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Bij de voorplaat: 
Kuifduiker 
Klinkenbergerplas, februari 2006 
Foto: Jan Hendriks 
Kuifduikers worden zelden op zoetwaterplassen 
gezien. Deze soort zie je in de winter vooral langs de 
Brouwersdam, tussen de pieren van IJmuiden en een 
enkele keer achter de branding in Noordwijk. 
Daarbij gaat het vaak om solitaire vogels of 
hoogstens om enkele vogels bij elkaar. 
In maart en april verschijnt het opvallende 
broedkleed met grote, oranjegele oorpluimen. De 
meeste exemplaren hebben ons land dan verlaten. Ze 
broeden in Noord-Europa vanaf Zuid-Zweden. Het 
verschil tussen zomer- en winterhabitat is enorm: in 
de winter vaak in volle zee en in de broedtijd in 
kleine zoetwaterplassen met dichte oeverbegroeiing. 
JvD 
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AGENDA 
 
Lezingen 
 
Vrijdag 25 januari 2008 
Zeearenden en Gieren 
Door Martijn de Jonge 
 
Vrijdag 29 februari 2008 
Orchideeën 
Door Bert Broekhuis 
 
 
Excursies 
 
Vrijdag 28 december 2007 
Vogelexcursie naar het Deltagebied 
Vertrek om 08.00 uur vanaf parkeerplaats 
Northgohal, duurt tot ca. 17.00 uur 
Alleen voor leden. Vooraf aanmelden bij Rien 
Sluijs (071-3610945 of sluijsrien@hotmail.com) 
 
Zaterdag 9 februari 2008 
Hertenexcursie Amsterdamse Waterleidingduinen 
Vertrek om 13.00 uur vanaf parkeerplaats 
Northgohal, duurt tot ca. 16.30 uur 

 
Zaterdag 29 maart 2008 
Excursie Landje van Geysel 
Vertrek om 08.00 uur vanaf parkeerplaats 
Northgohal, duurt tot ca. 12.30 uur 
 
Jeugdactiviteiten 
 
Zaterdag 19 januari  10.00 - 11.30 uur 
Voederplankjes maken 
 
Zaterdag 9 februari   14.00 - 15.30 uur 
Braakballen uitpluizen 
 
Zaterdag 8 maart  10.00 - 11.30 uur 
Vogels herkennen 
 
Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 
Zaterdag  5 januari 2008 10.00 - 12.00 uur 
Zaterdag 2 februari 2008 10.00 - 12.00 uur 
Zaterdag 1 maart 2008  10.00 - 12.00 uur 
 
Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 6 januari  16.00 – 18.00 uur 

 
 

Bestuursmededelingen Strandloper december 2007 
 
Het najaar bracht niet alleen de vogels in 
beweging. Ook binnen de vereniging was veel 
activiteit.  
 

Samenstelling bestuur 
Het bestuur kent een nieuwe samenstelling. Ruurd 
Eisenga is op 28 september 2007 benoemd als 
nieuw bestuurslid. Vanuit het bestuur neemt hij 
deel aan de excursiecommissie. Na het afscheid 
van Cock Schrameijer waren we ook op zoek naar 
een nieuwe secretaris. Franciska Faber is bereid 
gevonden zijn plaats in te nemen. Ze zal op de 
ledenvergadering van 28 maart 2008 voorgedragen 
worden als lid van het bestuur. Inmiddels heeft ze 
de taken van Cock al helemaal overgenomen en 
draait volop mee.  
 

Themamaand zee en strand 
We hadden veel activiteiten op de planning dit 
najaar. September en oktober stonden in het teken 
van ‘Zee en Strand’. Aanhakend bij de start van de 
kustversterking-werkzaamheden in Noordwijk 

organiseerde de vereniging een themamaand met 
excursies, lezingen en een fototentoonstelling. 
Heel wat mensen vonden de weg naar de Duinweg 
13a, waar het Jan Verwey Natuurcentrum – met 
dank aan de gemeente – de komende paar jaar 
gevestigd is. Een van onze doelstellingen werd 
daarmee al bereikt, namelijk de ‘loop’ naar de 
nieuwe locatie bevorderen.  
 

 
Jan Verwey Natuurcentrum 
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Fototentoonstelling 
Een van de trekkers was de fototentoonstelling. 
Natuurfotografen Joost Bouwmeester, Piet 
Broekhof, Marco van Rooijen, Jan Hendriks, Gert 
Slager, Rob Jansson, Mariska de Graaff, Bas 
Wesseling en Jan Jacobs gaven hun eigen 
interpretatie aan het thema ‘Zee en Strand’. 
Burgemeester Harry Groen opende de 
tentoonstelling met het ophangen van een foto van 
de Blauwe zeedistel. Met inspanningen van de 
gemeente en de vereniging krijgt de Blauwe 
zeedistel straks weer een plek in de nieuwe duinen 
bij de Wilhelminaboulevard. Duinen die bovendien 
groter worden, want er komt 40 meter bij. Zo staat 
de Blauwe zeedistel dus symbool voor de kansen 
van de natuur. De fototentoonstelling trok veel 
bezoekers en zorgde voor veel publiciteit in de 
lokale pers. Inmiddels is een selectie uit de foto’s 
tot half januari te bewonderen in het Wantveld.  
 

Plan Waterman 
Ronald Waterman had een van zijn dertig 
koffertjes – hij is adviseur waterstaatszaken in 
meer dan 30 landen – meegenomen voor zijn 
lezing in het Jan Verwey Natuurcentrum. Een 
lezing met een wat ander karakter dan we gewend 
zijn, maar zeker niet minder interessant. Ruimte 
voor natuur gaat in zijn Plan Waterman hand in 
hand met commerciële ontwikkeling zoals 
woningbouw, kassen of jachthavens. Hij is geen 
voorstander van de kustversterking zoals deze nu 
bij Noordwijk plaats vindt, maar hield een 
gepassioneerd betoog voor een holle kustlijn, die 
kan ontstaan door het aanleggen van een 
jachthaven bij Katwijk. Kortom genoeg voer voor 
een geanimeerde discussie, waarbij zeker ook onze 
Katwijkse leden zich roerden. 
 

Kustversterkingwerkzaamheden 
De kustversterkingwerkzaamheden zijn sowieso 
regelmatig onderwerp van gesprek in het bestuur. 
Als vereniging zijn we van mening dat de nieuwe 
duinstrook in twee opzichten van groot belang zal 
zijn. Ten eerste als leefgebied voor bijzondere 
plantensoorten en de Duinhagedis en ten tweede 
als schakel in de ecologische verbindingszone 
tussen de duinen ten zuiden en ten noorden van 
Noordwijk aan Zee. Daarom hebben we gebruik 
gemaakt van ons recht tot inspraak en een pleidooi 
gehouden voor een beleid waarbij het bevorderen 
van rust en van natuurlijke processen centraal staat.  

Plasdrasgebiedje Watersnip 
Ter compensatie voor het bedrijventerrein De Klei-
Oost, langs de N206, wordt momenteel aan de 
noordkant van de Elsgeesterpolder een 
plasdrasgebiedje aangelegd. Het gras is 
afgegraven, er is een uitkijkheuvel gemaakt en het 
fundament voor een weg gelegd. De vereniging 
heeft toegezegd een rol te zullen spelen in het 
beheer en onderhoud van het terrein. Denk 
bijvoorbeeld aan het gebied vrijhouden van 
wilgenopslag. Daarvoor willen we een 
natuurwerkgroep oprichten. Wie belangstelling 
heeft hier aan mee te werken, kan zich melden bij 
Peter Spierenburg. Het gebiedje krijgt de naam 
‘Watersnip’, omdat we verwachten dat het bij 
uitstek aantrekkelijk zal zijn voor deze steltlopers. 
 

 
Plasdrasgebiedje Watersnip in wording 
 

Resultaten inspraak 
Van de gemeente Noordwijk ontvingen we een 
brief over het voorontwerp-bestemmingsplan 
Noordwijkerduin. Rond de huizenbouw op het 
terrein van de Willem van de Bergh hebben wij 
destijds een aantal aanbevelingen en 
wijzigingsvoorstellen gedaan. Zo hebben we 
geadviseerd om in de zone aan de kant van de 
duinen een kwelsloot met een natuuroever aan te 
leggen. Dit naar voorbeeld van het gebiedje bij het 
Zwarte Pad in Katwijk waar zich een aantrekkelijk 
gebied voor planten, vlinders en libellen heeft 
ontwikkeld. Het grootste deel van de 
aanbevelingen is overgenomen. Een mooi 
resultaat. 
Als vereniging hebben we ook ingesproken op het 
plan Sancta Maria. Het fietspad dat de provincie 
wil aanleggen is nu getekend langs de zuidoost- en 
zuidrand van het Noordwijkerhoutse deel van het 
complex. Alleen bij het open grasveld in de 
zuidoosthoek, dat de bestemming "natuur" heeft 
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gekregen, komt het fietspad het terrein op. Ter 
hoogte van de hoofdas gekomen, buigt het af in de 
richting van de Kraaierslaan. Hiermee is 
tegemoetgekomen aan de bezwaren die wij en de 
huidige bewoners van Sancta Maria hadden 
ingediend. 

Activiteiten 2008 
De meeste excursies en lezingen voor de eerste 
helft van 2008 zijn inmiddels gepland. Bij het 
samenstellen van de agenda hebben we geprobeerd 
zoveel mogelijk rekening te houden met de 
wensen, zoals deze uit de enquête van 2007 naar 
voren kwamen. Dat betekent meer activiteiten en 
gevarieerde bestemmingen voor de excursies, zelfs 
naar het buitenland. In september staat 
bijvoorbeeld Falsterbo in Zuid Zweden op het 
programma. Meer hierover leest u verderop in deze 
Strandloper.  
Overigens zijn we momenteel in gesprek met de 
Natuurvereniging Bollenstreek over mogelijke 
samenwerking. Denk aan het uitwisselen van 
ideeën en ervaringen over excursies of lezingen. 

 
Falsterbo  
 
Wellicht dat we in de toekomst een keer 
gezamenlijk een lezing organiseren in het Jan 
Verwey Centrum. Concreet hebben we 
afgesproken dat we elkaars activiteiten op de 
websites zullen vermelden.  
De excursies en lezingen van de Natuurvereniging 
Bollenstreek treft u binnenkort dus aan op 
www.strandloper.nl. 

 

 
In memoriam Willem Meijers 1932-2007 

 
Na een korte slopende ziekte overleed op 4 
augustus Willem Meijers.  
Willem was een rustige bescheiden man, maar toch 
zullen veel leden van onze vereniging hem hebben 
gekend.  
Ledenbijeenkomsten, vogelreizen, excursies, hij 
was altijd van de partij. Hij was daarbij nooit de 
eerste met een mening over datgene wat werd 
vertoond of wat werd gezien. Zijn commentaar was 
altijd bedachtzaam en kwam wat later, maar was 
weldoordacht.  
Speciaal de planten van het duin kende hij op zijn 
duimpje. Zijn vrijwel dagelijkse loopje door het 
duin was daar niet vreemd aan. Het was op een van 
die wandelingen dat hij op de oude golfbanen een 
groep spreeuwen zag, waaronder enkele rose 
spreeuwen. De eerste en enige waarneming, 
bevestigd door anderen, voor het grondgebied van 
Noordwijk. Wim trad nooit op de voorgrond, maar 
op de vogeltochten zoals naar het Zweedse Öland, 
kwam hij onder het genot van een borreltje wel 
eens los. Hij kon het debat dan stevig naar zijn 
hand zetten. Dat was soms ook het geval in de 
onderhoudsploeg van het natuurcentrum. Tijdens 
de koffie werden tal van dorpsproblemen 
aangesneden, waarbij hij zich graag in de discussie 
mengde. 

 

 
 
We missen in hem een fijne man en een goede 
vriend. 
 
Willem Baalbergen  
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Vogelcursus: hoe tel je broedvogels? 
 
Jelle van Dijk 
 
Zolang ons blad “de Strandloper” bestaat, zijn daarin verslagen van broedvogelinventarisaties te 
vinden. Het tellen van broedvogels is een kernactiviteit van onze vereniging, zou je kunnen zeggen.  
Broedvogels tellen is leuk en uitdagend. Maar dat is niet de enige reden waarom deze activiteit zo’n 
lange traditie in onze vereniging kent. De resultaten van broedvogeltellingen spelen namelijk een 
belangrijke rol bij het beschermen van bepaalde terreinen, terwijl ook bij het beheer terdege 
rekening met broedvogels wordt gehouden. Kortom, broedvogels tellen is leuk en ook nog eens 
belangrijk! 
Broedvogeltellingen zijn er in allerlei vormen en maten. Je kunt kiezen voor het tellen van één 
soort. Een mooi voorbeeld hiervan is de huismussentelling van Hein Verkade in het voorjaar van 
2004. In dat jaar werden alle straten van Noordwijk-Binnen afgelopen om te kijken hoeveel 
Huismussen er nog waren en waar ze precies zaten. 
Meestal loopt een broedvogeltelling anders. Niet een bepaalde soort, maar een bepaald gebied 
wordt uitgekozen. Binnen dat gebied wordt dan geprobeerd alle broedvogels in kaart te brengen. 
Het leren uitvoeren van zo’n inventarisatie is het doel van deze cursus. 
 
Bij een broedvogeltelling van een bepaald gebied komt wel wat kijken. Allereerst moet de 
onderzoeker de vogelsoorten herkennen die in het onderzoeksgebied te verwachten zijn. Daar wordt 
op de cursus uiteraard aandacht aan besteed. Het gebied moet enkele keren in het voorjaar worden 
bezocht om zekerheid te krijgen of het wel echt om een broedvogel gaat of dat het een toevallige 
passant is. Naar het nest wordt niet gezocht, maar wel moeten er aanwijzingen voor het broeden 
worden waargenomen. Bij elk bezoek worden de waarnemingen nauwkeurig op een kaart van het 
gebied genoteerd. Na afloop moeten deze kaarten volgens landelijk vastgestelde richtlijnen 
geïnterpreteerd worden. Behalve een aantal uren veldwerk brengt elke broedvogeltelling dus ook 
wel wat bureauwerk met zich mee. 
 
In het voorjaar van 2008 gaat een instapcursus broedvogels tellen van start. Deze cursus zal 
bestaan uit drie cursusavonden op maandagavond en drie veldbezoeken op zaterdagmorgen. Deze 
telrondes vinden plaats in een gedeelte van Nieuw-Leeuwenhorst. 
Elke cursusavond zal bestaan uit twee delen:  

a. herkenning van de vogelsoorten die verwacht kunnen worden (geluiden!) 
b. theorie: territoriumgedrag van broedvogels; noteren op de veldkaart; overbrengen op 

soortkaarten; toepassing van de landelijke criteria 
 Het volgende schema is opgesteld: 
 
 
Cursusavond (20.00 – 21.30u) Telronde Nieuw-Leeuwenhorst (07.00-8.30u) 
maandag 10 maart   zaterdag 15 maart  
maandag 7 april   zaterdag 12 april 
maandag 21 april   zaterdag 19 april 
 
 
De cursusavonden worden gehouden in het Jan Verwey Natuurcentrum, Duinweg 13A te 
Noordwijk. Voor de cursus wordt een bijdrage van € 10 gevraagd, te voldoen op de eerste 
cursusavond. Opgeven bij Jelle van Dijk (e-mail: dijkboom@planet.nl of 071-3610833) voor 15 
februari 2008. De cursus gaat uiteraard alleen door bij voldoende deelname. Omstreeks 1 maart zal 
iedereen die zich heeft aangemeld bericht ontvangen. 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 
Saris F. 2007 Een eeuw vogels beschermen. 
KNNV Uitgeverij, Zeist. 344 p. Prijs € 49,50. 
 

