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bij de voorplaat: 
Baardmannen 
Lentevreugd, december 2007 
Foto: René van Rossum 
 
Vroeger werd dit fraaie vogeltje Baardmees genoemd, daarna werd 
het Baardmannetje en nu heet Panurus biarmicus volgens de meest 
recente namenlijst Baardman. Deze soort broedt niet in onze 
omgeving. In ons land vormen de Oostvaardersplassen veruit het 
belangrijkste broedgebied. In de jaren zeventig, toen geheel 
Zuidelijk-Flevoland nog één groot rietveld was, trokken vrijwel elk 
najaar groepjes Baardmannen over Noordwijk naar het zuiden. Nu 
is dit zelden meer het geval.  
In de winter leeft de Baardman voornamelijk van de zaadjes van 
het riet. In maart verandert het spijsverteringssysteem, waarna de 
Baardman voornamelijk insecten eet. Bij een vorstperiode in maart 
verhongeren veel Baardmannen hoewel er rietzaden in overvloed 
zijn. Een strenge winter is geen probleem, maar een late wel!  JvD 
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Agenda 
 
 
De activiteiten vermeld op deze agenda zijn voor leden en niet-leden, tenzij anders vermeld.  
 
Voor alle jeugdactiviteiten geldt: deze zijn bestemd voor de jeugd van 6-12 jaar. De kosten per activiteit 
bedragen € 0,50. Aanmelden op de woensdag of donderdag voorafgaand aan de geplande activiteit 
tussen 19.00 en 20.00 uur bij Nel Nooijen, tel. 071-3611347. Bij geen gehoor Annette de Willigen, tel. 
0252-221760. 
 

 
Inloopochtenden 
Zaterdag 7 juni   10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 5 juli   10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 2 augustus  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 6 september 10.00 – 12.00 uur 

 
Slootjesexcursie (jeugdactiviteit) 
Zaterdag 21 juni 
Tijd: 10.00 - 11.00 uur Plaats: verzamelen bij slootje van de Varkensboslaan achter landgoed Offem 
Hoe schoon is de sloot achter de Varkensboslaan? De planten en diertjes die erin leven kunnen het je 
vertellen. Onder leiding van Wim Kuijper gaan we met schepnetten allerlei spannende waterdiertjes 
opvissen, zoals watersalamanders, bloedzuigers, stekelbaarsjes en slakken. Wie vangt de grote waterkever? 
Op het eind zetten we alle diertjes weer terug in de sloot. 
 
Strandvondsten (jeugdactiviteit) 
Zaterdag 27 september 
Tijd: 10.00 - 11.30 uur Plaats: verzamelen bij de vuurtoren op de Wilhelminaboulevard 
We gaan struinen op het strand. Daar spoelt van alles aan. Vooral in de gruisbanken kun je allerlei leuke 
vondsten doen. Elke vondst vertelt iets over het leven dat zich afspeelt in de diepe zee. Ellen van der Niet 
gaat mee en kan al jullie vragen beantwoorden. Heb je zelf leuke strandvondsten verzameld? Neem ze mee. 
 
 
Houd de agenda op www.strandloper.nl in de gaten! 
De kans is groot dat deze zomer nog excursies worden gepland. Daarnaast begint in het najaar het 
lezingenseizoen weer. Zodra de nieuwe data bekend zijn worden deze gepubliceerd op 
www.strandloper.nl. Houd dus de website in de gaten!  
 
 
 
  

Bestuursmededelingen juni 2008 
 
Verslag ALV 
Op vrijdag 28 maart vond de Algemene Leden 
Vergadering plaats. Daarin zijn zowel het 
Jaarverslag 2007 als het Financieel verslag 2007 en 
het verslag van de Kascommissie goedgekeurd. De 
leden gingen verder akkoord met het voorstel de 
contributie in 2009 te verhogen naar € 10,-- per 
jaar. Met een dergelijk bedrag zijn we als 

vereniging nog steeds laagdrempelig, terwijl de 
kosten voor de Strandloper zijn afgedekt. 
Franciska Faber is tijdens de ALV benoemd tot 
secretaris. Koene Vegter en Nel Nooijen waren 
aftredend, maar hebben te kennen gegeven nog een 
termijn te willen aanblijven als bestuurslid. Koene 
blijft penningmeester. Nel heeft de educatieve 
activiteiten als aandachtsgebied. Tot slot is de 
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nieuwe Kascommissie benoemd. De plek die vrij 
komt per 2010 wordt ingenomen door Bart Faber.  
 
Lezingen en excursies 
In maart sloten we een succesvol lezingenseizoen 
af met een hoogtepunt: de lezing van Dick Mol 
over fossielen. In zijn vrije tijd kunt u hem 
tegenkomen in de haven van Urk, als de viskotters 
’s morgens in alle vroegte binnenlopen. Met de 
korven halen de vissers namelijk naast platvis ook 
fossielen naar boven. Wekelijks staan er in de 
haven al gauw 40 flinke kisten op de kade met 
neushoornbotten of mammoetkiezen. In maart 
2000 deden de Urker Vissers een wel heel 
bijzondere vangst; de kaak van een sabeltandkat. 
Dick Mol schreef er, samen met een aantal collega 
wetenschappers, een boek over. Hij wist er boeiend 
over te vertellen. Een vreemd idee dat dit dier 
28.000 jaar geleden waarschijnlijk ook in de 
omgeving van Noordwijk rondliep. 
Overigens kunt u, met de bon uit de Strandloper 
van maart 2008, met korting Naturalis bezoeken. 
 

 
Sabeltandkat (foto Naturalis) 
 
Het excursieseizoen loopt nog door. Voor de jeugd 
staat er nog een slootjesexcursie gepland in juni en 
een excursie naar het strand in september. Data 
voor de overige excursies worden binnenkort 
gepland. Als u de komende tijd regelmatig de 
agenda checkt op www.strandloper.nl , dan hoeft u 
niets te missen. 
 
 
Vinger aan de pols 
In april hebben we, tijdens ons kwartaaloverleg 
met de gemeente, weer gesproken over het 
natuurbeleidsplan van Noordwijk. Op deze manier 
willen we een vinger aan de pols houden. Verder 
zijn we door de gemeente uitgenodigd  mee te 
praten over de ontwikkeling van de nieuwe 
kuststrook voor de Wilhelminaboulevard.  

Aan dit ‘Atelier’ neemt ook de Noordwijkse 
Ondernemersvereniging deel.  
Ons primaire doel is een totaalplan, waarin een pad 
over het duin prima een plek kan hebben, maar 
waarin vooral de zeereep als ecologische 
verbindingszone centraal staat. 
 
Hek om de AWD 
De afgelopen maanden heeft u in de pers 
regelmatig kunnen lezen over het 2,40 meter hoge 
hek dat rond de Amsterdamse Waterleidingduinen 
(AWD) geplaatst wordt en dat doorgetrokken 
wordt tot aan Langevelderslag. Hierbij spelen twee 
issues: gewasschade en verkeersveiligheid. Een 
dergelijk hek zal echter niet de ultieme oplossing 
blijken te zijn. Er zwerft namelijk al een groep 
damherten buiten de AWD. Bovendien staat het 
hek haaks op het idee van een ecologische 
verbindingszone. Dit zullen we dan ook onder de 
aandacht brengen van de gemeente. 
 

 
foto: Piet Broekhof  
 
Een lintje voor Jelle van Dijk 
Vanwege zijn grote inzet voor de natuur in 
Noordwijk en omgeving, hebben we oud-voorzitter 
en erelid Jelle van Dijk voor-gedragen voor een 
lintje.  
Op Koninginnedag is hij benoemd tot Ridder in de 
orde van Oranje Nassau.  
Helaas wachten de vogels niet, dus konden we niet 
voorkomen dat hij eind april vertrok op vakantie. 
Jelle kreeg het verrassende bericht onderweg op de 
boot naar Estland.  
 
