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bij de voorplaat: 
Zilverplevier 
IJmuiden, oktober 2007 
Foto: René van Rossum 
Zilverplevieren lijken nogal op Goudplevieren, zeker in winterkleed. Ze zijn iets 
groter en de goudkleurige tint op de rug ontbreekt, al kan bij jonge 
Zilverplevieren iets van goudkleur op de rug worden gezien. De zwarte 
okselveren onderscheiden deze soort echter in alle seizoenen van de 
Goudplevier.  
Zilverplevieren zijn echte kustvogels. Goudplevieren zoeken de graslanden in 
het binnenland op. Alleen in het waddengebied worden beide soorten wel eens 
bij elkaar gezien.  
Zilverplevieren die er uit zien zoals op de voorplaat, worden bij  Noordwijk 
maar weinig gezien. Het gaat dan om enkele vogels op het stille strand in de 
periode oktober – maart. Van eind april tot begin juni is de Zilverplevier echter 
een talrijke doortrekker. Op dagen met wind uit noord tot oost kunnen dan vele 
honderden vogels per uur vanaf het strand worden gezien. Vele zijn dan in 
broedkleed (met zwarte buik en borst). Ze trekken van de Afrikaanse kusten naar 
de Waddenzee en zetten de reis daarna voort naar de arctische broedgebieden. 
JvD 
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Agenda 
 
Lezingen 
 
Vrijdag 28 maart 2008 
 
Fossielen: De sabeltandtijger uit de Noordzee  
Door Dick Mol 
Combinatie met Algemene Ledenvergadering 
 
Excursies 
 
Zaterdag 29 maart 2008 
Excursie Landje van Geysel 
Vertrek om 08.00 uur vanaf parkeerplaats 
Northgohal, duurt tot ca. 12.30 uur 
 
Dinsdag 29 april 2008 
Excursie Landgoed Offem (alleen leden) 
Verzamelen om 19.00 bij ingang Nieuwe 
Offemweg, duurt tot ca. 21.00 uur 
 
 

Zondag 25 mei 2008 
Excursie Voorne 
Vertrek om 08.00 vanaf parkeerplaats Northgohal, 
duurt tot ca. 17.30 uur  
 
Jeugdactiviteiten 
 
Zaterdag 8 maart 10.00 - 11.30 uur  
Vogels herkennen 
 
Zaterdag 29 maart  10.00 – 11.30 uur 
Weidevogels 
 
Zaterdag 21 juni 10.00 – 11.00 uur 
Slootjesexcursie 
 
Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum 
Zaterdag 5 april  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 3 mei  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 7 juni   10.00 – 12.00 uur 

 
 

Bestuursmededelingen 
 
Peter Spierenburg 
 
Terugblik 2007 
De eerste periode van het jaar staat traditioneel in 
het teken van terugblikken en vooruitblikken. Wie 
aanwezig was bij de nieuwjaarsreceptie op 6 
januari – en dat waren er velen – heeft de 
belangrijkste gebeurtenissen uit 2007 al voorbij 
zien komen. U kunt alles nog eens nalezen in het 
jaarverslag dat u in deze Strandloper aantreft.  
 
Vrijwilligers 
Al die activiteiten konden we niet organiseren 
zonder vrijwilligers. Iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd, willen we hierbij dan ook hartelijk 
danken!  
 
Algemene Ledenvergadering 
Het jaarverslag is één van de agendapunten van de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland 
staat voor 28 maart. Op de agenda staan ook 
financiële zaken, zoals het contributievoorstel voor 
2009. De complete agenda van de ALV vindt u 
elders in deze Strandloper.  
  
Nieuw jaar 
In 2008 zijn we alweer voortvarend van start 
gegaan. Eind januari liet Martijn de Jonge 

indrukwekkende dia’s zien van gieren en 
roofvogels. Ook zijn fotoserie over foeragerende 
beren was bijzonder. Waar natuur en cultuur elkaar 
ontmoeten: bij de vuilnisbakken van het 
Roemeense Brasov. 
 
Fossielen en Naturalis 
Voor dit seizoen staan er nog de nodige 
interessante excursies en lezingen op het 
programma. Op 28 maart (een combinatie met de 
ALV) besteden we aandacht aan fossielen. Enkele 
jaren geleden werd de fossiele kaak van een 
sabeltandtijger uit de Noordzee gevist. Dick Mol 
weet daar alles van; hij is verbonden aan het 
natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden. Met 
de bon uit deze Strandloper (zie het groene vel) 
kunt u als lid van de vereniging dit museum in 
2008 met korting bezoeken. Van harte aanbevolen! 
 
Zaagwerk bij de Watersnip 
Op 26 januari ging de kern van de nieuwe 
natuurwerkgroep onder leiding van Ab 
Steenvoorden voor het eerst aan de slag in het 
terrein De Watersnip. Dit natuurgebiedje bij Klei 
Oost is aangelegd ter compensatie van het 
bedrijventerrein. We hebben met de gemeente 
afgesproken dat onze vereniging een rol speelt in 
het beheer. Als eerste hebben we de elzenbosjes bij 
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de uitkijkheuvel weggezaagd, zodat we uitzicht 
hebben op de polder en de vogels. Wie het leuk 
vindt de handen af en toe eens uit de mouwen te 
steken met natuurwerk kan zich aanmelden bij 
Ineke van Dijk.  
We zullen de data en werkzaamheden voortaan 
tijdig aankondigen in de Strandloper en op de 
website. 
 

 
����������	����
	�� ��	������������� ���� ������

 
Regulier overleg met gemeente Noordwijk 
Het beheer van de Watersnip is één van de 
onderwerpen die ter tafel komen in een regulier 
overleg, dat we hebben opgezet met de gemeente. 
Ons voorstel om enkele keren per jaar bij elkaar te 
komen om natuurbeleidszaken te bespreken, werd 
positief ontvangen. Inmiddels hebben we het eerste 
overleg achter de rug.  
Naast de Watersnip hebben we ook andere 
projecten uit het natuurbeleidsplan van de 
gemeente besproken, zoals de plannen voor een 
strandreservaat. 
 
Kustversterking 
Vanzelfsprekend staat de kustversterking nog 
steeds in de belangstelling. De duinstrook voor de 
Koningin Wilhelminaboulevard is inmiddels flink 
verbreed.  

Dit betekent kansen voor de natuur. De functie van 
de zeereep als ecologische verbinding tussen de 
duinen ten noorden en ten zuiden van Noordwijk 
kan nu worden versterkt. We zijn in gesprek met 
de gemeente hoe dit vorm gegeven kan worden en 
afgestemd op andere wensen die er leven rond de 
boulevard.  
 

 
 
 

 
��������������

 
Strandnota 
Verder hebben we als vereniging onze reactie 
gegeven op de strandnota van de gemeente. We 
vinden het belangrijk dat er in Noordwijk veel 
ruimte blijft voor rustige strandgedeelten. Plannen 
voor twee nieuwe strandpaviljoens, ten noorden 
van de Koele Costa, passen daar wat ons betreft 
niet bij.  
We zullen de strandnota dan ook kritisch blijven 
volgen. 
 
Zeetrekhut blijft staan 
Goed nieuws voor de trektellers: de zeetrekhut in 
de duinreep van de Emmaboulevard mag blijven 
staan.  
De hut moest in eerste instantie afgebroken worden 
met het oog op de kustversterkingwerkzaamheden. 
We wezen de gemeente erop dat de hut op dezelfde 
hoogte staat als het Zuiderbad, dat geen problemen 
van de werkzaamheden ondervindt. Nadat Jan 
Jacobs bovendien de bouwvergunning in het 
gemeentehuis achterhaalde, was het besluit snel 
genomen: hij mag blijven staan.  
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Jaarverslag  2007 
 

 
Algemeen 
De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk is in mei 1966 opgericht, destijds als 
Vogelwerkgroep Noordwijk, en heeft als doel het 
natuurlijk milieu in de gemeente Noordwijk en 
omgeving te beschermen en in stand te houden. Zij 
wil daarbij iedereen in de gelegenheid stellen tot 
actieve natuurstudie en een milieuvriendelijke 
instelling bij de bevolking zoveel mogelijk 
bevorderen. 
 
Bestuur 
Het bestuur kwam in het verslagjaar negenmaal 
bijeen en bestond begin 2007 uit:  
Jelle van Dijk (voorzitter), Cock Schrameijer 
(secretaris), Koene Vegter (penningmeester), Ineke 
van Dijk (bezoek en bibliotheek Jan Verwey 
Natuurcentrum-JVN), Jan Jacobs (beheer en 
onderhoud JVN), Nel Nooijen (educatieve en 
jeugdactiviteiten) en Peter Spierenburg (ruimtelijke 
ordening, waarnemingenarchief en lezingen). 
In de loop van het jaar trad Jelle van Dijk af als 
voorzitter en werd hierin opgevolgd door Peter 
Spierenburg. Ook Cock Schrameijer nam afscheid 
als secretaris en wordt naar verwachting op de 
ledenvergadering van maart 2008 opgevolgd door 
Franciska Faber, die inmiddels al vol enthousiasme 
aan de bestuursvergaderingen deelneemt. Tijdens 
het jaar kwam ook Ruurd Eisenga nieuw in het 
bestuur, speciaal voor de portefeuille excursies. 
 

 
����
	�	����� 	�
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Jelle van Dijk Erelid 
Op de algemene ledenvergadering van maart 2007 
werd Jelle van Dijk, na 18 jaar bestuurs-
lidmaatschap, waarvan liefst 17 jaar als voorzitter, 
met algemene stemmen tot erelid van de 
Vereniging benoemd. Hij trad daarmee toe tot een 

select gezelschap van vijf ereleden en ontving de 
bijbehorende Zilveren Strandloper. Lovende 
woorden werden gewijd aan zijn grote verdiensten 
op het gebied van inventariseren, publiceren en 
vertegenwoordigen van de vereniging in vele 
gremia daarbuiten, met als meest recente voorbeeld 
zijn onmisbare inbreng bij het tot stand komen van 
het Natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk van 
deze gemeente. 
Jelle van Dijk blijft zich actief voor de Vereniging 
inzetten, met name op het gebied van ruimtelijk 
ordening, excursies, publicaties en de vertegen-
woordiging in externe organen zoals het MODB - 
Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek – waarin 
belangrijke projecten in de regio aan de orde 
komen, zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw bij 
Rijnsburg en de herinrichting van het terrein van 
de Willem van den Bergh tot Noordwijkerduin. 
 
Ledenbestand en enquête 
Het ledenbestand van de Vereniging is licht 
gedaald van 539 tot 537, waarbij opvalt dat het 
aantal leden in Noordwijk met 10 daalt en in de 
omgeving daarentegen met 8 stijgt.  
Speciale melding willen wij maken van het 
overlijden van Willem Meijers; altijd betrokken bij 
de verenigingsactiviteiten en onder meer actief in 
de onderhoudsploeg van het JVC. 
In 2007 is een enquête gehouden onder de leden 
van de Vereniging om een nader beeld te krijgen 
van wensen en participatiemogelijkheden. Er is 
belangstelling voor meer en ook nieuwe excursies 
(zie aldaar), er wordt steeds vaker gebruik gemaakt 
van de website als communicatiemiddel en de 
bereidheid mee te helpen bij activiteiten van de 
vereniging blijkt gelukkig groot. Om een en ander 
in goede banen te leiden, heeft het bestuur de lijst 
van commissies en werkgroepen nog eens 
doorgenomen en waar nodig geschoond, waarbij 
elke club een directe contactpersoon dan wel één 
vanuit het bestuur heeft gekregen. 
 
Jan Verwey Natuurcentrum 
In het nieuwe onderkomen op de Duinweg 13A 
zijn de activiteiten van de Vereniging inmiddels 
weer goed op gang gekomen met de maandelijkse 
inloopochtenden, diverse lezingen, activiteiten van 
de jeugdnatuurclub, bezoek van een aantal 
schoolklassen en (studie)bijeenkomsten van de 
educatieve werkgroep en andere werkgroepen cq. 
commissies. 
Een hoogtepunt was de opening op 14 september 
door burgemeester Groen van de speciale 
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fototentoonstelling met materiaal van een aantal 
fotografen van naam uit ons eigen ledenbestand, 
rond het thema Zee en Strand. Ook een 
publiekstrekker was de in samenwerking met 
boekhandel Van der Meer en de Openbare 
Bibliotheek Noordwijk georganiseerde lezing van 
schrijver-cabaretier Hans Dorrestijn over de 
publicatie van zijn alom geprezen Vogelgids. Een 
novum, dat op een warm onthaal en een uitbundige 
lach mocht rekenen. 
In dit kader zijn ook nog te melden de succesvolle 
organisatie van het jaarlijkse Herfstnatuurspel in 
oktober met een deelname van zo’n 300 kinderen 
en de speciale cursus Vogeltrek van Jelle van Dijk 
voor een twintigtal leergierigen. 
Een speciale opsiering kreeg het centrum door de 
overhandiging van drie bijzondere, in brons 
gegoten sculpturen van vogels van de kunstenares 
Tosca van den Haak, die onze vereniging een 
warm hart toedraagt. 
 
Strandloper en Website 
Het officiële orgaan van de Vereniging, de 
Strandloper, verscheen dit jaar vier keer, waarbij 
één nummer als Themanummer Zee en Strand 
uitkwam, met gedetailleerde overzichten van 
zeetrekgegevens, vogels, walvissen, bruinvissen en 
zeehonden voor de Noordwijkse kust door de jaren 
heen, met daarbij ook aandacht voor topics als het 
REM-eiland, de Kustversterking en het in het 
Langeveld beoogde Strandreservaat. Na het 
Jubileumnummer van vorig jaar verscheen zo 
opnieuw een collectors item. 
De Strandloper is, samen met veel ander 
(foto)nieuws, tevens – en wel in kleur! -  te 
raadplegen via de fraai vorm gegeven website van 
de Vereniging: www.strandloper.nl. 
 
Contact en overleg gemeente Noordwijk 
Overleg en contact met de gemeente Noordwijk is 
het afgelopen jaar geïntensiveerd in zowel formele 
als inhoudelijke zin. Bij ons nieuwe onderkomen 
aan de Duinweg is tevens sprake van een 
huurcontract met de gemeente Noordwijk en 
daarnaast een budget-subsidieovereenkomst, 
waarin het huurbedrag, op de energiekosten na, 
gecompenseerd wordt en waarbij nog een zeker 
bedrag overschiet als bijdrage aan onze 
activiteiten. Voor deze activiteiten, alle op het 
gebied van natuureducatie, is een aantal meetbare 
prestatiedoelen opgesteld, die in 2007 ruimschoots 
zijn gehaald.  
In het kader van de verhuizing en nieuwe 
inrichting van het JVN heeft de gemeente 
bovendien een extra subsidiebedrag ter 
beschikking gesteld, ten behoeve van materialen 
voor educatieve activiteiten.  

In de loop van het jaar konden hiervoor diverse 
zaken zoals stereomicroscopen, audiovisuele en 
computerapparatuur worden aangeschaft. 
In het kader van een nadere invulling en 
uitwerking van het al genoemde Natuur-
beleidsplan, streeft het bestuur naar een meer 
geregeld overleg met de gemeente op ambtelijk en 
bestuurlijk niveau. Zaken die daarbij spelen zijn 
onder meer:  

- de reeds gerealiseerde vertaling van het 
beleidsplan naar een inzichtelijke folder 
Natuurlijk Noordwijk, met informatie 
over natuurgebieden en toekomstige 
projecten 

- de uitvoering van de operatie Kust-
versterking, waarbij de Vereniging inzet 
op een herinrichting van het duingebied, 
die zoveel mogelijk waarborg biedt aan de 
versterking van de ecologische 
verbindingszone. 

- de toekomst van onze Zeetrekhut, die naar 
het zich laat aanzien gewaarborgd blijft. 

- de verdere inrichting van het plasdras-
gebied de Watersnip nabij het terrein Klei-
Oost. 

- de ontwikkeling van een Strandreservaat 
ten noorden van de Langevelderslag. 

