Zo is een kaartje 
opgenomen van de route die een Beloega in 1966 
in de Rijn aflegde. Van de Katwijkse Bultrug 
(december 2003) worden de enorme zeepokken 
getoond en vergeleken met een prent uit 1755, 
waarop een gestrande balijnwalvis met enorme 
zeepokken staat afgebeeld. 
Het hier besproken boek is van grote betekenis 
voor onze kijk op het natuurgebied Noordzee. 
Niet eerder werd op zo’n grondige en fraaie wijze 
duidelijk gemaakt dat die grote waterplas het 
leefgebied vormt voor een hele serie 
buitengewoon interessante zoogdieren. Voor 
iedereen met belangstelling voor deze 
zoogdiergroep is dit een onmisbaar boek! 
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Hans Dorrestijn 2007. Dorrestijns Vogelgids. Nigh 
& Van Ditmar, Amsterdam. 272 p. Prijs €24,90. 
 

 
 
Bij een bezoek aan een boekhandel in de Breestraat 
te Leiden zocht ik vergeefs naar bovenstaande titel 
bij de afdeling Natuur. Het boek bleek wel bij de 
bestsellers van de Nederlandse literatuur te liggen. 
Deze vogelgids is dan ook geen vogelgids in de 
klassieke zin zoals de Peterson, de gids van Lars 
Jonsson  en de ANWB-vogelgids. Wat het dan wel 
is, is moeilijk onder woorden te brengen. In ieder 
geval is het een bijzonder humoristisch boek door 
en over Hans Dorrestijn en zijn passie voor vogels. 
Uit sommige recensies in dagbladen krijg je de 
indruk dat Dorrestijn pas onlangs heeft ontdekt hoe 
leuk het is om naar vogels te kijken en dat dit hem 
van een drankprobleem heeft verlost. Uit het boek 
blijkt echter dat hij al ruim 25 jaar naar vogels 
kijkt. Wel krijgt zijn beleving een andere dimensie 
als hij eindelijk een echte kijker aanschaft en er 
een nieuwe wereld voor hem open gaat. Vooral de 
kleine vogeltjes hebben zijn sympathie. Lyrisch 
wordt hij over de Staartmees, al mag de Barmsijs 
er ook zijn. Vooral de wetenschappelijke naam 
Carduelis cabaret spreekt hem als cabaretier wel 
aan!  
Het boek is bijzonder humoristisch geschreven. 
Nooit eerder had ik een vogelboek in handen dat 
zo op de lachspieren werkt! Dorrestijn houdt de 
serieuze vogelaars dan ook een spiegel voor die 
werkt als een lachspiegel. Typische trekjes van 
vogelaars worden lekker vet aangezet. Daarbij doet 
Dorrestijn zich min of meer voor als de 
buitenstaander die zijn best doet dit wereldje 
binnen te dringen. Zo gaat hij mee met een 
georganiseerde groepsreis van de Stichting Wolka 
naar Oost-Polen en beschrijft hij het gedrang op 
het houten plateau bij Budy om de balts van 
Poelsnippen te zien. 
Deze vogelgids heeft een paar leuke 
bijzonderheden. Alle vogelsoorten die in de tekst 
worden genoemd zijn direct op dezelfde pagina 

afgebeeld door een kleine kleurenfoto. Hiervoor is 
gebruik gemaakt van het omvangrijke archief van 
Birdpix.nl. Het gevolg hiervan is dat sommige 
soorten wel vijf keer worden afgebeeld. Soms keert 
dezelfde foto enkele malen terug, maar ook duiken 
nieuwe afbeeldingen van dezelfde soort op. Bij één 
foto (p. 128 Orpheusgrasmus is Nachtegaal) is het 
misgegaan bij het plaatsen van de onderschriften. 
De foto’s van prima kwaliteit zijn langs de 
bladrand geplaatst. Een minpunt is wel dat 
hierdoor nog al wat vogels die ‘naar buiten’ kijken 
hun snavelpunt of zelfs een deel van hun kop zijn 
kwijtgeraakt.  
Na enkele voorwoorden begint al snel een 
vogelalfabet dat met Aalscholver begint en met 
Zijdestaart eindigt. De letters Q en X worden 
uiteraard overgeslagen. Soms krijgt een letter één 
soort toebedeeld, een andere keer weet Dorrestijn 
van geen ophouden. Zo krijgt de Wielewaal, ook 
een van zijn lievelingsvogels, zelfs drie stukjes. 
Het eerste stukje begint zo: Van alle gele vogels is 
de Wielwaal het geelst! Soms denk ik: was de 
Wielewaal maar net zo in aantal toegenomen als 
de Aalscholver, dan was het leven een stuk mooier. 
Deze stukjes vertellen vaak leuke ervaringen op 
vogelgebied, maar ook allerlei familietoestanden 
komen regelmatig aan bod. De humoristische toon 
blijft evenwel overal gehandhaafd. 
 