 
 
De natuur- en vogelbescherming heeft al meer dan 
een eeuw vaste voet in ons land. Verschillende 
verenigingen op dit gebied hebben inmiddels hun 
eeuwfeest gevierd, waarbij de Nederlandsche 
Vereeniging tot Bescherming van Vogels, 
tegenwoordig kortweg Vogelbescherming 
Nederland genoemd, in 1999 het spits afbeet. Dat 
er in dat jaar geen gedenkboek verscheen, mag 
opmerkelijk heten.  
Gelukkig wordt deze omissie door het prachtige 
boek van Saris & Co geheel goedgemaakt. Achter 
dat “Co” gaat een keur van maar liefst 21 andere 
auteurs schuil die allerlei facetten van de 
vogelbescherming belichten. Bij dit boek is ook 
een DVD gevoegd, waarop dankzij de 
inspanningen van vooral Ruud Vlek, oude films, 
historische vogelfoto’s en vogelfotografen te zien 
zijn. Aan de illustraties is veel zorg besteed. Naast 
mooi fotowerk uit recente tijd zijn ook historische 
opnamen en belangrijke documenten afgedrukt. 
Een opvallende plaats nemen de pentekeningen 
van Siegfried Woldhek in, die indertijd in de NRC 
werden gepubliceerd. Door het bijzondere formaat 
van het boek (24 x 29 cm) was een levendige, maar 
toch ook evenwichtige lay-out mogelijk. 

Het boek begint met een mooi hoofdstuk van Rob 
Vogel over de Nederlandse avifauna door de 
eeuwen heen.  
Hierna volgt wellicht het belangrijkste hoofdstuk 
(van ruim 60 pagina’s): de geschiedenis van de 
Nederlandse vogelbescherming, geschreven door 
Frank Saris.  
Vooral in dit hoofdstuk zijn veel kaderteksten 
opgenomen, waarbij een aantal interviews met 
oud-voorzitters van Vogelbescherming. Dat 
vogelbescherming een internationale zaak is, wordt 
duidelijk  in de hoofdstukken van Joke Winkelman 
en Gerard Boere.  De vaak moeizame weg om tot 
internationale verdragen te komen, komt goed uit 
de verf. Voor de naleving van die verdragen is 
daarna nog een lange weg te gaan. 
Hoe bepaalde facetten van vogelbescherming zich 
in een eeuw ontwikkeld hebben, wordt aan de hand 
van onderwerpen als jacht (Frank Saris), meeuwen 
(Arie Spaans), Ooievaars (Dick Jonkers) en 
Roeken (Hans Feijen) beschreven. De betekenis 
van de eerste vogelfotografen voor het uitdragen 
van de vogelbeschermingsgedachte, wordt boeiend 
beschreven en geïllustreerd in een hoofdstuk door 
Ruud Vlek. Hoe het plaatselijk en regionaal met 
vogelbescherming kan lopen, wordt behandeld 
door Frans van Erve (Noord-Brabant) en Jan-
Willem Vergeer (Schouwen). 
Het moge duidelijk zijn dat de KNNV Uitgeverij 
een bijzonder boek heeft uitgebracht. De 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels is van een betrekkelijk kleine club pioniers 
uitgegroeid tot de breed gedragen vereniging 
Vogelbescherming Nederland met 130.000 leden. 
Dit boek laat zien dat daarvoor inzet en 
enthousiasme van velen nodig is geweest. 
 
Robas Produkties 1990. Foto-Atlas Zuid-Holland. 
Uitgeverij Robas Produkties, Den Ilp en 
Topografische Dienst, Emmen. 395 p. Niet meer in 
de boekhandel verkrijgbaar. 
 
Dit bijzondere boekwerk werd aan de Jan Verwey 
Bibliotheek geschonken door ons lid Peter van den 
Berg. Het is een bijzonder boek in groot formaat 
(29 x 32 cm), waarin 376 luchtfoto’s geheel Zuid-
Holland in beeld brengen. De foto’s zijn genomen 
op wolkenloze dagen in het voorjaar van 1989. 
Alle foto’s zijn loodrecht naar beneden genomen 
waardoor de foto’s sterk op topografische kaarten 
lijken. In boeken als Nederland vanuit de lucht 
wordt deze wijze van fotograferen juist vermeden 
en worden dorpen en steden van niet al te grote 



 9

hoogte juist onder een scherpe hoek 
gefotografeerd. Alle foto’s zijn afgedrukt op schaal 
1:14000 (1 cm op de foto is 140 meter in 
werkelijkheid). Bij elke foto staat vermeld op 
welke datum en op welk tijdstip de foto genomen 
werd. 
Deze Foto-Atlas is in feite een historische atlas, die 
de situatie van voorjaar 1989 haarscherp in beeld 
brengt. Bekijken we onze eigen omgeving wat 
nauwkeuriger, dan zien we dat er in het duingebied 
De Blink veel meer stuifduinen waren dan op dit 
moment. In het middengebied tussen Nieuwe 
Zeeweg en Dompad werden nog overal bollen 
geteeld. Van de camping Op Hoop van Zegen 
langs het Westeinde, was nog niets te bespeuren. 
Kijken we wat verder van huis, dan zien we dat de 
vogelplas Starrevaart nog gegraven moest worden. 
Zo nodigt deze atlas uit om bekende plekken op te 
zoeken en dan verbaasd te staan hoe snel bepaalde 
gebieden veranderd zijn. 

 
Albert Beintema 2007. Mijn vogels. Uitgeverij 
Atlas – Amsterdam / Antwerpen. 432 p.  
Prijs € 19,90. 
In vogelend Nederland stond Albert Beintema 
lange tijd alleen bekend als een gedreven 
onderzoeker die vooral aandacht trok met 
publicaties over weidevogels (o.a. vroeger broeden 
van Kievieten, berekening broedsucces). Het was 
dan ook voor menigeen een verrassing toen 
Beintema in 1995 het boek In de voetsporen van 
Shackleton publiceerde. In dit boek werden eigen 
ervaringen in het zuidpoolgebied moeiteloos 
gecombineerd met historische en actuele feiten 
rond Antarctica. Nog meer indruk maakte in 1997 
het bijzonder aardige boek Het waterhoentje van 
Tristan da Cunha.  Ook hierin werden persoonlijke 
ervaringen, rond de zoektocht naar het (niet 
vliegende) waterhoentje van Tristan da Cunha, 
ingebed in prachtige verhalen over dit bijzondere 

eiland en zijn bewoners. Dat dit boek niet alleen 
door vogelliefhebbers werd gelezen, bewijst wel 
het uitkomen van de derde druk in 2005. 
In Mijn vogels blikt Albert Beintema terug op zijn 
leven als vogelaar en vogelonderzoeker. Vrijwel 
alle hoofdstukjes dragen de naam van een vogel. 
Dat zijn in de eerste plaats de soorten waarmee hij 
te maken kreeg als onderzoeker. Zo lezen we over 
het grutto-onderzoek in Senegal en Nederland, 
over de Tureluurs in de zilte graslandjes bij 
Dokkum en het sociale vissen van de Nonnetjes in 
het Markermeer. Andere soorten trokken zijn 
aandacht als beginnend vogelaar (Woudaapjes in 
Kortenhoef) of tijdens expedities naar verre 
streken. Daarbij neemt Tristan da Cunha uiteraard 
een belangrijke plaats in. Zo vertelt hij over de 
voorbereidingen om al in het begin van de jaren 
zeventig naar dit eiland te gaan. Hij had toen al 
zoveel voorstudie gepleegd dat hij op de eerste 
jaarvergadering van de toen pas opgerichte Club 
van Zeetrekwaarnemers een lezing hield over de 
zeevogels van Tristan da Cunha (dit feit staat niet 
vermeld in dit boek). De vele lezers van het 
Waterhoentje van Tristan da Cunha zal het deugd 
doen om in dit boek te lezen dat er gelukkig toch 
mogelijkheden zijn gekomen om DNA-onderzoek 
te doen naar de hoentjes die nu op Tristan 
rondlopen. Het stukje over de Inaccessible-
Islandral neemt een bijzonder plaats in. In het 
manuscript was aanvankelijk te lezen dat het hem 
nog steeds niet gelukt was dit minuscule ralletje 
waar te nemen. In april 2007 kon hij per e-mail 
vanaf Tristan da Cunha aan de uitgever een 
aanvullende alinea doorgeven waarin hij kon 
melden dat hij dit bijzondere vogeltje eindelijk had 
gezien. 
De verhalen van Beintema geven een goed beeld 
van de gang van zaken bij het ornithologisch 
veldonderzoek gedurende de afgelopen 40 jaar. 
Dat het onderzoek af en toe volkomen flopte, 
wordt niet onder stoelen of banken gestoken. Zijn 
eigen rol daarin wordt door Beintema niet 
verzwegen. Hoe het onderzoek in ons land de 
afgelopen 40 jaar georganiseerd was, wordt op 
humoristische wijze uitgelegd. Zo wordt het 
verschil tussen het toenmalige ITBON en het 
RIVON fijntjes uit de doeken gedaan. Alle 
reorganisaties en fusies hebben het onderzoek 
volgens Beintema geen goed gedaan. Het 
onderbrengen van “natuur” bij het Ministerie van 
Landbouw was wat dat betreft het dieptepunt. 
Met Mijn vogels heeft Albert Beintema een vlot 
leesbaar boek geschreven dat vooral bij vogelaars 
met een ruime belangstelling in de smaak zal 
vallen. Toch is het boek zodanig geschreven dat 
ook lezers zonder gedegen vogelkennis ervan 
zullen genieten. 
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                                                       Estland 
 
Johan Passchier & Dick vd Niet 
 
Tijdens de zomervakantie van vorig jaar in 
Zweden, las ik een artikel over de ongerepte natuur 
van deze voor mij onbekende Baltische staat.Op de 
grens van oost en west vind je hier een grote 
soortenrijkdom aan vogels, zoogdieren en planten. 
In de bibliotheek en op internet heb ik later nog 
wat informatie gevonden en toen er ook nog 
iemand met me mee wilde (Dick vd Niet), besloten 
we dit voorjaar daar eens een kijkje te nemen. Met 
de KLM gevlogen naar Tallinn en daar een auto 
gehuurd voor een zeer redelijke prijs. We reden 
direct naar het eiland Saaremaa, waar deze tijd van 
het jaar vooral veel vogels te zien zijn en waar 
volgens de Zweedse informatie ook de grootste 
wolvendichtheid van Europa moet zijn. Van dit 
laatste is echter verder niets terug te lezen en ik 
weet nog steeds niet of dit klop. Er leven wel 
Wolven op Saaremaa en ze zijn daar beschermd. 
We zagen wel sporen, zelfs vlak bij het hotel, 
uitwerpselen en ook krabsporen om het territorium 
af te bakenen, me ooit geleerd te herkennen door 
de pastoor van Bialowieza.. Op het eiland is volop 
accommodatie te vinden maar zo vroeg in het jaar, 
waren er alleen in en rond de hoofdstad Kuresaare 
hotels en een enkel hostel geopend. Overal lees je 
“tere tulemast”, wat WELKOM betekent, maar 
echt welkom ben je hier eind april nog niet. Niet 
alleen is de helft van alle accommodaties nog 
dicht, ook voor een kopje koffie sta je steeds voor 
een gesloten deur. Wil je een fiets huren, dan moet 
je ook in juni zijn; blijkbaar heeft de fietsenmaker 
alle fietsen op een groot tijdsslot staan.  
 

 
De oude vuurtoren van Sorve  
 
De eerste dag reden we naar het zuidelijke Sorve 
peninsula. Het landschap hier doet sterk denken 
aan het Zweedse Oland. Met Mos bedekte vlakten, 
begroeid met Jeneverbes en naaldbos. Bij de 

vuurtoren op de uiterste zuidpunt, hebben we een 
korte wandeling gemaakt met de verrekijker in de 
aanslag. Op zee waren veel eenden te zien, 
waaronder Grote Zee-eend, Bergeend, Kuif en 
Toppereenden, Zaagbek, Eidereenden en vooral 
grote aantallen IJseenden. De oude vuurtoren is 
een goede vogelkijkplek. Een jonge Zeearend 
vloog vanuit zee over ons hoofd en ook konden we 
heel goed de Reuzensterns bekijken, die in 
groepjes van twee langs kwamen vliegen en naar 
voedsel doken in ondiepe poeltjes.  
 
Voor de kust lagen kleine eilandjes waar enorme 
aantallen vogels al aan het nestelen waren, helaas 
te ver weg om te zien welke soorten. Tapuiten 
waren in oude boeien en onklaargemaakte bommen 
hun nest aan het maken en Geelgorzen lieten zich 
op de jeneverbesstruiken zien. Vlak bij ons hotel 
was een oud eikenbos, waar we op zoek gingen 
naar Spechten. Alle Europese Spechten, behalve de 
Syrische komen hier voor maar we hebben er niet 
veel gezien of gehoord. Een groep Pestvogels, die 
zich goed lieten bekijken, maakte echter veel goed. 
De volgende dag naar het noorden gereden om te 
lopen in de uitgestrekte bossen en op de stranden 
van Vilsandi nationaalpark. Een kompas is hier wel 
op z’n plaats, want de bewegwijzering is zeer 
beperkt.  

Groepje Kraanvogels  
 
Onderweg groepjes Kraanvogels op de weilanden, 
oude houten molens, een mooie Vos in volle 
wintervacht, twee Edelherten en enkele bijzondere 
vogels. Zo zagen we een Schreeuwarend boven een 
akker en in de bossen kwamen we enkele 
Notenkrakers tegen. 
Sijsjes met hun vreemde geluiden in de toppen van 
de naaldbomen, een Sperwer en ook de Bonte en 
Grauwe vliegenvanger lieten zich zien bij een 
vennetje in het bos, waar we ook nog twee 
Bosruiters ontdekten. Ook hier weinig Spechten, 
slechts de Grote Bonte Specht liet zich zien en 
horen. Het bos groeit hier tot vlak aan het strand en 
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zo heb je veel biotopen op loopafstand van elkaar.  
De stranden aan de noordkant zijn bedekt met 
kalksteen, waarin soms prachtige fossielen zijn te 
vinden( bij Tagamoise en Panga ). Op het water 
veel Zwanen, Zaagbekken, Eidereenden en ook 
hier is de IJseend overal te zien. Een elandgewei 
lag vers afgeworpen aan de rand van het bos, een 
mooier souvenir is nauwelijks denkbaar. De 
mooiste ontmoeting, was er een met een net uit de 
winterslaap ontwaakte Adder.  
 

 
Adder  
 
Het arme dier probeerde bij 6 graden Celsius zich 
op te warmen aan het asfalt. Wij vonden dit niet 
zo’n goed idee en hebben, na het nemen van wat 
foto’s, het arme dier, blazend en sissend,  weer 
terug de weg af gejaagd met een tak. Die avond 
tijdens  een autorit nog een vrouwelijke Eland 
gespot bij een riviertje. 
Op maandag via de Kaali meteoorkrater richting 
het moerasgebied van lake Koigi gereden. Het was 
lastig om de goede weg te vinden en we kwamen 
slechts in de buurt via een onverhard weggetje. Bij 
het dichtslaan van de autodeur vloog er al een 
prachtig Korhoenmannetje op. Overvliegende 
deuren (Zeearenden) verdreven enigszins de kou, 
maar we zochten toch snel de auto weer op om 
richting het vaste land te gaan. 
 