Vakantiemaanden 
We wensen iedereen een fijne zomer en zien u 
graag weer in het nieuwe seizoen bij een van onze 
lezingen of excursies. Of kom een kijkje nemen op 
één van de maandelijkse inloop-ochtenden in het 
Jan Verwey Natuurcentrum. 
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Jelle van Dijk geridderd 
 
Peter Spierenburg 
Zijn mobiele telefoon stond aan en er was bereik 
aan boord van de veerboot van Kiel naar Estland. 
Zo kreeg Jelle van Dijk op vrijdag 25 april 
burgemeester Harry Groen aan de lijn. Deze belde 
vanaf het gemeentehuis nog tijdens de 
uitreiking van de Koninklijke 
Onderscheidingen, de ‘lintjes’. Reden: 
Jelle ontving zelf de onderscheiding 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Dat hij niet was verschenen op het 
gemeentehuis kon gebillijkt worden 
want als je op een boot zit (of zoals de 
krant berichtte op ‘zijn’ boot) dan kun 
je vanzelfsprekend niet aanwezig zijn. 
Voor het opspelden van de 
onderscheiding zal nog een gelegen-
heid gevonden moeten worden, maar 
dat dit moet gebeuren, staat vast, want 
deze zaken zijn onderworpen aan een 
strak protocol. 
 
Dat Jelle zich in Noordwijk 
verdienstelijk heeft gemaakt, is bekend, 
maar de onderscheiding gaat verder 
dan dat. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
betekent een erkenning dat zijn inspanningen niet 
alleen lokaal maar ook regionaal tot zelfs landelijk 
hebben doorgewerkt. Zijn lange staat van dienst is 
begonnen bij de Christelijke Jeugbond van 
Natuurvrienden, waar hij een aantal jaar in het 
hoofdbestuur zat. Daar werd ook de basis gelegd 
voor zijn passie voor tellen en onderzoeken. Maar 
vooral ook samen aan de slag: anderen enthousiast 
maken voor onderzoek en bewust maken van de 
waarden van de natuur. Eenmaal gevestigd in 
Noordwijk werd hij, geheel in de Noordwijkse 
traditie van Jan Verwey, gegrepen door het 
zeetrektellen. In de huiskamer van de familie van 
Dijk werd de Club van Zeetrekwaarnemers 
opgericht. Gestandaardiseerd tellen, daar ging het 
om. Nu ruim 35 jaar later en vele ‘zeetrekkaarten’ 
verder, werken de zeetrektellers nog steeds met 
diezelfde methode, daar in de huiskamer ontstaan. 
Ze hebben een schat aan gegevens verzameld, 
waar regelmatig voor onderzoek uit geput wordt. 
In het themanummer ‘Zee en Strand’ van de 
Strandloper zagen we zelf wat van die resultaten.  
 
Tellen is één ding, resultaten kenbaar maken aan 
een groter publiek is voor Jelle nog belangrijker. 
Hij was de drijvende kracht achter de serie van 
drie boekjes van de vereniging, de Vogels en de 
Flora van Noordwijk en de Natuurgids voor de 

Duin- en Bollenstreek. Maar een grote krachttoer 
was ook het boek ‘Randstad en Broedvogels’, een 
boek over de verspreiding van broedvogels in 
Zuid-Holland en een stukje Noord-Holland. Jelle 
was niet alleen de motor hier achter, maar ook de 

troubleshooter.  
Hij nam zelf  de soortteksten 
van de lastige en minder 
populaire vogelsoorten voor 
zijn rekening.  
In de huiskamer bij de familie 
van Dijk verschenen grote 
stapels manuscripten. Als 
eindredacteur wist hij de 
gemêleerde groep schrijvers in 
het gareel te houden en het 
project succesvol af te ronden.  
Nog weer later werd hij lid van 
de eindredactie van het 
landelijke vogeltijdschrift 
Limosa.  
Ook hier was zijn belangrijkste 
insteek dat resultaten van met 
name amateur- ornithologen 
c.q. vogelaars gepubliceerd 

worden. Hij heeft steeds gestimuleerd dat Limosa 
naast beroepsvogelaars, ook de ‘gewone’ vogelaar 
een platform biedt om hun wetenswaardigheden te 
presenteren. 
 
Maar de betrokkenheid eindigt niet bij het 
schrijven, het is ook belangrijk dat er wat mee 
gedaan wordt! Natuurbelangen staan bij Jelle 
steeds voorop. Een belangrijk platform om dit 
geluid te laten horen, was door de jaren steeds het 
Milieuoverleg Duin –en Bollenstreek. Hier wordt 
hij door mede- én tegenstanders gewaardeerd om 
zijn grote deskundigheid, grote veldkennis en 
belangeloze inzet. Een bijzondere prestatie was 
het Natuurbeleidsplan, dat hij voor de gemeente 
Noordwijk heeft opgesteld. Voor de gemeente een 
goede basis om ook via de rijke Noordwijkse 
natuur kwaliteit uit te stralen. Ook voor de 
vereniging is het Natuurbeleidsplan van grote 
waarde in de dialoog met de gemeente – als je 
dezelfde taal spreekt is het tenslotte makkelijker 
om naar elkaar te luisteren. 
 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als 
vereniging zijn we stiekem natuurlijk ook een 
beetje trots op ons erelid Jelle van Dijk. En voor 
zover we daar zelf over kunnen of mogen 
oordelen zou ik toch zeggen – verdiend!  
Jelle, van harte namens de hele vereniging.
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Kom ook eens langs op een inloopochtend! 
 

Een bijzondere vogel in de kijker gehad? Mooie foto’s gemaakt op vakantie, die je graag aan je mede-
natuurliefhebbers wilt laten zien? Een bijzondere vondst gedaan op het strand? Of gewoon lekker 
geïnventariseerd en je bent toe aan koffie na een intensieve ronde? Je bent van harte welkom om je 
ervaringen met ons te delen of een kopje koffie te komen drinken op één van de inloopochtenden in het Jan 
Verwey Natuurcentrum. Juist in deze uurtjes komen de verhalen los. Het Jan Verwey Natuurcentrum is elke 
eerste zaterdag van de maand open van 10.00 – 12.00 uur.  

Ineke van Dijk 
 

 
 

Oude jaargangen gevraagd 
 

In de Jan Verwey Bibliotheek staan behalve veel boeken ook heel wat tijdschriften. Het belangrijkste 
tijdschrift voor onze verenging is natuurlijk ons eigen blad “de Strandloper”. Bij het controleren van de 
jaargangen bleken er nogal wat nummers van de jaargangen 2001, 2002, 2003 en 2004 te ontbreken. 
Natuurlijk zijn er leden die alle Strandlopers bewaren, maar waarschijnlijk zijn er meer leden die af en toe 
eens flink opruiming houden. Als u de bovengenoemde jaargangen wilt afstaan om de serie in het Jan 
Verwey Natuurcentrum compleet te krijgen, neem dan even contact op met Marian van Zijderveld (tel. 
3618636) of Coby van Dijk (tel. 3610833). 
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Verrassend Landgoed Offem 
 

Franciska Faber 
 
Wie langs de Offemweg fietst of wandelt heeft bij 
de ingang van Landgoed Offem vast wel eens 
nieuwsgierig door de tralies van het grote hek naar 
binnen gekeken. In het voorjaar vang je een glimp 
op van statige bomen met daaronder een paars 
tapijt van wilde hyacinthen. Beschaduwde paden. 
Vogelgezang. Het nodigt uit om verder te kijken, 
maar verder dan het hek kom je normaal gesproken 
niet. De huidige graaf van Limburg Stirum – 
eigenaar van landgoed Offem – is zeer gesteld op 
zijn privacy. Maar met dank aan Hein Verkade 
gaat eens per jaar voor leden van de VNVN het 
hek open. Hein heeft jarenlang geïnventariseerd op 
het landgoed en is er ‘kind aan huis’. 
 