Dit boek is een echte aanrader. Voor de serieuze 
vogelaars is het een ontzettend leuk boek waarin 
met veel ironie het eigen wereldje bekeken wordt. 
Voor anderen die net als Dorrestijn in de ban van 
vogels zijn geraakt, maar dikwijls twijfelen over de 
juiste determinatie, is dit boek een stimulans om 
door te gaan. Tenslotte zal het boek ook goed te 
lezen zijn door mensen die weinig met vogels 
hebben, zo onderhoudend en humoristisch is dit 
boek geschreven.   

Tijdens een drukbezochte voordracht signeert de 
auteur zijn boeken in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
(dinsdagavond 22 mei 2007)
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Cursus Vogeltrek 
 
Jelle van Dijk 
 
Vorig jaar werd er nog al wat onzin uitgekraamd 
over vogeltrek, met name door woordvoerders van 
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit. Grote boosdoener bij de 
verspreiding van de gevaarlijk vogelgriep was 
volgens de officiële berichtgeving “de trekvogel”. 
Om het pluimvee tegen besmetting vanuit de lucht 
te beschermen, moesten de dieren ook dit voorjaar 
weer worden opgehokt. Verder stelde de minister 
vast, dat de vogeltrek dit jaar op 7 maart begint. 
Merkwaardig is wel, dat vorig jaar de vogelgriep 
werd vastgesteld bij enkele Knobbelzwanen in 
Sleeswijk-Holstein. Deze dieren staan juist niet 
bekend als trekvogels. Ook de latere uitbraken van 
vogelgriep op kalkoenfokkerijen in Frankrijk en 
Engeland vormden bepaald geen aanwijzing voor 
de juistheid van de stelling dat de vogelgriep door 
trekvogels wordt overgebracht. 
 
De berichtgeving rond de vogelgriep vormde de 
aanleiding om weer eens een vogeltrekcursus te 
organiseren. De cursus zal bestaan uit 3 avonden 
en een excursie. Na deze cursus zult u in staat zijn 
iets over vogeltrek te vertellen waarbij de 
opmerkingen van het ministerie zullen verbleken! 
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder 
andere:  

-  verschillende soorten trek (bijv. slaaptrek,    
   getijdentrek, voedseltrek, ruitrek) 
-  standvogels en trekvogels 
-  oriëntatievermogen van trekvogels 
-  onderzoek: ringen, kleurringen, satellietzenders,  
    radar 
-  vogeltrek langs de kust 
-  vogeltrek en weersomstandigheden. 
Om aan de cursus te kunnen deelnemen, is geen 
uitgebreide vogelkennis nodig. Het instapniveau is 
eenvoudig: belangstelling voor vogels en 
vogeltrek. Voor de centen hoeft u het ook niet te 
laten: leden betalen 6 euro en niet-leden zijn 12 
euro verschuldigd. Daarvoor krijgt u enkele 
samenvattingen op papier en ook nog koffie! De 
volgende avonden in het Jan Verwey 
Natuurcentrum (Duinweg 13A) zijn voor deze 
cursus gereserveerd:  
maandag 1 oktober, maandag 8 oktober en 
maandag 15 oktober. De datum van de excursie 
wordt in overleg met de cursisten vastgesteld. 
Deze cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers. 
Het maximum aantal cursisten is op 20 gesteld. 
Aanmelden bij: Jelle van Dijk, L. Hellenberghof 
32, 2202 XT Noordwijk, tel. 071-3610833. E-mail: 
dijkboom@planet.nl. Uiterlijk 25 september krijgt 
iedereen bericht over het doorgaan van deze 
cursus. 