Bij de brug naar het eiland Muhu nog een stop 
gemaakt bij een vogelkijkplek, waar een prachtige 
volwassen Zeearend z’n rondjes maakte. Wat lager 
bij de grond vlogen een Blauwe en Bruine 
Kiekendief en op de grond zagen we Grutto’s, 
wulpen en een Ooievaar.  
De Zwarte Ooievaars waar het eiland beroemd om 
is, waren helaas nog niet terug uit Afrika en ik kon 
ze geen ongelijk geven. Ook de vele orchideeën 
zaten nog lekker onder de grond. Het weer was 
helder maar koud, elke nacht een graadje vorst en 
overdag zo’n 6 tot 8 graden.  

Dat het nog erger kan, vertelde de juffrouw van het 
VVV, vorig jaar lag er in de laatste week van april 
nog volop sneeuw en waren de meren nog bedekt 
met een dikke laag ijs. Heel verstandig van de 
Visarend dus, dat hij er dus nog niet was, maar wel 
jammer. Ook hebben we slechts een paar Buizerds 
gezien: de grote invasie moest nog beginnen. 
We waren onderweg naar Haapsalu en wilden 
onderweg een stop maken bij de Matsalu baai, het 
bekendste vogelgebied van Estland met goede 
voorzieningen zoals uitkijktorens. De veerpont 
vertrok nu echter vier keer voor we eindelijk mee 
zouden kunnen (reserveren!), zodat we hier helaas 
niet aan toe kwamen.  
Gelukkig was er rond Haapsalu zelf ook genoeg te 
zien.  
 

 
 
Honderden Knobbel, Kleine en Wilde Zwanen 
dobberden voor de kust rond, vergezeld door 
Aalscholvers, Wilde, Slob en IJseenden. In een 
boom vlak voor ons hotel zat een 
Taigaboomkruiper. Deze is bijna niet van onze 
Boomkruiper te onderscheiden (iets lichter) maar 
die van ons komt hier niet voor. 
De volgende dag moest reismaat Dick weer terug 
naar huis en ben ik doorgereden naar Lahemaa  
nationaalpark, slechts 50 km ten oosten van Tallin.              
Je moet hier eerst een bezoek brengen aan het 
parkinformatiecentrum in Palme, waar je goede 
kaarten en informatie kunt krijgen over het park en 
tips over wat je wilt zien. Een wandeling met de 
boswachter is ook mogelijk in het seizoen, maar dit 
moet je wel vooraf bespreken.  
De informatie is in diverse talen beschikbaar, er 
was zelfs een folder in het Nederlands. Gelukkig 
maar, want van het Ests begrijp je helemaal niets. 
Het is een aan het Fins verwante taal  met heeeel 
veel klinkers.  
De mensen hebben ook het Scandinavische rustige 
karakter en spreken vooral niet teveel. Als je een 
woordenboek in kijkt, begrijp je al snel waarom. 
“Paritahnikvaksik”, is bijvoorbeeld gewoon een 
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rups. Gelukkig komt de Steppenvorkstaartplevier 
hier niet voor, maar ik ben wel benieuwd naar zijn 
Estse naam. 
Ik vond een prachtige accommodatie in een 
“manorhouse” in Sagadi, een klein plaatsje, 
centraal gelegen in het park en omringd door een 
schitterende tuin, bos en weilanden. Op mijn eerste 
korte wandeling door de naaste omgeving, hoorde 
ik in de tuin en omringend bos maar liefst drie 
Draaihalzen, zag ontelbare Puttertjes, Goudhaantje, 
Vinken, Middelste Bonte Specht, nestelende 
Kramsvogels, Zanglijsters, Bonte Vliegenvangers, 
Geelgorzen en hoorde ook nog vogels zingen die ik 
niet thuis kon brengen.  
Op de weilanden Kraanvogels, Grauwe, Kol, Riet 
en Brandganzen en ook een bezet ooievaarsnest. In 
de avonden en vroege ochtend hoorde je 
herhaaldelijk een “boe, boe” roepende Uil, die ik 
helaas niet heb kunnen vinden met de kijker. 
In het park zijn diverse wandelroutes, die hier wel 
goed bewegwijzerd zijn en je vind zelfs 
informatieborden over wat je onderweg kunt zien 
in diverse talen.  
Lahemaa heeft een afwisselend landschap van oud 
en jong, naald en gemengd bos, droge stuwwallen, 
natte moerassen, kleinschalige landbouwgrond, een 
prachtige kust met uitgestrekte rietvelden en overal 
enorme zwerfkeien van soms meer dan twintig 
meter in omtrek. Iedere wandelroute voert door een 
ander landschap en je ziet dus ook steeds andere 
vogels.  
Bij Altja langs een rivieroever zag ik o.a. 
beverburchten, Brilduiker, grote Zaagbek, 
Groenpootruiter en een prachtige Oeraluil.  
 

 
Oeraluil 
 
Tijdens een wandeling bij Oanda door droge en 
natte naald en gemengde bossen liet de 
Drieteenspecht zich zien en horen, naast Bonte 
Vliegenvangers, Sijsjes, Vinken en andere kleine 
bosvogeltjes. De orkaan van afgelopen winter heeft 

ook hier flink huis gehouden maar de vele 
omgewaaide bomen maken het alleen maar 
interessanter.  
Op een lange wandeling over het Kasmu 
schiereiland langs kust, rietvelden en door bos zag 
ik veel Goudvinken, Oeverloper, Baardmannetjes 
(meest noordelijke verspreiding) Rietgors, Grote 
Bonte Specht en een Schreeuwarend.  
Bij de moerassen in het zuiden, die aan de voet van 
hoge stuwwallen liggen lieten Kraanvogels, raven, 
Zwartkop en Kruisbekken zich zien en de Noordse 
Nachtegaal zong zijn lied in het lage struikgewas. 
Ik moet eerlijk toe geven dat ook hier weer diverse 
zangertjes niet door mij konden worden herkend. 
De grote zoogdieren lieten zich ook hier niet zien   
(behalve Reeën) maar er waren talloze wroetsporen 
van Zwijnen en hoefafdrukken en vraatsporen van 
Eland en zelfs de Bruine beer laat zijn sporen zien 
op bomen en door uitwerpselen.  
 

 
 
 
Estland is zeker een bezoek waard; er is veel 
ongerepte natuur, het is betaalbaar, de taal is 
onverstaanbaar maar met een beetje Duits of 
Engels kom je ver en het is nog niet ontdekt door 
grote stromen toeristen.  
Waar ik me wel aan ergerde, was het vele 
zwerfvuil langs de wegen, de kust en in het bos. 
Men is hier nog gewend  verpakkingsmateriaal uit 
het raam van je auto te gooien of gewoon achter te 
laten, nadat je hebt zitten vissen of hebt 
gepicknickt. Zonde ! 
 
Voor wie ook eens een kijkje wil nemen, zijn hier 
enkele goede websites:  
 
www.saaremaa.ee, 
www.vilsandi.ee,www.matsalu.ee, 
www.lahemaa.ee, www.ecotourism.ee. 
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Met Thijsse en Verwey op Texel 
 

Koene Vegter 
 
In het in 1927 verschenen Verkade album Texel 
noemt schrijver Jac. P. Thijsse dit eiland het 
schoonste en rijkste der Noordzee-eilanden. Al heb 
ik er maar twee en een half jaar gewoond, Texelaar 
zal ik blijven tot het eind – zo deelde hij zijn lezers 
mee. 
Het mag dan ook enige verwondering wekken dat 
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk al dit schoons bij zijn jaarlijkse 
waddenexcursies ruim 15 jaar oversloeg. Dit jaar 
waren wij echter in de gelegenheid om in zo’n 
twee en een halve dag het oordeel van de 
beroemde natuurbeschermer op waarde te toetsen. 
Een drieëndertigtal leden van de Vereniging liet 
deze unieke kans niet onbenut en verkende vanuit 
de centraal gelegen basis Bloem en Bos, in één van 
de mooiste weekenden van dit jaar,  van 21 tot 23 
september alle hoeken van dit veelzijdige 
waddeneiland om tot een eigen conclusie te 
kunnen komen. Onderstaand verslag biedt hiervan 
een aantal impressies zodat ook de lezer hier iets 
van kan meemaken.Als voortekenen niet bedriegen 
dan wees een lichtegrondmist bij opkomende zon 
met luid gakkend overtrekkende Grauwe Ganzen al 
op veel goeds.  

Via de Rozendijk met huize Wolkers richtte de 
excursie zich naar het Zuiden waar de onder Den 
Hoorn gelegen plas de Petten (zie foto hieronder) 
het eerste aanlegpunt was om kennis te maken met 
Tureluurs, Watersnippen, Rosse Grutto’s en 
Slobeenden. Op zoek naar een Buizerd die slechts 
een Kraai bleek te zijn verscheen in het 
telescoopbeeld verrassend een IJsvogel, die de 
elegantie had enige tijd op zijn paal te blijven 
zitten zodat velen zijn prachtige blauw-oranje 
kleuren konden bewonderen. 
Verder naar de enorme Mokbaai met een 
mengeling van jagende Kleine Zilverreigers en 
slapende Lepelaars. Met de telescoop konden de 
verschillende strandlopers worden onderscheiden: 
Kleine Strandloper, Bonte Strandloper, 
Krombekstrandloper en Kanoet. Een jagende 
Torenvalk dartelde speels door enkele wolken van 
Spreeuwen die hierin aanleiding zagen enkele 
fenomenale staaltjes van luchtacrobatiek ten beste 
te geven. Zwaar maar lonend werk voor de 
telefotografen. Verder weg deed een jagende 
Slechtvalk een enorme wolk Goudplevieren 
opvliegen, terwijl dichterbij een groep Lepelaars 
op de wieken ging waarbij in het zonlicht heel 
goed de nog zwarte vleugelpunten van de juveniele 
vogels te zien waren. Ook aan andere 
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waarnemingen hier geen gebrek: Bontbekplevieren 
en een Groenpootruiter, een drietal Brilduikers (na 
enige studie), Dwergsterns, Visdieven, Grote 
Sterns, een overvliegende Pijlstaarteend en een 
eenzame Grote Zilverreiger ver in het riet van het 
Horsmeer. 
Via koffie met overstekende Buizerds in Den 
Hoorn en een nabij het fietspad opduikend 
mannetje Blauwe Kiekendief werd overgestoken 
naar de aan de wadkant gelegen plasjes tussen 
Oosterend en Oude Schild met Kluten, 
Bergeenden, een mooi te onderscheiden 
Regenwulp en nog het geluid van een Waterral.  
In de namiddag maakte natuur plaats voor cultuur 
via een door Willem Baalbergen geregelde 
rondleiding door het Maritiem en Juttersmuseum in 
Oudeschild. In een antiek vissershuisje viel hier 
een kleine tentoonstelling te bewonderen van 
aquarellen van Willem Wenckebach en Jan 
Voerman uit het al genoemde Texel album. 
Beheerder Adri Vonk, in Noordwijk onder meer 
bekend als leverancier van een flink aantal 
rekwisieten voor de theaterproductie Moby Dick, 
vertelde honderduit bij een groot aantal 
walvisvondsten en besloot met de intrigerende 
uitspraak: ik sloop nog wel eens een penis eruit en 
zo ben ik dan aan het hobbyen. Kortom de hoogste 
tijd voor vertrek op weg naar een nu eens niet zelf 
bereide macaronimaaltijd maar een voortreffelijk 
gecatered driegangenmaal, gevolgd door de wel 
weer traditionele waddenquiz verzorgd door een 
jarige Jenny Deelder en uilenliefhebber Mariska de 
Graaff met als winnaar Jan Jacobs en in zijn 
kielzog Fred Leenart die daarmee de 
quizorganisatoren voor 2008 zijn. 
 

 
op weg naar de Slufter  
 
De volgende dag begon, zoals voor Noordwijkers 
niet ongebruikelijk, met een uurtje zeetrek wat 
behalve een Grijze Zeehond ook de trek van 
honderden Kokmeeuwen opleverde met daarbij 
Stormmeeuwen, Grote Sterns, Eidereenden, enkele 
Zeekoeten en een imposante Grote Jager. Jelle van 

Dijk die dat allemaal net weer een uurtje eerder 
deed had daarmee ook nog het zicht op flink wat 
Jan-van-genten verdiend. Vervolgens werd in 
verschillende groepjes naar het noorden getrokken 
richting de Muy en de Slufter met zijn prachtige 
vergezichten   waarbinnen   Regenwulpen, 
 

 
Jan Verwey anekdotes op de waddijk  
 
Rotganzen, Lepelaars, Kleine Zilverreigers en een 
vrouwtje Blauwe Kiekendief te ontwaren vielen. 
Het grootste gedeelte van het gezelschap koos voor 
de naast een uitspanning gelegen hoofdingang.  
De echte kenners gingen een afslag verder waar 
zich het mooiste uitzichtpunt over de Slufter 
bevindt en waar ook nog een Slechtvalk en een 
Krombekstrandloper werden waargenomen. 
Op de terugweg langs wad, Wagejot en andere 
plassen werden naast de inmiddels al bekende 
strandlopers nog een Boomvalk en een groepje 
Kemphanen waargenomen.  
Interessanter was misschien de ontmoeting op de 
waddijk met oud NIOZ-medewerker Willem Hart, 
met wie enkele aardige anekdotes konden worden 
uitgewisseld over de weliswaar in de tijd 
gescheiden maar toch gemeenschappelijke relatie 
met Jan Verwey. Zo was onder meer zijn karige 
opstelling tijdens bedrijfsuitjes legendarisch. Jan 
Verwey en zijn historie in zowel Noordwijk als op 
Texel was ook al onderwerp van gesprek geweest 
op de vorige avond tussen enkele leden van de 
Vereniging en NIOZ-man Edward Bonne, die zich 
bezig houdt met geschiedschrijving inzake Jan 
Verwey. Misschien dat wij daar in 2008 nog wel 
meer over horen. In elk geval brengt dat jaar weer 
een nieuwe waddenexcursie met zich mee en wel 
in het derde weekend van september naar het bij 
velen geliefde Vlieland. Maar eerst nemen wij nog 
afscheid van Texel met dank aan de organisatoren 
George Hageman en Pieter de Jong en met 
opnieuw de woorden van Jac P. Thijsse: door terug 
te zien op de vele plekken die ons in de enkele 
dagen die wij hier doorbrachten reeds dierbaar zijn 
geworden.
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Rietorchissen in Noordwijk 
  
A.J.M. Schipperijn 
 
Als vervolg op een artikeltje van mij in de 
Strandloper van september 2005 nog enkele 
gegevens omtrent de Rietorchis aan de 
Northgodreef en Jacoba van 
Beierenlaan. 
In 2006 telde ik 584 en dit jaar op 12 
juni 652 en op 19 juni (695) 
exemplaren overigens onder dezelfde 
restricties, die ik in genoemd artikeltje 
heb vermeld: de getallen moeten als 
minima gezien worden, omdat kleine 
exemplaren, verscholen in het hogere 
omgevende gewas makkelijk over het 
hoofd worden gezien. Het totaal beeld 
leek deze beide laatste jaren niet te 
zijn veranderd. Ik kreeg daarbij wèl de 
indruk, dat de aantallen aan de 
Northgodreef wat kleiner waren 
geworden, maar dat aan de overzijde 
van de afwatering, dus aan de Jacoba 
van Beierenlaan, de aantallen fors aan 
het toenemen zijn. Dit geldt vooral het 
weggedeelte tussen de kruisingen met de 
Leeuwenhorstlaan en de Buurweg, minder 
duidelijk voor het weggedeelte tussen de 
Leeuwenhorstlaan en de Gooweg. Voor 
geïnteresseerden: op de hoek van de 
Leeuwenhorstlaan en de Northgodreef telde ik een 
groep van 65 (66) exemplaren dicht bij elkaar. Tot 

aan de Buurweg vond ik in het totaal 416 (458) van 
deze planten.  
Vanaf de Buurweg tot aan de Duinwetering telde 
ik slechts 32 (38) exemplaren aan beide kanten van 
de afwatering. Aan de Jacoba van Beierenlaan 

zijde van de afwatering telde ik 
143 (139) exemplaren en beide 
kanten van het weggedeelte 
tussen de Leeuwenhorstlaan en 
de Gooweg 61 (60) rietorchissen. 
De tellingen tussen de Buurweg 
en de Duinwetering werden 
bemoeilijkt door de hoge 
rietkragen, die daar staan en 
wellicht de vrije ontwikkeling 
van rietorchissen storen. Deze 
veronderstelling wordt echter 
gelogenstraft wanneer men in 
een bootje langs de rietkragen in 
de Nieuwkoopse Plassen vaart: 
daar staan heel forse exemplaren 
half in het riet verscholen. Waar 
het mij bij alle tellingen gelukte 

om honden uitwerpselen te vermijden was het dit 
jaar bij de eerste telling helaas raak. Ik verzeker u, 
dat ik de misstap niet gemaakt heb in die van een 
pekineesje!  
Zie ook het artikel van Joost Bouwmeester zowel 
op de site www.strandloper.nl als in de 
Weekendkrant nr 9 van vrijdag 15 juni 2007! 