Vreemde eend 
De ca. 25 nieuwsgierigen die op dinsdagavond 29 
april met Hein Verkade en Rien Sluijs op stap 
gaan, hebben geluk. De buien zijn weggetrokken, 
de zon komt door en de wind gaat liggen. Het 
levert prachtige plaatjes op van spiegelende vijvers 
en metershoge rododendrons. We blijven al snel 
staan bij een Amerikaanse esdoorn. “Een landgoed 
als dit vraagt veel onderhoud. Deze boom wordt 
binnenkort waarschijnlijk gekapt,” legt Hein uit. 
“Amerikaanse esdoorns maken geen deel  uit van 
onze natuur en dat merk je. Er leven minder 
insecten bij als bijv. rond eiken. Als je ze hun gang 
laat gaan overwoekeren ze binnen 10 of 20 jaar 
alle inheemse bomen. Het is echt een vreemde 
eend in de bijt.” 
 
 

Paradox 
Onderhoud kost geld. Toen de oude gravin 
overleed en haar zoon het landgoed overnam, 
verkocht hij een stukje van het landgoed. Daarop 
zijn nu villa’s gebouwd. Met de opbrengst werden 
de stallen verbouwd tot woonhuizen, sloten 
schoongemaakt en doorkijkjes hersteld. Het is nu 
weer een echt landgoed. Paradoxaal genoeg gaat 
dat een beetje ten koste van de natuur. Rien Sluijs: 
“Veel van de onderbegroeiing is weggehaald en 
juist daar kwamen veel vogels op af. Maar 
gelukkig is er nog genoeg bijzonders te zien.”  
 
Bosuil 
Verdere verrassingen zijn bijvoorbeeld de 
stinzenplanten bijvoorbeeld, zoals Daslook, 
anemonen en Wilde hyacinthen. Of de 
reigerkolonie in de dennenbomen – de jonge 
vogels zijn behoorlijk luidruchtig. Ook de  tjiftjaf, 
het winterkoninkje en de nachtegaal laten zich 
horen. Dat geldt ook voor een paartje buizerds, dat 
al enkele jaren op het landgoed broedt. Ineke en 
Marco spotten eerst één en dan een tweede 
Bosuil.Het valt nog niet mee om hem in de 
verrekijker te krijgen. ”Best kans dat de jonge 
Bosuiltjes hier dichtbij in de bomen zitten,” vertelt 
Hein, “Bosuilen broeden al heel vroeg.” 
 
Alleen leden 
Wie ook een keer Landgoed Offem wil bezoeken, 
moet waarschijnlijk wachten tot volgend voorjaar. 
Let op: omdat slechts een beperkt aantal mensen 
mee kan met de excursie, zijn de Offem-excursies 
alleen voor leden.  

 

 
foto: Franciska Faber  
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WADDENEXCURSIE  2008 
 
De jaarlijkse waddenexcursie gaat dit jaar weer naar een vertrouwde bestemming: het bij velen zeer geliefde 
eiland Vlieland, waar wij het weekend van 19 t/m 21 september zullen doorbrengen in vakantieverblijf 
Twest Endt op de grens van dorp, duin en wad.  
We vertrekken vrijdag aan het eind van de middag en hopen zondagavond weer thuis te zijn.Voor de 
zaterdag en zondag worden fietsen gehuurd.  
Het traditionele waddenweekend is altijd een van de hoogtepunten uit het verenigingsjaar en biedt naast de 
waarneming van talloze vogels, planten, vlinders en paddestoelen ook de mogelijkheid met de eigen leden 
nader kennis te maken.  
De meer deskundige leden willen hun kennis daarbij graag delen met de nog beginnende waarnemer. 
U begrijpt deze kans mag u niet voorbij laten gaan. Meldt u daarom snel aan – het maximum aantal 
deelnemers is ca.35 – bij voorkeur voor half juli door overmaking van  een bedrag van € 85.00 op 
rekeningnummer 2573795 ten name van  Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk onder 
vermelding van Waddenexcursie 2008 en uw naam. 
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van het betreffende bedrag. 
 
Om de organisatie soepeler te laten verlopen wil ik u 
vragen zich bij voorkeur ook per e-mail bij mij op te 
geven. 
Voor zover van toepassing ontvang ik daarbij graag 
de volgende gegevens: 

- Wilt u chauffeur zijn (vergoeding benzine / 
parkeerkosten) 

- Vertrekt u op eigen gelegenheid naar de boot 
(beperkte vergoeding vervoerskosten) 

- Neemt u uw eigen fiets mee naar Vlieland 
 
Koene Vegter 
Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk  
071-3615044 
koenevegter@planet.nl 
    
 

Over houtwormen en braakballen 
Hoe vergaat het de secretaris 

 
“Wie is die mevrouw die foto’s maakt?” vraagt een 
aantal leden aan voorzitter Peter Spierenburg, 
terwijl ik enkele foto’s maak van orchideeënkenner 
Bert Broekhuis en zijn publiek.  NENS, de lokale 
omroep, heeft gevraagd om een verslag van 
Broekhuis’ lezing voor de Kabelkrant. En 
aangezien pers & publiciteit taken zijn van de 
secretaris, stond ik die foto’s te maken. Maar het is 
me wel duidelijk dat ik ook nog wat aan mijn eigen 
publiciteit moet werken. 
 
Inmiddels draai ik al meer dan een half jaar mee en 
in de Algemene Ledenvergadering van maart ben 
ik officieel benoemd. Ik voel me al behoorlijk thuis 
bij de vereniging en ben ook al wat wijzer 
geworden. Vooral tijdens de eerste vergaderingen 
kwam ik nog wel eens voor verrassingen te staan. 

De dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Als je in 
het Jan Verwey Natuurcentrum nietsvermoedend 
een kuipje Bona opentrekt, kun je zomaar een 
braakbal tegenkomen.  
Of zoals tijdens mijn eerste (proef)vergadering. 
Agendapunt 4. Kalmpjes meldt Ineke van Dijk dat 
ze de uil in de vriezer heeft gedaan. Niemand 
reageert. Ik vraag me verbijsterd af waar ik terecht 
ben gekomen? Medebestuurslid Ruurd Eisenga 
moet lachen om mijn niet begrijpende blik. Dan 
blijkt dat onze opgezette Oehoe last heeft van 
houtwormen. Enkele andere vogels hebben er 
waarschijnlijk ook last van. En dé manier om 
daarvan af te komen is de vogels enkele maanden 
in de vriezer te zetten. We hebben dus een schema 
welke vogel wanneer in de vriezer moet. Aha.   
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Standaard staan ook ‘beleidsissues’ op de agenda 
van de bestuursvergadering. Daar heb ik nog 
weinig kaas van gegeten. Hoe zit bijvoorbeeld de 
lokale politiek in elkaar? En hoe werkt een 
inspraakprocedure, zoals nu bij de strandnota? Het 
is me inmiddels wel duidelijk dat er doorlopend 

beleidsissues zijn, waar je als vereniging een 
vinger aan de pols moet houden. Gelukkig zijn 
mijn medebestuursleden daar goed in thuis. 
 
Franciska Faber 

 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Dick Mol, Wilrie van Logchem, Kees van 
Hooijdonk & Remie Bakker 2007.  
De Sabeltandtijger uit de Noordzee.  
Uitg. Drukware. 158 p. Prijs € 39,50. 
 