 
 

Opvallende waarnemingen januari-maart 2007 
 
Peter Spierenburg 
 
Herfstgasten in het nieuwe jaar 
 
Het nieuwe jaar begon stormachtig. De 
zeetrektellers die zich op nieuwjaarsochtend in de 
zeetrekhut verzamelden kregen (naast een borrel) 
soorten voorgeschoteld die eigenlijk bij een stevige 
herfststorm horen. Grote Jagers, Kleine Jagers en 
zelfs een Grauwe Pijlstormvogel. De Grote Jagers 
waren afgelopen herfst al opvallend talrijk, maar 
dagen met 5 of meer jagers in januari is zeer 
uitzonderlijk. De goede “herfstdagen” hielden tot 
midden januari aan. Daarna bleef wel wekenlang 
het stormachtige weer, maar lieten de jagers en de 
enkele pijlstormvogel zich niet meer zien. 
 
 
 

Grote Gele Kwikstaarten wijd verspreid 
 
Het verschijnsel van overwinterende Grote Gele 
Kwikstaarten wordt in onze regio sinds eind jaren 
zeventig opgemerkt. Eerst was dit vrij sporadisch, 
maar sinds eind jaren negentig lijken de aantallen 
flink toe te nemen. Vanaf dat moment worden deze 
kwikstaarten ook steeds vaker in de bebouwde 
kom aangetroffen, vaak voedselzoekend op natte 
grinddaken. Dat het niet alleen een vogel van de 
het dorp is laat bijgaand plaatje zien. Ze zijn wijd 
verbreid in het buitengebied. Als er kleine slootjes 
liggen zijn ze met goed zoeken overal wel te 
vinden. Zeker als je dan het geluid kent. Voor het 
gebied ten zuiden van Noordwijk is er een redelijk 
goed beeld van afgelopen winter.  
Rekening houdend met enige dubbeltellingen 
overwinterenden hier minimaal 9 en mogelijk zelfs 
12 Grote Gele Kwikstaarten. 
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Waarnemingen van Grote Gele Kwikstaarten 
december 2006 t/m maart 2007. 
 
Druk bezoek ’s-Gravendijck 
 
Voor de tweede achtereenvolgende winter was er 
een Dwerggors te bewonderen op een braakliggend 
terreintje op ’s-Gravendijck, tegenover de ESTEC. 
Dit trok een niet aflatende stroom vogelaars aan. 
Zeker toen op een gegeven moment een 
Blauwstaart in Zandvoort opdook en er een mooie 
gecombineerde trip gemaakt kon worden, afgerond 
met de Grote Burgemeester op zijn vaste stek langs 
de Oude Rijn van Katwijk. Tot aan Belgen en 
Italianen aan toe kwamen er op af. Bijkomend 
effect is dat er nog nooit zoveel is gekeken op ’s-
Gravendijck en er ook veel andere soorten werden 
gezien.. Als je maar goed rondkijkt kan je veel 
vinden op zo’n rommelterreintje in de winter. 
Veldleeuweriken, een groepje Rietgorzen, 2 Grote 
Gele Kwikstaarten en tot 3 Bokjes. Ook verbleef er 
in januari anderhalve week een vrouwtje 
Sneeuwgors. Des te opvallender was dat twee vaste 
klanten van deze plek in deze winter geheel of 
grotendeels ontbraken: Witgat en Wintertaling. 
Waarschijnlijk waren de slootjes in het gebied al 
teveel verstoord door de start van 
bouwwerkzaamheden. Vanaf 10 februari verscheen 
er tot ieders verbazing een tweede Dwerggors. De 
laatste waarneming was op 1 maart, anderhalve 
maand eerder dan vorig jaar. Dit zal alles te maken 

hebben gehad met de start van de 
grondwerkzaamheden voor de aanleg van het 
bedrijventerrein. Na de laatste opleving is het nu 
toch echt afgelopen met de bijzondere vogels hier. 
 