 
Berichten van de Doggersbank 

 
Jelle van Dijk 
 
In de Strandloper van december 2006 werd in het 
artikel getiteld Days with 5000 Hooded Crows are 
not rare . . . verteld over de correspondentie tussen 
Jan Verwey en de Engelse ornitholoog Dr. N.F. 
Ticehurst. Deze brieven waren min of meer 
toevallig gevonden door mijn vriend Philip S. 
Redman in het archief van de zoon van Ticehurst. 
Het ging in deze brieven over de vogeltrek zoals 
die door Jan Verwey vanaf het lichtschip 
Doggersbank was waargenomen tijdens een 
verblijf aldaar in de nazomer van 1920. 
Naar aanleiding van dit artikel ontving ik een 
bijzonder aardige reactie van de dochter van Jan 
Verwey, mevr. Nelly Bennema – Verwey. Daarbij 

stuurde ze enkele brieven mee die ze nog steeds in 
haar bezit had. Het zijn de brieven die Jan Verwey 
vanaf het lichtschip Doggersbank naar zijn 
verloofde Atie Senf stuurde.  
De reden waarom de toen 21-jarige Jan Verwey 
vier weken achtereen op lichtschip Doggersbank 
wilde verblijven, was zijn nieuwsgierigheid naar 
het verloop van de vogeltrek over de Noordzee. 
Enkele jaren eerder had bij met een paar vrienden 
de Club van Trekwaarnemers opgericht. Door 
systematisch waar te nemen moesten de hiaten in 
de kennis omtrent de vogeltrek worden opgevuld. 
Een verblijf op een lichtschip paste goed in die 
strategie. 
In de brieven wordt niet diep ingegaan op de 
vogelwaarnemingen. Wel worden af en toe soorten 
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genoemd die langs vliegen of op het schip 
belanden. De meeste aandacht gaat uit naar het 
beschrijven van het leven aan boord. De 
uitvoerigheid waarmee dat gebeurt, is wellicht 
typerend voor die tijd, maar kan ook worden 
gezien als de behoefte van een verliefde ziel die 
alles wat hij meemaakt aan zijn geliefde Atie wil 
doorgeven. Onder de lezers van dit artikel 
bevinden zich ongetwijfeld brievenschrijvers van 
weleer die dit wel aanvoelen omdat zij 
bijvoorbeeld in hun diensttijd ook weken achtereen 
hun geliefde niet konden zien of spreken..   
 
Eind augustus 1920 reist Jan Verwey met de trein 
vanaf Leiden naar Den Helder. Daar merkt hij dat 
de bemanning uit 12 man bestaat. De eerste indruk 
is positief: “.. beleefd, nette lui, rijks-ambtenaren, 
geen militairen gelukkig!” De matrozen vertellen 
over de talrijke mallemokken rond het lichtschip. 
“Morgen zal ik dat wonder aanschouwen!”, schrijft 
hij. Maar de sleepboot Drente die hen naar het 
lichtschip zal brengen, heeft ernstige vertraging, 
waardoor Jan een hotel in Den Helder moet 
zoeken. Voor 3 gulden vindt hij een aardige kamer. 
Bij het opstaan hoort hij de Grote Sterns roepen. 
Hij geeft ze de groeten mee aan Atie “omdat die 
vogels ongetwijfeld langs Noordwijk zullen 
vliegen.” 
Weer terug in de haven blijkt dat men is begonnen 
met het inladen van alle proviand. Jan staat 
versteld van de hoeveelheden die aan boord 
worden gehesen. De marconist heeft thuis nog 
even een vogelkooitje gehaald omdat hij verwacht 
dat Jan wel een mooi sijsje voor hem zal vangen. 
De kapitein zegt hem dat hij met een dozijn 
Fazanten hoopt terug te keren, want een vogelman 
hebben ze nog nooit aan boord gehad. De matrozen 
snappen niet dat Jan het verblijf op het lichtschip 
leuker denkt te vinden dan vier weken in de stad 
rond te lopen. De matrozen raden hem aan een paar 
onrijpe appels en een paar stukken zeekaak te 
kopen. Volgens hen een goed middel om zeeziekte 
te voorkomen. 
Eindelijk is het zover en kan de sleepboot 
vertrekken. Gelukkig is de zee zo rustig dat ze 
direct bij het lichtschip kunnen aanleggen en niet 
uren hoeven te wachten. De wisseling van de 
wacht en het overladen van alle proviand neemt 
een paar uurtjes in beslag. Dat geeft Jan de 
gelegenheid zijn brief af te ronden en op te 
merken: “maak je niet ongerust, geen last van 
zeeziekte gehad.” Hierna geeft hij de brief mee aan 
de kapitein van de sleepboot. 
In de tweede brief biecht Jan op dat hij toch 
behoorlijk zeeziek is geweest, maar dat hij dat niet 
wilde zeggen om geen ongerustheid te zaaien. Ook 
de eerste uren op het lichtschip vielen niet mee 

omdat de deining op het lichtschip heel anders is 
dan op de sleepboot. Slapen is volgens hem het 
enige middel dat helpt. Op het lichtschip heeft hij 
een heel behoorlijk hokje gekregen en na bijna een 
hele dag slapen kan hij er weer helemaal tegen. 
Bij het aan boord gaan heeft hij nog aan de 
vertrekkende bemanning gevraagd of er ook vogels 
aan boord waren gekomen en ook of er zeevogels 
dichtbij de boot waren geweest. “Geen vogel 
gezien al die weken”, is het teleurstellende 
antwoord. Toch ziet Jan op de tweede dag Jan-van-
genten en Noordse Stormvogels “in niet gering 
aantal”.

 
Noordse Stormvogel @ birdpix.nl ,foto Peter Grobben  
 
Na een paar dagen komt een visserboot uit Hull 
langszij om een zooitje vis te ruilen voor tabak. 
Voor de gehele bemanning was een pond per 
persoon beschikbaar en dat Jan niet rookt komt bij 
deze ruilhandel goed uit. Natuurlijk moet Jan even 
goed kijken wat er in de zak zit en snel noteert hij 
soorten als makreel, poon en schol.  
De tweede brief is nogal kort, vermoedelijk omdat 
de brief aan de vissers uit Hull kan worden 
meegegeven. Met “tot over 26 dagen”,  wordt de 
brief besloten. 
De derde brief begint met een uitvoerige 
dankbetuiging aan Atie omdat hij een telegram van 
haar heeft ontvangen. De verveling begint bij de 
bemanning nu al toe te slaan. Er is volgens Jan 
veel te weinig werk voor 12 man en elke dag het 
dek schrobben verveelt natuurlijk ook. Er wordt 
ontzettend veel over het eten aan boord gepraat. De 
kok kan er volgens Jan helemaal niets van. “Rijst 
koken zou ik tweemaal beter doen”, merkt hij op. 
Met de machinist kan hij het goed vinden. Hij heeft 
met hem “schik voor 6”. Rond de boot vliegen nu 
steeds groepen Drieteenmeeuwen die af en toe 
worden opgeschrikt door jagers. 
Op 30 augustus komt er eindelijk een vogeltje aan 
boord: een Fitis. Ondertussen nemen de matrozen 
hem wel eens te grazen. Jan schrijft: “De grappen 
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van die lui zijn af en toe goddelijk. Gisteravond 
was één van de mouwen van mijn jas toegenaaid.” 
De volgende dag merkt hij op dat Willemien 
(koningin Wilhelmina was op 31 augustus jarig) 
het niet treft: treurig weer met regen en veel wind. 
Steeds dezelfde vogels rond het schip: 
Drieteenmeeuwen en jagers en nog steeds geen 
goed weer voor zangvogels die in de nacht trekken 
en op het licht van het lichtschip zullen afkomen. 
Ook bij Jan slaat de verveling toe. Gelukkig zit er 
de volgende dag een Tuinfluiter aan boord. Omdat 
de kapitein weer post kan meegeven aan een 
passerende visser op weg naar IJmuiden, wordt de 
derde brief vrij abrupt afgebroken.  
Omdat de kapitein niets meer te versturen heeft, 
wordt er niet meer met vlaggen naar een passerend 
schip geseind om te vragen even langs te komen. 
Bij windkracht 5 of meer kan trouwens geen 
enkele visser aanleggen. Een passerende Middelste 
Jager zorgt voor enige opwinding. Atie wordt 
aangeraden het Vogelboekje (van Thijsse) er bij te 
halen om te zien hoe zo’n beest er eigenlijk uitziet. 
Ook zit er nu af en toe een Tapuit aan boord. De 
vogel vliegt soms weg, maar is dan later toch weer 
terug.  De matrozen zeggen dat ze af en toe een 
dood vogeltje aan boord vinden. Ruim 80% valt 
echter in de golven na een botsing met de sterke 
lamp. Jan leert ze hoe een dode vogel kan worden 
bewaard. Daartoe schiet hij een Noordse 
Stormvogel en demonstreert hoe je dat beest moet 
villen en opzetten. Blijkbaar had Jan een geweer 
meegekregen om ‘voor de wetenschap’ af en toe 
een vogel te schieten. De stuurman is onder de 
indruk en vraagt hem een Jan-van-gent te schieten 
en te prepareren zodat hij straks bij thuiskomst een 
mooie vogel op de kast kan zetten. Sommige 
matrozen vragen hem om een mooie meeuw voor 
thuis op te zetten. Eigenlijk zou Jan wel een hele 
serie Noordse Stormvogels willen aanleggen, maar 
dat “werkt slecht op die lui hier. Ze moeten hun 
moordlust bedwingen.” Jan werkt hier dus niet aan 
mee. Wel spreekt hij met de matrozen af dat ze 5 
cent per vogel kunnen krijgen als ze van de dood 
gevonden vogels een balgje maken en dat later 
naar hem opsturen.  
Op 6 september begint het hard te waaien en de 
zeeziekte komt weer een beetje terug. Dat neemt 
niet weg dat hij af en toe toch naar buiten gaat. 
“Het barst nu van de mallemokken, mieterse 
dieren!”, merkt hij op. 
Het leven aan boord begint nu echt te vervelen. Het 
meegebrachte brood is bijna op. Elke morgen 
worden eerst de stukken met schimmel er af 
gesneden. Pas als ook binnen in het brood de 
schimmel toeslaat wordt overgestapt op de harde 
zeekaken. Jan wil een kritisch artikel schrijven in 

het dagblad de Rotterdammer over het saaie leven 
aan boord van een lichtschip. Volgens hem is de 
periode van vier weken veel te lang voor de 12-
koppige bemanning. De marconist vertelt hem 
ondertussen dat er niets mooier is dan de 
thuiskomst na zo’n lange periode.  
De volgende dag komt een visser langs om te 
vragen of er getelegrafeerd kan worden naar het 
kantoor in IJmuiden. Moet de gevangen vis naar de 
afslag in IJmuiden of in Londen, is de vraag. Jan 
beseft dat dit een kans is nog een brief mee te 
geven. De visser krijgt te horen dat hij naar de 
afslag in IJmuiden moet. De brief kan dus mee! Jan  
besluit zijn brief met een romantische 
ontboezeming: “de woeste zee is als het 
duinlandschap bij Noordwijk!” 
De laatste brief dateert van 9 september en is 
afgestempeld op14 september in Vlissingen. Nog 
tien dagen en dan zal hij weer op de wal staan. Jan 
verlangt naar “van Roon op de hoek om naar 
overtrekkende steltlopers te luisteren.” (Van Roon 
was de boswachter die woonde in het 
boswachtershuis aan de Duinweg). Ook de 
gesprekken met de bemanningsleden zijn minder 
boeiend geworden; “Ik verlang echt naar iemand 
met meer ontwikkeling en zou hier nooit een 
betrekking willen hebben.” Gelukkig is er één 
matroos die vroeger veel gevaren heeft en hem 
veel over andere landen kan vertellen. 
 
Behalve de brieven die vanaf het lichtschip 
Doggersbank zijn verstuurd, ontving ik van Mevr. 
Bennema-Verwey ook een brief van Jac. P. 
Thijsse.  Jan heeft snel na terugkeer al een lezing 
in Wageningen gegeven waarin zijn ervaringen 
met vogeltrek op het lichtschip centraal stonden. 
Thijsse kon hier niet bij zijn, maar zegt wel dat hij 
er goede dingen over heeft gehoord. Blijkbaar 
heeft Jan het ook over de door hem geschoten 
Noordse Stormvogel gehad, want Thijsse 
onderstreept de “wenschelijkheid om te 
verzamelen.” Hij vervolgt met: “Het is eigenlijk 
bespottelijk dat er zo’n geharrewar in onze 
vereeniging kan zijn. Elke richting heeft zijn goed 
recht.” Deze opmerkingen slaan op de grote 
onenigheid die rond 1910 ontstond toen de 
Vogelwet 1912 werd voorbereid. Hierbij zou het 
“verzamelen voor de wetenschap” aan banden 
worden gelegd. Het leidde tot een scheuring in de 
Nederlandse Ornithologische Vereniging. In 1911 
ontstond de Club van Nederlandse Vogelkundigen 
onder leiding van Baron Snouckaert van 
Schauburg. Pas in 1957 lukte het Prof. K.H. Voous 
beide verenigingen samen te voegen in de 
Nederlandse Ornithologische Unie. 
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Herfstnatuurspel 2007 
 

  Mariska de Graaff 
 
24 Oktober was het dan zo ver. Om 1 uur waren de 
eerste kinderen er al. Het herfstnatuurspel kon 
beginnen. Met 16 vrijwilligers kon het niet fout 
gaan en dat is ook niet gebeurd. Het weer had er 
ook zin in.  
 
Wij hebben ook dit jaar onze energie er niet voor 
niets in gestoken . Maar liefst 300 deelnemers, die 
het allemaal naar hun zin hadden. En daar doe je 
het toch allemaal voor.  
 
De speurtocht was voor enkele kinderen echt te 
kort en ze liepen nog maar eens de uitgezette tocht. 
De kinderen vonden het spelletje "wat ziet een 
mol'' toch wel erg leuk. Om geblinddoekt door het 
bos te lopen is toch wel erg spannend. De voeldoos 
deed het ook lekker. Je kunt nooit weten wat voor 
“vieze” dingen je tussen je vingers krijgt. Er waren 
kinderen bij waar de haren van overeind gingen 

staan bij het idee wat er allemaal wel niet in kon 
zitten. Het spel “van wie zijn deze poepies” was 
voor een hoop mensen toch wel favoriet. Deze 
poepies waren zo echt dat de doosjes niet open 
hoefden.  
 