 
 
Op 16 maart 2000 wordt door de Urker viskotter 
UK33, in het gebied van de Bruine Bank in de 
zuidelijke Noordzee, een bijzonder bot opgevist. 
De bemanning is wel gewend aan het opvissen van 
botten. In dit deel van de Noordzee worden 
regelmatig allerlei botten van uitgestorven dieren 
opgevist. Ook deze keer worden alle botten 
verzameld in een kist, die bij thuiskomst in Urk 
door Klaas Post, verzamelaar en verbonden aan het 
Natuurhistorisch Museum van Rotterdam, wordt 
opgehaald. Het kaakfragment dat Post in de kist 
aantreft, blijkt bij nader onderzoek afkomstig te 
zijn van een sabeltandtijger Homotherium latidens. 
Fossiele overblijfselen van deze soort zijn in 
Europa erg zeldzaam. De sensatie neemt nog toe 
als blijkt dat dit kaakfragment ‘slechts’ 28000 jaar 
oud is. Tot nu toe werd aangenomen dat de 

sabeltandtijger al 300.000 tot 400.000 jaar geleden 
was uitgestorven. 
De naam sabeltandtijger is algemeen bekend, maar 
de auteurs maken duidelijk dat dit roofdier weinig 
met de ons bekende tijger te maken heeft. In het 
boek wordt daarom meestal van sabeltandkat 
gesproken. 
Dat over zo’n betrekkelijk klein botfragment (niet 
groter dan een volwassen hand) een heel boek kan 
worden geschreven, wordt natuurlijk veroorzaakt 
door het belang van deze vondst, maar komt ook 
voort uit het aanstekelijke enthousiasme van de 
auteurs om zoveel mogelijk over deze vondst te 
vertellen. Het boek blinkt uit in eenvoudig 
taalgebruik en is zeer toegankelijk geschreven. De 
lezer wordt als het ware de paleontologie (de 
wetenschap die zich bezig houdt met overblijfselen 
van uitgestorven organismen) ingezogen. Veel 
aandacht gaat uit naar de omgeving waarin de 
sabeltandkat leefde. Hoe zag het landschap er in de 
zuidelijke Noordzee toen uit. Welke dieren kwam 
de sabeltandkat op zijn zwerftochten tegen? Zo 
maakt de lezer kennis met de Mammoet Steppe 
waarin soorten als de zuidelijke mammoet, de 
mastodont en de steppewisent leefden. Uitgebreid 
wordt ingegaan op de Noordzee als rijke vindplaats 
van duizenden botten van uitgestorven dieren. 
Hierna komen ook andere beroemde vindplaatsen 
aan bod zoals de asfaltputten bij Los Angeles. 
Het op A4-formaat in stevig kaft uitgegeven boek 
is rijk geïllustreerd met foto’s en tekeningen. 
Daarbij zijn ook prachtige tekeningen, waarop de 
sabeltandkat als in een ‘artist impression’, 
rondsluipt in een landschap zoals dat er, naar de 
voorstelling van de auteurs, 28000 jaar geleden 
uitzag. De lay-out is uitermate afwisselend en 
schiet soms door als de leesbaarheid van de tekst er 
onder lijdt. Een wit lettertje op een zwarte 
ondergrond leest niet prettig, maar is nog wel 
duidelijk. Anders wordt dat met kleine, zwarte 
lettertjes op een donkergekleurde ondergrond 
waarbij de lamp hoger gedraaid moet worden om 
de tekst nog te kunnen lezen. Dit zal evenwel 
(terecht!) niemand weerhouden dit bijzondere boek 
aan te schaffen. 

Jelle van Dijk 
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Ibolyka Meijer; stille kracht op de achtergrond 
 
Franciska Faber 
Drinkt u wel eens een kopje koffie in de pauze van 
de lezingen? Bent u wel eens binnengelopen 
tijdens een inloopochtend in het Jan Verwey 
Natuurcentrum? Of hebben uw kinderen een keer 
meegedaan aan het herfstnatuurspel in 
Leeuwenhorst? Dan heeft u – misschien zonder dat 
u het wist – iets gemerkt of ervaren van het werk 
van Ibolyka Meijer. 
 

 
            foto: Ineke van Dijk 
‘Erin geluisd’ 
Ibolyka is al sinds 1987 als vrijwilliger werkzaam 
voor de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk.  Ze is gastvrouw in 
het Jan Verwey Natuurentrum, lid van de 
educatieve werkgroep en zorgt dat de koffie klaar 
staat als er een lezing is. “Jaren terug ben ik er 
eigenlijk ‘ingeluisd’,” zegt Ibolyka lachend. “Dat 
ging via mijn man en mijn zoon. Wij komen zelf 
uit Katwijk, maar mijn zoon zat hier op de 
Willibrord mavo en ging naar de jeugdclub van 
Dick Passchier. Tja, dan rij je een keer met een 
excursie of je helpt elders een handje. Mijn man 
deed ook het een en ander voor de vereniging en 
toen hij overleed heb ik het overgenomen. Het 
koffiezetten voor de lezingen of vergaderingen 
nam ik op een gegeven moment over van Annie 
van den Oever.” 
Weteringkade 
Ibolyka begon als gastvrouw toen het Jan Verwey 
Natuurcentrum nog gevestigd was aan de 

Weteringkade. “We waren toen nog op woensdag-, 
zaterdag-en zondagmiddag open. En er kwam 
aardig wat bezoek. Bijvoorbeeld kinderen die met 
school in het centrum geweest waren en nog eens 
op hun gemak wilden rondkijken. Ze konden een 
speurtocht doen langs het diorama. Later werd ik 
ook gevraagd door het IVN voor de activiteiten 
met de scholen. Daar doe ik nog steeds aan mee, 
maar nu organiseert de Educatieve Werkgroep 
alles.” 
De inloopochtenden zijn tegenwoordig eens in de 
maand op zaterdagochtend. Ibolyka: “Omdat we 
op een tijdelijke locatie zitten doen we het nu 
zonder diorama. Dat is wel jammer. Maar we 
hebben nu kleurplaten, een knoppenkast, een 
voeldoos, een vissenbak en natuurlijk een pc.”  
 
Iedereen kan het 
Gastvrouw zijn is niet moeilijk. Ibolyka: “Iedereen 
kan koffie zetten. En je hoeft geen expert te zijn op 
het gebied van natuur. Dat ben ik ook niet. 
Interesse is voldoende. Sowieso ben je met z’n 
tweeën. En als er eens een specifieke vraag komt, 
dan loopt er eigenlijk altijd wel een van de leden 
rond die je kunt vragen. Of je zoekt het op in de 
bibliotheek.”  
Vogelgeluiden 
Nu heeft Ibolyka in de loop van de tijd wel het een 
en ander opgestoken. Ibolyka:”Soms via mijn 
zoon. En bij het herfstnatuurspel zit ik altijd op 
dezelfde post. Dan moeten kinderen vijf 
vogelgeluiden herkennen. Dus die kan ik inmiddels 
dromen! En ik heb ook heel wat lezingen gehoord. 
Hoewel ik moet bekennen dat Nel (Nooijen - red.) 
en ik hem in de pauze ook wel eens gesmeerd zijn. 
De een vertelt gewoon wat boeiender dan de 
ander…”  
Plezier 
Het meeste plezier beleeft Ibolyka aan de bezoeken 
van de scholen en in het bijzonder aan het 
Herfstnatuurspel in Leeuwenhorst. “Driehonderd 
kinderen die een speurtocht in het bos doen, met 
opdrachten – dat is een belevenis. Iedereen is 
enthousiast en de kinderen vinden het gewoon heel 
leuk. Je krijgt na afloop altijd heel veel positieve 
reacties.” 
Nieuwe locatie 
Ibolyka wordt dit jaar 68, maar gaat zolang het kan 
gewoon door. “Ik ben benieuwd hoe het straks op 
de nieuwe locatie wordt. Overigens moet het wel 
passen met mijn andere activiteiten. Ik ben 
namelijk ook nog koster van de katholieke kerk in 
Katwijk.” 
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Ook gastheer of gastvrouw worden? 
De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk is nog steeds op zoek naar vrijwilligers 
die gastheer of gastvrouw willen zijn tijdens de 
maandelijkse openstelling van het Jan Verwey 
Natuurcentrum aan de Duinweg 13a in Noordwijk. 
Samen met uw collega gastheer of gastvrouw zet u 
koffie en spullen klaar voor mogelijke bezoekers. 
Spelletjes voor de kinderen bijvoorbeeld, waar u wat 
uitleg bij geeft. Zo nodig beantwoordt u vragen van 
bezoekers. U hoeft geen natuurkenner of vogelaar te 
zijn. Enige interesse in de natuur en gevoel voor 
gastvrijheid is voldoende! 

 
De inloopochtenden staan gepland op elke eerste 
zaterdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur. Ze zijn 
ook een ontmoetingsplek voor leden van de 
vereniging, die regelmatig binnenlopen. 
 
Wilt u meer weten of wilt u zich opgeven als gastheer 
of gastvrouw?  
Neem dan contact op met Ingrid van der Meulen via 
e-mail iwemko@casema.nl of via telnr. 071-
3611846.