Bosvogels op eilanden 
 
De landgoederen in de bollenstreek zijn eilanden 
temidden van voor bosvogels onaantrekkelijk open 
gebied. Van de zeldzamere bosvogels weten zich 
bijvoorbeeld in Leeuwenhorst steeds maar een 
beperkt aantal te vestigen. De kans dat ze dan door 
toevallige oorzaken weer verdwijnen is dan groot 
en de kans dat nieuwe soortgenoten het gebied 
kunnen bereiken en zich vestigen klein. Vandaar 
dat het voorkomen van verdere versnippering en 
het verbeteren van de verbindingen tussen de 
bosgebieden al jaren op het verlanglijstje van 
natuurorganisaties staat. Dit jaar lijken een aantal 
van die dun gezaaide soorten het goed te doen. Als 
vanouds komt de Boomklever dit jaar weer tot 
broeden op Leeuwenhorst, maar ook werden 
Kleine Bonte Specht en Appelvink waargenomen. 
Ook de Bosuil blijkt nog steeds goed 
vertegenwoordigd. In de periode februari-maart 
werden er meerdere gehoord in Klein- en Nieuw-
Leeuwenhorst. 

 
Vroege vlinders 
 
De stormachtige herfst ging dit jaar in één keer 
over in een vroeg voorjaar. Veel vroege 
aankomsten van zomergasten onder de vogels, 
maar ook al veel vlinders. In maart werden al 
zeven soorten dagvlinders gemeld. In volgorde van 
opkomst: Kolibrievlinder, Dagpauwoog, Atalanta, 
Citroenvlinder, Kleine Vos en Bont Zandoogje. 
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Veldwaarnemingen januari, februari, maart 2007 
 
 
Soort Datum Aantal  Locatie Waarnemer 
Parelduiker 24-02  1  over zee Noordwijk Z  JD  
 10-03  1  over zee Noordwijk N  PS  
Duiker spp. 06-01  1180  over zee Noordwijk Z  JD  
 02-02  814  over zee Noordwijk Z in 1 uur JD  
Kuifduiker 01-01  1  over zee Noordwijk Z  JD AS PS 
Noordse Stormvogel 21-01  5  over zee Langevelderslag Z  LVS  
 09-02  15 dood strand tussen Katwijk en afrit 22 WNL 
Grauwe Pijlstormvogel 01-01  1  over zee Noordwijk Z AS  
 02-01  1  over zee Noordwijk Z  JD  
Noordse Pijlstormvogel 21-01  1  over zee Langevelderslag Z  LVS  
Vaal Stormvogeltje 19-01  1  Uitwatering  WNL  
Aalscholver 07-01  976  over zee Noordwijk N  HV e.a.  
Grote Zilverreiger 05-02  1  Leidse Vaart thv Fagelsloot  KV  
 19-03  1  Zwetterpolder-noord  AS  
 25-03  1  Elsgeesterpolder-noord   JD  
Purperreiger 25-03  1  AWD De Vellen overvliegend O  WH  
Ooievaar 02-02  14  Overbosch overvliegend  WNL  
 29-03  1  Elsgeesterpolder-zuid kortstondig  AS  
 30-03  2  Polder Hoogeweg zuidwesthoek overvl. 