 
 

 
#		��	�$%�����&����	����
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Excursies en Lezingen 
Mede op basis van de al genoemde enquête-uitslag 
heeft een vernieuwde excursiecommissie nieuwe 
impulsen gegeven aan het excursieprogramma, 
door vaker iets te plannen naar meer gevarieerde 
bestemmingen en hiervoor bij excursies op korte 
termijn ook gebruik te maken van aankondiging 
via onze website. 
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Een overzicht van de excursies in 2007: 
 

• 10 februari: Vogelexcursie naar de 
Oostvaardersplassen. 

• 21 april: Natuurwandeling door 
Leeuwenhorst. 

• 21 juni: Gierzwaluwexcursie door 
Noordwijk-Binnen met aandacht voor de 
recent aangeschafte gierzwaluwstenen 
vanuit het Gierzwaluwfonds. 

• 29 juni: Plantenexcursie in de 
Coepelduynen. 

• 25 augustus: Vogelexcursie naar de Friese 
IJsselmeerkust. 

• 21-23 september: Waddenweekend op 
Texel met in totaal 33 deelnemers. 

• 29 september: enigszins in het water 
gevallen Strandexcursie bij de 
Langevelderslag. 

• 6 oktober: Vogeltrekexcursie in de 
Noordduinen op de Driehoek. 

• 28 december: Ganzenexcursie naar de 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta. 

 

 
����	��	�
	�' ��������&
	������	�	��%��	�������Wil Heemskerk  

 
 

Een overzicht van de veelal druk bezochte 
lezingen in 2007: 
 

• 26 januari: Noordzee en vervuiling door 
Jeroen Dagevos. 

• 23 februari: Finland door Ed Opperman. 
• 29 maart: Kerkuilen door Zomer Bruin. 
• 22 mei: Dorrestijns Vogelgids door Hans 

Dorrestijn. 
• 28 september: Kustvorming, zeestroming 

en kustversterking door Ronald Waterman. 
• 26 oktober: Roofvogels in Noord-Oost 

Griekenland door Ad Wittgen. 
• 30 november: Natuur op de Nederlandse 

Antillen door Rob Jansson. 
 
Plannen voor 2008 

• Continuering van de diverse educatieve en 
onderzoeksactiviteiten. 

• Realisering van een gevarieerd Lezingen- 
en Excursieprogramma, waaronder een 
Waddenweekend op Vlieland van 19-21 
september  en een Roofvogeltrekexcursie 
naar het Zweedse Falsterbo eind augustus. 

• Structurering van het overleg met de 
gemeente Noordwijk. 

• Betrokkenheid bij de uitwerking van het 
Natuurbeleidsplan. 

• Speciale aandacht voor de uitvoering van 
het Kustversterkingsproject.  

• Intensivering van de ledenwerving o.a. via 
een Communicatieplan. 

• Aandacht voor specifieke projecten als het 
Watersnip plasdrasgebied en het 
Natuurreservaat bij de Langevelderslag. 

• Voorbereiding van de publicatie van een 
nieuw Vogelboek Bollenstreek. 

 
Koene Vegter, waarnemend secretaris.

 
 OVERZICHT LEDENBESTAND vanaf 1993 tot 2008 

 
  

                 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

                                 

Noordwijk 384 376 361 352 339 339 335 335 327 313 308 303 297 299 296 286 

Noordwijkerhout, De Zilk 35 32 31 34 34 37 39 37 38 38 36 35 38 42 44 45 

Katwijk 15 15 15 17 17 18 21 23 25 28 30 27 28 26 26 26 

Rijnsburg, Sassenheim 16 14 14 15 17 16 14 13 12 12 12 13 13 17 19 20 

Leiden E.O. 31 32 35 36 35 37 35 34 38 36 39 40 38 41 44 45 

Bollenstreek 66 60 60 57 55 58 59 60 59 62 61 60 64 71 70 73 

Elders 38 45 36 34 33 36 36 37 38 39 34 34 33 34 40 42 

TOTAAL 585 574 552 545 530 541 539 539 537 528 520 512 511 530 539 537 
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 
 
 

JAARREKENING 2007 
 
 
 
UITGAVEN   Begroting 2007 Exploitatie 2007 Begroting 2008 
 
 
Bestuur/Algemeen   1.500               1.281          1.000 
Activiteiten/Werkgroepen   3.800     4.453          3.500 
Waddenweekend               2.500      2.834          2.500 
Contributies derden      200           162                200 
JVNC      3.000     2.349                     3.000 
Strandloper    5.000     4.935          5.000 
Reservering Inricht&Apparatuur                         
Reservering Speciale Activ/Project 1.500    1.500           
Reservering Publicaties           10.000             10.000          7.500 
 
Batig Saldo           230 
     __________________________________________ 
 
Totaal              27.500             27.744                   22.700 
 
 
 
 
INKOMSTEN 
 
 
Contributies/Donaties             7.000      7.176                    7.000  
Diverse Inkomsten/Subsidie            5.000                 5.022       10.000 
Schenkingen/Legaten           11.200            11.222           p.m. 
Rente       500           508            500 
Verkoop diversen     p.m.           -.-                         p.m. 
Waddenweekend             2.500      2.880         2.500 
JVNC Inkomsten divers               600                 216               600 
Strandloper Advertenties      700            720              600 
 
Nadelig Saldo tlv Alg Reserve                               1.500         
  
     __________________________________________ 
    
Totaal              27.500            27.744                  22.700 
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BALANS per  1 januari 2007 
 
Activa       Passiva 
 
Voorraad/Bezittingen        p.m. Algemene reserve                  3.753 
Banksaldi    18.700  Reserve Inrichting/Apparatuur  11.000            
Subsidie Gemeente Noordwijk     4.800  Reserve Gierzwaluwfonds           500 
Wadweekend aanbetaling       278  Reserve Wintervoeding          500 
                                        Reserve Speciale activiteiten       5.500                                    

Reserve Publicaties                      2.500 
       Contributies vooruitbetaald              25 
                 
     ______                      ______ 
Totaal                                                 23.778         23.778 
 
 
BALANS per  31 december 2007 
 
Activa       Passiva 
 
Voorraad/Bezittingen         p.m.          Algemene reserve         3.983 
Banksaldi     33.783           Reserve Inrichting/Apparatuur    10.600     
                  Reserve Gierzwaluwfonds           200 
       Reserve Wintervoeding           500 
       Reserve Speciale Activ/Project     6.000 
       Reserve Publicaties        12.500 
      _____           _____ 
Totaal      33.783          33.783 
             
 

Toelichting 
 
Algemeen 
 
In 2007 is sprake van een subsidierelatie met de 
gemeente Noordwijk waarbij de gemeente de huur 
van het Jan Verwey Natuurcentrum – JVN – voor 
haar rekening neemt ad € 17.836.15 (intern door de 
gemeente verrekend en daarom niet in jaarrekening 
meegenomen). 
Additioneel is € 2.163.85 ter beschikking gesteld 
als bijdrage aan de realisering van een aantal 
educatieve activiteiten op natuurgebied. 
Ook heeft de gemeente in het kader van de 
verhuizing naar de Duinweg 13a eenmalig een 
bedrag van € 2.350 uitgekeerd voor de aanschaf 
van nieuwe materialen op educatief gebied. 
In 2007 was sprake van een schenking en een 
legaat voor in totaal € 11.222; een bedrag dat in 
hoofdzaak gereserveerd is voor een nieuw 
publicatie Vogels in de Bollenstreek. 
Globaal genomen is de algemene reserve licht 
gestegen en is – los van effect schenking en legaat 

– op een aantal andere reserveposten enigszins 
ingeteerd (zie bij Balans). 
 
Exploitatie 2007 
 
De uitgaven zijn over het algemeen redelijk in lijn 
met de begroting of zelfs iets lager en alleen bij de 
post activiteiten duidelijk hoger door een aantal 
speciale of nieuwe initiatieven.  
Bij het Jan Verwey Natuurcentrum zijn het 
hoofdzakelijk energiekosten geweest en relatief 
weinig kosten aan onderhoud.  
Het drukken en verzenden van de Strandloper is 
conform de begroting verlopen.  
Het Waddenweekend 2007 heeft ongeveer quitte 
gedraaid.  
Ook de inkomsten waren goed in lijn met de 
begroting en zijn alleen wat betreft het JVN iets bij 
de verwachting achtergebleven; waarschijnlijk als 
gevolg van de nieuwe situatie. 
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De contributiebijdragen van de leden van de 
Vereniging zijn licht gestegen en de gemiddelde 
bijdrage is van € 12.75 op € 13.30 gekomen.  
De Milieufederatie Zuid-Holland verleende voor 
de laatste maal een subsidie van € 225 voor de 
organisatie van het opnieuw succesvolle 
Herfstnatuurspel.  
Subsidiebijdragen van de gemeente Noordwijk en 
de speciale inkomsten uit een schenking en legaat 
zijn hierboven al genoemd. 
Al met al was sprake van een batig saldo van  
€ 230. 
 
Begroting 2008 
 
Uitgaven 
 

- Bestuurs- en algemene kosten:  
- uitgaven bestemd voor onkosten bestuur, 

vergaderkosten, kosten administratie en 
contributie-inning, verzekeringen e.d. 
Verwacht wordt dat deze post in 2008 iets 
lager kan zijn dan de afgelopen jaren. 

- Activiteiten en werkgroepen: uitgaven 
bestemd voor de educatieve en andere 
werkgroepen, het organiseren van 
lezingen, excursies, schoolbezoeken, het 
herfstnatuurspel en het op peil houden van 
de bibliotheek van het Jan Verwey 
Natuurcentrum.  

- Waddenweekend: in wezen een budgettair 
neutrale post omdat de kosten over de 
deelnemers worden omgeslagen. 

- Contributies derden: een bescheiden en 
redelijk vaste post voor een aantal 
lidmaatschappen van natuurorganisaties en 
abonnementen op verwante tijdschriften. 

- Jan Verwey Natuurcentrum: uitgaven 
bestemd voor energiekosten en klein 
onderhoud. 

- Strandloper: kosten van de uitgave van het 
verenigingsblad de Strandloper 4x per jaar. 

- Publicaties: hier is een bedrag van € 7.500 
opgenomen om samen met reeds 
gereserveerde bedragen van in totaal € 
12.500 aan het minimumbedrag van € 
20.000 te komen dat noodzakelijk wordt 
geacht voor een nieuw geplande uitgave 
Vogels in de Bollenstreek in de loop van 
waarschijnlijk 2009. Op termijn kan het 
vermogen van de vereniging weer 
aangroeien door de verkoop hiervan, om 
zo op langere termijn weer nieuwe 
uitgaven te kunnen bekostigen. 

 
 

Inkomsten 
 

- Contributies: inkomsten hier gebaseerd op 
de bijdragen van ca 540 leden die 
gemiddeld ca € 13 betalen (bij een 
minimumcontributie van € 7.50). 

- Diverse inkomsten, subsidies en 
sponsoring: van de gemeente Noordwijk is 
een subsidie van ca € 2.200 te verwachten. 
Uit andere bronnen of fondsen, zoals bijv. 
inventarisatie- en advieswerk door leden, 
een geschat bedrag van ca. € 800. Om de 
voorgenomen publicatie Vogels in de 
Bollenstreek te kunnen bekostigen is dus 
nog additionele sponsoring van zeker € 
7.000 nodig. 

- Schenkingen/Legaten: hierin was 2007 een 
onverwacht gelukkig jaar, maar hier kan 
de begroting uiteraard niet standaard 
vanuit gaan. 

- Rente: een redelijk vast bedrag van ca. € 
500. 

- Verkoop: op dit moment teruglopend naar 
nihil, maar op termijn bij een nieuwe 
publicatie weer oplopend. 

- Waddenweekend: budgettair neutrale post. 
- Jan Verwey Natuurcentrum: diverse 

inkomsten uit (vrijwillige) bijdragen van 
bezoekers/gebruikers van het centrum. 

- Advertenties Strandloper: een redelijk vast 
bedrag gebaseerd op een tiental 
advertenties in het verenigingsblad. 

 
Balans 
 
De reserve voor Inrichting en Apparatuur is door 
de aanschaf van een vrieskist met € 400 gedaald tot 
€ 10.600.  
De reserve voor speciale Activiteiten en Projecten 
is enerzijds met € 1.000 gedaald als gevolg van 
activiteiten in het kader van de bestuurswisseling 
en de speciaal georganiseerde fototentoonstelling 
en anderzijds met € 1.500 gestegen vanuit een 
schenking/legaat tot in totaal € 6.000.  
Het Gierzwaluwfonds is door de aanschaf van 
gierzwaluwstenen met € 300 gedaald tot € 200.  
De reserve Wintervoeding is op € 500 blijven 
staan.  
De reserve voor nieuwe Publicaties is vanuit een 
schenking en een legaat met € 10.000 gestegen tot 
€ 12.500. De Algemene Reserve is door het batig 
saldo van € 230 tot € 3.983 gestegen. 
 
 
Koene Vegter, penningmeester 
Noordwijk, januari 2008 
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Uitnodiging voor de jaarvergadering 2008 
 
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 
28 maart a.s. 20:00 uur in het Jan Verwey 
Natuurcentrum, Duinweg 13a, Noordwijk. De 
volgende punten komen aan de orde: 
1. Jaarverslag 2007 
2. Financieel verslag 2007 
3. Verslag kascommissie  
4. Contributie 2009 
5. Begroting 2009 
6. Benoeming nieuwe kascommissie 
7. Bestuursverkiezing 
 
Het jaarverslag, het financieel verslag, begroting 
2009 en een toelichting op het punt contributie 
2009 vindt u elders in deze Strandloper. De 
jaarvergadering wordt afgesloten met de 
bestuursverkiezing. Na het aftreden van Jelle van 
Dijk en Cock Schrameijer in de vorige 
jaarvergadering waren er twee vacatures. Eén 
daarvan is tussentijds opgevuld door Ruurd 
Eisenga, die in september is gekozen als 
bestuurslid. Franciska Faber is bereid gevonden de 
tweede open plek  in te nemen, zodat het bestuur 
weer op het gewenste aantal van zeven 

bestuursleden komt. Franciska draait in de praktijk 
al enkele maanden met enthousiasme mee in het 
bestuur en heeft de taken van de secretaris op zich 
genomen. In de jaarvergadering wordt ze formeel 
voorgedragen als bestuurslid. Volgens het rooster 
van aftreden zijn daarnaast Koene Vegter  en Nel 
Nooijen aftredend in 2008. Beiden hebben zich 
herkiesbaar gesteld. Dit betekent dat er in de 
jaarvergadering in totaal drie bestuursleden worden 
gekozen waarvoor het bestuur Franciska Faber, 
Koene Vegter en Nel Nooijen voordraagt. Leden 
kunnen volgens de reglementen tot voor de 
aanvang van de jaarvergadering andere kandidaten 
voor deze drie vacatures voordragen. 
 
Na de jaarvergadering, die vermoedelijk in 15 tot 
20 minuten zal worden afgesloten, volgt een 
lezing door Dick Mol getiteld “De sabeltandtijger 
uit de Noordzee” waarin hij ons vertelt over zijn 
onderzoek aan fossielen uit de tijd dat grote 
zoogdieren de steppen van West-Europa bevolkten. 
 
Peter Spierenburg

 

 
Voorstel Contributieverhoging 2009 

 
In 2005 is de minimumcontributie van onze 
vereniging vastgesteld op € 7.50 met als 
achtergrond het streven om in elk geval het 
ontvangen van ons periodiek de Strandloper 
kostendekkend te maken. 
 
Inmiddels zijn met name de drukkosten duidelijk 
gestegen en maakt handhaving van bovenstaand 
uitgangspunt het noodzakelijk om tot een in elk 
geval voor de Strandloper minimaal dekkend tarief 
van € 10 te komen. 
Het bestuur vraagt u daarom akkoord te gaan 
met het voorstel om met ingang van 2009 de 
hoogte van de minimumcontributie vast te 
stellen op  € 10,- 

Wij hopen dat onze vereniging ook met dit nog 
steeds geringe bedrag in voldoende mate 
laagdrempelig blijft en dat velen lid zullen blijven 
of worden.  
Ook vertrouwen wij erop dat de bij menigeen 
bestaande impuls om nog een extra bedrag te 
schenken niet zal uitdoven, zodat wij ook aan al 
onze andere activiteiten aandacht kunnen blijven 
besteden. 
 