 
 

 
SURINAME 
 
Als je wilt gaan vogelen in Suriname kan je niet om 
François Haverschmidt heen. Deze kleinzoon van de 
volksdichter met dezelfde voor- en achternaam, beter 
bekend als Piet Paaltjes, verbleef een deel van zijn 
werkzame leven in het voormalige gebiedsdeel. 
Hij werkte daar bij de rechterlijke macht, maar 
bestudeerde in zijn vrije tijd de vogels. Zijn 
bevindingen legde hij in een boek vast dat in 
1968 uitkwam. Een dikke pil, die in een kleine 
oplage verscheen, wel in 1971 ongewijzigd werd 
herdrukt, maar inmiddels een verzamelitem is 
geworden. 
Lange tijd geleden was ik eens met Johan 
Moerkerk in het museum voor natuurlijke 
historie in Leiden. Wij verzamelden daar wat 
gegevens voor het eerste boekje over de vogels 
van Noordwijk. Aan het eind van het bezoek 
wilden we ook het vijfdelige standaardwerk van 
Van Oort inzien. Dit moest echter gebeuren op 
de kamer van de conservator, Gerlof Mees. 
Nadat deze had gehoord dat we uit Noordwijk 
kwamen, ontstond er al snel een geanimeerd 
gesprek. Het bleek namenlijk dat hij een zoon 
van Mea Verwey was, dus oom moest zeggen tegen 
Jan Verwey. Samen met zijn vrouw bewerkte hij het 
boek van Haverschmidt en vulde het aan met recente 
gegevens. Ook dit werd weer een lijvig boek, zelfs 
nog wat groter van formaat dan de eerste druk.  
 

Haverschmidt beperkte zich wat betreft de vogels niet 
tot Suriname. Hij bezat een uitgebreide bibliotheek, 
die vogels en gebieden over de hele wereld 
beschrijven. Vlak voor zijn dood is deze collectie 
geveild, waarbij de veilingcatalogus nu nog als een 
naslagwerk wordt beschouwd. Zijn interesse in de 
Europese vogels blijkt uit een drietal boekjes die hij 
schreef over de Grutto, de Zwarte Stern en de 
Ooievaar. In dit laatste werkje, dat hij overigens in 
Suriname schreef, beschrijft hij in eenvoudig Engels 
over de broed- en trekgewoonten van de Ooievaar. 
Het kwam in 1949 uit, in een tijd dat we nog volop 
ooievaars hadden. Nadat ze vrijwel als broedvogel 
waren verdwenen zijn ze inmiddels, door een fok-
programma, weer terug van weg-geweest. Ook in 
onze omgeving. Zowel in Lisse als in Warmond 
brengen ze weer hun jongen groot. Zij hebben 
kennelijk iets tegen Noordwijk. Tot twee maal toe is 

er een nest op een paal 
voor ze geplaatst, meer 
verder dan een 
(afgeschoten) nijlgans 
is het als broedvogel 
niet gekomen. Ook uit 
het verleden is niets van 
broeden bekend. Op 
oude prenten van 
dorpen en steden in de 
omgeving zie je nogal 
eens een nest afgebeeld. 
Van de prenten die van 
Noordwijk zijn bekend 
is dat echter niet het 
geval. We hebben het 
hier altijd zonder die 
geluksbrengers moeten 
stellen.  

 
Onze zwart-witte ooievaar komt ook in Suriname niet 
voor. Wel een variant met een kale kop. Maar, er zijn  
de Rode Ibissen! Meer oranje dan rood! Als die in 
een troepje over je heen vliegen is de heimwee naar 
het Noordwijkse strand onmiddellijk over.   
       
W. Andelaar      
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Oud Nieuws: Met Jan Strijbos in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen 

 
Kees Verweij 
 
Velen van ons bezoeken regelmatig de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, een prachtig 
natuurgebied tussen Noordwijk en Zandvoort. Je 
kunt er eindeloos dwalen en genieten van de vele 
verschillende vogels, planten, paddestoelen, 
zoogdieren enz. enz. 
Dit was vroeger wel anders en één van de 
weinigen, die al in de twintiger jaren van de vorige 
eeuw daar rondzwierf, was Jan Strijbos, die onder 
de ouderen van ons bekend is als een boeiende 
spreker met zijn prachtige films over meest verre 
oorden als IJsland, Nieuw Zeeland e.d. Zo heeft hij 
bijvoorbeeld begin jaren tachtig ook nog één van 
de eerste natuurtentoonstellingen van onze 
vereniging geopend in de Hervormde Kapel te 
Noordwijk aan Zee. Tot slot is hij bij velen bekend 
door zijn boeiend geschreven vogelboeken. 
Zo trof ik onlangs één van zijn eerste boeken aan, 
getiteld “Waar de stilte spreekt”.  
In dit boek beschrijft hij zijn belevenissen in 
verschillende delen van Nederland, waaronder ook 
zijn omzwervingen in de Amsterdamse Water-
leidingduinen. Voor hem was dat toen geen 
grootscheepse onderneming, want hij woonde 
destijds in Heemstede. In het hoofdstuk “In de 

zeeduinen” neemt Jan Strijbos u mee naar plekjes, 
die u misschien nog wel herkent, maar die 
ongetwijfeld in de loop van de tijd toch wel 
behoorlijk veranderd zijn.  
 

 
Jan Strijbos in gesprek met Kees en Hein  
 
Ook de vogelpopulatie verschilde behoorlijk. 
Visdiefjes en Zilvermeeuwen konden er nog 
ongestoord broeden vanwege het ontbreken van de 
Vos, maar laten we de Vos niet van alles de schuld 
geven. Er zijn ook vogels bijgekomen, die er 
vroeger niet waren. 
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Bijzondere planten in de Duin- en Bollenstreek in 2007 
 
Martien de Graaf & Jelle van Dijk 
 
Voor de tiende maal sinds het verschijnen van de 
Flora van de Duin- en Bollenstreek in 1994 volgt 
hier een overzicht van bijzondere plantenvondsten 
in onze regio. Het zal trouwe lezers van deze 
afleveringen niet verbazen dat wederom veel 
vondsten uit het straatmilieu komen. Daarnaast 
blijven de natuurontwikkelingsprojecten in de 
duinen en het Langeveld voor leuke vondsten 
zorgen. In de hieronder volgende lijst worden eerst 
de soorten besproken die nieuw zijn voor onze 
regio. Daarna volgen de vondsten van zeldzame 
soorten. In beide rubrieken zijn de soorten op 
alfabetische volgorde gerangschikt op hun 
wetenschappelijke naam.   
De voorgaande aanvullingen zijn in de volgende 
afleveringen van de Strandloper te vinden: 

- 28e jaargang nr. 4 (december 1996) 
- 30e jaargang nr. 1 (maart 1998) 
- 30e jaargang nr. 4 (december 1998) 
- 32e jaargang nr. 1 (maart 2000) 
- 33e jaargang nr. 1 (maart 2001) 
- 34e jaargang nr. 1 (maart 2002) 
- 36e jaargang nr. 2 (juni 2004) 
- 37e jaargang nr. 2 (juni 2005) 
- 39e jaargang nr. 2 (juni 2007) 

 
 
Nieuw voor de Duin- en Bollenstreek 
 
Stomphoekig sterrenkroos  Callitriche 
obtusangula 
Op 14 juni 2007 verzamelde JvD een 
sterrenkroossoort in de nieuwe duinbeek in het 
Langeveld (blok 24-57-25). Onder de binoculair 
bleek het om bovengenoemde soort te gaan. 
 
Gewone ijzervaren  Cyrtomium falcatum 
In september 2007 vond Casper Zuyderduyn op de 
kademuur van de Prins Hendrikkade in Katwijk 
(blok 30-26-13) twee exemplaren van deze soort 
die ook wel Hulstvaren wordt genoemd. Op dit 
deel van de kademuur stonden nog meer 
interessante soorten! 
 