NO  
AS  

Lepelaar 10-03  1  adult Polder Hoogeweg omgeving molen foer. AS  
 22-03  1  Elsgeesterpolder-noord   MG  
Wilde Zwaan 04-02  9   Polder Hoogeweg ; 8 adult, 1 onv. PS  
 12-03  4  adult De Klei  in grasland AS  
 16-03  6  Polder Hoogeweg koebosjes   JD  
Kleine Rietgans 06-01  1870  over zee Noordwijk N  JD PS 
 08-01  730  Noordwijk-Binnen overvliegend ZO AS  
Rotgans 25-01  1  Uitwatering  (meerdere dagen) WNL  
 11-03  1  Binnenwatering PS  
Wintertaling 13-01  198  Nieuw-Leeuwenhorst vijver  HV  
Slobeend 27-03  141  over zee Noordwijk N tussen 8 en 10u JD  
IJseend 27-03  3  over zee Noordwijk N; 1 man en 2 vrouw JD  
Grote Zaagbek 06-01  3  Nieuw-Leeuwenhorst vijver  HV  
 31-03  2  Nieuw-Leeuwenhorst vijver  HV  
Zeearend 04-03  1  Coepelduynen overvliegend Z  BS  
Bruine Kiekendief 25-03  1 Vrouw Langevelderslag overvliegend NO  LVS  
 27-03  3  over zee Noordwijk N tussen 9 en 10u JD  
Smelleken 14-01  1  AWD Berkenvlak  DN  
 03-03  1  Fagelsloot Zwetterpolder jagend  PS  
 10-03  1 vr. ad. Zwetterpolder-noord overvliegend NO  AS DN RJ
Boomvalk 24-03  1 Adult Luchter Zeeduinen - zuidelijk deel   JJ  
 27-03  1  Noordwijkerhout dorp   WNL  
Slechtvalk 06-01  1 vr. ad. Polder Hoogeweg rustend in koebosje AS  
 19-03  1  Polder Hoogeweg rustend in koebosje AS  
Patrijs 25-01  5  Boechorst foeragerend bollenland AS  
 16-03  25  Elsgeesterpolder-zuid  VCK  
Scholekster 25-02  195  Binnenwatering   PS  
 03-03  460  Binnenwatering   WNL  
Kluut 27-02  8  over zee Noordwijk N  JD  
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Kleine Plevier 20-03  1  Langeveld   JB JD 
 26-03  2 (1 pr ) Langeveld   JH  
Bontbekplevier 25-03  1  over zee Langevelderslag N  LVS  
Goudplevier 14-01  1150  Polder Hoogeweg koebosjes   JD  
 10-03  1710  Polder Hoogeweg koebosjes   AS  
 16-03  1150  Polder Hoogeweg omgeving molen JD  
Zilverplevier 25-03  1  over zee Noordwijk N  PS  
Kanoet 15-01  1  strand paal 81-71  HV  
 28-01  1  strand Uitwatering  VCK  
 09-02  1  strand paal 81-71  HV  
Drieteenstrandloper 15-01  804  strand paal 81-71  HV  
 08-03  780  strand paal 81-71  HV  
Kemphaan 25-03  17  over zee Langevelderslag N LVS  
Bokje 01-01  2  's-Gravendijck opvliegend  AS  
 11-02  1  Bedrijventerrein Klei-Oost   PS  
Houtsnip 09-02  3 dood strand tussen Katwijk en afrit 22 WNL  
Grutto 23-02  1  Polder Hoogeweg zuidwesthoek   PS  
Tureluur 10-03  14  Polder Hoogeweg omgeving molen foer. AS  
Witgat 24-01  1  Noordwijk-Binnen (oude dorp) 

overvliegend 
HV  

Steenloper 27-01  67  Binnenwatering  BB  
 09-02  20  strand paal 81-71  HV  
 25-02  2  Polder Hoogeweg zuidwesthoek   PS  
Rosse Franjepoot 07-01  1  over zee Noordwijk  HV e.a. 
Middelste Jager 06-01  1 adult over zee Noordwijk lichte fase HV JD 
 21-01  1 adult over zee Noordwijk Z lichte fase JD  
Kleine Jager 01-01  2  over zee Noordwijk Z in 2 uur JD PS AS 
 06-01  2  over zee Noordwijk Z  JD PS 
 24-01  2  over zee Noordwijk N  JD  
 29-01  1  over zee Noordwijk  HV JD 
Grote Jager 01-01  6  over zee Noordwijk Z in 2 uur JD AS 
 13-01  5  over zee Noordwijk 4 naar Z en 1 naar N JD  
 19-01  4  over zee Noordwijk Z in 2 uur JD  
 21-01  5  over zee Noordwijk Z in 2 uur JD  
 26-01  1  over zee Noordwijk N  JD  
 09-02  1 dood strand Noordwijk vondst  WNL  
Zwartkopmeeuw 13-01  1 Adult Binnenwatering  rustend AS  
 09-03  2  adult over zee Noordwijk Z  JD  
Kleine Mantelmeeuw 15-01  5  strand paal 81-71  HV  
 17-03  79  Binnenwatering  PS  
Geelpootmeeuw 30-01  2  2e kj Binnenwatering WNL  
Grote Burgemeester 02-01  1  4e kj Binnenwatering (hele kwartaal) WNL  
 04-02  1  3e kj strand Coepelduynen overvliegend ZW  PS  
Drieteenmeeuw 01-01  1460  over zee Noordwijk Z in 2 uur JD AS 
 14-01  1360  over zee Noordwijk Z in 2 uur JD  
Grote Stern 10-03  1  over zee Langevelderslag N LVS  
Zeekoet 09-02  18 dood strand tussen Katwijk en afrit 22 WNL  
Alk 09-02  47 dood strand tussen Katwijk en afrit 22 WNL  
Alk/zeekoet spp. 07-01  477  over zee Noordwijk  HV e.a. 
Papegaaiduiker 09-02  1 dood Noordwijk aan Zee vondst  WNL  
Halsbandparkiet 13-03  2 (1 pr) Klein-Leeuwenhorst, in nestholte PB  
Bosuil jan-