Namens het bestuur 

Koene Vegter, 
penningmeester 
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Met korting naar Naturalis in Leiden 
 
Op 28 maart geeft Dick Mol in het Jan Verwey 
Natuurcentrum een lezing over fossielen. Heeft u 
daarna de smaak te pakken, dan kunt u als lid van 
de Vereniging met korting naar het nationaal 
natuurhistorisch museum Naturalis. U kunt op 
ontdekkingstocht langs meer dan 10.000 échte 
dieren, planten, stenen en fossielen uit de hele 
wereld. Van dinosaurus tot mineraal en van 
reuzenpissebed tot mammoet. Naast een 
uitgebreide vaste tentoonstelling heeft Naturalis 
maar liefst drie zalen met tijdelijke 
tentoonstellingen. 
 
Sublieme fossielen uit verdwenen tropen 
Tot en met 4 mei 2008 is er een bijzondere 
tentoonstelling: Verdwenen tropen van Europa. 
Hierin zijn 125 fossielen van 47 miljoen jaar oud te 
bewonderen die samen een bijzonder tijdsbeeld 
schetsen. De fossielen verkeren in sublieme staat; 
soms zijn zelfs haren of de inhoud van het maag-
darmkanaal te herleiden. Op de vindplaats van de 
fossielen, een groeve in het plaatsje Messel, 
heerste 47 miljoen jaar geleden een tropisch 
klimaat. De tentoonstelling laat ons kennis maken 
met dieren en planten die nu niet meer voorkomen, 
zoals het oerpaardje, de reuzenmier, vleermuizen, 
vogels, kikkers en insecten.  

 
Openingstijden en prijzen 
Naturalis, Darwinweg 2, 2333 CR Leiden, 071 568 
76 00. Kijk voor meer informatie en openingstijden 
op www.naturalis.nl. Toegang: 0 t/m 3 jaar en 
museumkaart gratis / 4 t/m 12 jaar € 5,- / 13 t/m 17 
jaar € 6,- /18 jaar en ouder € 9,- / CJP vanaf 13 jaar 
€ 1,- korting / groepen vanaf 10 personen € 1,- 
korting / parkeren € 3,-. Bij inlevering van de bon 
op het groene vel van de Strandloper krijgt u € 2,- 
korting per persoon op een toegangskaartje. 

�

Wie is de nieuwe secretaris? 
 
“Een grote jager op 10 uur!” klinkt het op 
de pont naar het eiland Tiengemeten. 
Tegen de tijd dat ik mijn verrekijker 
tevoorschijn gehaald heb, is het beest 
natuurlijk allang gevlogen. Het is zomer 
2007 en we zijn een dagje op stap met 
bestuur en oud-bestuursleden voor het 
afscheid van Jelle van Dijk. Het is mijn 
eerste excursie met de vereniging en ik 
moet er nog even inkomen…  
 
Ik ben geen vogelkenner, dat begrijpt u al. 
Wel een natuurliefhebber. Grote kans dat 
u me tegenkomt in de duinen of op het 
strand bij Noordwijkerhout (mijn 
woonplaats), wandelend of te paard, maar 
zonder verrekijker. Vogels deel ik (misschien wel 
daarom) in volgens categorieën als valk, buizerd, 
vlaamse gaai, merel, ekster en verder véél 
k.b.v.’tjes – kleine bruine vogeltjes. Maar de 
interesse is er wèl. 

 
In het dagelijkse leven zie ik veel vleugels van een 
heel andere soort: vliegtuigen. Mijn kantoor heeft 
uitzicht op de A4, de Kaagbaan en de zuidelijke 
taxibaan op Schiphol. Ik doe de communicatie 

       Fossiel van een hopachtige vogel 
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voor de ICT-afdeling van Schiphol Group. Dat 
betekent bijvoorbeeld communicatie over ICT-
storingen en -projecten, een personeelsbijeenkomst 
organiseren of een klanttevredenheidsonderzoek. 
Leuk en afwisselend werk.  
Wat ik daar geleerd heb, hoop ik in te kunnen 
zetten bij de Vereniging. Dat ik werk voor de 
luchthaven, betekent wel dat ik af en toe ‘een 
andere pet op moet zetten’. Streeft de luchthaven 
ernaar zo min mogelijk vogels in het gebied te 
hebben, als vereniging willen we er juist zo véél 
mogelijk. Even waande ik me op Schiphol toen 
Martijn de Jonge zijn diashow onlangs openende 
met enkele foto’s van de Antonov 225 – het 
grootste toestel ter wereld. Ik had mijn petten toch 
niet verwisseld? 
 
Lid van de vereniging ben ik overigens al jaren. Ik 
bezocht af en toe een lezing, daar bleef het bij. Tijd 

is er ook nodig voor familie, vrienden, mijn paard, 
mijn huis enzovoort. Bovendien lijkt de stap van 
bezoeker naar bestuurlid erg groot. Ware het niet 
dat een ex-klasgenoot van mij ineens voorzitter 
werd. U begrijpt wel hoe dat gaat.  
Na een ‘proefvergadering’ vorig jaar – daar kom ik 
in een volgende Strandloper nog wel eens op terug 
– kwam ik tot de conclusie dat de mensen zeer 
sympathiek zijn, de sfeer is prima en dat er binnen 
de vereniging een enorme berg (goed) werk wordt 
verzet. Dus ik ging overstag. Leuk en belangrijk 
om zo concreet iets te doen voor de natuur in je 
directe omgeving!  
 
Graag tot ziens bij een van onze activiteiten! 
 
Franciska Faber 
secretaris 

 
Even voorstellen 

 
Als nieuw bestuurslid wil ik mij graag aan u 
voorstellen.  
 

 
Mijn naam is Ruurd Eisenga, ik ben 36 jaar 
(waarvan intussen alweer 26 jaar lid denk ik). In 
het dagelijks leven ben ik werkzaam op een 
voortgezet onderwijs school voor zeer moeilijk 
lerenden in Noordwijk, waar ik me bezig hou met 
de leerlingzorg van de oudste groepen (16 tot 20 
jaar) en met het stagetraject en arbeidstoeleiding  
van deze zelfde leeftijdsgroep. Dit doe ik met veel 
plezier.  

Natuur speelt in mijn leven een grote rol. Als kind 
ben ik begonnen bij de natuur (vogel) club van 
Dick Passchier, (wie niet)! Zijn enthousiasme en 

dat van mijn ouders maakte dat met 
name vogels mijn grote 
belangstelling hebben. Ik probeer 
ook tijdens mijn vakanties gebieden 
te bezoeken die weer nieuwe 
biotopen en soorten opleveren. 
Binnen Europa ben ik intussen op 
veel interessante  
plaatsen geweest. Reizen is een grote 
passie en tijdens langere vakanties 
gaan mijn vriendin en ik graag buiten 
Europa op pad. Zo hebben we enige 
jaren geleden heel Venezuela en 
Zuid-India door gereisd en is onlangs 
Gambia bezocht. Binnenkort staan 
Lombok en Flores (Indonesië) voor 
een bezoek op de rol. Het spreekt 
voor mij vanzelf dat er ook veel 

ruimte voor vogelen wordt ingeruimd.  
Binnen het bestuur ben ik contactpersoon van de 
excursiecommissie. Het programma voor het 
huidige seizoen staat al enige tijd in de steigers. 
Bijzonder leuk vind ik het dat er ook excursies 
buiten de landsgrenzen worden georganiseerd. Het 
bestuur ervaar ik als een prettige groep mensen die 
veel werk verzetten. Er is een goede sfeer en 
samenwerking. Ik hoop er nog lang zitting in te 
mogen nemen! 

Ruurd Eisenga
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Humor bij de jeugdnatuurclub 
 
Het is iedere keer weer een feestje om 
kinderen de natuur te laten beleven. 
Maar kinderen verrassen mij ook regelmatig. Bij 
het verhaal van Gijs Remmelts “Hoe een Dino een 
fossiel werd” kwamen ook Nummulieten aan bod. 
Gijs legde uit dat er steeds een kamertje aan werd 
gebouwd. Een jongen, die in zijn omgeving vast 
werd geconfronteerd met allerlei verbouwingen, 
fluisterde: “Dan waren het vast allemaal vrouwtjes, 
want die houden wel van steeds iets 
nieuws”. 
Braakballen uitpluizen zit over het 
algemeen niet in de woordenschat van het 
gemiddelde kind. Een meisje meldde me 
dan ook bij het afscheid nemen: “Ik vond 
het braakbollen pellen een leuk werkje”. 
Soms komt informatie helemaal verkeerd 
over. Bij een duinexcursie werden de 
stuifzwammen ontdekt. De boswachter 
vertelde over het nut van paddenstoelen 
die het afval in de natuur opruimden. De 
groep ging verder, maar één  jongetje bleef 
achter. Hij haalde een snoeppapiertje uit 
zijn zak, streek het glad en legde het heel 
behoedzaam naast de Ruitjesbovist. Op 
mijn vraag waarom hij dat deed, keek hij 
me trouwhartig aan en zei: “Ik help de 
paddenstoel aan eten”. Even kreeg ik visioenen van 
een jeugdnatuurclub die papierbakken leegde in 
duin en bos, in de heilige overtuiging dat ze ’n 
bijdrage leverde aan een goed milieu. In de 
achterhoede heb ik de informatie maar even 
dunnetjes opnieuw gedaan. 

Bij de paddenexcursie o.l.v. Jan Jacobs ervoer ik 
een hemelsbreed verschil tussen mijn kijken en dat 

van hedendaagse kinderen. Door de droogte liet 
slechts een enkele pad zich zien. Gelukkig werd er 
wel langs de kant van de weg een salamandertje 
gevonden. Onmiddellijk werd het zwart van de 
nacht veranderd in blauw  door de schermpjes van  
mobiele telefoontjes, waar driftig mee 
gefotografeerd werd. Je kijkt niet meer met je 
eigen ogen, maar met hulp van de moderne 
techniek. 

Een grappige ervaring beleefden Annette de 
Willigen met Jens en Inge. Na de geslaagde 
slootjesexcursie o.l.v. Wim Kuijper, liepen ze naar 
de auto. Een mollenvanger kwam hen op de fiets 
tegemoet, stapte af en stopte de verbouwereerde 
excursiegangers ieder een dode mol in de handen 
met de woorden: “Vroeger kreeg je nog een 
dubbeltje voor het velletje, maar tegenwoordig is 
het niks meer waard. 
Bij het voederplankjes maken is het altijd grappig 
te ervaren dat sommige kinderen nog nooit iets met 
hout gedaan hebben. Bij het aanmelden is er altijd 
wel een ouder die verschrikt reageert met: “Moeten 
ze echt een heuse hamer meenemen?”Ja, met een 
nephamer krijg je geen spijker in de plank. 
In 2007 hebben 127 kinderen meegedaan met de 8 
natuuractiviteiten. 
Met dank aan Bram, René, Gijs, Mariska, Arie, 
Wim, Jan, Rob en Dennis. 
 
Nel Nooijen                                      
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Educatieve werkgroep 2007 
 

“Ik speel liever binnen, want daar zitten 
stopcontacten”, las ik in een recensie over Het 
laatste kind in het bos door Richard Louw. Het is 
waar dat veel kinderen dikwijls achter een t.v. of 
computerscherm zitten. Gelukkig zijn er nog veel 
scholen die de echte binding met de natuur in de 
directe omgeving van de kinderen nog belangrijk 
vinden. Zij brengen een bezoek aan het Jan 
Verweij Natuurcentrum en/of vragen een excursie 
aan. 
De educatieve werkgroep was in 2007, door het 
wegvallen van het schitterende diorama, 
gedwongen nieuwe natuurspellen te ontwikkelen 
voor het binnengebeuren. We zijn er weer 
helemaal klaar voor om dit jaar groepen te 
ontvangen. 
Vorig jaar hebben slechts enkele groepen 
braakballen uitgeplozen, maar er waren wel 10 
excursies. 

Dat de natuur wel in het hoofd, maar niet meer in 
de vingers zit, ervoer een gids bij zo’n excursie in 
het Leeuwenhorstbos. Je verwacht toch niet dat 
groep 7 ( leeftijd 10 – 11 jaar ) echt niet weet dat je 
beukenootjes kunt eten. Kinderen uit 
Noordwijkerhout en niet uit een stadse steenmassa! 
Er werd dus gesmikkeld van de bossnack, na het 
leren dat de harde bolster niet te eten is en het 
vliesje niet lekker smaakt. 
In oktober was het herfstnatuurspel weer de 
klapper van het jaar.. De opdrachten hadden dit 
keer als thema “speuren naar sporen”. Daar gaat 
altijd een gedegen voorbereiding aan vooraf. De 
vette buit bestond uit meer dan 300 deelnemende 
kinderen, die tijdens een fantastische najaarsdag 
niet alleen zelf genoten, maar ook de medewerkers 
aan hun trekken lieten komen.  
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Verslag paddestoelenwerkgroep 2007 
 
Lutgarde Roelandt 
 
Wederom was het geen geweldig paddestoelenjaar. 
Het nogal wisselende weerspatroon met een 
zomerse warmte in het voorjaar, extreem 
wisselende droge en natte perioden in de zomer en 
een lang doorlopende herfst maakten dat er te veel 
ongewone weerssituaties waren. Dat heeft absoluut 
weerslag gehad op de vruchtzetting van de 
paddestoelen.  
Sommige soorten slaan gewoon een jaartje over als 
de omstandigheden niet gunstig zijn. Andere 
komen slechts mondjesmaat te voorschijn. Maar 
doordat we jaarrond onze excursies doen, verschilt 
onze oogst aan soorten niet al te veel met 
voorgaande jaren. Wat wel verschillend is zijn de 
aantallen per soort.  
Onze algemene ledenexcursie in oktober leverde 
evenwel een mooie lijst op. We liepen een ronde 
van 10-12 uur en vonden meer dan 75 soorten. De 
deelnemers waren toch wel tevreden met de 
hoeveelheid vondsten.  
We konden zeggen dat onze eerste ledenexcursie 
redelijk geslaagd was. Hier gaan we graag mee 
door. 
 

 
!������	����		��������/ � 	���	�0�%� 	���

 
Oktober was ook de maand waarin de 
Kostgangersboleet landelijk in de belangstelling 

stond. Deze boleet parasiteert op de 
Aardappelbovist. Ook wij zijn er naar op zoek 
gegaan tijdens de excursie. We vonden met moeite 
één exemplaar, want ook deze paddestoel is sterk 
achteruit gegaan, ondanks zijn mooie naam. 
In de wintermaanden zoeken we vooral de soorten 
die voorkomen op afgevallen bladeren en takken. 
Ook uitwerpselen worden opgeraapt en verdwijnen 
in de doosjes voor nadere determinatie onder de 
microscoop. Konijnenkeutels leveren soorten op 
met leuke namen zoals het Armoedig en het Gul 
sinterklaasschijfje. Je ziet, paddestoelen zijn leuk 
en alleen al voor de namen zou je aanschuiven bij 
de werkgroep. 
Door al dat zoekwerk naar kleine zaken vonden we 
ook weer het uiterst zeldzame Roze grondschijfje. 
Het is vorig jaar voor het eerst, na veel jaren weer 
gevonden en daar zijn we zeer trots op. 
Onze werkgroep blijft actief bezig en dat zien we 
terug in mooie vondsten, maar ook in de opkomst 
bij de excursies. Kou en regen zijn niet direct 
redenen om af te zeggen, sneeuw wel. De 
determinatieavonden die we houden op de 
maandag na de excursie leveren nogal eens wat 
speurwerk op en zijn zeker leerzaam.  
Zoals ons nieuwste werkgroeplid zegt: in de 
paddestoelenwerkgroep valt wat te leren! 
Dit jaar bestaat de Nederlandse Mycologische 
Vereniging 100 jaar. In dat kader willen we met 
KNNV afd. Natuurvereniging de Bollenstreek op 4 
oktober een gezamenlijke  publieksexcursie doen 
in het  Keukenhofbos. We hopen dat we veel 
publiek bereiken en dat zo de paddestoelen eens 
goed in de belangstelling kunnen stellen. Op die 
dag zijn er door het hele land excursies 
georganiseerd met het zelfde doel: publiciteit 
zoeken. 
 