Na alle opdrachten te hebben gedaan en de letters 
op de goede plaats waren gezet, was de slagzin 
gauw gemaakt: “Detective spelen in het bos.” 
 
Het herfstnatuurspel wordt elk jaar door heel veel 
mensen in elkaar gezet. Met als dank dat er zo veel 
genietende kinderen na een middag speuren 
gelukkig en met veel verhalen weer naar huis 
keren.  
 
Dikwijls met de mededeling: “Mevrouw ik kom de 
volgende keer weer hoor, doei.”     
  
Ik ben er volgend jaar zeker weer bij. 

  
Foto’s Piet Broekhof 



 19

Bijzondere belevenissen met vogels 
 
Kees Verweij 
 
Wanneer je op “vogeljacht” gaat is het lang niet 
altijd het geval, dat je bijzondere of zeldzame 
soorten ziet. Sommige vogelaars onder ons zijn in 
zo’n geval teleurgesteld, maar ook meer “gewone” 
soorten kunnen soms grote of leuke verrassingen 
bieden. 
 
Zo viel het ons (mijn vrouw en ik) tijdens het 
bekijken van de vogeltrek op de bekende Driehoek 
in de Noordduinen op, dat er met grote regelmaat 
een Vlaamse Gaai steeds heen en weer vloog. Toen 
we hem wat beter gingen bekijken zagen we, dat 
hij op de heenweg een eikel in de bek had en 
waarschijnlijk in zijn keelholte nog een paar meer, 
maar dat konden we niet zien. Hij verdween 
tenslotte ergens in de bosjes in de Zeereep. Na een 
paar minuten kwam hij weer terug, maar nu zonder 
eikels. Kennelijk had hij daar in de Zeereep een 
plekje gevonden, waar hij zijn eikels voor de 
winterperiode verstopte. Zo maakte hij alvast een 
behoorlijke 
wintervoorraad. 
Opvallend was de 
grote regelmaat, 
waarmee hij heen 
en weer vloog. We 
konden bij wijze 
van spreken onze 
klok erop gelijk 
zetten en precies 
aangeven, wanneer 
hij er weer aan zou 
komen.  
Dit gebeurde gedurende de gehele ochtend waarop 
we naar de vogeltrek keken, wat op een gegeven 
moment tot de nodige hilariteit aanleiding gaf. 
Onder het uitroepen van “daar komt ie weer” ging 
onze Vlaamse Gaai onverstoorbaar door met zijn 
noeste verzamelarbeid. 
 
Een ander aardig voorval overkwam ons eind 
oktober in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 
de buurt van de kijkhut ter hoogte van de ingang 
“Oase”. We liepen langs een der kanalen en 
hielden wat struiken en bosjes in de gaten op zoek 
naar Goudvinken, Sijzen en mogelijk andere leuke 
soorten. We zagen in de verte enige grote 
duindoornstruiken, die volop oranje bessen 
droegen. Op zich niet ongewoon voor deze tijd, 
maar toen we deze struiken wat naderbij gingen 

bekijken zagen we twee Waterhoentjes behendig 
over deze struiken balanceren, waarbij ze steeds 
een of meer duindoornbessen verorberden. We 
hebben wel vaker gezien, dat Waterhoentjes zowel 
in het water als op het land zich handig kunnen 
voortbewegen, maar dat zij even zo goede 
klimmers zijn was voor ons bepaald een grote 
verrassing. Boomkruipers en spechten zouden dit 
niet kunnen verbeteren. Verder was het ons niet 
bekend, dat zij ook zo dol op duindoornbessen 
waren, zoals lijster- en kraaiachtigen. We hebben 
dit tafereeltje geruime tijd goed kunnen bekijken. 
Vorige week (medio november) brachten we 
wederom een bezoek aan de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en we kwamen op een 
gegeven ogenblik terecht bij de zogenaamde 
Zwanenplas, die ongeveer in het midden van dit 
gebied ligt. We werden aangenaam verrast door het 
welluidende getrompetter van de Wilde zwanen, 
die kennelijk nu al vanuit Scandinavië in 
Nederland zijn aangekomen. Tijdens twee eerdere 
vakanties in Zweden hebben we de Wilde zwanen 
prachtig kunnen volgen en zien broeden op 
eilandjes in meren en moerassen. Ook daar 
verraden zij hun aanwezigheid door hun prachtig 
en ver klinkend trompetgeschal. Juist die 
eenzaamheid en de stilte, die we ook in Zweden 
aantroffen, deed dit geluid nog eens extra mooi 
uitkomen. In Zweden heet deze zwaan niet voor 
niets Sångsvan (zingende zwaan). Zij verschillen 
van onze Knobbelzwanen vooral door hun snavels, 
die grotendeels geel gekleurd zijn. 
Leuke verrassingen waren verder het geluid van 
verschillende Waterrallen vanuit het riet, een paar 
langs vliegende Witgatjes, de eerste Grote 
Zaagbekken en Brilduikers. Klaarblijkelijk is het in 
Noord-Europa al behoorlijk koud geworden. Het 
vorig jaar moesten we toch nog een poosjes 
wachten op deze vogels, die overigens lang niet zo 
talrijk waren als in jaren daarvoor.  
Daarna zagen we een tiental Krooneenden, die we 
daar al eens eerder in voorgaande jaren hebben 
gezien. Kennelijk bevalt hen deze plek heel goed. 
Een laatste topper was een Roerdomp, die voor ons 
uit het riet opvloog en weer aan de overkant 
neerstreek. 
 
U ziet maar; er valt weer van alles te beleven met 
welke vogel dan ook. Laat u daarom niet uit het 
veld slaan, wanneer u geen zeldzaamheid hebt 
kunnen “spotten”. De vogelwereld is op zich al 
boeiend genoeg. 
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F A L S T E R B O   2008 
 
 
Jelle van Dijk 
 
Eén van de bekendste plaatsen in Europa om 
vogeltrek waar te nemen is de uiterste zuidwest 
punt van Zweden. Iets ten zuiden van de stad 
Malmö steekt een schiereiland ruim 10 km in zee. 
Aan het einde van dit schiereiland ligt het dorp 
Falsterbo.  
Voor het waarnemen van zichtbare vogeltrek in het 
najaar is dit de beste plek van Noord-Europa. Vanaf 
het begin van de jaren zestig worden hier in het 
trekseizoen (1 augustus – 15 november) dagelijks 
vogeltellingen uitgevoerd. Eerst was Gunnar Roos 
de vaste teller (1975-2000) en daarna nam Niels 
Kjellen het stokje over. De resultaten worden 
dagelijks op het internet gemeld (zie bij 
www.skof.se).Zoals op elke telpost hebben de 
weersomstandigheden grote invloed op de aantallen 
die gezien worden.  
Bij regenval is er vrijwel geen trek en bij 
noordelijke winden vliegen de vogels hoog over en 
trekken ze zich weinig aan van het landschap onder 
zich. De vogels vliegen dan zonder aarzeling over 
het Kattegat en de Sont naar Denemarken. Bij 
zuidelijke winden vliegen de vogels veel lager en 
proberen ze zoveel mogelijk over land verder te 
vliegen. Hierdoor komen bij Falsterbo veel vogels 
samen.  
Dat geldt met name voor roofvogels die graag 
gebruik maken van opstijgende luchtstromen 
(thermiek). Falsterbo is dan ook vooral beroemd 
vanwege de grote aantallen Wespendieven, 
Buizerds en Sperwers die hier passeren. 
In de afgelopen jaren hebben Coby en ik viermaal 
een week in Falsterbo doorgebracht. Daarbij waren 
elke keer wel enkele dagen met spectaculaire trek 
van roofvogels, maar ook dagen dat er nauwelijks 
trek was. Dat ook een gehele week soms niets 
oplevert, is mij herhaaldelijk door Willem 
Baalbergen verteld die hier eens acht dagen 
achtereen totaal geen roofvogels zag passeren.  
Vrijwel elk jaar is eind augustus – begin september 
een mooie periode. In deze tijd valt het hoogtepunt 
van de wespendieventrek met vaak honderden 
exemplaren per dag.  
Ook piekt dan de trek van Visarend en Bruine 
Kiekendief. Bovendien kunnen allerlei bijzondere 
soorten passeren. 
In 2004, ons beste jaar tot nu toe, telden we tijdens 
ons verblijf de volgende aantallen roofvogels:  
 
 
 

 
 

FALSTERBO 24 AUGUSTUS – 4 SEPTEMBER 
2004 

Bruine Kiekendief 149 Visarend 104
Blauwe Kiekendief 9 Zeearend 4 
Grauwe Kiekendief 2 Steenarend 1 
Steppekiekendief 4 Schreeuwarend 1 
Rode Wouw 46 Roodpootvalk 1 
Zwarte Wouw 2 Torenvalk 57 
Buizerd 138 Boomvalk 13 
Wespendief 3148 Smelleken 3 
Sperwer 815 Slechtvalk 4 

 
Behalve veel roofvogels passeerden er in die 
periode ook duizenden Gele Kwikstaarten en 
Boompiepers.  
In kleinere aantallen kwamen Kruisbekken, Kneuen 
en Gierzwaluwen langs. 
Op dagen met weinig trek maakten we een 
autotochtje door het achterland, wat leuke soorten 
opleverde. Zo zijn er plaatsen waar het mogelijk is 
om soorten als Zeearend, Visarend, Steenarend, 
Rode Wouw, Oehoe en Kraanvogel te zien.  
Op regendagen gingen we naar aardige steden met 
interessante musea zoals Malmö, Lund en Ystad. 
De omgeving van Falsterbo leende zich prima voor 
korte fietstochten.  
 
De titel van dit stukje doet al vermoeden dat wij 
van plan zijn om in 2008 weer naar Falsterbo te 
gaan. Het is zo’n 20 jaar geleden dat er wel eens 
een groep Noordwijkse vogelaars naar Falsterbo 
ging. Van verschillende kanten is gezegd dat het  
tijd wordt dat zoiets eens herhaald wordt.  
De organisatie hiervan willen we echter wat anders 
aanpakken dan in de jaren tachtig toen alles van 
begin tot eind centraal georganiseerd werd.  
Nu willen we namelijk helemaal niets organiseren. 
Een ieder die zin heeft, komt gewoon ook op de 
camping van Falsterbo staan.  
Eind augustus is er volop ruimte op Ljungens 
Camping want in Zweden begint het naseizoen al 
op 1 augustus. Deze camping ligt aan de rand van 
de heide waarboven veel roofvogels omhoog 
schroeven alvorens naar het zuidwesten weg te 
glijden. 
 
Wij hebben op onze kalender al genoteerd: 
woensdag 27 augustus – woensdag 3 september. 
Het staat een ieder vrij om eerder te komen, later te 
komen, eerder weg te gaan of langer te blijven. Hoe 
je de dag indeelt, bepaal je helemaal zelf. Vind je 
het leuk om omstreeks zes uur op te staan en je naar 
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de zuidpunt (Nabben) te spoeden om daar de eerste 
uren van de trek te beleven, niemand zal je 
tegenhouden.  
Maar lekker uitslapen om daarna tegen elf uur je 
stoeltje aan de rand van de heide uit te klappen om 
naar kringende roofvogels te kijken, kan natuurlijk 
ook. In ieder geval kun je profiteren van wat wij zo 
langzamerhand van deze omgeving weten.  
Ook kun je natuurlijk genieten van en deelnemen 
aan de discussies die spontaan ontstaan bij het 
determineren van de overvliegende vogels. Want 
denk niet dat het bij elke roofvogel direct duidelijk 
is om welke soort het precies gaat. Na een dagje 
vogelen is het natuurlijk leuk en gezellig om samen 
wat na te praten en van elkaar te horen wat een 
ieder heeft beleefd.  
Een bijzondere belevenis zal in ieder geval de 
Bivråkens Dag (wespendievendag) op zaterdag 30 
augustus zijn. Aan de rand van de heide dichtbij de 
camping verzamelen zich dan honderden Zweden 
om naar de overtrekkende roofvogels te kijken.  
Er worden ook korte voordrachten in de open lucht 
gehouden en elk half uur wordt omgeroepen 
hoeveel roofvogels er tot dan toe zijn gepasseerd. 
Onder de berkenbomen zijn informatiestands van 
Zweedse natuurverenigingen opgesteld. De sfeer is 
altijd buitengewoon gemoedelijk. 

 
 
 
Helaas ligt Falsterbo niet naast de deur, al kun je er 
met de auto wel in één dag komen. Van Noordwijk 
tot aan de camping is het 885 km rijden. Hierbij 
wordt de rit onderbroken door gebruik te maken 
van de veerboot Puttgarden – Rodby en van de brug 

over de Oresund bij Kopenhagen. Van lange 
wachttijden bij Puttgarden is eind augustus geen 
sprake meer. Een enkele reis voor een personenauto 
met inzittenden kost € 56. Voor het rijden over de 
Oresundbrug moet € 29 betaald worden. Zonder dit 
boottochtje kan het ook, maar dan moet je 140 km 
omrijden over de brug over de Grote Belt (tolgeld € 
27). Je moet dan vlak voor Hamburg afslaan 
(richting Kiel) en de route door de Elbtunnel 
nemen. 
Een aardig alternatief vormt de grote veerboot van 
Travemünde (bij Lübeck) naar Trelleborg (op 25 
km van Falsterbo). Dat scheelt 280 km rijden! De 
boot doet er 7 uur en een kwartier over. Voor € 99 
kan men met auto en passagiers oversteken. Deze 
boot heeft enkele afvaarten per dag en het is aan te 
raden om hier wel te reserveren. Ook is het 
mogelijk een hut te boeken en in de nacht de 
oversteek te maken. 
Voor het verblijf op een Zweedse camping moet de 
Zweedse kampeerkaart (prijs ongeveer 15 euro) 
worden aangeschaft. De ANWB-kaart wordt hier 
niet geaccepteerd. De camping heeft goede sanitaire 
voorzieningen. Ook is er een verwarmde ruimte 
met TV waar men ’s avonds met een kleine groep 
kan zitten. Wil je niet met tent, caravan of camper 
op die camping staan, maar wel in gezelschap van 

vogelaars die je kent er op uit 
trekken, dan bestaat de 
mogelijkheid om in de 
omgeving (een vrij dure) 
bungalow te huren of een 
kamer te bespreken in de 
jeugdherberg (vandrarhem) 
van Höllviken, het dorp waar 
het schiereiland begint.   
Het adres:  
Lotsvillans Vandrarhem, 
Västra Kanalvägen, 23641 
Höllviken, tel. 040-452205. 
 
 
 
 

Dit stukje is in deze aflevering van de Strandloper 
geplaatst omdat velen ruim van te voren hun 
uitstapjes willen plannen. Heb je serieuze 
belangstelling voor deze trip, laat dit dan even 
weten (e-mail: dijkboom@planet.nl). Ruim van te 
voren zal iedereen die gereageerd heeft een lijstje 
met de namen van de deelnemers toegestuurd 
krijgen.
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ZAND EN NOG EENS ZAND 
 
Met een voor het dorp afgesloten strand en bergen 
zand voor de boulevard, is het goed om te beseffen 
dat niet alleen de zee het dorp zo nu en dan 
bedreigde. Weliswaar spoelden bij stormvloeden 
zo nu en dan wat huizen weg, en dreven de 
bomschuiten door het dorp, maar het stuivende 
zand was veelal een groter gevaar. Zo noemde de 
schrijver van een rapport over de duinen in 1739  
`De dreigende invasie van `t zand veel geduchter 
dan het zeewater. alzo het zand nooit weder 
terugloopt.` 
Een kennis van mij, die een groot deel van zijn 
leven op Schouwen heeft doorgebracht, 
promoveerde afgelopen winter op een proefschrift 
met de titel: De Kop van Schouwen onder het zand. 
Van zijn proefschrift is inmiddels ook een 
handelseditie uitgekomen.  
 