mrt 
5  Klein-Leeuwenhorst roepend 

(verschillende) 
WK  

Ransuil 02-03  1  Elsgeesterpolder-zuid   MG  

 25



Ransuil 28-03  2  Kapellebos   AM ID 
Velduil 28-03  1  over zee Noordwijk Oost  JD  
IJsvogel 02-02  1  Zwetterpolder-noord  Zanderijsloot AS  
 04-03  1  Hogeveense Polder - zuidelijk deel   WNL  
 08-03  1  AWD De Zilk rustend  MS  
 11-03  1  Offem territoriaal gedrag HV  
 21-03  1  Overbosch overvliegend  WNL  
Zwarte Specht 24-02  1 vrouw  Sollasi Duinschooten foeragerend  RJ  
Kleine Bonte Specht 13-03  1  Klein-Leeuwenhorst  WK  
Boomleeuwerik 11-03  1  Coepelduynen baltsend/zingend  AS  
Veldleeuwerik 14-01  200  Polder Hoogeweg koebosjes  HV  
Oeverzwaluw 25-03  1  Langevelderslag overvliegend NO LVS  
Witte Kwikstaart 16-01  5  Polder Hoogeweg zuidwesthoek   WNL  
 21-02  22  Polder Hoogeweg zuidwesthoek   JD  
Rouwkwikstaart 21-02  2  Polder Hoogeweg koebosjes   JD  
 11-03  1  ’s-Gravendijck  PS  
 23-03  1  Langeveld   JH  
Pestvogel 05-01  4  De Krom vuilnisbelt overvliegend W  WNL  
 07-01  4  Binnenwatering overvliegend Z WNL  
Zwarte Roodstaart 01-03  1 Vrouw ’s-Gravendijck   WNL  
Roodborsttapuit 06-01  1  Coepelduynen (Katwijk)   WNL  
Tjiftjaf 27-01  1  Willem v.d. Bergh   AS  
 08-03  1  AWD/Langeveld (4 locaties) zingend WNL  
Fitis 31-03  1  AWD  AB  
Vuurgoudhaan 27-01  2  Willem v.d. Bergh   AS  
 28-01  1  Offem  HV  
 25-03  1  AWD De Vellen foeragerend  RJ  
Klapekster 11-03  1  adult AWD De Vellen   AS RJ  
 16-03  1  AWD Marelberg  WB  
Roek 28-03  1  over zee Noordwijk N  JD  
Ringmus 05-01  7  De Krom vuilnisbelt   WNL  
Keep 28-01  300  Oosterduinen - zuidelijk deel foeragerend  AS  
Barmsijs 23-02  1  's-Gravendijck overvliegend  PS  
Appelvink 21-03  2  Klein-Leeuwenhorst   WNL  
Sneeuwgors 03-01  1 vrouw  's-Gravendijck t/m 15-01 WNL  
Geelgors 11-03  1 man  Coepelduynen achter ESTEC opgestoten AS  
Dwerggors 01-01  1  's-Gravendijck t/m 09-02  WNL  
 10-02  2  's-Gravendijck  t/m 24-02 WNL  
 01-03  1  's-Gravendijck   WNL  
Rietgors 02-01  6  's-Gravendijck  t/m 03-03 3 tot 6 vogels WNL  
 
 
Zoogdieren 
 
Haas 05-02  15  Elsgeesterpolder-noord MG  
Wezel 25-03  1  AWD De Vellen     RJ AS 
Gewone Zeehond 12-01  1  Uitwatering JJ PS 
 15-01  1  Uitwatering     WNL 
 19-01  1  Binnenwatering     WNL  
 02-02  1  in zee Noordwijk naar noord JD 
 03-02  1  Uitwatering    WNL 
Bruinvis 07-01  4  in zee Noordwijk     HV e.a. 
 31-01  2  in zee Noordwijk naar noord JD 
 04-02  2  in zee Uitwatering     PS  
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Bruinvis 08-02  26  in zee Noordwijk in 1 uur JD 
 14-02  5  in zee Noordwijk in 1 uur naar noord JD 
Witsnuitdolfijn 08-01  1  in zee Noordwijk     JD 
 