Klein robertskruid  Geranium purpureum 
In 2007 werd door MdG veel aandacht besteed aan 
deze nieuwe soort wat betreft determinatie en 
groeiplaatsen.  
In het FLORON-district Hollands Duin werd deze 
plant in 14 km-hokken op stations en 
spoorwegovergangen gevonden (o.a. 5 in Haarlem, 
3 in Den Haag en 4 in omgeving Waddinxveen). In 
onze regio komt deze soort voor tussen de rails bij 

station Voorhout (blok 30-17-54). Er werd 
vastgesteld dat deze soort enkele weken eerder 
(begin april) begint te bloeien dan het Robertskruid 
(Geranium robertianum). 
 
Liggend hertshooi  Hypericum humifusum 
Bij haar floristisch onderzoek in 2007 vond Dicky 
Ringelberg deze soort in het natuur-
ontwikkelingsgebied van het Langeveld (blok 24-
57-25). Liggend hertshooi is op de zandgronden 
van Oost- en Zuid-Nederland wijd verspreid, maar 
in het duingebied een zeer zeldzame soort. 
 
Parelvederkruid  Myriophyllum aquaticum 
Op 30 oktober 2007 vond JvD een groeiplaats van 
ongeveer 10 vierkante meter in een vijver langs de 
Duinwetering bij de ingang van de wijk Grashoek 
in Noordwijk-Binnen (blok 30-17-21). 
Determinatie werd bevestigd door Martien de 
Graaf. Vermoedelijk is deze soort hier beland na 
het schoonmaken van een tuinvijvertje want deze 
waterplant is te koop in tuincentra zoals in 
TuinExtra aan de Van Berckelweg. 
 
Klavervreter  Orobanche minor 

Op 20 mei vond JvD vele tientallen bloeiende 
exemplaren langs de zuidelijke rondweg van 
Voorhout (blok 30-17-45). Vermoedelijk is er zaad 
meegekomen met een zaadmengsel dat hier is 
uitgestrooid. Ruim tien jaar geleden was hier ook 
zaad gestrooid en kwamen soorten als Kleverige 
ogentroost en Perzische klaver te voorschijn. 
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Baardgras  Polypogon monspeliensis 
Op 3 juli 2007 vonden Joop Kortselius en JvD zo’n 
20 planten van deze soort in vochtig zand langs de 
duinbeek in het Langeveld (blok 24-57-25). De 
determinatie werd bevestigd door Wout Holverda 
van het Nationaal Herbarium in Leiden. 
 
Nieuwe vindplaatsen van zeldzame soorten 
 
Alsemambrosia  Ambrosia artemisiifolia 
Op 15 september 2007 trof JvD 20 ex. aan in een 
wegberm van de wijk Duinpark in Noordwijk aan 
Zee (blok 30-17-21). Dit was bij een tuin waar het 
gehele jaar vogels worden gevoerd. Op 6 februari 
2008 schreef Koos Dijksterhuis in Trouw over de 
verspreiding van deze soort via vetbollen. In 
Duitsland zijn al ambrosiavrije vetbollen te koop. 
Bekend is dat het stuifmeel van deze plant erg 
hinderlijk voor hooikoortspatiënten kan zijn. 
 
Hondskruid   Anacamptis pyramidalis 
Op 10 juli 2007 trof Willem van Duyn 7 ex. aan in 
de Guytedel (blok 30-16-54). Deze groeiplaats ligt 
ongeveer één km verwijderd van de grote 
groeiplaatsen verder noordwaarts in dit duingebied. 
In voorgaande jaren werd in de Guytedel soms één 
ex. gevonden. 
 
Zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum 
In september 2007 vond Casper Zuyderduyn 
enkele planten op de eerder genoemde kademuur 
langs de Prins Hendrikkade in Katwijk (blok30-26-
13). In de jaren negentig was deze soort te vinden 
aan de noordzijde van het kanaal in de hoek bij het 
gemaal. 
 
Tongvaren  Asplenium pendrium 
Op de eerder genoemde kademuur stonden ook 
flink uitgegroeide Tongvarens. De Tongvaren werd 
in december 2007 door MdG ook gevonden aan de 
Sportlaan in Hillegom (blok 24-58-14). Langs de 
Vinkenweg in Rijnsburg (blok 30-27-21) bleken 
enkele exemplaren tussen de lage struiken van een 
perk te staan. 

 
 

Steenbreekvaren Asplenium trichomanum 
Op dezelfde kademuur trof Casper Zuyderduyn 
ook een aantal goed uitgegroeide planten van deze 
varensoort aan. Dit fraaie varentje werd in 1982 

voor het laatst in ons gebied gevonden. MdG vond 
de soort toen op het kerkhof van de Ned. Herv. 
Kerk in Sassenheim. 
 
Muurvaren Asplenium ruta-muraria 
Op de kademuur langs de Prins Hendrikkade in 
Katwijk groeien ook tientallen exemplaren van 
deze soort. 
 
Selderij   Apium graveolens 
Op 10 juni 2007 zag JvD zo’n 15 bloeiende 
planten in de strook natuurontwikkelingsgebied 
tussen de spoorlijn en de trekvaart bij 
Noordwijkerhout (blok 30-18-11). 
 
Zilte zegge   Carex distans 
Op 25 mei trof JvD ruim 20 bloeiende pollen aan 
langs de NW-oever van het Oosterduinse Meer 
(blok 24-57-35). In het verleden werd deze soort 
hier ook enkele malen gezien, maar nooit zo talrijk. 
 
Zeekool  Crambre maritima 
Op 22 juli 2007 vond Joost Bouwmeester een zeer 
fors exemplaar in de zeereep op ongeveer 800 m 
ten noorden van de bebouwing van Noordwijk aan 
Zee (blok 30-17-11). 
 
Moeraswespenorchis  Epipactis palustris 
Op 21 juni 2007 werden door Herbert Lange 2 ex. 
gevonden op het terrein van de Noordwijkse 
Golfclub (blok 24-57-33). Deze soort was nog niet 
bekend van dit terrein. Wel staat hier al vele jaren 
de Rietorchis, in 2007 met meer dan 100 ex. net op 
de grens van de blokken 25-57-23 en 25-57-33. 
 
Glanzende ooievaarsbek  Geranium lucidum 
Hoewel deze soort reeds eerder in onze regio werd 
waargenomen, ontdekte MdG deze plant in 2007 
voor het eerst in Noordwijk. Op 30 mei werd een 
groeiplaats aangetroffen tussen het plaveisel van de 
Wassenaarsestraat (blok 30-17-31). 
 
Grote waternavel  Hydrocotyle ranunculoides 
Op 30 januari 2007 trof JvD enkele forse pollen 
aan in het bosgedeelte van Willem van den Bergh 
in Noordwijk (blok 30-16-55). Deze plek ligt 
ongeveer 200 meter van de sloot waarin deze soort 
veel heeft gestaan, maar waar de soort verwijderd 
is. In december 2007 bleken deze ‘landplanten’ het 
nog prima te doen. 
Eveneens in december 2007 vond MdG langs de 
Leidse Vaart op veel plaatsen (blokken 24-58-23, 
24-58-42, 24-58-51, 24-58-52, 30-18-11, 30-17-24, 
30-17-25, 30-17-34) vele kleine drijvende plantjes. 
Mogelijk betreft het hier plantendelen die tijdens 
de schouw zijn losgeraakt en vervolgens zijn 
blijven hangen in de oeverbegroeiing. Bij steile 
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kanten zonder waterplanten was deze soort niet te 
vinden.  
 
Glad biggenkruid  Hypochaeris glabra 
Op 3 juli 2007 vonden Joop Kortselius en JvD 
enkele planten in het natuurontwikkelingsgebied 
Langeveld, dichtbij de oeverzwaluwenwand (blok 
24-57-25).  
Deze zeldzame soort groeide in 1991 met 
duizenden exemplaren op het zandlichaam langs de 
N206 bij De Zilk. 
 
Tweekleurig springzaad  Impatiens balfourii 
Na eerder gevonden te zijn in Voorhout, 
Sassenheim, Noordwijkerhout en Lisse werd de 
soort door MdG op 16 juli 2007 ook gevonden in 
Noordwijk en wel in de De la Bassecour 
Caenstraat tussen het plaveisel (blok 30-17-31/32). 
 