 
 
Een prachtig geïllustreerd boek over duizend jaar 
duinvorming en duingebruik op een Zeeuws 
eiland.  
Natuurlijk gaat het boek in eerste instantie over 
Zeeland en is de kust daar niet geheel vergelijkbaar 
met de kust voor Noordwijk. Maar toch is de 

geschiedenis van de strijd tegen het zand daar en 
hier goed vergelijkbaar.  
Uit zijn boek blijkt, dat in de elfde tot de dertiende 
eeuw door voortdurende droogte grote 
verstuivingen zijn opgetreden. De onbegroeide 
duinen wandelden naar binnen en bereikten in de 
dertiende eeuw het slot Haamstede. Ook Buisman 
schrijft in zijn serie boeken over het weer over 
deze verstuivingen die ook onze omgeving 
teisterden. Daar gingen de verstuivingen echter 
nog wat langer door. Zo verdween in 1460 
Voorhout bijna onder zand.  
Ook in de achttiende eeuw was het zand 
voortdurend in beweging. Ondanks de 
rietschuttingen, die het hoogheemraadschap al rond 
1670 op het strand had laten plaatsen, hoopte het 
zand zich in het dorp op. Daarnaast werden de 
landerijen aan de duinvoet met zand bedekt zodat 
ze voor het kweken van aardappelen, groenten en 
kruiden waardeloos werden.  
 

 
 
Zowel op Schouwen als in Noordwijk herhaalde de 
situatie zich aan het eind van de negentiende eeuw. 
Ook in die tijd veroorzaakte het zand veel schade 
aan de landbouwgronden. Zo kwam er rond 1800 
in het Vinkenveld van de aardappelen die gepoot 
waren niets terecht. Om die reden werd besloten de 
duinen te beplanten. Men gebruikte hiervoor 
voornamelijk de Oostenrijkse den. Zowel ten 
zuiden als ten noorden van het dorp ontstonden 
dennnenbossen, overigens niet tot ieders genoegen. 
Jan Verwey noemde al in zijn jonge jaren het 
aanplanten van dennen een onaanvaardbare 
aantasting van het duingebied.       
 
Jan Verwey kreeg later alsnog zijn zin. Een insect, 
de dennenscheerder, zorgde ervoor dat de duinen 
rondom het dorp weer hun oude aanzien kregen. 
En het zand? Zal dat nu met al die suppleties die 
men van plan is weer gaan stuiven? 
 
W.Andelaar 



 23

Oud Nieuws 
 
Kees Verweij 
 
 

Onder de titel  “Ontbladerde boomen” zag ik in de 
Noordwijker van vrijdag 13 november 1936 een 
leuk artikel van onze bekende amateurbioloog H. 
de Boer, destijds onderwijzer aan de School met 
den Bijbel aan de Nieuwe Zeeweg te Noordwijk 
aan Zee. Gedurende een reeks van jaren verzorgde 
hij zelfs het “voorpaginanieuws” van deze 
voorloper van de huidige Zeekant. Het is maar 
goed, dat niet iedereen zijn kranten na lezing in de 
papierbak weggooit. Zo blijven er nog vele aardige 
artikelen voor het nageslacht bewaard. 
De heer De Boer heeft behalve deze artikelen vlak 
na de oorlog een tweetal boekjes uitgegeven, 
getiteld Lentebloemen  en Zomerbloemen, een 
populaire beschrijving van de meest bekende 
planten.  
Beide boekjes waren vergezeld van een 
uitvouwbare platenatlas met prachtige 
gelithografeerde kleurenafbeeldingen. 
Ik heb dit artikel uitgekozen, omdat ik dit 
onderwerp voor de naderende wintertijd wel zo 
toepasselijk vind. Tevens geeft dit artikel een 
indruk van de wijze, waarop de natuur destijds 
werd beleefd en beschreven. Men was toen 
kennelijk meer bevattelijk voor wijdlopige en 
schilderachtige natuurbespiegelingen dan op het 
ogenblik. Misschien zijn we daarvoor iets te 
nuchter geworden, maar daardoor missen we ook 
een stukje verwondering en beleving. 
 
 

Ontbladerde boomen 
De boomen zien zwart, 

en hun dreigende schachten 
staan veertig en vrij, als de spere in de vuist eens 

ridders 
het teeken ten storme te wachten. 

GEZELLE 
 
Van de bladerpracht is niet veel meer over. Wat 
zich nog aan de boomen bevindt, vertoont niets 
meer van de zomersche frischheid of van de 
tintelende herfstkleuren; nog enkele dorre 
bladeren. Van pracht is al geen sprake meer. En 
als de Novemberstormen blijven woeden, zullen 
binnen enkele dagen de boomen zich in al hun 
naaktheid vertoonen. Van bladeren beroofd, had ik 
bijna geschreven, mij aansluitend bij het 
spraakgebruik. Maar dat zou niet juist zijn. De 
boomen zijn immers niet passief bij deze 
aftakeling; zij werpen ze af, laten ze vallen. 
Noodgedrongen, ’t is waar. Zooals wij menschen, 
door den woesten aanrander gesommeerd met de 
bedreiging “je geld of je leven!” ‘t meestal ook 
maar ’t verstandigst achten, onze beurs af te 
geven. Zooals de zeeman, als er gevaar dreigt, niet 
alleen de zeilen reeft of strijkt, maar er zelfs niet 
voor terugdeinst, om den mast te kappen en een 
deel der lading prijs te geven. Om het veege lijf te 
bergen. “Saevis tranquillus in undis”: Rustig te 
midden der woedende baren.” Dat wensch ik de 
koenen visschers, in wier midden ik zoo lang 
woonde. “Scheepje onder Jesus’ hoede!”. 
Onbladerde boomen! Ik kan me voorstellen, dat ’t 
weemoedig stemt, wie alleen maar oog heeft voor 
blad en bloem, wie niet anders hoort dan het lied 
der vergankelijkheid, door het oude, klassieke lied 
aldus vertolkt: 
 

Als een kleed zal ’t al verouden; 
Niets kan hier zijn stand behouden; 

Wat uit stof is, neemt een end 
Door den tijd, die alles schendt. 

 
Maar er is ook wat anders te zien en te beluisteren. 
Het leven is immers gered en de knoppen aan de 
bladerlooze twijgen en takken roepen ons toe: 
“Wij zijn niet dood! In ons groeit het leven, dat de 
lente afwacht, om in nieuwe schoonheid uit te 
breken!”. 
Uit de oude grauwte van de schiergestorven 
boomen zal nieuwgeboren schoonheid eens, en 
sterkte, henenstroomen. 
Intusschen is er volop te genieten. Natuur in slaap 
is óók schoon. ’t Is nu de tijd om het karakter der 
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boomen te bestudeeren. De gerimpelde, 
gescheurde bast der eiken verraadt hun ouderdom 
niet alleen, maar getuigt ook van strijd en moeite; 
de knoestige takken vormen zóó’n karakteristieke 
kruin, dat ge ook den ontbladerden eik te midden 
van alle andere boomen kunt herkennen. De beuk 
heeft een gladden, blinkenden stam, hier en daar 
met scheuren aan den zonnekant aan de regenzijde 
gewoonlijk begroeid met grijze korstmossen, soms 
met geelen en roodachtigen weerschijn. De dikke 
wortels, die zich rond den stamvoet boven den 
grond vertoonen, laten vermoeden, hoe sterk hij 
verankerd staat; eigenaardig en opvallend is de 
rimpeling van het onderste deel van den stam, als 
door beeren gesteund. De dunne takjes, 
zigzagsgewijs heen en weer gebogen met de lange, 
spitse, bruine knoppen moeten uw aandacht 
trekken, evenals de geweldige dikke gesteltakken, 
zoodat ’t U niet moeilijk zal vallen, reeds van verre 
de beuken te onderscheiden van de andere 
boomen. 

Ik kan ’t U aanraden, zóó alle boomen aan een 
nauwkeurig onderzoek te onderwerpen, al 
vergelijkende. Als ge daarmee bezig zijt, zult ge 
aan de kale boomen meer schoonheid ontdekken. 
De enkele groenblijvende boomen en heesters 
brengen wat afwisseling. De prachtig roode 
rozebottels en contoneasterbessen geven kleur en 
schittering, terwijl de witte sneeuwbessen als 
lichtende lampjes de somberheid verdrijven. 
Zwermen vinken en troepjes meezen brengen 
aangename afwisseling en verbrekende stilte, en 
hun kleuren schitteren nog meer dan in den zomer. 
Roodborstjes zoeken uw gezelschap en geven, heel 
koket, hun repertoire ten beste, heele strophen, met 
fluittonen en trillers in allerlei combinaties. 

  
‘k Zie geren de takken, dikke 
en dunne, uit eenen stamme 

gesprongen,rechte omhooge staan, 
hun handen uitgestrekt; 

zoo schoone, alsof zij baden. 

  
Weidevogelbescherming  in  Noordwijk 

 
Dick Pekelharing 
  
 
Zoals aangekondigd in het verslag over de 
weidevogelbescherming rond Noordwijk van 2006, 
kom ik nog even terug op de onderzoeksresultaten 
van 2005 van H.Schekkerman en W.Teunissen. In 
het verslag over 2006 heb ik iets verteld over dit 
onderzoek naar de predatie van legsels. 
Nu in het kort ook nog wat gegevens over 
onderzoeken naar de predatie van weide-
vogelkuikens.  
Dit onderzoek werd verricht in zes geselecteerde 
gebieden.  
Over predatie op kuikens is landelijk weinig tot 
niets bekend. In 2003 tot 2005 werd in de 
geselecteerde gebieden de overlevingskans bepaald 
door het volgen van kuikens van Grutto en Kievit , 
die hiertoe waren uitgerust met minieme 
zendertjes. In 2004 en 2005 werd op dezelfde 
manier ook onderzoek verricht bij gruttokuikens 
uit het project Nederland-Gruttoland. 
De resultaten van beide onderzoeken zijn 
gecombineerd in het verschenen rapport. 
Uit de gegevens blijkt het toch wel schokkende 
feit, dat het bereiken van de vliegvlugge leeftijd 
voor gruttokuikens op 7 % ligt en bij kievitkuikens 
op 14 %. 
Wat bleek uit het onderzoek naar de predatie van 
legsels is ook hier van toepassing, nl. dat er een 

grote variatie is tussen de gebieden en ook tussen 
de verschillende jaren. 
In totaal werden 365 gruttokuikens en 297 
kievitkuikens gezenderd. 
De controle op de gezenderde kuikens wordt 3 à 4 
maal per week gedaan door ze te lokaliseren met 
een antenne gekoppeld aan een ontvanger. Vanaf 
het begin was duidelijk dat een aanzienlijk deel 
van de kuikens niet terug kon worden gevonden. 
Daarmee werd ook niet duidelijk of de “vermiste” 
kuikens al of niet de kuikenperiode hadden 
overleefd en wat eventueel de doodsoorzaken 
waren. In aanvullend onderzoek in het project 
Nederland-Gruttoland later werd duidelijk dat de 
meeste  “vermiste” gruttokuikens nog niet 
vliegvlug waren geworden.  Dit leidde tot de 
conclusie dat zo’n 60 tot 75 % van alle verdwenen 
kuikens als prooirest eindigde, 5 tot 15 % 
slachtoffer van landbouwwerkzaamheden werd en 
10  tot 15 % door andere oorzaken omkwam. 
Plekken waar dode gezenderde kuikens werden 
gevonden waren o.a. een gangenstelsel van een 
Hermelijn, waarin verscheidene kuikens werden 
aangetroffen. Verder komt een deel om door 
verdrinking in een sloot. Daarnaast overleven veel 
gruttokuikens het maaien niet en ten slotte komen 
er velen door uitputting en verhongering om het 
leven. 
De predatie op kuikens komt voor het belangrijkste 
deel voor rekening van vogels (Buizerd 12%, 
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Blauwe Reiger 8-18 % en Zwarte Kraai 6 %.)  Bij 
de zoogdieren springt de Hermelijn er uit, incl. 
Wezel/Bunzing 15 %. 
De overige predatoren zijn Torenvalk, Havik, 
Sperwer, Bruine Kiekendief, Kauw, Kleine 
Mantelmeeuw, Stormmeeuw, Ooievaar, Rat, Vos 
en Kat. 
Ten overvloede wijs ik er nog even op dat dit de 
cijfers zijn uit 6 geselecteerde gebieden 
en dus niet als algemeen geldend kunnen worden 
beschouwd. 
Kortom, u ziet dat het nog niet meevalt om een 
volwassen Kievit of Grutto te worden. Duidelijk is 
ook dat maatregelen als het huidige systeem van 
bescherming via nestbescherming, het sluiten van 
overeenkomsten voor de maaidatum, het niet 
maaien van slootkanten en  betaling voor 
uitgekomen legsels niet in staat zijn om de 
terugloop van de Grutto en Kievit te stuiten. 
 
De conclusie is dat het hele beschermingsgebeuren 
dus anders moet, volgens het Ministerie van LNV. 
 De huidige contracten worden nog wel 
gecontinueerd, maar vanaf 1 januari 2009 moet het 
hele systeem op zijn kop. Wordt vervolgd dus. 

De bescheiden weidevogelgroep, die over is, had 
een prima seizoen en  zag vooral het aantal 
Kieviten aanzienlijk toenemen. Dit werd 
verrassend genoeg veroorzaakt door het feit dat 
een van de boeren een gedeelte van het land ging 
gebruiken voor de teelt van mais. 
Van de 81 kievitsnesten bevonden zich er liefst 40 
in de maisvelden, evenals 2 van de 3 
scholeksternesten. Een bijzonder opvallende 
ontwikkeling. 
 
Het resultaat van het afgelopen seizoen (2007) ziet 
er uit als volgt : 
    
Soort Aantal 

nesten 
Resultaat 

 
  Bekend Uit Niet 

uit 
Grutto 3 3 3 - 
Kievit 81 81 73 8 
Tureluur 4 4 4 - 
Scholekster 3 3 3 - 
Wilde Eend 3 3 3 - 
Totaal 2007 94 94 86 8 
(totaal 2006 :   72            70          64         6   ) 

 
 

Verslag Paddenbescherming 2007 
 
Jan Jacobs 
 
Elk voorjaar trekken in Noordwijk ’s nachts 
duizenden padden vanuit de duinen naar de 
poldersloten in het Langeveld om zich in het water 
voort te planten. Daarvoor moeten ze altijd een 
druk bereden weg oversteken. Daarbij worden veel 
padden doodgereden. Om zoveel mogelijk dieren 
te redden, worden de wegen ’s nachts afgezet met 
hekken. Dit gebeurt door leden van de 
Paddenwerkgroep van de Vereniging voor Natuur 
en Vogelbescherming Noordwijk, die vanaf eind 
februari tot eind april ’s avonds gaan kijken of er 
veel paddentrek is. Is dat het geval, dan worden de 
wegen afgesloten. Het doorgaande verkeer kan dan 
van de alternatieve route gebruik maken via 
Duinschoten en Langevelderlaan. 
 