Vlinders en libellen 
 
Kolibrievlinder 24-02   1  Leidse Vaart Noordwijkerhout     WNL 
Dagpauwoog 10-03   1  AWD Zweefvliegveld     WNL 
Atalanta 11-03   1  Hoornes     WNL 
Kleine Vos 12-03   1  Zwarte Pad     WNL 
Citroenvlinder 12-03   1  Hoornes     WNL 
Bruine Winterjuffer 14-03   1  Hoornes     WNL 
Bont Zandoogje 16-03   1  Elsgeesterpolder-zuid     WNL 
 
 

 

Waarnemers 
 
AB Aad Bijl 
AM Annelies Marijnis 
AS Ab Steenvoorden 
DN Dennis v.d. Niet 
HV Hein Verkade 
JB Joost Bouwmeester 
JD Jelle van Dijk 
JJ Jan Jacobs 
KV Koene Vegter 
LVS Telpost Langevelderslag 
MG Mariska de Graaff 
MS Margriet Smit 
PB Piet Broekhof 
PS Peter Spierenburg 
RJ Rob Janson 
TW Theo van Woerden 
VCK Vogel- en natuurclub Katwijk 
WB Willem Baalbergen 
WH Willem-Jan Hooijmans 
WK Willem Knoppert 
WNL www.waarneming.nl 
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 IVN Leiden Natuurcursussen 
(Bijna) alle cursusavonden worden gegeven in: het Wellantcollege, locatie Oegstgeest, 
Lange Voort 70, 2341 KD  Oegstgeest. 
 

 
Herfstcursus 2007 
De Herfstcursus is een bijzonder boeiende cursus waarin allerlei zaken behandeld worden die met het najaar te maken hebben: 
Vruchten en zaden, Paddestoelen, Vogeltrek, Bladval en bladverkleuring, Spinnen en overwinteringvormen.  
De cursus bestaat uit 5 maandagavonden van 19.45 tot ongeveer 22.15 uur (1/10, 8/10, 29/10, 5/11 en 12/11) in het Wellantcollege 
(zie boven) en 4 excursies op zaterdagochtend van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur (6/10, 13/10, 3/11 en 10/11) in natuurgebieden in de 
directe omgeving.  
De avonden zijn verdeeld in een theoretisch gedeelte met visuele presentatie vóór de pauze en diverse practicumonderdelen na de koffie 
(of thee). De kosten bedragen € 45,--  
Voorkennis is niet nodig. Het is een ontdekcursus voor iedereen die meer wil weten over de vele veranderingen die in de herfst in de natuur 
plaatsvinden.  
Voor opgave en/of informatie kunt u bellen met: Bep van Houten:  071 – 514.68.69 e-mail: BepvanHouten@live.nl
 
 
Najaarsduincursus 2007. 
Als u meer wilt weten over de duinen of meer wilt genieten van uw duinwandelingen, volg dan een IVN duincursus! 
In deze cursus schenken we aandacht aan het leven in de duinen in het najaar. 
De cursus bestaat uit vier woensdagavonden (12/9, 26/9, 10/10, 17/10) met lezingen en practica over het ontstaan van de duinen, 
planten, vogeltrek en paddestoelen. De avonden worden gecombineerd met excursies op de eerstvolgende zaterdagochtend (15/9. 
29/09, 13/10, 20/10), waaronder een fietsexcursie en we bieden een vijfde excursie (03/11) aan met een meer algemeen thema. De 
excursies zijn in verschillende duingebieden in onze omgeving. 
De cursusavonden zijn in het “Wellant College” (zie bovenaan). 
Het cursusgeld bedraagt € 49,25, inclusief het boek “Beleef het Duin”. Heeft u het boek al, dan is de cursusprijs € 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 € 12,50. Opgave en/of informatie:  071 – 532.44.04  e-mail: marleen.lips@gmail.com of 
Bennie van Schoonderwoerd,  071 - 532.00.17 en haar e-mail adres is: bennievs@planet.nl 
 
 
 
De Vier Jaargetijden 
De seizoenen hebben grote invloed op ons. Toch is onze verbinding met de natuur niet meer zo vanzelfsprekend. 
Deze cursus neemt je – in een jaarcyclus – mee in de seizoenen, om die met alle zintuigen te gaan beleven en ontdekken. 
 