We willen U uitnodigen eens mee te gaan met onze 
excursies en ook te genieten van de kinderen der 
duisternis. 

 
Kerkuilen in Zuid-Holland, jaarverslag over 2007  
  
Hier en daar zijn er in het afgelopen jaar Kerkuilen 
gezien in de Bollenstreek. Maar ze zijn nog niet tot 
broeden gekomen. Ze zitten echter al wel in de 
buurt, dus is het een kwestie van afwachten tot het 
eerste paartje hier gaat broeden. Mogelijk helpt het 

nog meer kasten op te hangen om zo op diverse 
plaatsen broedgelegenheid aan te bieden. 
  
Zaterdag 9 februari 2008 was de jaarlijkse 
bijeenkomst van de Kerkuilenwerkgroepen Zuid-
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Holland. Daar werden de cijfers bekend gemaakt 
van het afgelopen broedseizoen. In Zuid-Holland 
worden steeds meer broedgevallen waargenomen. 
De jonge vogels moeten in de komende tijd een 
geschikt gebied zoeken.  
We hopen nu maar dat ze ook naar de Bollenstreek 
komen. 
  
De aantallen waargenomen broedgevallen in Zuid-
Holland in 2007 : 
Eerste broedsels: 68, gemiddeld aantal uitgevlogen 
jongen: 3,3 

Tweede broedsels: 13, gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen: 3,3 
Derde broedsel: 1, uitgevlogen jongen: 5 
 
Landelijk gaat het om: 
Eerste broedsels: 3153, gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen: 4,0 
Tweede broedsels: 761, gemiddeld aantal 
uitgevlogen jongen: 3,1 
Derde broedsels: 13, gemiddeld aantal uitgevlogen 
jongen: 3,2 
  
Mariska de Graaff 

      
Verslag AWD Broedvogeltellingen 2007 

 
Jan Jacobs 
 
In het zuidelijk gedeelte van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen wordt al jarenlang in vijf 
gebieden geïnventariseerd op broedvogels. Het zijn 
de Gijs Kokkieshoek, het Boeveld-West, 
Wolfsveld-West, de Westhoek en het 
Hoekgatterduin. De broedvogels worden geteld 
volgens de BMP-methode van Sovon. De 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk neemt daarbij het zuidelijke deel van de 
AWD voor haar rekening en in het centrale en 
noordelijke deel wordt geteld door de 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. 
Voor het eerst sinds jaren liet het weer zich van de 
goede kant zien. Van half februari tot half maart 
was het zacht en vochtig. Daarna was het tot ver in 
mei 7 weken lang droog en zonnig. Dus ideaal 
weer om te inventariseren. 
 
In Gijs Kokkieshoek miste Ees Aartse dit jaar de 
Zomertortel, de Tapuit, de Roodbordttapuit en de 
Gaai. De Vink was een nieuwe soort in dit gebied. 
Ees vertelt zelf zijn ervaringen elders in dit 
nummer. 

In Boeveld-west is een oude bekende 
teruggekeerd, namelijk de Veldleeuwerik.  Hij 
werd in 1987 voor het laatst in de Noordwijkse 
AW-duinen als broedvogel waargenomen. Nieuw 
in dit gebied is ook de Staartmees. Verdwenen zijn 
de Goudvink en de Rietgors. 
In het Wolfsveld-west zijn geen grote 
veranderingen geweest. Voor het eerst sinds het 
VLS-kanaal dichtgeschoven is, heeft er weer een 
Krakeend gebroed. We vonden een nest met 8 
eieren bij de kwelplasjes ten noorden van het 
Finlaypad. Ook de Kleine plevier is weer gezien, 
evenals een Fazant.  
In de Westhoek hebben zich weer de meeste 
verschuivingen voorgedaan. Opnieuw is daar in de 
winter veel Amerikaanse vogelkers gekapt. En 
opnieuw zijn de aantallen struikbewoners sterk 
gedaald, met name de Nachtegaal, Fitis, Tjiftjaf en 
Gekraagde Roodstaart. Verdwenen zijn de 
Zomertortel en de Goudvink. 
In het Hoekgatterduin is de Zomertortel ook 
verdwenen. Maar in tegenstelling tot de Westhoek 
zijn hier de struikbewoners sterk vooruitgegaan. 
Fitis ging van 32 naar 41 broedgevallen en de 
Tjiftjaf ging van 4 naar 11. Ook de Winterkoning 
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deed het goed, van 8 naar 14 paar. Het aantal 
soorten bleef stabiel op 31, het aantal 
broedgevallen steeg met 15%. Zie verder het 
verslag van Andries Gort en Wim van Leeuwen, 
elders in dit nummer.  
 
Samenvattend kunnen we zeggen dat er in 2007 in 
de zuidelijke AWD een flinke stijging van 10% is 
waargenomen in het aantal territoria, nl. van 535 in 
2006 naar 598 in 2007. Er kwamen 40 soorten tot 
broeden en dat is hetzelfde aantal als het vorige 
jaar. Wat opvalt is dat de Zomertortel nu uit alle 
kavels verdwenen is. Na vele jaren afwezigheid 
zijn er weer 3 soorten teruggekeerd, nl. Krakeend, 
Witte kwikstaart en de Veldleeuwerik. De Ekster 
dreigt een zeldzaamheid te worden, in alle kavels 
nog slechts 1 territorium.  
 
Benno Heethuis en Bram Veefkind hebben te 
kennen gegeven om na 30 jaar te stoppen met het 
tellen in het Wolfsveld. Ook Andries Gort en Wim 
van Leeuwen houden het tellen in de AWD voor 
gezien. Zij hebben jarenlang geteld in de Westhoek 
en deden de laatste 2 jaar het Hoekgatterduin. Ook 
Ees Aartse heeft besloten om het kavel Gijs 
Kokkieshoek aan anderen over te doen. Hij heeft 
hier zeker wel 30 jaar de vogels geteld en was 
hieraan erg verknocht. 
Maar we hebben gelukkig een aantal anderen 
bereid gevonden om in de AWD de kavels te 
inventariseren. In 2008 gaan Annelies Marijnis en 
Erwina Bolle tellen in Gijs Kokkieshoek. Wim 
Baalbergen en Jan Veefkind nemen naast hun 
vertrouwde Boeveld ook het Wolfsveld op hun 
telrondes mee. Leo Schaap gaat het 
Hoekgatterduin tellen en Gab de Croocq en Jan 
Jacobs nemen de Westhoek voor hun rekening. Ab 
Steenvoorden en Debby Beugelsdijk gaan alle 
naaldbossen in de zuidelijke AWD inventariseren. 
 
Gijs Kokkieshoek 
 
Ees Aartse 
De inventarisatie 2006 kon ik, door omstandig-
heden waar ik geen vat op had, niet goed afronden. 
De belangrijkste weken in het broedseizoen 
konden niet worden geïnventariseerd. 2006 is voor 
Gijs Kokkieshoek een verloren jaar geweest. 
De inventarisatie in 2007 verliep (bijna) 
voorspoedig. Het weer was fantastisch. Ik kan me 
niet herinneren ooit zo’n mooie aprilmaand te 
hebben gehad. Het inventariseren was iedere keer 
weer een feest. 
Ik haal hier de opmerking over de inventarisatie 
2005 naar voren waar ik zeg: ‘Ik heb nooit een 
hekel gehad aan inventariseren, maar in 2005 leek 
het meer op werken dan op een plezierige hobby.’ 

2007 was hobby!  
Door een hardnekkige spierontsteking in mijn heup 
dreigde een kink in de kabel te komen. Mijn 
mobiliteit was nihil. 
Ineke van Dijk en Jelle van Dijk namen drie weken 
lang de inventarisatie van mij over. De bezoeken 8 
en 9 werden door Ineke gedaan en bezoek 10 door 
Jelle. Ik ben beiden zeer erkentelijk dat zij bereid 
waren het dreigende gat in de inventarisatieronden 
voor hun rekening te nemen. Daardoor is 2007 een 
geslaagde inventarisatie geworden en is goed te 
vergelijken met 2005.  
Het koude weer in 2005 zal de aantallen wat 
gedrukt hebben, terwijl door het prachtige weer in 
2007 (april, half mei, dé belangrijkste periode in de 
broedvogelinventarisatie) de aantallen wat hoger 
zijn uitgevallen. 
 
Toelichting soortenlijst 
 
Zomertortel 
Jammer is dat dit duifje de Rozendel heeft 
verlaten. Voor altijd? Dit schreef ik in 2005. In 
2007 is hij ook niet teruggekeerd in de Rozendel 
maar ook in het Natte Bos kwam de Zomertortel 
niet terug. Een bedenkelijke ontwikkeling. .  
 
Heggenmus, Nachtegaal, Fitis 
De toename van deze soorten is volgens mij toe te 
schrijven aan het mooie weer. Het tegen elkaar 
inzingen, vooral in het open duin, zal zeker hiertoe 
hebben bijgedragen. 
 
Roodborsttapuit 
De Roodborsttapuit heeft na jaren daar gebroed te 
hebben het Helmkruidsdel verlaten. 
 
Tapuit 
Ineke van Dijk heeft tijdens bezoek 8 nog wat 
Tapuiten aangetroffen. De week daarop niet meer. 
Doortrekkers. 
 
Zanglijster 
In 2007 is de Zanglijster in de Rozendel 
teruggekeerd. Ik heb hem ook zien vliegen met een 
bek vol voer.   
 
Pimpelmees. 
Een onregelmatige broedvogel in de Rozendel. In 
2007 weer terug. 
 
Ekster 
Het aantal Eksters nam de laatste jaren af. In 2007 
nog slecht één territorium vastgesteld. 
 
Vink 
De Vink  is een nieuwe soort in Gijs Kokkieshoek. 
Heeft gebroed in de Rozendel. 
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Hoekgatterduin 
 
Andries Gort en Wim van Leeuwen 
 
Terreinomschrijving: 
 
Het terrein is ca. 50 ha groot. In het noorden en 
oosten wordt het begrensd door de Hoekgatterweg, 
in het zuiden door de Zilker Slag of Joppeweg en 
in het westen door het Oosterkanaal. Door het 
gebied lopen enkele druk belopen zandpaden. 
Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij 
kale duinen met veel fraaie stuifgaten. We vinden 
verspreid over het terrein bosjes van eiken, 
waarvan het “Amerikaanse bos” aan de noordzijde 
het grootste is. In deze omgeving vormt een strook 
Oostenrijkse dennen een mooi contrast met dit 
fraaie open duingebied. Naast Duindoorn, Berken 
en prachtige Meidoorns staat er met name in de 
strook langs het Oosterkanaal nog veel 
Amerikaanse vogelkers. Juist in deze strook 
bevinden zich veel zangvogels! 
 
Toelichting: 
 
Hoewel het een vroeg voorjaar was bleef het in het 
Hoekgatterduin nog vrij lang een dorre situatie. 
Waarschijnlijk door de droogte, want toen het in 
mei begon te regenen schoot alles in een paar 

dagen in het groen. Het is een mooi gevarieerd 
gebied met veel vogels, waarbij de begrenzing met 
het Oostekanaal van grote invloed is. Vorig jaar 
was het een nadeel voor de watervogels, dat het 
schoongemaakte kanaal met de hoog opgemaaide 
kanten weinig broedgelegenheid gaf. Dit jaar was 
het duidelijk anders, zodat er eerder en ook meer 
broedende vogels waren. 
Wat de vogels betreft zijn er weinig verschillen ten 
opzichte van vorig jaar. Geen Canadese gans, geen 
Goudvink en Staartmees. Wel mochten we sinds 
jaren weer een paartje Fazanten en Kneuen 
noteren. 
De populatie van konijnen is zo’n beetje hetzelfde 
gebleven. Damherten hebben we, zoals te 
verwachten was, voldoende gezien. Maar het blijft 
een geweldig gezicht om deze prachtige dieren zo 
in de natuur te aanschouwen. Vossen hebben we 
niet waargenomen, ook de uitwerpselen waren er 
maar minimaal. Verspreid over het gebied waren er 
hele koppels spreeuwen. Verder noteerden we, 
hoewel niet als broedvogels, de Buizerd en de 
Torenvalk. 
Wat ons opviel is, dat er een toename is van 
Stippelmot in de Meidoorns. Deze bomen hebben 
er flink onder te lijden en gaan dan ook 
zienderogen achteruit. Jammer, want ze zijn zo 
mooi! 
We hebben niet alleen genoten van de vogels, maar 
van alles wat er groeide en bloeide. 
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     Broedvogelonderzoek bijzondere soorten in 2007 
 
Jelle van Dijk 
 
De klus is geklaard! Op het kaartje is te zien dat in 
2007 ook de laatste ‘witte vlekken’ onderzocht 
werden. Het project dat in 2003 werd gestart kon 
zodoende in 2007 worden afgerond. Bij de start 
van dit project werd ingezet op een inventarisatie 
van een lijstje met bijzondere soorten. Gaandeweg 
het project gingen steeds meer mensen er toe over 
alle soorten in kaart te brengen. Dat was men name 
in de duingebieden het geval. Hierdoor zijn ook 
van veel algemene soorten nieuwe gegevens 
bekend geworden. 

 
Gebiedsnummer en naam inventariseerder(s) 
2 Katwijk – Noord  Peter Spierenburg 
18F Noordwijkse Golfclub Rien Sluijs, Jelle 
             van Dijk 
33 Hogeveense Polder Zuid Bram Veefkind, 
            Jelle van Dijk 
38A van Limburg Stirumvallei Jan Jacobs 
45 Starrenbroek Ineke van Dijk, Annelies 
             Marijnis, Anneke Swanen 
51 Sparrelvlak Aad Bijl, Leo Schaap 
52 de Vellen Rob Jansson, Ab Steenvoorden, 
            Jelle van Dijk e.a. 
53 Vinkenbaandriften  Rien Sluijs 
54 de Perentuin Willem Baalbergen, Jelle van 
             Dijk 
55 Schrama  Rien Sluijs 
 
 