Rechte rus  Juncus alpinoarticulatus 
Tot het verschijnen van de 23e druk van Heukels’ 
Flora van Nederland werden bij Juncus 
alpinoarticulatus twee subspecies onderscheiden: 
Duinrus (subsp. atricapillus) en Alpenrus (subsp. 
alpinoarticulatus). De Duinrus nam de laatste tien 
jaar toe door het uitvoeren van allerlei 
natuurontwikkelingsprojecten in de duinen zoals 
het uitgraven van de Guytedel en andere 
duinvalleien en het dempen van het Van Limburg 
Stirumkanaal. In 2007 stelde Dicky Ringelberg 
deze, nu Rechte rus geheten, soort ook vast in het 
Langeveld (blok 24-57-25). 
 
Gele maskerbloem  Mimulus guttatus 
Op 6 juni 2007 vond JvD ruim tien bloeiende 
planten langs een watergang in het middengebied 
(blok 30-17-31).  
Op 10 juni was JvD op het terrein van het PPO in 
Lisse om daar de aangelegde natuurvriendelijke 
oevers (op het eigen terrein van het instituut) te 
bekijken. Behalve een gekweekte pijlkruidsoort 
met stompe bladtop zag hij daar ook op vele 
plaatsen de Gele maskerbloem aangeplant. De 
watergangen bij het PPO staan in open verbinding 
met de zanderijvaarten in de omgeving. 
 
Witte waterkers  Nasturtium officinale 
Vermoedelijk wordt deze soort nogal eens over het 
hoofd gezien gelet op de sterke gelijkenis met de 
algemene Slanke waterkers.  
In de Flora van de Duin- en Bollenstreek worden 
alleen enkele vondsten in de zuidelijke AWD 
genoemd. In mei 2007 stond de Witte waterkers 
met enorme kussens in de sloot langs de 
Northgodreef die het kwelwater uit het Duinpark 
afvoert (blokken 30-17-21/22). Ook in de 
kwelsloot langs de Duinweg richting Puik en Duin 

(blok 24-57-52) werd de Witte waterkers 
aangetroffen. 
 
Klein glaskruid  Parietaris judaica 
Op de kademuur langs de Prins Hendrikkade 
stonden enkele forse pollen van deze soort. Al 
eerder was deze soort hier door MdG aangetroffen. 
Klein glaskruid werd op 15 juni 2007 door JvD 
ook gevonden in een ruderaal hoekje van de 
Noordwijkse Golfclub (blok 24-57-33). 
 
Kogelduizendknoop Persicaria capitata 
Op 17 september 2007 vond JvD enkele planten in 
een steegje in de wijk Boerenburg in Noordwijk 
(blok 30-17-32). 
 
Watersla  Pistia stratiates 

 
 
Op 2 november 2007 trof JvD enkele planten aan 
in een vijver op de Willem van den Bergh stichting 
(blok 30-16-55). Deze vijver stond twee jaar 
geleden vol met Grote waternavel. 
 
Kransmuur  Polycarpon tetraphyllum 
In 2007 vond MdG deze soort voor het eerst in 
Noordwijk en Hillegom.  
Op 3 juni was dit in de De la Bassecour Caenstraat 
en de Kruizemunt in Noordwijk-Binnen (blok 30-
17-31) en in Hillegom op 7 juli in de Michiel de 
Ruyterstraat (blok 24-58-15).  
Alleen in Sassenheim en Noordwijkerhout is deze 
tot voor kort nog onbekende soort in ons land nu 
nog niet gevonden. 
 
Knopbies   Schoenus nigrans 
Bij het Vogelenveld waren op 7 juni 2007 op twee 
(reeds lang bekende) plaatsen bloeiende planten te 
zien (blok 24-47-42). 

 
 Foto’s: http://nl.wikipedia.org
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Een weekje Lesbos 
 
Hein Verkade 
Ons plan was om in de voorjaarsvakantie een 
weekje naar Kreta te gaan. Bij het reisbureau bleek 
dat we tamelijk laat waren met boeken.   Er was 
alleen nog een 4-persoons appartement in Skala 
Kallonis op Lesbos beschikbaar. De plannen 
werden bijgesteld en direct gereserveerd. 
Thuisgekomen eerst eens even gegoogled waar we 
nu precies terecht zouden komen. Al gauw blijkt 
dat ons appartement vlakbij een fantastisch 
vogelgebied ligt, en nog in de beste tijd van het 
jaar ook! Dit werd daarna alleen maar bevestigd 
door de enthousiaste verhalen van medevogelaars 
uit de vereniging. Het leek wel of de halve club er 
al was geweest. 
Op 2 mei stijgen wij op richting Griekenland. Het 
eiland Lesbos is ongeveer zo groot als de provincie 
Utrecht en telt zo’n 100.000 inwoners. Het ligt 
slechts twaalf kilometer van de Turkse kust. Pas in 
1912 wordt het na ruim vijf eeuwen overheersing 
op de Turken heroverd. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat er nog steeds veel militaire bases 
zijn op het eiland. Aangekomen krijgen we direct 
de sleutel van de huurauto en uitleg waar de toeter 
zit.  Of we de auto bij terugkomst maar gewoon 
langs de weg willen zetten met het sleuteltje erin. 
Het leven is net zo moeilijk als je het zelf maakt, 
lijkt de Grieken op het lijf geschreven.  
Skala Kallonis ligt aan een grote baai midden op 
Lesbos. Er lopen diverse riviertjes door het vlakke 
gebied en er ligt een uitgebreid complex met 
zoutpannen. De meest algemene soort blijkt de 
vogelaar zelf te zijn. Natuurlijk kom je dan ook 
oude bekenden tegen.  
Wat direct opvalt is dat je overal om je heen 
Kuifleeuweriken hoort. Goede tweede en derde 
zijn de Grauwe Gors en de Zwartkopgors. De 
laatste heeft de sympathieke gewoonte om niet snel 
weg te vliegen waardoor ook de rest van ons gezin 
deze prachtige vogels uitgebreid kan bewonderen.  
De lucht is gevuld met Huiszwaluwen en 
Boerenzwaluwen. De laatste broeden in de 
restaurants tot boven de gedekte tafels! Zij worden 
in ons land uit hygiënische overwegingen zelfs niet 
meer in de veestallen getolereerd. Wij 
Nederlanders hebben last van een soort smetfobie. 
In de dorpen op Lesbos komen nog massaal Turkse 
Tortels en Huismussen voor. Soms zitten daar een 
paar prachtig getekende Spaanse Mussen tussen. 
De enige algemene kraaiensoort is de Bonte Kraai. 
Het ornithologisch hoogtepunt in de omgeving van 
Skala Kallonis is zonder meer het gebied met de 
zoutpannen met de zoete wateren en landerijen 
daaromheen. Er ligt een doodlopend weggetje 

doorheen dat het meeste weg heeft van een soort 
vogelboulevard. Veel huurautootjes bewapend met 
telelenzen rijden stapvoets langs.  Er is dan ook 
heel veel te zien.  De zoutpannen zelf zijn het 
domein van vele honderden Flamingo’s, Kluten en 
Steltkluten. Het brede kanaal direct naast het 
weggetje is gevuld met vele tientallen Bosruiters, 
Kemphanen, Krombekstrandlopers en Kleine 
Strandlopers.  
 

 
Kemphanen, Krombekstrandlopers en Kleine 
Strandlopers. 
 