Zomer: 16-06-2007  met een uniek bezoek aan het “Bewaarde Land” in Meijendel (Wassenaar).Dit bezoek is inclusief 
picknick en een midzomerzonsondergang. 
 
Herfst: op zaterdag 22-09-07 een excursie en op maandag 24-09-07 een avondbijeenkomst.  
 
Winter: op zaterdag 12 januari 2008 een middag- en avondbijeenkomst met winterverhalen, een schemerexcursie en een 
soepmaaltijd, 
 
In de lente van 2008  een avondexcursie en een ochtendexcursie, waarschijnlijk in maart. Data en gebieden (nu) nog niet 
bekend. 
 
Men kan alle jaargetijden meebeleven, of een enkel seizoen meedoen, je kunt op elk moment “instappen” (volgend jaar maart 
gaat het weer verder en loopt het “abonnement voor een heel jaar” gewoon door). 
Kosten voor de hele cursus € 20, - en per seizoen: € 7,50. 
Info-/aanmelden: jetelshoud@hotmail.com (071-589.15.60). 
We nemen dan contact op en sturen verdere gegevens, plus een routebeschrijving. (Deelname max. 20 personen). 
 
 
 
 

Kijk voor meer informatie op de internetsitevan IVN Leiden:  www.ivn.nl/leiden 
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Lijst van werkgroepen en commissies 
 
Beheercommissie Natuurcentrum 
Jan Jacobs 
Prins Bernhardstraat 7 
2202 LD Noordwijk 
Telefoon: 071-3610396  
 
Coördinatie bezoek Natuurcentrum  
Ineke van Dijk 
Duinkant 20 
2203-NK Noordwijk 
Telefoon: 071-3616954 
E-Mail:  vandijkineke@hotmail.com
 
Excursies 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203-NG Noordwijk 
Telefoon: 071-3610945 
 
Jeugdnatuurclub 
Nel Nooyen 
Joh. Molegraafstraat 14 
2201-LK Noordwijk 
Telefoon: 071-3611347 
 
Kantine voorziening Natuurcentrum  
Ibolyka Meyer 
Hoorneslaan 612 
2221-GL Katwijk 
Telefoon: 071-4026271 
 
Ledenadministratie  
Koene  Vegter  
Golfweg 39  
2202-JH Noordwijk 
Telefoon: 071-3615044 
E-mail: koenevegter@planet.nl
 
Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(samen met KNNV-afd. Leiden) 
Joop Kortselius 
Morsebellaan 88 
2343 BN Oegstgeest 
Telefoon: 071-5172966 
 
Paddenbescherming  
Jan Jacobs 
Prins Bernardstraat 7 
2202-LD Noordwijk 
Telefoon: 071-3610396 
E-mail: jan-jacobs@zonnet.nl 
 
 

 
Paddestoelenwerkgroep 
Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201-BR Noordwijk 
Telefoon: 071-3612219 
 
Plantenwerkgroep  
Ees Aartse 
Residence Oranje; Gr. Hoogwaak 211 
2202-TZ Noordwijk 
Telefoon: 071-3688911 
 
Redactie De Strandloper 
Kees Erkelens 
Stakman Bossestraat 68 
2203-GL Noordwijk 
Telefoon: 071-3614143 
 
Veldwaarnemingen 
Peter Spierenburg 
Hercules 88 
2221 MD Katwijk 
E-mail: marleen.peter@planet.nl
 
Vlinderwerkgroep 
Els Schlatmann 
Juffermansstraat 29 
2341-JJ Oegstgeest  
telefoon: 071-5174060 
 
Vogelwerkgroep 
Jelle van Dijk 
l. Hellenberghof 32 
2202-XT Noordwijk 
Telefoon: 071-3610833 
 
Weidevogelbescherming 
Dick Pekelharing 
Muntstraat 165 
2165-VH Lisserbroek 
 
Werkgroep bibliotheek 
Marian Zijderveld 
Branding 46 
2201-WV Noordwijk 
Tel: 071-3618636 
 
Kerkuilenwerkgroep 
Mariska de Graaff 
Oelhordtlaan 142 
2215 BK Voorhout 
Tel: 0252-211826; Mobil: 06-14905960 
E-mail: mdegraaff.vanrootselaar@gmail.com 
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