Bijzonderheden per telgebied 
 
2.   Katwijk - Noord 
Dit gebied bestaat grotendeels uit woonwijken. De 
Hoornes (60 ha) werd eind jaren zestig en begin 
jaren zeventig gebouwd en valt op door hoogbouw. 
In Rijnsoever (95 ha) zijn twee delen te 
onderscheiden: een deel gebouwd eind jaren 
zeventig / begin jaren tachtig en een deel dat 
gebouwd werd vanaf eind jaren tachtig. Het oudere 
deel van Rijnsoever kenmerkt zich door een 
besloten structuur met veel hofjes en groen. Het 
nieuwere deel is opener en heeft relatief weinig 
groen. Door Rijnsoever lopen twee waterpartijen 
met ruime groenstroken. Tussen de Hoornes en het 
Uitwateringskanaal ligt een smal park met hoge 
populieren. Tussen Rijnsoever en de duinen ligt 
een park met duinstruweel en een moeraszone: het 
Zwarte Pad (3,5 ha). Aan de noordkant van 
Rijnsoever ligt het buitengebied ’s-Gravendijck / 
De Krom. In 2007 is op ’s-Gravendijck begonnen 
met de inrichting van een bedrijventerrein. Hier 
waren nauwelijks broedvogels aanwezig. Bij De 
Krom ligt een sportcomplex, enige bebouwing met 
veel groen en een voormalige vuilstort (4,5 ha). Op 
deze stort heeft zich een natuurlijke, half-open 
vegetatie ontwikkeld, met dicht struweel en 
ruigtekruiden. 
In dit telgebied werd een volledige broedvogel-
telling uitgevoerd.  
Dit leidde tot verrassende resultaten. Allereerst valt 
de hoge dichtheid van gewone soorten in de 
woonwijken op: Houtduif (29 paar), Turkse Tortel 
(87 paar), Winterkoning (24 paar), Heggenmus (28 
paar), Roodborst (10 paar), Merel (138 paar), 
Koolmees (58 paar), Pimpelmees (24 paar), Ekster 
(24 paar), Kauw (71 paar), Spreeuw (73 paar), 
Huismus (132 paar). Daar komen nog de soorten 
van opgaand groen bij zoals Zwartkop (9 paar), 
Tjiftjaf (12 paar), Boomkruiper (5 paar), Grote 
Bonte Specht (1 paar) en Groene Specht (1 paar). 
De laatste soort werd driemaal gehoord in februari-
maart in het noord-oostelijke deel van Rijnsoever.   
De Nijlgans broedde onder de Biltlaanbrug, maar 
zonder succes. Zilvermeeuwen en Kleine 
Mantelmeeuwen zaten in de Hoornes en werden 
geteld vanaf hoge flats. In samenwerking met 
Annelies Marijnis werden op vijf avonden in juli 
14 nesten van Gierzwaluwen gelokaliseerd. 
Waarschijnlijk is dit een ondertelling van het 
werkelijke aantal aanwezige paren. 
Regelmatig werden 2-4 Halsbandparkieten 
waargenomen. Op 24 juni werd een paar met pas 
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uitgevlogen jongen gezien die nog gevoerd werden 
en nog een tweede paar met al wat oudere jongen. 
De nestplaatsen zijn niet bekend. 
Van 8 juni t/m 27 juni was een paar Grote Gele 
Kwikstaarten aanwezig bij de Biltlaanbrug. Op 8 
juni inspecteerde een mannetje met nestmateriaal 
mogelijke nestlocaties. Op 15 juli was een paartje 
in de Binnenwatering aanwezig. Er werden geen 
verdere aanwijzingen voor broeden gevonden. 
Vermeldenswaard zijn verder de broedvogels van 
de vuilstort: Nachtegaal (2 paar), Braamsluiper (1 
paar), Grasmus (1 paar), Bosrietzanger (3 paar), 
Spotvogel (2 paar) en Putter (2 paar). In de 
stalletjes hier dichtbij werden vier paren 
Boerenzwaluw gevonden. Ook het Zwarte Pad is 
van betekenis met  Waterhoen (3 paar), Meerkoet 
(1 paar), Nachtegaal (5 paar), Kleine Karekiet (3 
paar) en Braamsluiper (3 paar).  
Bij deze inventarisatie werd ook veel aandacht 
besteed aan de verspreiding van Huismussen. 
Evenals in Noordwijk-Binnen (onderzoek van 
Hein Verkade in 2005) bleken veel Huismussen 
aan de randen van de wijk te zitten. Verder waren 
dichte heggen, niet al te hoge beplanting en de 
aanwezigheid van open grond van belang. Zie 
verder het artikel van Peter Spierenburg in de 
Duinstag (2007-3) getiteld Huismussen in het 
Over-Jordaanse. 
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18F   Noordwijkse Golfclub 
Dit gebied werd voor het laatst in 2001 
geïnventariseerd. Het leek daarom zinvol dit 
gebied ook binnen de onderzoeksperiode 2003-
2007 te bezoeken.  
Een bijzondere broedvogel van de golfbaan is de 
Patrijs. In 2003 werd hier voor het eerst gebroed en 
in het voorjaar van 2007 werden door de 
greenkeepers twee koppels gelokaliseerd. De 
Havik broedt na een eenmalige uitstapje in 2002 
naar de buren (Staatsbosbeheer) al weer enkele 
jaren achtereen op hetzelfde horst op de golfbaan. 
Regelmatig was een paartje Buizerds aanwezig en 

vroeg in de morgen werd er ook gealarmeerd. 
IJverig zoeken leverde echter geen nest op. In juni 
deelde Ted Hoeks (Staatsbosbeheer) mee dat dit 
paar een jong had groot gebracht op het oude 
haviksnest langs het drukke fietspad, op slechts 20 
meter van de afrastering van de golfbaan. De 
Boomleeuwerik die in 2004 voor het eerst 
broedend op het golfterrein werd vastgesteld, was 
in 2007 niet aanwezig. Een zeker broedgeval betrof 
de Grote Lijster die op de zevende hole met jongen 
werd gezien. De Holenduif die bij de telronde van 
2001 niet als broedvogel kon worden genoteerd, 
was nu met twee paren aanwezig. In de rietzoom 
van de vijver werd in juni een zingende Kleine 
Karekiet gehoord. Van de Goudhaan werd geen 
nest gevonden, maar de waarnemingen van een 
zingende vogel na 20 april (datumgrens) 
rechtvaardigen de toekenning van een territorium. 
 
33.   Hogeveense Polder Zuid 
De Hogeveense Polder is een typische 
strandvlakte-polder. In de jaren zeventig en tachtig 
is hier vrijwel al het grasland omgespoten tot 
bollenland. In het stuk tussen Robijnslaan en 
Schippervaartsweg is de laatste jaren een 
woonwijk verrezen. Langs de Herenweg bevindt 
zich lintbebouwing met daarachter flinke 
kassencomplexen. Grote kassen en 
bedrijfsgebouwen bevinden zich ook langs de 
Robijnslaan. Langs de Leidse Trekvaart staan 
enkele woonhuizen en oude boerderijen uit de tijd 
dat dit gebied nog uit grasland bestond. 
Hoewel iets minder vogelrijk dan het noordelijke 
deel (zie verslag in Strandloper 2007, nr. 1) kan 
ook dit stuk van de Hogeveense Polder tot de 
vogelrijkste delen van de Bollenstreek worden 
gerekend. Natuurlijk waren de typische 
‘bollenvogels’ hier aanwezig: Patrijs (3 paar), Gele 
Kwikstaart (11 paar) en Veldleeuwerik (25 paar). 
Van de Engelse Kwikstaart, tegenwoordig een 
zeldzame soort in ons land,  werd een zeker 
broedgeval vastgesteld. Opvallend was het grote 
aantal ‘weidevogels’: Kievit (23 p.), Scholekster 
(12 p.) en Tureluur (6 paar). De Visdieven (8 paar) 
hadden geen broedsucces omdat ze begonnen op 
een lelieperceel dat halverwege mei werd 
ingeplant. In en tegen boerderijen en bedrijven 
langs de Leidse Trekvaart werden Boerenzwaluw 
(7 paar) en Huiszwaluw (15 paar ) aangetroffen. 
 
38A.   Van Limburg Stirumvallei 
Dit telgebied bestaat uit een lange, smalle strook 
gevormd door de voormalige bedding van het 
kanaal en het duingebied ten westen hiervan tot 
aan het hek dat de grens vormt met het gebied van 
Staatsbosbeheer (telgebied 38). De vallei begint 
steeds meer dicht te groeien.  
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Het aantal plasjes in de vallei is na enkele zeer 
natte winters sterk in aantal en omvang 
teruggelopen. In het vroege voorjaar van 2007 
waren nog veel plasjes aanwezig, maar in de loop 
van april en mei droogde alles uit. Toch wist een 
Krakeend hier acht eieren uit te broeden. In de 
vallei broedde ook één paar Kleine Plevieren. 
Het toegekende territorium van de Blauwborst 
heeft betrekking op een waarneming op 9 april 
(datumgrens 1 april). Een paartje Tapuiten werd op 
13 mei en 26 mei langdurig bij een konijnenhol 
gezien en ook werd balts van het mannetje 
waargenomen. Niet ver hier vandaan werd op 26 
mei nog een Tapuit gezien, die geen gedrag 
vertoonde dat op broeden wees.  
Gelet op deze waarnemingen is één territorium 
toegekend, vermoedelijk het laatste in onze regio! 
Vermeldenswaard zijn verder de drie paren 
Boomleeuweriken, het paartje Rietgorzen en de 
negen paren Kneuen. Deze laatste soort, vroeger zo 
talrijk in het open duin, neemt overal in aantal af 
en is om die reden op de Rode Lijst geplaatst. 
 
45.   Starrenbroek 
Dit open duingebied grenst aan het zweefvliegveld. 
Aan de westzijde bevinden zich in het Grote Vlak 
dichte bosjes (berk, ratelpopulier, abeel) en verder 
zijn grote delen met struwelen (meidoorn, 
duindoorn, vlier, Amerikaanse vogelkers) 
begroeid. Bij de vijfsprong zijn grasvlakten waar 
het na zware regenval drassig kan zijn. 
Op 24 april werd bij het zweefvliegveld een 
roepend paar Ransuilen gezien.  
Na het broedseizoen vond Fred Koning in deze 
omgeving een oud (kraaien)nest met braakballen 
van Ransuilen. Op 24 april en 13 juni werden langs 
de Halfwegseslag Houtsnippen gezien. Alleen de 
mannetjes houden baltsvluchten boven een niet 
strak begrensd, maar vaak wel uitgestrekt 
territorium. Vrouwtjes zitten op de grond en laten 
door geluiden merken of ze bereid zijn tot paren.  
Graspiepers werden nog op 21 april en 12 mei 
gehoord, maar niet meer na de datumgrens van 15 
mei. Dat was ook het geval met de waarnemingen 
van Braamsluipers (datumgrens 10 mei). Zoals 
mocht worden verwacht, bleek de Fitis met 28 
paren veruit de talrijkste broedvogel in dit 
struweelrijke duingebied te zijn. Ook Nachtegaal 
(19 paar) en Grasmus (21 paar) waren hier talrijk. 
In het Grote Vlak waren 3 paren Gekraagde 
Roodstaarten aanwezig. 
Langs de Houtweg werd tweemaal een Glanskop 
waargenomen. Bij het hek van het zweefvliegveld 
werd nog op 22 juni een Glanskop gezien. 
Vermoedelijk was deze vogel afkomstig uit het 
nabijgelegen bos van het Langeveld. Langs de 

Houtweg werd tot in juni een Goudvink 
waargenomen. 
 
51.   Sparrelvlak 
Dit duingebied bevindt zich tussen het onlangs 
gedempte noordelijke deel van het Van Limburg 
Stirumkanaal in het oosten, de afrastering van de 
AWD aan de westzijde en de provinciegrens in het 
noorden.  
De uiterste zuidpunt van het infiltratiegebied met 
het bijbehorende kanaal ligt nog net in dit 
telgebied.  
Hierdoor konden Blauwborst en Rietgors aan de 
broedvogellijst worden toegevoegd. 
Dit duingebied is voor ruim de helft met struwelen 
(meidoorn, duindoorn,) begroeid.  Talrijke soorten 
waren dan ook Nachtegaal (9 paar), Heggenmus 
(16 paar), Fitis (12 paar) en Grasmus (16 paar). In 
de meer open delen aan de west- en noordzijde 
broedden Graspieper (5 paar), Roodborsttapuit ( 2 
paar), Boomleeuwerik (1 paar) en Kneu (4 paar). 
 
52.   De Vellen 
In dit uitgestrekte gebied zijn vijf terreintypen te 
onderscheiden. Langs de oost- en zuidrand 
(omgeving Haasveld) liggen grasvlakten. Hier 
werden alleen Graspiepers (4 paar) aangetroffen. 
Het grootste deel bestaat uit dichte struwelen met 
Amerikaanse vogelkers, duindoorn en meidoorn. 
Naar het oosten toe gaat dit struweel over in lage 
berkenbosjes.  
Dit gebied werd bevolkt door Sprinkhaanzanger (6 
paar), Nachtegaal (15 paar), Grasmus (12 paar), 
Braamsluiper (7 paar) en Gekraagde Roodstaart (4 
paar). Aan de westkant bevindt zich de Marelberg 
met open duingebied. Hier broedden 
Roodborsttapuit en Kneu. In het dichte 
dennenbosje bij de Marelberg werd door de 
Buizerd gebroed (nest gevonden door Fred 
Koning). Vergeefs werd gezocht naar baltsende 
Houtduiven. 
In het telgebied ligt ook het Weitje van de Blauwe 
Paal, een duinvallei waarin tot in de zomer water 
bleef staan. Hier waren soms Knobbelzwanen en 
een Nijlgans aanwezig. Op vier data was een 
paartje Kieviten aanwezig. Op 25 maart en 28 april 
werd hier een Rietgors gezien. Gelet op de 
datumgrens (1 mei) en het niet waarnemen van 
zang is geen territorium toegekend.  
Het telgebied grenst ook aan het Kromme 
Schusterkanaal. In de rietzoom was hier op 18 mei 
een zingende Rietzanger aanwezig. Op 2 juni werd 
een roepende Dodaars waargenomen. Dit kan op 
een broedgeval wijzen.  
Op dezelfde dag werd aan de overzijde van het 
kanaal, maar nog net in Zuid-Holland, een 
hoempende Roerdomp gehoord. Ook dit kan op 
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een broedgeval betrekking hebben gehad. Op 9 
mei, 27 mei en 2 juni werd op uiteenlopende 
plaatsen een Paapje gezien. Zang of ander gedrag 
dat op een territorium wijst, werd helaas niet 
waargenomen. 
 
53.   Vinkenbaandriften 
Dit duingebied ligt tussen de Haasvelderweg, de 
Vogelenvelderweg en het Schrama (telgebied 55). 
Het terrein is grotendeels begroeid met struweel 
(meidoorn, vlier, duindoorn, Amerikaanse 
vogelkers).  
Hier en daar zijn wat hogere bosjes en bij het 
Haasveld liggen grasvlakten met kruipwilg-
struweel. 
Zoals verwacht waren de struweelbroeders talrijk: 
Fitis (24 paar), Nachtegaal (18 paar), Grasmus (10 
paar) en Braamsluiper (7 paar). In en bij de hogere 
bosjes werden Gekraagde Roodstaart (4 paar), 
Boompieper (5 paar), Tjiftjaf (8 paar) en Koolmees 
(10 paar) aangetroffen. In het meer open westelijk 
deel broedden Graspieper (2 paar), Roodborsttapuit 
(2 paar), Sprinkhaanzanger (5 paar) en Kneu (3-6 
paar). 
 
54.   Perentuin    
Het telgebied Perentuin ligt aan de westzijde van 
het Oosterkanaal tegen de provinciegrens aan. De 
grens met telgebied De Vellen  is in het veld niet 
duidelijk en werd in de inventarisatieperiode met 
rode lintjes aangegeven (later verwijderd). De kern 
van het gebied bestaat uit het noordelijke deel van 
het boomloze Vogelenveld, een vroegere 
landbouwenclave.  
Tussen dit veld en het kanaal ligt een loofbosje dat 
aansluit bij het Schrama en een savanne-achtig 
veld met forse meidoorns. Ten westen van het 
Vogelenveld bevinden zich dichte struwelen 
afgewisseld met hogere loofbosjes, solitaire eiken 
en enkele onbegroeide duintoppen. 
Precies op de grens met NH werd een buizerdnest 
in een solitaire den gevonden. Het paar Buizerds 
dat regelmatig de noordpunt van het Schrama 
bezocht werd ook boven de Perentuin gezien. Een 
paartje Bosuilen maakte gebruik van de nestkast 
die aanwezig was (mededeling F. Koning). Gelet 
op de omvang van het open gebied zijn de 
aantallen Boomleeuwerik, Graspieper en 
Roodborsttapuit (alle 1 paar) laag te noemen.  
In het gebied met de forse meidoorns was overal 
de Boompieper aanwezig (9 paar). Langs de 
bosrand en in de hogere bosjes aan de westzijde 
viel de aanwezigheid van Gekraagde Roodstaarten 
(6 paar) op.  
Ondanks een extra bezoek begin augustus werd 
slechts één paar Houtduiven geteld. Naar 
Zomertortels werd ook toen vergeefs uitgekeken. 