Vroege paddentrek na zeer zachte winter 
Maart is altijd de maand van de paddentrek. Rond 
de 10e van de maand worden de padden wakker en 
komt de paddentrek in het Langeveld op gang. Dit 
duurt dan ongeveer een maand, maar het verloop 
ervan is erg afhankelijk van het weer. Hoe hoger 
de temperatuur en hoe meer het regent, des te 

sneller verloopt de paddentrek. Maar dit jaar zou 
het heel anders uitpakken. 
Vanwege de zachte winters van de afgelopen jaren, 
werden uit voorzorg de hekken en verkeersborden, 
die gebruikt worden om de wegen af te sluiten, al 
in de laatste week van februari geplaatst. Want na 
de extreem zachte winter 2006/2007 (volgens het 
KNMI de zachtste sinds 1706) vonden we het 
raadzaam de voorbereiding rond half februari klaar 
te hebben. En dat was maar goed ook, want al op 
20 februari, bij een temperatuur van 12 °C en  
lichte regen, kwamen de padden massaal op gang. 
Er volgde een natte periode, die duurde tot 16 
maart. In deze tijd zijn de hekken 16 keer gezet. 
Maar toen was het ook afgelopen en werden er 
weinig of geen padden meer gezien. Dat was dan 
ook een heel vroeg einde van de trek, want in 2006 
moest de paddentrek toen nog beginnen! Die 
verliep toen van 24 maart tot 20 april. Het is 
opmerkelijk dat er bij het verloop van de 
paddentrek in twee opeenvolgende jaren een 
tijdsverschil zit van meer dan een maand. 
Na 16 maart brak er een lange droge periode aan, 
waarbij het tot 6 mei niet meer regende.  Op 26, 27 
en 30 maart en 3 april werden de hekken wel 
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geplaatst, niet vanwege regen, maar meer vanwege 
de extreem hoge temperaturen van 15 à 16 °C. In 
de hele maand april is er in Nederland nauwelijks 
een druppel regen gevallen. Volgens het KNMI 
viel er in De Bilt 0,3 mm, ook een record sinds 
1901. In april is er dan ook geen paddentrek meer 
geweest. 
 
Slachtoffers 
Dit jaar zijn er veel minder padden het slachtoffer 
geworden van het verkeer. Telden we in 2005 wel 
4806 dode padden en in 2006 nog 2772, dit jaar 
werden er slechts 1239 doodgereden. Het ligt voor 
de hand om dit toe te schrijven aan de nieuwe 
duinbeek die evenwijdig loopt met de 
Kapelleboslaan en de Vogelaardreef, waar de 
paddenbescherming plaats vindt. Maar juist hier 
was het aantal slachtoffers slechts weinig minder, 
nl. 513 tegen 584  in 2006. De grote winst werd 
behaald op het onbeschermde deel, nl. tussen 
Noordwijk en de Jeugdherberg Stay-ok. Hier 
vielen dit jaar slechts 726 slachtoffers tegen 2188 
in 2006. Er moeten dus andere oorzaken zijn om 
het grote verschil in aantallen slachtoffers te 
kunnen verklaren. Zijn er vorig jaar minder padden 
gaan trekken? Heeft de grote droogte na 16 maart 
een rol gespeeld? Ook bij andere 
paddenwerkgroepen langs de binnenduinrand 
wordt gemeld dat de paddentrek dit jaar afwijkend 
is verlopen.  
 
In de nieuwe duinbeek in het gebied Langeveld 
van het Zuid-Hollands Landschap hebben we wel 
paddenlarven gezien van Gewone pad en 
Rugstreeppad, maar nog slechts in kleine aantallen. 
Ook van Bruine en Groene kikker en de Kleine 
watersalamander zijn in de duinbeek en de 
paddenpoelen larven waargenomen. In de toekomst 
moeten de duinbeek en de vier paddenpoelen het 
voortplantingswater vormen voor de padden, die 
tot nu toe vanuit de duinen naar de sloten in Polder 
Langeveld gingen. Het begin is er. 
 

Jeugdexcursie 
Op 19 maart heeft er weer een jeugdexcursie van 
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk plaatgevonden naar de paddentrek. Met 
ongeveer 25 kinderen, en met vele ouders hebben 
we in het donker een wandeling gemaakt langs de 
Vogelaardreef om de paddentrek te bekijken. Door 
de droogte waren er maar weinig padden te zien, 
maar gelukkig vonden we er in het licht van de 
vele zaklantaarns nog een aantal, waaronder een 
paar dubbele. Ook staken er een paar salamanders 
de weg over. De meeste kikkers en padden zaten in 
de kolk bij het sluisje bij de Langevelderslag. Met 
een schepnet hebben we deze dieren er uit gevist 
en in de duinbeek losgelaten. Ook kregen vele 
Bootsmannetjes,  Geelgerande waterkevers, 
Spinnende watertorren en Kleine watersalamanders 
de vrijheid terug. Voor veel kinderen was het een 
ontdekkingstocht. 
 
Uitvoering 
Tijdens de uitvoering zijn er dit jaar geen grote 
problemen geweest. Op 1 maart en 19 maart is het 
licht in het Langeveld uitgevallen en moesten de 
afzettingen weer worden weggehaald. Op 13 maart 
verdween er een hangslot, waarna er op alle 
hekken nieuwe sloten werden gezet.  
Een uitgevallen schijnwerper werd door 
Gemeentewerken Noordwijk weer snel 
gerepareerd. Op 4 april heeft de politie d.m.v. de 
paddenhekken de wegen afgesloten, nadat er in de 
bocht bij het zweefvliegveld een ernstig 
verkeersongeluk had plaatsgevonden. 
 
De mensen die zich dit jaar met de 
paddenbescherming hebben bezig gehouden zijn 
Wim Baalbergen, Wil Heemskerk, Martha 
Baalbergen, Jaap Eisenga, Kees en Jopie 
Erkelens, Theo en Nico van den Berg, Piet van 
Dijk, Annelies Marijnis, Ineke van Dijk, Siem de 
Haas, Piet Broekhof, Wim Breukers, Jelle van Dijk 
en Jan Jacobs. 
Ook willen we Jaap Wassenaar en zijn collega’s 
van Wijkbeheer Noordwijk weer bedanken voor het 
verzorgen van het materiaal in het Langeveld. 
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Opvallende waarnemingen juli-september 2007 
 
Stil boven zee 
 
De afgelopen jaren bood de zeetrekhut regelmatig 
verrassingen. Grote aantallen Roodkeelduikers, 
Futen en Zeekoeten in de winter en Grote Jagers in 
een ongebruikelijke tijd van het jaar. Het 
ecosysteem van de Noordzee is in beweging en de 
vogels reageren hierop. Klimaatverandering? 
Wellicht. In elk geval lijken zeevogels op andere 
plekken dan gebruikelijk op hun voedsel uit te 
moeten gaan. In de afgelopen periode waren het nu 
eens niet de recordaantallen die de aandacht 
trokken. Er waren juist opvallend weinig vogels. 
Normaal foerageren er met name in de maand 
augustus volop Grote Sterns en Visdieven voor 
onze kust. Dit jaar waren de aantallen opmerkelijk 
laag. Van de Grote Sterns waren in de hele periode 
van juli tot september zo’n 60 % minder dan 
normaal. Van de Visdieven waren er tot de eerste 
week van augustus nog lokale broedvogels 
aanwezig, maar daarna lieten ze zich nauwelijks 
meer zien. Een andere soort, de Aalscholver, is één 
van de meest algemene soorten voor de zeetrekhut, 
altijd aanwezig. Vaak zie je  grote groepen aan 
komen vliegen uit de richting van de kolonie van 
Meijendel om hier voor de kust te gaan vissen. 
Afgelopen periode waren er uren zonder dat er zich 
een Aalscholver liet zien. Vissende groepen Jan-
van-Genten en Kleine Mantelmeeuwen is een 
ander beeld dat tegenwoordig bij de 
zomermaanden hoort. Maar ook hiervan niks. 
Alleen de sporadische vissersboot bracht een 
bescheiden sleep van meeuwen op de wieken. Wel 
aanwezig waren Grote Jagers. Vanaf half 
september zwierven er twee of meer vogels rond 
en werden ze dagelijks vanuit de zeetrekhut gezien. 
Dat het ook voor hen geen vetpot was bleek wel uit 
het feit dat zo ongeveer iedere langsvliegende 
mantelmeeuw het moest ontgelden. 
 
Grote Sterns en Visdieven/Noordse Sterns 
juli-augustus 2007 (aantal per uur) 
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Zo’n afwijkend beeld over een brede groep van 
viseters, dat moet wel betekenen dat er weinig 
voedsel zit voor de kust. Het is moeilijk te zeggen 
wat er precies aan de hand is. Maar dat er 
bijvoorbeeld voor sterns weinig te halen valt was 
zelfs zichtbaar voor de kinderen die in september 
meededen aan de strandexcursie. Het vissen met 
het kornet leverde weinig op, wat krabben en 
garnalen, maar nauwelijks visjes. Interessant is dat 
de schaarste volgt op winters met een overvloed 
aan visetende vogels. Het is spannend om nu na te 
gaan wat er gebeurt: laten de Futen en de 
Roodkeelduikers het komende winter afweten of 
zijn ze inmiddels zo aan hun nieuwe 
overwinteringstek gewend dat ze toch in grote 
aantallen zullen verschijnen? In januari wordt weer 
voor het derde jaar een telling georganiseerd van 
Futen en duikers voor de kust. Wat voor beeld gaat 
dit geven? 
 
Purperreigers langs de spoorlijn 
 
Net buiten het waarnemingsgebied van Noordwijk 
maar toch leuk om te melden: Purperreigers 
verbleven bijna een maand in het stukje 
Elsgeesterpolder ten oosten van de Leidse Vaart. 
Het ging om één tot twee juveniele vogels die hier 
tussen 12 juli en 7 augustus zijn gezien. Met enige 
moeite waren ze hier te zien, foeragerend in de 
dichte vegetatie van de slootjes, of een enkele keer 
in het open land. Wat het allemaal een stuk 
makkelijker maakte was dat ze steeds even 
opvlogen en wel steeds op het moment dat de trein 
Leiden-Amsterdam voorbij kwam razen. Een 
mooie ontdekking, met dank aan Mariska van der 
Graaff die de eerste vogel hier vond. 
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Nieuwe broedvogels, net wel – net niet? 
 
Dit jaar is de laatste ronde gedaan van de 
broedvogelinventarisatie van Noordwijk en 
omgeving. Inmiddels valt hier de balans van op te 
maken. Je zou denken dat je het laatste jaar alleen 
nog maar de minder interessante overschot 
gebieden te doen hebt. Maar niks is minder waar, 
want er dienden zich zelfs potentiële nieuwe 
broedvogelsoorten aan voor ons gebied. In de 
AWD werd Rob Jansson op 2 juni verrast door een 
hoempende Roerdomp. Helaas was de plek 
vanwege te weinig riet niet geschikt voor een 
broedgeval. Het ging waarschijnlijk om een vogel 
uit één van de naburige territoria in het 
infiltratiegebied, niet heel ver buiten ons 
waarnemingsgebied. Naar verluid hebben zich daar 
dit jaar maar liefst 6 paren gevestigd. Met de wind 
van opeenvolgende zachte winters in de rug lijkt de 
Roerdomp bezig de duinstreek te koloniseren. Ook 
in Berkheide en Meijendel kunnen tegenwoordig 
Roerdompen in het broedseizoen worden 
aangetroffen. Op dezelfde plek was ook een 
roepende Dodaars aanwezig. In de ‘Vogels van 
Noordwijk en omstreken’ wordt  deze soort 
gemeld als voormalige broedvogel. Broedgevallen 
die worden genoemd zijn uit 1916. Deze Dodaars 
in het Schusterkanaal zou je dus eigenlijk wel als 
nieuwe broedvogelsoort voor ons 
waarnemingsgebied mogen beschouwen. 
 
Een andere verrassing diende zich aan langs de 
uiterste zuidrand van het gebied dat we 
onderzoeken, bij  de Biltlaanbrug over het 
Uitwateringskanaal in Katwijk. Hier werd op 8 juni 
een paartje Grote Gele Kwikstaarten 

waargenomen. Het mannetje vloog daarbij rond 
met nestmateriaal in de snavel en was druk bezig 
potentiële nestholtes aan te prijzen bij zijn partner. 
Het paartje bleef nog tot eind juni aanwezig, maar 
tot een succesvol broedgeval kwam het niet. De 
Grote Gele Kwikstaart is een broedvogel van 
beken in het oosten en zuiden van het land en 
broedgevallen elders zijn uitzonderlijk. In onze 
regio is de Grote Gele Kwikstaart een geregelde 
verschijning als overwinteraar en de aantallen 
lijken toe te nemen. Wellicht houdt de 
aanwezigheid van dit paartje hiermee verband. En 
ook dit is trouwens weer een soort die baat heeft 
bij zachte winters.  
 
Ook de ijsvogelstand in Nederland bevindt zich op 
dit moment na de opeenvolgende zachte winters op 
een hoogtepunt.  
Er was enige hoop dat deze soort weer eens in ons 
waarnemingsgebied zou broeden. Ook hier bleek 
het gras groener aan de andere kant: buiten ons 
gebied broedden er paartjes op de landgoederen 
Wassergeest en Huys te Warmont. In ons gebied 
bleef het in het broedseizoen bij de waarneming 
van een enkele foeragerende vogel.  
Na het broedseizoen zwermen ouders en jongen uit 
over een groter gebied. Op een aantal plekken 
konden er zo in de nazomer IJsvogels worden 
gezien: de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst, het 
gebied rond de Binnenwatering en het Zwarte Pad 
bij Katwijk, de Leidse Vaart bij Piet Gijs en de 
AWD.  
Grote kans dat zich hier ook in de komende 
maanden IJsvogels op zullen houden. Wellicht 
duiken ze ook nog op andere plekken op.