55.   Schrama 
Het Schrama ligt langs de westzijde van het 
Oosterkanaal tussen de beide bruggen. Het gebied 
is grotendeels begroeid met bos (zomereik, abeel 
en Oostenrijkse den). Het zuidelijke deel van het 
Vogelenveld behoort ook tot dit telgebied. 
Struwelen bevinden zich vooral langs het 
Oosterkanaal. 
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Van alle telgebieden in de zuidelijke AWD telt dit 
gebied de meeste bosvogels: Grote Bonte Specht 
(4 paar), Roodborst (6 paar), Zanglijster (2 paar), 
Gekraagde Roodstaart (3 paar), Tjiftjaf (9 paar), 
Zwartkop (3 paar), Glanskop (2 paar), Pimpelmees 
(7 paar), Boomkruiper (3 paar) en Vink (6 paar). 
Ook de Havik was hier aanwezig en bracht twee 
jongen groot. Bij het oude havikshorst dat in de 
afgelopen jaren af en toe door Nijlganzen werd 
gebruikt, werd enkele malen een paartje 
Nijlganzen gezien, maar tot broeden kwam het dit 
jaar niet. Bij vijf bezoeken werden Buizerds gezien 
en gehoord. Volgens Fred Koning hebben deze 
waarnemingen waarschijnlijk betrekking op een 
broedgeval net over de provinciegrens. In een 
abelenbosje met veel spechtengaten broedden 
ongeveer 10 paar Spreeuwen. Ondanks de beperkte 
oppervlakte met struwelen werden in dit gebied 
toch nog 11 paar Nachtegaal, 3 paar Braamsluiper, 
2 paar Grasmus, 14 paar Fitis en 1 paar Tuinfluiter 
gevonden. 
 
Broedgevallen buiten de bovengenoemde 
telgebieden 
In opdracht van Staatsbosbeheer Regio West heeft 
SOVON-medewerker Roy Slaterus in 2007 een 
broedvogelinventarisatie uitgevoerd in de Coepel-
duynen en in het SBB-gebied ten noorden van 
Noordwijk. Dit onderzoek heeft een aantal 
bijzondere broedgevallen opgeleverd die hier nog 
niet genoemd worden, omdat de eindrapporten nog 
niet verschenen zijn. Na het uitkomen van deze 
rapporten zal in de Strandloper hier aandacht aan 
worden besteed. 
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Resultaten broedvogelinventarisatie 2007      
           
soort/telgebied 2 18F 33 38A 45 51 52 53 54 55 
Fuut     3       1       
Nijlgans 1   1             1 
Slobeend     2               
Krakeend     14 1     1       
Kuifeend             1       
Buizerd             1   1   
Havik   1               1 
Torenvalk     1               
Patrijs   2 3               
Fazant   3     2   2 1 1   
Scholekster 3   12               
Kievit     23               
Kleine Plevier     1 1             
Tureluur     6               
Houtsnip         1           
Zilvermeeuw 16                   
Kleine Mantelm. 10                   
Visdief     8               
Holenduif   2                 
Halsbandparkiet 2                   
Bosuil                 1   
Ransuil         1           
Koekoek       1 1 1 2   1   
Gierzwaluw 14   2               
Groene Specht 1                   
Grote Bonte Sp. 2       2     1   4 
Boomleeuwerik       3 3 1 3 1 1   
Veldleeuwerik     25               
Huiszwaluw     15               
Boerenzwaluw 4   7               
Graspieper   5   6   5 4 2 1 2 
Boompieper   2     4   8 5 9 4 
Grote Gele Kw. 1                   
Engelse Kwik     1               
Gele Kwikst.     11               
Grote Lijster   1                 
Nachtegaal 7 13   7 19 9 15 18 9 11 
Blauwborst       1   1         
Gekr. Roodstaart         3   4 4 6 3 
Roodborsttapuit   2   4 3 2 5 2 1   
Sprinkhaanzanger   2   1 3   6 5 1 1 
Kleine Karekiet 3 1 2     2 1       
Rietzanger             1       
Spotvogel 2                   
Bosrietzanger 6                   
Grasmus 11 13   19 21 16 12 10 9 2 
Braamsluiper   3   3   2 7 7 6 3 
Tuinfluiter 4           2 1 1 1 
Glanskop         1     1   2 
Goudhaan   1                 
Boomkruiper 5                 3 
Huismus 140   28               
Putter 6   1               
Goudvink         1   1       
Vink 2 8 5   3   1 2 3 6 
Kneu 5 11 1 9 3 4 8 3     
Rietgors       1   1         
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Verslag  van een vogelreis naar Aveyron,Frankrijk  
mei/juni 2007 

 
Ineke en ik vertrokken op 25 mei 9.15 uur uit 
Katwijk, richting Aveyron in Frankrijk voor een 
korte vogelvakantie. Bij het eerste pompstation 
hoorden wij de eerste Vink. Deze vogel zou de 
rest van de vakantie overheersend aanwezig zijn. 
Nadat wij waren aangesproken door twee 
juveniele Joegoslaven die ons oneerbare 
voorstellen deden, zijn wij gelijk maar weer in de 
auto gestapt, weliswaar met de slappe lach. In 
plaats van de gebruikelijke reistijd van 5 uur 
bereikten wij na 25 kilometer filerijden in een 
temperatuur van 38,5 graden ‘s avonds om half 6 
de afslag naar Orléans. De eerste Europese 
kanarie hadden wij inmiddels ook gehoord bij 
Palaiseau. Dankzij een verschrikkelijk onweer 
waarbij de temperatuur daalde tot 12 graden en de 
gemiddelde snelheid op de snelweg 40 kilometer 
per uur was, bereikten wij om 20.00 uur de eerste 
camping bij Olivet. Onder het genot van een 
jodelende Wielewaal en 24 andere zingende 
vogelsoorten konden wij eindelijk uitrusten, met 
een glas rode wijn in de hand.  
De volgende ochtend vertrokken wij met een 
omweg, vanwege de deels afgesloten wegen 
wegens wateroverlast, en reden al snel langs een 
veld met scharrelvarkens in allerlei kleur-
schakeringen roze en zwart, bijgestaan door een 
koppel Canadese Ganzen. Op de A 71 zagen wij 
tot Clermont Ferrand 20 Buizerds. Bij deze plaats 
zagen wij ook de eerste van de 17 Zwarte 
Wouwen tot Millau.  

 
Een stop bij Aire de Garabit is de moeite waard, 
niet alleen vanwege het schitterende uitzicht maar 
ook de aanwezige Raven en het stukje kunstwerk, 
le viaduc de Garabit van ingenieur Eiffel.  
De Puttertjes zingen en fladderen daar om je oren.  
 

‘s Middags kwamen wij aan in St. Beauzely en 
Ineke zag daar gelijk bij het riviertje de Muse al 
een Waterspreeuw. De Rotszwaluwen vlogen zo 
dicht langs ons zodat je het ruisen van hun 
vleugeltjes kon horen! 

Zondag maakten wij een uitstapje naar Therondels 
waar onder andere te horen waren: Nachtegaal, 
Cirlgors, de melancholieke zang van de Grote 
Lijster ,Kwartel en Koekoek.  
Ineke ontdekte daar ook een druk doende 
Baardgrasmus, deze soort zit verdorie nooit eens 
stil! Een stukje verder parkeerden wij de auto en 
zweefde een Dwergarend in donkere fase ons 
voorbij. Plotseling kwam er vanaf een klein 
dalletje opeens een Hop op ons af en deze kon ons 
maar ternauwernood ontwijken. Nog nooit waren 
wij zo dicht in contact geweest met deze prachtige 
vogel, je kon hem bijna ruiken! Nadat wij in St. 
Leons, de stad van Micropolis, koffie hadden 
gedronken keerden wij via Bouloc terug naar St. 
Beauzely voor het diner. Na het eten vertrokken 
wij naar Compregnac, inmiddels regende het 
behoorlijk. Tegen 21.30 uur hoorden wij opeens 
de roep van een juveniele Oehoe. Helaas is het bij 
de roep gebleven en bleven de Oehoe’s 
onzichtbaar. Terugrijdend zagen wij bij Peyre 
opeens een klein lichtje op de weg reflecteren in 
de koplampen van onze auto. Een juveniele 
Nachtzwaluwman probeerde zich te warmen op 
het asfalt. Met een temperatuur van 6 graden in 
stromende regen was dit gewoon onmogelijk. 
Verderop zagen wij nog 3 Nachtzwaluwen op de 
weg zitten. 
 
Inmiddels was het 28 mei. In de stromende regen 
hebben wij Cantharellen gezocht, maar met 4 van 
deze overheerlijke paddenstoelen kun je geen 
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lunch maken. Gelukkig hadden de vrienden waar 
wij logeerden die ochtend ook een maaltje 
Cantharellen gevonden, wat toch een heerlijke 
lunch opleverde. Na de lunch toch maar weer 
vertrokken voor een tochtje en bij Peyre zagen wij 
Kauwen en Alpenkraaien.  

 
Op 29 mei vertrokken we richting le Rozier en 
zetten de tent op de camping Municipal waar we 
22 vogelsoorten hoorden. De camping was 
vergeven van Grauwe Vliegenvangers, werkelijk 
overal hoorde je de zachte geluidjes die deze 
vogeltjes maken . Le Rozier is een prachtig dorpje 
met verlaten huizen, waarvan de luiken in geen 
jaren een likje verf hebben gehad. Je vraagt je 
soms af wat er zich achter de luiken van deze 
stokoude huisjes in de vorige eeuw heeft 
afgespeeld en wat zonde dat deze huisjes zo maar 
staan te verweren. Bij het museum Le Belvedère 
der Vautours in Le Truel waren, even tijdens een 
droog moment, 47 Vale Gieren te bewonderen. 
Gracieus gleden ze langs de rotspartijen.  
's Avonds maar weer geprobeerd om Oehoe’s te 
vinden, zonder succes.  
Een Grauwe Klauwier had als bescherming tegen 
de ijskoude wind een schuilplaats gevonden in een 
bosje. Wel werden wij op de hoogvlakte van St 
Pierre des Tripiers in de gaten gehouden door 
twee politieagenten, die het blijkbaar vreemd 
vonden om twee dames in de bittere kou en in het 
pikkedonker in een auto te zien zitten.  
30 Mei werd het eindelijk zomer. De Vale Gieren 
bij Le Truel waren al vroeg wakker na dagen aan 
de rotsen gekluisterd te zijn door de enorme 
regenbuien. Daar in het struikgewas bij de rotsen 
hoorden wij opeens ook een Bergfluiter, wat 
Alpenkraaien en een solitaire Alpengierzwaluw. 
Een Blauwe Rotslijster stoorde zich absoluut niet 
aan de dichtbij voorbij vliegende Vale Gieren. 
Tijdens de tocht naar Le Courby zagen wij tijdens 
een stop heel veel Blauwtjes, die zich te goed 
deden aan de klei langs de weg en vlogen er 

prachtige Vlinderhaften. Deze laatste, toch vrij 
zeldzame soort, is regelmatig te zien op de 
Causses Méjean. Vervolgens zijn we naar Le 
Villaret gereden. Ik ging wat in de struiken 
rondneuzen, toen we een melancholieke schreeuw 
hoorden.”Griel” ging het door me heen. We 
hadden de Grielen al snel gevonden. Een 
loslopende hond zorgde ervoor dat de Grielen zeer 
opmerkzaam af en toe een stukje verder liepen, de 
hond nauwlettend in de gaten houdend en af en 
toe een insectje oppakkend. Wij hebben zegge en 
schrijven 1 Prezwalzki paard gezien, maar de 
lucht was vol van zingende Veldleeuweriken en 
 

 
 Duinpiepers en zelfs een Spreeuw, de enige die 
wij tijdens onze vakantie hebben gezien.  
Daar op de Causses Mejean zagen wij die middag 
ook een eenzame Steenarend voorbij zweven.  
 
Op 31 mei vertrokken wij richting Mont Lozere. 
Op 10 kilometer na Le Pont Vert zagen wij in de 
rivier Le Rune een prachtige Waterspreeuw 
foerageren in de stromende regen, de zomer was 
weer abrupt ten einde gekomen.  
Bij le Col de Finiels reden wij door wolken van 
regen en waterdamp, om tijdens een korte stop 
ook nog een Waterpieper en een Zwarte Mees te 
zien. Inmiddels had ik ook maar rubberen laarzen 
gekocht, omdat mijn bergschoenen verzopen 
waren. 
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Vrijdag 1 juni. Je moet even zoeken, maar dan 
vind je ook wel Glanskoppen en Staartmezen (met 
zeer donkere kopjes) langs de oever van de 
Dourbie. Even voorbij Pailhas hoorde ik opeens 
“Ruut, ruut” . Gelukkig reden er geen auto’s 
achter ons. Bijeneters, eindelijk, vlug gekeerd en 
uitgestapt en ja hoor daar zaten drie Bijeneters op 
een elektriciteitsdraad. Een van de 3 vloog af en 
toe weg en kwam terug met een flink insect om 
die gelijk aan zijn partner te geven, een 
schitterende vertoning van liefde en verleiding.  
Bijeneters produceren ook braakballen merkten 
wij op. 

 
2 juni was het tijd om de Causses Noir te 
bekijken, die zijn naam eer aan doet met al die 
zwarte dennen. Heel dichtbij, op enkele meters 
afstand, zagen wij Zwarte Mees en Kuifmees en 
verder Goudhaan, Boompieper, Boomleeuwerik 
en Bergfluiter en niet te vergeten, de Vink. Op 
weg over de vlakte, met open raam, hoorden wij 
opeens de Draaihals roepen en ook een Cirlgors 
zingen. Ineke merkte op dat dit wel een goed 
Klauwierengebied zou kunnen zijn en prompt 
kwam dit uit in de vorm van enkele Grauwe 
Klauwieren en Grauwe Gorzen. We stopten even 
om in een ijzig koude wind een Blauwe 
Kiekendief en een Buizerd te zien. Aangekomen 
bij de Mont Aigoual, zongen in de luwte van de 
berg een Geelgors en een Zwarte Roodstaart, wat 
een lef om hier in dit ijzige klimaat ,7 graden, nog 
je vrouwtje te lokken. Binnen probeerde ik op 
temperatuur te komen met een Kir, gemaakt van 
witte wijn en Creme de Chataigne terwijl Ineke 
als chauffeur zijnde, braaf aan de koffie zat. Op 
weg naar de camping via de Causses Mejean 
zagen wij een prachtige show van 3 Grauwe 
Kiekendieven, een echtpaar en waarschijnlijk een 
2e KJ mannetje. Als toetje van de dag kwam er 
boven Le Truel  een enorme Monniksgier over 

onze hoofden langs zweven en zagen wij dat een 
Engelsman in een Lotus dacht dat ie nog in 
Engeland reed!  
 

Gelukkig had hij op tijd door dat er toch iets mis 
was en ging hij vlug naar de andere kant. ‘s 
Avonds maakten wij nog een wandeling langs de 
Dourbie waarbij wij een echtpaar Waterspreeuw 
zagen. Helaas zagen wij ook een slecht voorbeeld 
van hoe Nederlanders zich gedragen in Frankrijk. 
Ineke merkte op dat er iemand naast zijn Eribaatje 
zat te huilen. Nadat wij met onze verrekijkers 
goed hadden gekeken zagen wij ongeveer een 
meter WC papier door de handen van een 
Nederlander (nummerplaten waren duidelijk te 
zien!) gaan die daar op een emmertje zijn behoefte 
deed. Ineke en ik kregen de slappe lach en de man 
in kwestie maakte opeens verschrikkelijk veel 
haast om zijn bezigheden te beëindigen en snel 
zijn Eribaatje weer in te duiken. Hij had ons 
blijkbaar gehoord door de goede akoestiek van de 
heuvels op onze achtergrond. Wij hoopten dat hij 
zijn emmertje niet zou legen in de prachtig schone 
rivier . 
 
Zondag 3 juni vertokken wij weer richting 
Nederland. Bij afrit 42 is het de moeite waard om 
de snelweg te verlaten, omdat het daar rizzelt van 
de Zwarte Wouwen in de omgeving van 
Campagnac. Tot Clermont Ferrand zagen wij 21 
Buizerds, 3e Rode Wouwen, 16 Zwarte Wouwen, 
5 Torenvalken en 7 roofvogels spec. Bij het Canal 
du Berry vloog er nog een kleine Zilverreiger over 
de snelweg en aangekomen bij Delft zagen wij 
twee Ooievaars.  
 
Er was een einde gekomen aan een korte 
vogelvakantie in de Aveyron. 
 