 

   
IJsvogel Nieuw-Leeuwenhorst. foto:Jos Zonneveld Purperreiger Leidse Vaart. foto:Mariska de graaff 
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Veldwaarnemingen juli, augustus, september 2007 
 
Soort Datum Aantal  Locatie Waarnemer 
Roodkeelduiker 30-09  9  adult over zee Noordwijk overvliegend N  AS PS JD 
Parelduiker 30-09  1  adult over zee Noordwijk overvliegend Z  AS PS 
Roodhalsfuut 12-09  1   over zee Noordwijk overvliegend NO  JD  
Noordse Stormvogel 10-09  2   over zee Noordwijk overvliegend N 18.15 - 19.15u AS JD 
 15-09  3   over zee Noordwijk; 1 foer. op vogelkadaver in zee KV PS JD
Grauwe Pijlstormvogel 10-09  3   over zee Noordwijk overvliegend N 18.15 - 19.15u AS  
Jan-van-gent 28-09  64   over zee Noordwijk overvliegend ZW tussen 9 en 10u JD  
Kleine Zilverreiger 08-07  1   over zee Noordwijk overvliegend NO JD PS 
Grote Zilverreiger 23-09  2   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Purperreiger 12-07 1 Juv 2e Elsgeesterlaan Voorhout (buiten waarn. gebied) MG 
 22-07 2 Juv 2e Elsgeesterlaan Voorhout (buiten waarn. gebied) AS MG 
 07-08 1 Juv 2e Elsgeesterlaan Voorhout (buiten waarn. gebied) MG 
Zwarte Ooievaar 21-07  1   AWD De Vellen foeragerend WK  
 12-08  1   Noordwijk-Binnen overvliegend NO  AS  
Lepelaar 06-08  5   Vinkenveld (wijk) overvliegend NO  NA 
 23-09  36  Puinhoop Katwijk overvliegend Z  PS  
Rotgans 19-09  12   over zee Noordwijk ZW; eerste van dit najaar JD  
Bergeend 08-07  1165   over zee Noordwijk overvliegend NO in 4 teluren JD PS 
Krakeend 22-09  163  Nieuw-Leeuwenhorst vijver  HV  
Zomertaling 01-07  1  Polder Hoogeweg koebosjes opvliegend opgejaagd AS  
Slobeend 22-09  17  Nieuw-Leeuwenhorst vijver  HV  
Krooneend 23-09  4  (2 pr) AWD Pindabergje opvliegend; twee paar AS  
Brilduiker 08-09  1 vrouw  AWD Marelberg AS  
Wespendief 07-08  1  adult Noordwijk-Binnen overvliegend NO AS  
 11-08  1   Klein-Leeuwenhorst overvliegend W VCK  
Blauwe Kiekendief 23-09  1 Vrouw Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Grauwe Kiekendief 23-08  1 Vrouw Duinpark overvliegend ZW  JD  
Smelleken 23-09  5   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Boomvalk 28-09  1   Coepelduynen (Katwijk) overvliegend N  VCK 
Slechtvalk 08-09  1  1ejaars AWD Van Limburg Stirumkanaal overvliegend Z AS  
 24-09  1 vrouw  Noordwijk-Binnen overvliegend ZW  BB  
 28-09  1   Zwarte Pad VCK  
Patrijs 12-09  1     in zeereep voor de zeetrekhut JD  
 16-09  1   Puinhoop  PS  
 18-09  7 juv. Tespellaan foeragerend  PB  
Kleine Plevier 04-07  1   Oosterduinse Meer JD  
Bontbekplevier 02-09  5   strand Coepelduynen    PS  
Krombekstrandloper 06-09  10   over zee Noordwijk overvliegend NO  JD  
Kemphaan 07-07  1 Man  Polder Hoogeweg koebosjes    AS  
Rosse Grutto 16-07  1  strand Duindamse Slag  HV  
 24-09  2 adult Langevelderslag foeragerend  WNL  
Zwarte Ruiter 04-08  1 adult  over zee Noordwijk overvliegend ZW PS  
Oeverloper 14-07  9   AWD Pindabergje opvliegend  AS  
 22-07  11   Binnenwatering    VCK  
 30-07  10   Leidse Vaart Piet Gijs   geïnundeerd bollenland VCK 
Steenloper 25-07  1   Uitwatering    VCK 
Middelste Jager 30-09  1  over zee Noordwijk overvliegend N  PS AS  
Kleine Jager 04-09  2  onv. over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 22-09  6   over zee Noordwijk overvliegend ZW  PS  
 30-09  6   over zee Noordwijk overvliegend N  AS  
Kleinste Jager 01-09 1  over zee Langevelderslag LVS 
Grote Jager 02-09  1   over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD PS 
 11-09  1   over zee Noordwijk overvliegend NO  JD  
 18-09  2   over zee Noordwijk overvliegend Z 13.30 - 14.00u AS  
 20-09  3   over zee Noordwijk overvliegend ZW 14.30 - 15.00u JD  
 30-09  5   over zee Noordwijk overvliegend N  AS  
Zwartkopmeeuw 08-07  1  3e jaars over zee Noordwijk overvliegend NO JD PS 
 09-07  2  adult over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
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Zwartkopmeeuw 16-07  2  juv. strand paal 81-71  HV  
 23-07 11  over zee Langevelderslag LVS 
 01-08  1  adult 's-Gravendijck    AS  
 04-08  3  juv. over zee Noordwijk  PS  
 25-09  1  adult  Noordwijkerhout dorp overvliegend Z  AS  
Dwergmeeuw 13-07  1  adult over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Kokmeeuw 15-07 2497  over zee Langevelderslag LVS 
Geelpootmeeuw 16-07  3  strand paal 81-71  HV  
 08-09  1  adult Binnenwatering    PS  
 26-09  2  adult  Binnenwatering    VCK 
Grote Mantelmeeuw 16-07  43  strand paal 81-71  HV  
Drieteenmeeuw 04-08  1  2ejaars over zee Noordwijk overvliegend NO   PS  
 30-09  3   over zee Noordwijk overvliegend N  AS  
Visdief 16-07  279  strand paal 81-71  HV  
 23-07  120   Binnenwatering ter plaatse   VCK 
Dwergstern 25-07  3   over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 14-09  1   over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Zwarte Stern 07-08  7   over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
Zeekoet 31-08  1   over zee Noordwijk overvliegend NO  JD  
Holenduif 23-09  182   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Kerkuil 12-07  1   't Heen vondst: dood op de oprit van de N206 VCK  
 22-07  1  adult Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh vondst  NA 
Velduil 23-09  2   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
 27-09  1   Coepelduynen (Katwijk) overvliegend  VCK 
Gierzwaluw 23-08  12   Duinpark overvliegend ZW  JD  
IJsvogel 07-07  1  Nieuw-Leeuwenhorst vijver regelmatig t/m 15-09 HV  
 07-08  1  Juv. Leidse Vaart Piet Gijs    VCK 
 08-09  1   AWD Marelberg   AS  
 08-09  1 Man  AWD De Zilk; brug over Oosterkanaal AS  
 16-09  1   Zwarte Pad    PS  
Draaihals 28-08  1   De Krom vuilnisbelt  AS 
Groene Specht 23-09  1   Puinhoop overvliegend Z - nieuwe telpostsoort. VCK 
Boomleeuwerik 14-07  15   AWD Haasvelderduinen    AS  
Oeverzwaluw 23-09  4   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Boerenzwaluw 23-09  118   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Grote Pieper 22-09  1   Coepelduynen achter ESTEC overvliegend Z AS  
 22-09  2   Puinhoop overvliegend Z  VCK  
 23-09  1   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Duinpieper 16-09  1   Puinhoop overvliegend Z PS  
Graspieper 23-09  8700   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Oeverpieper 22-09  1   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Grote Gele Kwikstaart 22-09  34   Coepelduynen achter ESTEC overvliegend Z  AS  
 23-09  22   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Gekraagde Roodstaart 22-07  1 Vrouw Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh    NA  
 22-09  1 Vrouw Coepelduynen achter ESTEC    AS  
 23-09  1 Vrouw AWD Oosterkanaal De Zilk-provinciegrens    AS  
Paapje 26-08  6   's-Gravendijck    AS  
 28-09  1 Vrouw Coepelduynen (Katwijk)    VCK 
Tapuit 23-09  7   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
 28-09  1 Vrouw Coepelduynen (Katwijk)    VCK 
Beflijster 23-09  1 Man  AWD Achterhaasveld    AS  
 28-09  1 Man  De Krom vuilnisbelt    PS  
 28-09  4   Coepelduynen (Katwijk); 2 man en 2 vrouw VCK  
 29-09  1 Man  Guytedel VCK 
Kramsvogel 10-07 1  De Zuid Koepelweg JJ 
 14-09  1   Puinhoop opvliegend  VCK 
Grote Lijster 08-09  16   AWD Achterhaasveld overvliegend N AS  
Rietzanger 24-09  1   Puinhoop VCK 
 28-08  2  Juv. De Krom vuilnisbelt    AS  
Braamsluiper 29-09  1   Coepelduynen (Katwijk)    VCK 
Vuurgoudhaan 07-09  4   Willem v.d. Bergh   AS  
 22-09  10   Zwarte Pad    VCK 
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Vuurgoudhaan 30-09  4   Coepelduynen achter ESTEC  AS  
Grauwe Vliegenvanger 24-08  2   Puinhoop  VCK 
 02-09  1   Nieuw-Leeuwenhorst BB  
 22-09  1   Grashoek    ID 
 29-09  1   Guytedel    VCK  
Bonte Vliegenvanger 12-08  1   Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh  AS  
 21-08  1   Duinpark    JD  
 28-09  1 Vrouw Coepelduynen achter ESTEC   vrouw/juv. VCK 
Zwarte Mees 30-09  4   Coepelduynen achter ESTEC foeragerend  AS  
Sijs 12-09  1   't Heen overvliegend (minimaal 1) VCK  
 14-09  4   Rijnsoever overvliegend Z  PS  
Kruisbek 09-07  1   Noordwijk-Binnen overvliegend Z  AS  
 16-07  6   Noordwijk-Binnen overvliegend Z  AS  
 30-09  2   Coepelduynen achter ESTEC overvliegend N  AS  
Goudvink 08-09  16   AWD De Zilk;  verschillende plaatsen oa De Vellen AS  
Appelvink 22-09  1   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
 23-09  3   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
IJsgors 23-09  6  Puinhoop Katwijk overvliegend Z  VCK  
 23-09  1   Puinhoop overvliegend Z  VCK 
Geelgors 22-09  1   Coepelduynen achter ESTEC overvliegend Z  AS  
 23-09  1   Luchter Zeeduinen - zuidelijk deel overvliegend ZW  WT  
Rietgors 30-09  8   's-Gravendijck    VCK  

 

Zoogdieren 
Waterspitsmuis 08-09  1   AWD Pindabergje  vondst   AS 
Huisspitsmuis 29-08  1   Rijnsoever  vondst   VCK 
 25-09  2  adult Noordwijkerhout dorp  vondst  Beide gepakt door kat AS 
Rosse Vleermuis 07-09  2   Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh  ter plaatse   VCK 
Hermelijn 10-08  1   Elsgeesterpolder-noord   VCK 
Grijze Zeehond 05-08  1   in zee Coepelduynen foeragerend   WNL 
 07-08  2   in zee Noordwijk   JD 
 12-08  1   in zeeCoepelduynen   WNL 
 15-09  1  adult In zee AWD foeragerend AS 
Bruinvis 07-08  2   in zee Noordwijk, naar noord tussen 8 en 9 u JD 
 
Vlinders en libellen 
Kleine Vuurvlinder 13-09  1  Zwarte Pad     WNL 
Eikenpage 13-07  1   Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh     VCK 
Bruin Blauwtje 13-09  1   Zwarte Pad     WNL 
Koevinkje 11-07  1   AWD De Zilk     WNL 
Landkaartje 21-07  1   AWD Marelberg WNL 
Grote Keizerlibel 03-07  40   AWD Boeveld WNL 
Zwervende Pantserjuffer 03-08  3   Guytedel VCK 
 

Waarnemers 
AS Ab Steenvoorden KV Koene Vegter PB Piet Broekhof 
BB Bas v.d. Burg LVS Telpost Langevelderslag VCK Vogel- en natuurclub Katwijk 
HV Hein Verkade MG Mariska de Graaff WK Wim Kuiper 
ID Ineke van Dijk NA Noël Aarts WNL www.waarneming.nl 
JD Jelle van Dijk PS Peter Spierenburg WT Wil Tamis 

JJ Jan Jacobs     
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Linnaeus in Heemstede 
 
Door de KNNV afd. Haarlem is een klein boekje uitgegeven 
naar aanleiding van het Linnaeusjaar. Het is geschreven door 
Joop Mourik en Anneke Koper.  De titel is: Linnaeus in de tuin 
van Clifford. Een landschapshistorisch wandeling over de 
Hartekamp in Heemstede.  31 blz. 
Het gaat over de korte periode dat Linnaeus in dienst was van 
Clifford en voor hem de planten in zijn tuin (Hartekamp) in 
Heemstede beschreef (1736). In het boekje staat een wandeling 
beschreven in de Hartekamp en de Overplaats. 
Als iemand belangstelling voor dit werkje heeft dan kan er 2,95 
Euro op mijn rekening 1795934 t.n.v. W.J. Kuijper te 
Noordwijk gestort worden. Tevens adres vermelden. Dit geldt 
voor degenen die in Noordwijk e.o. wonen (ook Leiden, 
Oegstgeest). Het boekje wordt dan thuis bezorgd. 
Wim Kuijper 
 
 

 
Commissies en Werkgroepen 

 
Commissies Contactpersoon 

bestuur 
Beheercommissie  
natuurcentrum 

Jan Jacobs 

Coördinatie bezoek 
natuurcentrum 

Ineke van Dijk 

Bibliotheek Ineke van Dijk 
Strandloper en website Koene Vegter 
Lezingen Peter Spierenburg 
Excursies Ruurd Eisenga 
Waddenweekend Koene Vegter 
Jeugdactiviteiten Nel Nooijen 
Waarnemingenarchief Peter Spierenburg 
Natuurbeschermingszaken Peter Spierenburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgroepen Contactpersoon 
werkgroep 

Educatie werkgroep Dick Passchier 
Mossenwerkgroep Hollands 
Duin 

Joop Kortselius 

Paddenstoelenwerkgroep Lutgarde Roelandt 
Paddenbescherming Jan Jacobs 
Kerkuilenwerkgroep Mariska de Graaff 
Vogelwerkgroep Jelle van Dijk  
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IVN LEIDEN Natuurcursussen 
Alle cursusavonden worden gegeven in:  
het Wellantcollege, locatie Oegstgeest,  
Lange Voort 70, Oegstgeest. 

 
Vogelzangcursus 2008 
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. 
Het is een cursus voor iedereen die iets meer over vogels wil weten en ze aan hun zang wil leren herkennen. 
Er zijn twee theorieavonden op dinsdagavonden: 25 maart en 8 april  
Er wordt veel aandacht besteed aan het oefenen van vogelgeluiden/zang maar ook zullen onderwerpen aan bod komen zoals; gedrag, verrekijkers, 
boeken en cd`s  
Tevens zijn er 5 vogelzangexcursies op de zaterdagochtenden in de periode van 29 maart  t/m 24 mei.  De excursies starten bij zonsopkomst, dus 
vroeg!  
We gaan naar verschillende  bos-, weide- en duingebieden  zoals  Huys te Warmont, het Koninklijk Landgoed “de Horsten”, Meijendel, het Panbos en 
de Amsterdamse waterleidingduinen  
 

De kosten zijn € 40,00, incl. een informatiemap en koffie. 
Voor opgave en informatie kunt u bellen met:  
 Dineke Kistemaker  071 – 361.22.19  E-mail: dkistemaker@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. 
Winter: 12-01-2008 middag-excursie, soep-diner en aansluitend winterverhalen-workshop. 
Lente: 17-03-08 een avondexcursie en op 22-03-08 een ochtendexcursie in “Oud Poelgeest”.  
Zomer: 18-06-2008 met een picknick en een avondexcursie.  
Herfst 21-09-08 een excursie en 23-09-08 avondbijeenkomst.  
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 maximaal 20 personen). 
 
 

Landschappencursus 2008 
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 5 excursies op zaterdag- en 1 excursie op zondagochtend, voorafgegaan door 6 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 7, 14 en 21 april, 19 en 26 mei en 9 juni 2008 van 19.45 - ± 22.15 uur. De excursies zijn op: 12 en 19 april, 17 en 24 mei, en 
ZONdag 1 juni en zaterdag 7 juni, meestal van 9.30 uur tot ± 12.00 uur.  
De kosten van de cursus inclusief koffie / thee (op de avonden) en cursusmateriaal bedragen € 50,--. 
 
Voor opgave of informatie kunt u bellen met:  
Bep van Houten:      071 - 514.68.69, e-mail: BepvanHouten@live.nl 
b.g.g. Sjaan v. Agtmaal:  071 – 522.29.97, e-mail: v8xwobma@tiscali.nl 
 
Voorjaarsduincursus 2008 
 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 € 37,50 inclusief koffie/thee op de 
avonden. Een CD-rom met het cursusmateriaal is in ontwikkeling; de prijs wordt nog bekend gemaakt. 
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: 09 april (mieren), 23 april (vogelzang),  
14 mei (zoogdieren) en 28 mei (planten). De (bijbehorende) excursies zijn: 12 april (mieren), 10 mei (vogelzang), 16 mei (zoogdieren, VRIJDAGavond!) 
en 31 mei (planten). Op 7 juni, vanaf +/- 9.30 tot 12.00 uur, is de strandlezing met excursie.  
 
Nadere informatie over de Duincursus ook voor opgave van één onderdeel, bij:  
Els Hagen  06 – 456. 18.673 e-mail: ejhagen@casema.nl 
b.g.g. Bennie van Schoonderwoerd   071 – 532.00.17  
E-mail: bennievs@planet.nl 
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