 Annelies Marijnis en Ineke van Dijk
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DE MEESTERZANGER 
 
Het ligt niet zo voor de hand een stukje over de 
Nachtegaal te schrijven terwijl we nog in de winter 
leven. Voor half maart zingt nog maar een enkele 
vogel, in elk geval is de Nachtegaal dan nog niet 
terug. Overigens is dit de tijd om de 
Boomleeuwerik te beluisteren. Deze vroege 
zangers  lijken, na een periode waarin ze vrijwel 
verdwenen waren, weer terug in het duin te zijn. 
Hoewel niet met elkaar te vergelijken, doet deze 
vogel wat betreft de zang nauwelijks onder voor de 
Nachtegaal. Wat mij betreft vind ik het lu-lu-lu-lu 
op een vroege voorjaarsmorgen een van de mooiste 
ervaringen van het jaar, 

 
Maar nu over de Nachtegaal: vorig jaar schreef 
Ton Lemaire een bijzonder boek over vogels in 
voorstelling en verbeelding. In het boek komt de 
Nachtegaal uitgebreid aan bod. Daarbij blijkt dat 
het dier al in de antieke oudheid bewonderaars 
kende. Een van hen was Plinius die in zijn 
Natuurlijke Historie er het volgende van zei: 
.̀..wat een stem in zo ǹ klein lijf! Wat een 

onvermoeide adem! ... vol, laag in toon, scherp, de 
klanken versnellend, ze aan elkaar rijgend, en al 
naar gelang zijn zin sopraan, tenor en bas.  ̀

In de mythe van Tereus en Philomela verandert de 
laatste in een Nachtegaal. Eeuwenlang wordt om 
die reden de vogel als zodanig aangeduid, ondanks 
het feit dat alleen de mannetjes zingen. Ook 
Aristoteles luisterde al naar Nachtegalen en 
bemerkte daarbij dat de ouders hun jongen leren 
zingen. Niet hij, maar een middeleeuwse monnik 
in Wales, vond de zang zo hard dat hij deze vogels 
uit zijn omgeving wegjaagde. De luide zang 
stoorde hem bij het gebed en meditatie. Al ging dat 
wat ver, ik kan me er toch iets bij voorstellen. 
Tijdens een excursie in het toenmalige Oost-
Duitsland stonden we op een camping in 
Mecklenburg midden tussen de zingende 
Nachtegalen. Het betrof in dit geval de Noorse 
variant, die het zo bont maakten dat er van slapen 
niet veel kwam.  

 
Veel verder in de tijd, in 1881, beschrijft de 
Maupassant een vrijpartijtje in een bos bij Parijs 
waarbij de warme zuchten vermengd werden met 
het gezang van de nachtegaal. Vanzelfsprekend 
heeft ook Gezelle de nachtegaal ten tonele 
gevoerd. Niet alleen spraken de b̀lommen  ̀ hem 
een tale. Een van zijn gedichten sluit hij af met: 
Ẁant mensche en heeft u nooit verstaan, noch al 

uw rijkdom recht gedaan. O wondere tale van 
koning Nachtegale!  ̀ Lemaire sluit zijn hoofdstuk 
over de nachtegaal af met een citaat van Thijsse, de 
vader aller natuurbeschermers: Ìk moet even mijn 
verontschuldiging aanbieden over de 
ontoereikendheid en onwaardigheid van mijn 
beschrijvingen, gij moet echter in het oog houden, 
dat ik mij nimmer vermeten zal, te proberen het 
nachtegaal-lied weer te geven, of het geluksgevoel 
bij het aanhooren ervan te vertolken.  ̀
Met zoveel loftuitingen over de meesterzanger kan 
ik haast niet tot half april wachten.  
 
W.Andelaar     
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Derde Zeetelling 
 

Hein Verkade  
Na drie keer uitstel vanwege het slechte weer 
werd op 10 februari 2008 de derde zeetelling 
gehouden. De omstandigheden waren ideaal. 
Het was helder weer met een zonnetje en een 
licht briesje uit het oosten in de rug. De dagen 
ervoor was het ook vrijwel windstil waardoor 
er geen golfslag van betekenis was. Om 9.30 
stonden zes telgroepen van twee of meer 
vogelaars op hun eerste strandafslag paraat 
met telescoop en notitieboekje. 
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Alleen Peter was al vroeger gestart om ook het 
traject Wassenaarseslag tot de Uitwatering in 
Katwijk te tellen. In zee was op een behoorlijke 
afstand een duidelijke scheiding tussen twee 
watersoorten zichtbaar. Precies hierop zaten nogal 
wat meeuwen. Door de afstand en wat luchttrilling 
waren zij niet allemaal met zekerheid op naam te 
brengen. De Futen zaten grotendeels vóór deze 
lijn. Wat direct opviel was dat zij verspreid zaten. 
Tijdens eerdere tellingen zaten zij juist in grote 
dichte groepen. Deze groepen bestonden toen 
uitsluitend uit rustende en slapende vogels. Dit 
keer waren de Futen veel actiever. De vogels op 
het water doken veelvuldig en er waren veel 
verplaatsingen door de lucht. Door het ontbreken 
van grote concentraties vielen de aantallen 
behoorlijk tegen, niet meer dan enkele tientallen 
per telpunt. Tussen de Futen zaten ook enkele 
Roodkeelduikers.  Op sommige plekken zaten wat 
groepjes eenden. Regelmatig vlogen er rijtjes 
eenden en ganzen door het beeld.  
In de tabel  is te zien dat het beeld langs de gehele 
getelde kust ongeveer hetzelfde was. Vorig jaar 
was dat wel anders. Toen werden de aantallen 
Futen en zeker ook de Roodkeelduikers naar   het 
noorden toe steeds groter. Een ander groot verschil 
was dat er in 2007 nauwelijks vogels boven zee 
vlogen.  

De zeezoogdieren lieten zich juist veelvuldig zien 
dit jaar, vooral de zeehonden. De vraag is of de 
dieren hier zaten om te foerageren, of dat zij van 
het rustige weer gebruik maakten om zich van de 
Waddenzee naar de Zeeuwse Delta te verplaatsen. 
Doordat we dit jaar met veel mensen telden, en er 
minder te tellen viel was iedereen vóór 11.30 in ‘de 
Edelman’ voor de traditionele koffie met 
appelgebak. Rien en Leo kwamen als laatste 
binnen, maar die hadden dan ook de meeste Futen 
en een lekke band…… Al snel vlogen de 
suggesties over tafel waar alle Futen dit jaar wél 
zouden zitten. Jelle had vernomen dat er voor 
Egmond grote groepen waren gesignaleerd. 
Jammer dat er niet op meer plaatsen langs de kust 
wordt geteld. Plotseling grijpt iedereen de kijker 
want er is alweer een zeehond gesignaleerd. Is dit 
één van de dieren die we eerder aan het papier 
hadden toevertrouwd? Er is laatst zelfs een 
zeehond gezien op het afgesloten strand midden 
voor de boulevard. Rust wordt direct gewaardeerd, 
dat is duidelijk.  
Toen de lijstjes naast elkaar werden gelegd werd 
duidelijk dat niet iedereen de rustende meeuwen op 
zee had geteld en dat degenen die dat wel hadden 
gedaan tot verschillende determinaties waren 
gekomen. Tja allemaal ervaren vogelaars, wat 
moet je dan. Alles overziend kunnen we toch 
concluderen dat er enkele honderden Zilver-, en 
Kokmeeuwen, enkele tientallen Stormmeeuwen en 
drie Grote Mantelmeeuwen op zee zaten. We 
besloten om volgend jaar meer aandacht aan de 
meeuwen te schenken. Ook dit probleem hadden 
we dit jaar voor het eerst want tijdens eerdere 
tellingen zaten er nauwelijks meeuwen op zee.  
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Zo kunnen we na drie wintertellingen van de 
vogels op zee voor Noordwijk en Katwijk stellen 
dat het beeld en de aantallen ieder jaar grote 
verschillen opleveren. Dus gingen we huiswaarts 
met de afspraak dat we volgend jaar weer een 
zeetelling organiseren. Wie weet wat voor 
verrassingen dat weer gaat opleveren. 
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Resultaat  Derde Zeetelling  10 februari 2008    Wassenaarseslag - Langevelderslag 
tellers Peter Peter  Peter Willem Jelle Rien  Hans Dick Totaal Totaal Totaal 

  Spieren- Spieren- Spieren- Baalbergen v.Dijk Sluijs v. Stijn Pas- 
10-
feb 4-feb 22-jan 

  burg burg burg Jan Jacobs Jaap en Leo  Pel van schier 2008 2007 2006 
      Annelies Mariska Ruurd Schaap Hattum Hein       
      Marijnus de Graaff Eisenga     Verkade       

  Wass. Katwijk Uit- Noordwijk Noord- Duind- Nora- Langev-       
teltraject  Slag- Boule- watering- Boule- duinen slag- Langev- slag       
  Katwijk vard Noordwijk vards Duind- Nora- slag prov-       
         slag weg  grens       
soorten                    
Roodkeelduiker     1 2 1 1 7 14 26 558 2 
duiker spec.       1         1     
Fuut 8 56 99 110 37 347 152 140 949 6.114 17.757 
Aalscholver 1   3 6   6 9 2 27 103 0 
Smient 6 8 16 25     19   74 54 58 
Eider                 0 4 2 
Wintertaling     2       8   10 0 0 
Kuifeend 2               2 0 0 
Zw. Zeeëend               5 5 74 25 
Alk/Zeekoet                 0 4 11 
Bruinvis           1 2 2 5 9 1 
Gew. Zeehond 1     1 1   2 1 6 0 1 
Grijze Zeehond               1 1 1 2 

 
Tabel. De getelde aantallen zeevogels en zeezoogdieren in zee tussen de Wassenaarseslag en de 
provinciegrens. 
    

Opvallende waarnemingen oktober-november 2007 
 
Zangertjes van ver 
Dichtstbijzijnde broedgebieden in het oosten van 
Siberië, overwinteringsgebied nog verder weg in 
Zuid-Oost Azië. Een Kroonboszanger vloog deze 
herfst minimaal 7.000 km om terecht te komen in 
een groenstrook in Rijnsoever, Katwijk, tegenover 
het huis van Casper Zuyderduyn. En hij werd daar 
ook opgemerkt door Casper, die als geen ander 
gespitst is op zeldzame loofzangertjes. De dag dat 
hij ontdekt werd, kwamen er enkele honderden 
vogelaars op af, verwonderd gadegeslagen door 
voorbijgangers. Met drie eerdere waarnemingen in 
Europa ooit, ging het dan ook om een extreem 
zeldzame dwaalgast. Op weg naar zijn 
overwinteringsgebied is de Kroonboszanger 900 de 
verkeerde kant op gevlogen, west in plaats van 
zuid. Hij is maar door blijven vliegen, om 
uiteindelijk in onze regio terecht te komen. We 
zien dit vaker gebeuren bij kleine zangertjes. 
Pallas’ Boszanger en Bladkoning, verwanten van 
de Kroonboszanger, komen zo met enige regelmaat 
in Nederland terecht.  

Ook hun overwinteringsgebied ligt in Zuid-Oost 
Azië. Beide soorten zijn deze herfst in ons 
waarnemingsgebied gezien: op 3 en 7 oktober zat 
er een Bladkoning in de Coepelduynen en op 8 en 
9 december liet een Pallas’ Boszanger zich zien op 
Willem v.d. Bergh. Een rijk seizoen wat betreft 
zangertjes uit verre streken. 
 
Storm 
Een stevige novemberstorm sloeg in het weekend 
van 11 november de opgeslagen bovenlaag van de 
zeereep weg. Dit was de ‘zaadbank’ om na de 
kustversterking weer een snelle vestiging van  
Blauwe Zeedistels en andere planten in de zeereep 
te krijgen. Dezelfde storm leverde ook 
spectaculaire waarnemingen op vanuit de 
zeetrekhut, met o.a. Vaal Stormvogeltje, Kleine 
Burgemeester, Vorkstaartmeeuw en veel, veel 
Middelste Jagers. Dit bleek de opmaat te zijn voor 
een novembermaand die voor de zeetrektellers veel 
van de voorafgaande slappe maanden goed maakte. 
Middelste Jagers werden gezien in aantallen die 
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deden denken aan het recordjaar 1985, tot 
tientallen per dag. In tegenstelling tot 1985 ging 
het nu vrijwel uitsluitend om onvolwassen vogels. 
Vervolgens volgde een ‘stranding’ van Kleine 
Alken. Met storm kunnen deze (vooral de 
verzwakte dieren) in grote aantallen uit hun 
overwinteringsgebied in de noordwestelijke 
Noordzee naar onze kust worden geblazen. Veel 
van deze vogels overleven het niet. Naast 
langsvliegende vogels werden op diverse plaatsen 
ook uitgeputte vogels gevonden, soms ver van het 
strand. Een aantal keer werd ook een 
langsvliegende Papegaaiduiker gezien. 

En een beetje vorst 
In december was er een korte periode met vorst. 
Dit was genoeg om veel polderslootjes dicht te 
laten vriezen en de watervogels bijeen te drijven in 
grote wakken. Het Oosterduinsemeer werd een 
uitwijkplaats voor vogels die zich normaal 
verspreid over de sloten in het omliggende gebied 
bevinden. Vooral de aantallen Wilde Eenden 
(maximaal 610), Krakeenden (maximaal 496) en 
Aalscholvers (maximaal 236) liepen flink op. 
Verder lieten zich op veel plekken IJsvogels zien. 
Van deze vorstgevoelige soort zijn er meer dan 
ooit in onze regio en als een deel van het water 
dichtvriest, kom je ze makkelijker tegen. In totaal 
waren er zeker rond de 10 vogels in november-
december in ons waarnemingsgebied aanwezig: 
Rijnsoever/Zwarte Pad (1-2), Willem v.d Bergh 
(1). Nieuw-Leeuwenhorst (1), Oosterduinse 
Meer/Langeveld (2-3), AWD (3). Inmiddels zijn er 
ook weer de nodige waarnemingen na de 
vorstperiode en lijkt het er niet op dat er massale 
sterfte is opgetreden. Een laatste opvallende gast in 
de vorstperiode was de Grote Zilverreiger. 
Inmiddels is dit een vaste overwinteraar in de 
regio, met bijvoorbeeld een vogel die de hele 
winter rond het voormalige Vliegkamp Valkenburg 
en Lentevreugd rondhangt. In de Elsgeesterpolder 

en Polder Hoogeweg blijft de aanwezigheid nog 
onregelmatig. Met de vorstperiode verschenen er 
in totaal drie Grote Zilverreigers in het bollenland 
van de Noordzijderpolder en het Langeveld. 
Waarschijnlijk zijn dit vogels die niet te ver uit de 
buurt ergens in Zuid-Holland overwinteren en die 
wat opgeschoven zijn. In de duinvoet en het 
aangrenzende bollenland vriezen de slootjes 
tenslotte later dicht. 
 
Voorjaarsgasten 
Met het uitkomen van deze Strandloper staat ook 
het voorjaar weer voor de deur. Een goed moment 
om nog even terug te blikken op de aankomst van 
de voorjaarsgasten vorig jaar. In het overzicht 
staan de gemiddelde aankomstdata in het 
Noordwijkse werkgebied over de afgelopen 17 
jaar, met daarnaast de vroegste data ooit en de 
aankomst in 2007. Het overzicht kan ook meteen 
als formulier worden gebruikt door wie in het 
voorjaar 2008 de aankomstdata bij wil houden. De 
gemiddelde aankomstdatum geeft een goed idee 
wanneer je de verschillende soorten kunt 
verwachten. De aankomsten in het voorjaar 2007 
weken over het algemeen niet veel af van de 
verwachte data. Een opvallende uitschieter was 
wel een Boomvalk die al op 25 maart boven de 
Amsterdamse Waterleidingduinen werd gezien 
door Jan Jacobs. In het overzicht is goed te zien dat 
het voorjaar slecht op gang kwam vorig jaar, met 
in maart tot in begin april koud weer en steeds veel 
wind. De soorten waarvan de eerste individuen 
normaal in deze periode aankomen, zoals Tapuit, 
Boompieper, Gele Kwikstaart waren meest aan de 
late kant. In de warme aprilmaand die er op volgde 
zien we juist veel vroege aankomsten, zoals van 
Nachtegaal, Koekoek en Grasmus. De meimaand 
was weer slecht, maar de voorhoede van de meeste 
soorten was op dat moment inmiddels gearriveerd. 
Spannend hoe het komende voorjaar zal verlopen. 
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Veldwaarnemingen okt, nov,december 2007 
 
Soort Datum Aantal  Locatie Waarnemer 
Wilde Zwaan 09-12  14   Willem v.d. Bergh overvliegend ZW  AS PS 
Toendrarietgans 22-12  9   Polder Hoogeweg koebosjes foeragerend  AS  
 23-12  11   Oosterduinen/Vogelaardreef foeragerend  PS  
 25-12  24   Leidse Vaart Noordwijkerhout  AS  
Kolgans 24-12  4   Oosterduinsemeer op bollenland JD  
 26-12  5   Polder Hoogeweg zuidwesthoek  HV JD 
Canadese Gans 18-12  62   Oosterduinsemeer op bollenland  JD AS 
Brandgans 24-12  1   strand Duindamseslag op het strand HV  
 23-12  67   Oosterduinsemeer in groep canadese ganzen PS  
Nonnetje 25-12  2  Oosterduinsemeer (man en vrouw) AS  
Grote Zaagbek 08-12  4   Nieuw-Leeuwenhorst op grote vijver HV  
 26-12  2  Oosterduinsemeer (man en vrouw) NA  
Wilde Eend 22-12 610  Oosterduinsemeer JD 
Krakeend 27-10  483   Nieuw-Leeuwenhorst vijver HV  
 17-11  496   Oosterduinsemeer  JD  
 22-12  480   Polder Hoogeweg zuidwesthoek  PS  
Patrijs okt-dec  2   Astridboulevard 1 paar bij zeetrekhut JD KV 
 09-12  6   's-Gravendijck  PS  
Roodhalsfuut 11 tot 25-11  1 1e jrs Binnenwatering  AS e.a. 
Noordse Stormvogel 11-11 11  Over zee Noordwijk AS e.a. 
Grauwe Pijlstormvogel 08-11  1   over zee Noordwijk overvl. Z 14.00-16.00 AS  
 25-11  1-3   over zee Noordwijk overvliegend N en Z JD AS 
 26-11  2   over zee Noordwijk overvliegend Z JD AS 
 01-12  1   over zee Noordwijk overvliegend Z om 8.45u JD PS 
Vaal Stormvogeltje 10-11  4   over zee Noordwijk (deels vanaf reddingsboot) AS  
 11-11  10   over zee Noordwijk tussen 08.00 en 12.30 uur AS  
Aalscholver 24-12  234   Oosterduinsemeer  JD  
Kleine Zilverreiger 21-10  1   Puinhoop overvl. N met 2 Grote Zilverreigers NA e.a. 
Grote Zilverreiger 20-10  5   over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD  
 25 en 26-12  3   Noordzijderpolder/Langeveld JD AS JB 
Ooievaar 09-10  2   Elsgeesterpolder  MG  
Sperwer 23-10  62   Puinhoop  overvliegend Z Van 8:00 tot 10:30. VCK  
Visarend 10-10  1   AWD Haasvelderduinen  WNL 
Smelleken 08-12  1 man  Langeveld -  zittend op de grond.  JD JJ JB 
 30-12  1   Elsgeesterpolder-noord overvliegend N  AS  
Slechtvalk 08-10  1   Polder Hoogeweg koebosjes jagend  AS  
 05-12  1   Polder Hoogeweg koebosjes  GC  
 09-12  1   Polder Hoogeweg koebosjes rustend op de grond AS  
Drieteenstrandloper 28-11  1040   strand tussen strandpaal 81-71 HV  
Bokje 25-10  1   AWD Van Limburg Stirumvallei WNL  
 16-12  2   Bedrijventerrein Klei-Oost  AS  
Watersnip 22-12  23   Vinkenveld in diverse slootjes AS  
Witgat 21-12  1   AWD Marelberg foeragerend  AS  
 22-12  3   Vinkenveld  PS AS 
 26-12  1   's-Gravendijck  VCK  
Steenloper 09-12  1  Polder Hoogeweg zuidwesthoek  AS PS 
Rosse Franjepoot 10-11  2   over zee Noordwijk  overvliegend Z  AS  
 12-11  1   over zee Noordwijk overvliegend NO  JD  
 15-11  2 1e jrs Uitwatering VCK  
 03-12  1   over zee Noordwijk  overvliegend Z 14.15-15.15  AS JD 
 05-12  1   over zee Noordwijk overvliegend ZW  HS  
Middelste Jager 11-11  44   over zee Noordwijk overvliegend 24 noord AS  
 25-11  122   over zee Noordwijk AS JD 
 03-12  47   over zee Noordwijk overvliegend ZW in 3 uur JD AS 
 13-12  1 1e jrs over zee Noordwijk overvliegend NO  GC 
Kleine Jager 13-12  1 1e jrs over zee Noordwijk overvliegend ZW  GC 
Grote Jager 13-12  1   over zee Noordwijk overvliegend ZW  GC 
Vorkstaartmeeuw 11-11  1 1e jrs over zee Noordwijk  overvliegend Z  AS PS 
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Stormmeeuw 12-12  1698   strand Nora tussen strandpaal 81 en 71 HV  
Zilvermeeuw 28-11  9094   strand Nora tussen strandpaal 81 en 71 HV  
Pontische Meeuw 10-10  1   strand thv zeetrekhut bijna adult ex. JD  
Kleine Burgemeester 11-11  1 1e jrs over zee Noordwijk foeragerend  PS AS 
 01-12  1 1e jrs strand Coepelduynen foeragerend  VCK  
Grote Burgemeester 03-12  1 1e jrs over zee Noordwijk overvliegend ZW 11.40u JD  
 17-11  1 1e jrs strand thv zeetrekhut  JD KV 
 21-10  123   strand Nora strand paal 81-71 HV  
Drieteenmeeuw 03-12  2140   over zee Noordwijk overvliegend ZW in 3 uur JD  
Noordse Stern 14-10  3   strand AWD foeragerend foeragerend in het zwin AS  
 10 en 11-11 1   Uitwatering en strand Coepelduynen VCK  
Dwergstern 07-10  3   over zee Noordwijk overvliegend ZW  JD HV 
Kleine Alk 06-11  1   over zee Noordwijk overvliegend NO 9.50u JD  
 10-11  20   over zee Noordwijk overvliegend 14.00-16.00 AS  
 10-11  1   Noordwijk aan Zee, vloog de Hoofdstraat in. AS  
 10-11 1  Noordduinen Duindamseslag in de zeereep JJ 
 11-11  30   over zee Noordwijk overvliegend 08.00-12.30 AS  
 13-11  5   over zee Noordwijk tussen 8-10u JD HS KV 
 14-11  1   Zilkerpolder vondst dood via HS  
 04-12  1   Binnenwatering  VCK 
Papegaaiduiker 13-11  1   over zee Noordwijk  WNL 
 25-11  1   over zee Noordwijk  overvliegend Z  AS  
 05-12  1   over zee Noordwijk overvliegend ZW  HS  
 29-12  1 1e jrs over zee Noordwijk overvliegend ZW 9.50u JD  
Velduil 07-10  1   Coepelduynen (Katwijk)  VCK  
 14-10  1   AWD Van Limburg Stirumvallei AS  
 20-10  1   Puinhoop  VCK  
IJsvogel 12-10  1  Middelmors Rijnsburg WNL 
 04-11  1   Willem v.d. Bergh  AS  
 24-11  1   Rijnsoever  AM  
 18-12  2   Oosterduinsemeer foeragerend  AS JD 
 19-12  1   Noordzijderpolder- langs Kapelleboslaan JD  
 21-12  2   AWD Oosterkanaal De Zilk-provinciegrens  AS  
 21-12  1   AWD Marelberg  AS  
 30-12  1  Nieuw-Leeuwenhorst  AM  
Kleine Bonte Specht 31-12  1 vrouw  AWD De Zilk  WNL  
Boomleeuwerik 09-12  24   's-Gravendijck foeragerend  AS PS 
Strandleeuwerik 14-10  6   strand AWD overvliegend Z  AS  
Grote Pieper 03 tot 05-11  1   's-Gravendijck PS AS e.a. 
Grote Gele Kwikstaart 26-10  2  Elsgeesterpolder  MG  
Witte Kwikstaart 08-12  1   Noordzijderpolder-noord  JD  
Pestvogel 01 en 02-12  1   Vinkenveld (wijk) foeragerend JZ e.a. 
Zwarte Roodstaart 01-12  1   Noordduinen noordrand Noordwijk  WNL  
Paapje 07-10  2   's-Gravendijck  BB  
Roodborsttapuit 25-12  1 vrouw  Bedrijventerrein Klei-Oost  AS  
 16-12  1 man  's-Gravendijck  AS  
Tapuit 26-10  1   Elsgeesterpolder-noord op braakliggende veld JD  
Beflijster 06-10 2  Coepelduynen (Katwijk) ter plaatse AS 
Sperwergrasmus 18-11  1 1e jrs Rijnsoever in achtertuin  VCK 
Zwartkop 12-12  1 man  ESTEC  VCK 
 14-12  1 man  Duinpark in eigen tuin JD  
 27-12  1 vrouw  Noordwijkerhout dorp  WNL  
 30-12  1 vrouw  Rijnsoever in achtertuin VCK 
Kroonboszanger 05-10 1  Rijnsoever VCK e.a. 
Pallas' Boszanger 8-12 en 9-12 1   Willem v.d. Bergh VCK e.a. 
Bladkoning 03-10  1   Zwarte Pad  VCK  
 07-10  1   Coepelduynen (Noordwijk) zeereep thv Guytedel AS e.a. 
Tjiftjaf 15-12  1   Zwarte Pad  VCK  
 16-12  2   Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh  VCK  
 23-12  1   Nieuw-Leeuwenhorst  AS  
Vuurgoudhaan 09-12 5  Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh NA e.a. 
Kuifmees 08-10  2   Klein-Leeuwenhorst  AS  
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Pimpelmees 14-10  38   Puinhoop  overvliegend Z  NA e.a. 
Klapekster 01-10  1   Puinhoop ter plaatse en overvliegend Z VCK  
 06-10  1   Puinhoop  overvliegend Z  NA e.a. 
 10-10  1   AWD Haasvelderduinen  WNL  
 24-12  1  Luchter Zeeduinen - zuidelijk deel  WNL  
Bonte Kraai 20-10  1   Noordduinen Driehoek  JB JD  
 14-12  1   AWD Starrenbroek  VCK 
Kruisbek 15-10  40   Noordwijk-Binnen  overvliegend Z  AS  
Roodmus 05-10  1   ESTEC roepend AS  
Appelvink 07-10 2  Willem v.d. Bergh overvliegend AS 
Goudvink 07-10  1 vrouw  Coepelduynen achter ESTEC overvliegend NO  AS BB 
 14-12  7   Zilkerduinweg 5 vrouw WNL  
 30-12  2 man Sancta Maria foeragerend  JJ  
IJsgors 06-10  1   Puinhoop overvl. Z;  totaal 12 vogels t/m 23-10 NA e.a. 
 09-12  1   's-Gravendijck PS AS 
Sneeuwgors 04-11  3   's-Gravendijck  PS e.a. 
Sneeuwgors 04-11  6   strand thv zeetrekhut overvliegend NO  PS  
Geelgors 15-12  2   Noordwijkerhout dorp  VCK 
 20-12  1 man Oosterduinsemeer bollenland AS  
 23-12  1   Tespellaan  PS  
Zoogdieren 
Bunzing 07-10 1  Coepelduynen (Katwijk) VCK 
Hermelijn meerdere data 1  Elsgeesterpolder-zuid MG e.a. 
Bruinvis 21-11 2  In zee thv zeetrekhut JD 
 22-11 1  In zee thv zeetrekhut JD 
 24-11 1  In zee thv zeetrekhut AS 
 17-12 2  In zee thv zeetrekhut JD 
Vlinders en libellen 
Bruine winterjuffer 11/10/2007 1  Hoornes WNL 
Atalanta 30/10/2007 1  Hoornes WNL 

Waarnemers 
AM Annelies Marijnis JJ Jan Jacobs PS Peter Spierenburg 
AS Ab Steenvoorden GC Gab de Croock VCK Vogel- en natuurclub Katwijk 
BB Bas v.d. Burg HS Hans van Stijn WNL www.waarneming.nl 
HV Hein Verkade KV Koene Vegter JZ Jos Zonneveld 
JB Joost Bouwmeester MG Mariska de Graaff   
JD Jelle van Dijk NA Noël Aarts   
 

Vangt uw kat ook muizen? 
 
De Zoogdierwerkgroep Zuid–Holland werkt mee aan een verspreidingsatlas van zoogdieren van Zuid-
Holland en Noord-Holland. Grote zoogdieren zoals reeën en hazen zijn gemakkelijk te vinden maar 
met muizen ligt dat anders. Daarom vraagt de zoogdierwerkgroep uw hulp en die van uw kat.  
 
Verspreidingsgegevens van kleine zoogdieren zoals muizen worden met veel moeite verzameld door het uitzetten van 
inloopvallen in natuurgebieden. Dat levert een goed beeld op van die gebieden maar niet van de rest van de provincie.  
U kunt de zoogdierwerkgroep helpen. Dat kan door van de muizen die uw kat mee naar huis neemt een aantal digitale 
foto’s te maken en ons toe te zenden. 
Wanneer u foto’s wilt maken willen we graag de kop, buik, rug en staart bekijken dus kunt u het beste een paar foto’s 
maken uit verschillende hoeken.  
Wanneer we de muis op naam hebben gebracht laten we dat aan u weten. 
U kunt uw foto’s zenden aan meldingen@vleermuis.org  met vermelding van adres 
en de datum. 
 
Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Bart Noort, 
secretaris van de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland tel.0252-519899 



 37 

Aankomst zomergasten 
Eerste waarnemingen in  2008 doorgeven via de waarnemingeninvoer van www.strandloper.nl of dit 
formulier opsturen naar Peter Spierenburg, Hercules 88, 2221 MD Katwijk 
 
08-03-88 Vroegste aankomstdatum ooit 06-04 Aankomstdatum 2007 

25-03 Gemiddelde aankomstdatum 1989-2006  Aankomstdatum 2008 (in te vullen) 

 
Roodborsttapuit wint. wint. 06-01   

Tjiftjaf wint. wint 27-01   

Zwartkop wint. wint.  04-04   

Grutto 24-01-91 23-02 23-02   

Lepelaar 31-01-98 10-03 18-03   

Zwarte Roodstaart wint. 01-03  19-03   

Zomertaling 04-03-73 21-03 27-03   

Tapuit 08-03-88 25-03  06-04   

Grote Stern 10-02-01 10-03  27-03   

Fitis 11-03-01   27-03 31-03   

Boerenzwaluw 19-3-96 02-04 06-04   

Boompieper 24-03-05 03-04 09-04   

Visdief 11-03-05 04-04 05-04   

Gele Kwikstaart 17-03-77 04-04  12-04   

Kleine Plevier 16-03-01   20-03  08-04   

Oeverzwaluw 25-03-07 25-03  09-04   

Nachtegaal 31-03-04 08-04 10-04   

Sprinkhaanzanger 02-04-93 11-04 12-04   

Gekr. Roodstaart 23-03-96 08-04 13-04   

Blauwborst 03-04-04 07-04  15-04   

Huiszwaluw 02-04-99 13-04 18-04   

Braamsluiper 27-03-75 13-04 18-04   

Koekoek 04-04-99   11-04  19-04   

Gierzwaluw 13-04-91   19-04 21-04  

Grasmus 10-04-05   14-04 19-04   

Boomvalk 22-03-83   25-03  24-04   

Zomertortel 20-05-05   24-04 29-04   

Paapje 14-03-91   24-04  19-05 

Tuinfluiter 15-04-58   22-04 25-04   

Dwergstern 12-04-03   20-04  27-04   

Kleine Karekiet 15-04-79   30-04 03-05  

Bosrietzanger 01-05-96   13-05 19-05 

Spotvogel 28-04-77   04-05  13-05  

Wielewaal 26-04-69   13-05 19-05 

 
 