Zij tanken bij op doortocht naar het hoge noorden. 
Hun kopjes zijn steeds onder water op zoek naar 
allerhande eetbaars. Een aantal strandlopers heeft 
een prachtig warmrood broedkleed. Tussen de 
Kemphanen zit er niet één met een kraag. 
Vermoedelijk zijn het allemaal vrouwtjes. 
Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat 
mannetjes en vrouwtjes op verschillende tijden en 
langs verschillende trekroutes de weg naar hun 
broedgebieden volgen.  
Een Engelse vogelaar komt met ingetogen 
enthousiasme op me af met de mededeling dat er 
een Sporenkievit is gesignaleerd. Deze soort broedt 
vanaf Turkije in oostelijke richting en is in 
Griekenland een zeldzame verschijning. Rond deze 
prachtige vogel lopen een aantal Roodkeelpiepers 
in het lage vochtige gras. Zij zijn net als de 
strandlopers op weg naar de noordkust van Siberië.  
Een Lachstern vliegt over.  
Boven het open water foerageren groepjes 
Witvleugelsterns, Visdiefjes, Witwangsterns en 
Dwergsterns. Dwars door een wat droger gedeelte 
lopen de plaatselijke elektriciteitsdraden.  
Hierop zitten gebroederlijk Boeren- , Oever- en 
Roodstuitzwaluwen te kwetteren. Er zitten ook een 
tiental wat grotere vogels tussen. Het blijken 
Roodpootvalken, turend naar de grond. Regelmatig 
duikt er een naar beneden en komt met een insect 
terug op het draad. De mannetjes vormen de 
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meerderheid. Zij ‘bidden’ soms net als een 
Torenvalk. Dan zijn de zilverkleurige handpannen 
in hun muisgrijze verenpak goed te zien.  De 
vogels op de grond hebben duidelijk niets te vrezen 
van deze insecteneters. Veel Strandplevieren, 
Kortteenleeuweriken en Roodkeelpiepers lopen 
driftig heen en weer. Op de top van een bies zingt 
een Balkankwikstaart zijn eenvoudige liedje. Het is 
een opvallende verschijning met zijn felgele lijf en 
pikzwarte kop.  Alsof dit alles nog niet genoeg is 
staan er ook nog een drietal Vorkstaartplevieren 
fier tussenin en vliegen op de achtergrond twee 
Grielen langs.  Tsjonge, dit gaat mijn stoutste 
verwachtingen te boven. Daar komt nog bij dat 
werkelijk alle vogels zich heel goed laten bekijken. 
Je zou haast denken dat hier nooit wordt 
gejaagd….. Steeds komen er groepjes Bijeneters 
over en cirkelen een drietal Zwarte Ooievaars en 
een Slangenarend hoog in de lucht.  
De volgende morgen staat er een fris 
noordenwindje en daardoor is het net geen 
strandweer. We besluiten het zuiden van het eiland 
te gaan verkennen. Het is een bergachtig gebied 
met in de dalen uitgebreide olijfwilgcomplexen. 
De hogere delen zijn spaarzaam begroeid met 
struiken en bomen. De plantengroei is in dit 
jaargetijde uitbundig. De donkerrode klaprozen 
bloeien in dichte velden die in de Bollenstreek niet 
zouden misstaan! Hiertussen allerlei gele en 
blauwe bloemen zoals Heelblaadjes, Koren-
bloemen en Kuifhyacinthen. Op de kale stenen 
liggen hagedissen in diverse maten en kleuren te 
zonnen. In de struiken zingt een vogeltje dat ik niet 
ken. Even later klimt hij naar boven en laat zich 
goed bekijken. Hij is effen beigegrijs en heeft een 
opvallend lange en licht snavel. Dit moet de Vale 
Spotvogel zijn. Wanneer je zijn liedje een beetje 
onder de knie hebt, blijkt deze oostelijke 
spotvogelsoort redelijk algemeen op Lesbos. De 
zang heeft nog het meest weg van onze Rietzanger, 
Een onverhard pad leidt ons een verlaten kale 
streek binnen. Er rizzelt een slang over de weg. 
Even later zien we een Slangenarend boven het 
gebied zweven. Er staan vier dames naast een auto 
door telescopen te turen. Het zijn Françaises, zo uit 
het mondaine Parijs geplukt. De taal is een 
probleem, maar met wat vogelboeken erbij 
proberen ze ons duidelijk te maken dat zij naar 
Rotsklevers kijken. Even later zien wij ze ook, met 
een Blonde Tapuit ernaast. Dit gebied blijk het 
juiste biotoop voor nog een typisch oostelijke 
vogelsoort, de Bruinkeelortolaan. De oranjebruine 
vogel met grijze kop en baardstreep zit op een 
draad en heeft voer in zijn bek. Op meerdere 
plekken komen we de soort tegen. We rijden 
langzaam als Maaike ineens wijst naar een vogeltje 
vlak naast de auto. Heel langzaam draaien we de 

raampjes open en zitten oog in oog met een hele 
familie Rotsklevers. Rusteloos hippen zij van rots 
tot rots maar komen steeds een jonge vogel voeren 
die op slechts enkele meters van de auto zit te 
wachten. Hij is duidelijk verwant aan onze 
Boomklever maar toont iets bleker.  Janneke en 
Floortje hebben het ook prima naar hun zin want 
deze nieuwe soort betekent alweer een traktatie. 
We dalen langzaam af richting de zee en komen op 
een verlaten kiezelstrand terecht. Het water is nog 
koud maar er liggen genoeg steentjes om over het 
water te keilen. In de glinstering van het water 
vliegen steeds groepjes Yelkouan Pijlstormvogels 
naar het westen. Even later klinkt de opvallende 
roep van Alpengierzwaluwen in de lucht. Wou ! 
het zijn er wel meer dan honderd. Even plotseling 
als zij kwamen verdwijnen ze ook weer. Het zijn 
vast trekkers op doortocht naar het noorden. In een 
poeltje vlak achter het strand zitten stiekem een 
paar Ralreigers en een Woudaapje.  
 

 
Woudaapje  
 
Verderop rijden we een badplaatsje binnen. De 
terrasjes verraden dat hier in de zomer heel wat 
badgasten vertoeven, maar nu is het volkomen 
verlaten. Eén terras is open en we genieten van het 
uitzicht. Er stopt een pick-up waar de nieuwigheid 
van af is. Twee mannen stappen uit. Dit leidt tot 
grote hilariteit want de chauffeur tilt eerst de deur 
uit zijn  auto, stapt uit, en hangt hem daarna weer 
terug. Hij lacht net zo hard mee en loopt weg met  
een doos gereedschap. Het leven is net zo moeilijk 
als je het zelf maakt. Kleine Plevieren baltsen 
ondertussen midden op het asfalt.   
Buiten het 
plaatsje loopt de 
kustweg pal 
langs het strand. 
De struiken aan 
de andere kant 
zitten vol met 
Grauwe 
Klauwieren.  
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Zij zijn vast de nacht ervoor neergestreken na een 
lange tocht over zee. Na een aantal kilometers 
buigt de weg af de bergen in. We stappen 
regelmatig uit om te genieten van het mooie 
uitzicht en een sanitaire stop.  Hierdoor lukt het om 
uitgebreid twee Dwergarenden te observeren, een 
lichte en een donkere vogel. We wanen ons in 
niemandsland. Des te verrassender is het als we 
uiteindelijk een dorp binnenrijden, Agiasos 
geheten. Het lijkt wel alsof de Twintigste Eeuw 
eraan voorbij is gegaan. We lunchen op het 
pittoreske pleintje als ineens de roep van een 
gierzwaluw klinkt. Maar is dit wel een gewone 
gierzwaluw? De roep klinkt iets lager en houdt ook 
wat langer aan. Gewone gierzwaluwen roepen 
‘sriiee sriiee’.  
Het geluid boven Agiasos klinkt slechts eenmaal 
en wat ingetogener ‘srieeuw’. De hoge bebouwing 
en nauwe straatjes gunnen me een beperkt uitzicht. 
Toch blijf ik kijken en ja hoor daar is heel even een 
gierzwaluw te zien. Een bredere, wittere kop en 
een ‘maskertje’ dat aan een Rotszwaluw doet 
denken. Dit moet een Vale Gierzwaluw zijn. Wij 
zijn allemaal in onze nopjes. Ik omdat het 
kennelijk mogelijk is om een Vale Gierzwaluw aan 
zijn geluid te herkennen en de meiden omdat het 
alweer een traktatie oplevert! Na een bezoek aan 
een heetwaterbron is het weer tijd om richting het 
appartement te gaan.  
Via de hostess hebben de dames vernomen dat er 
aan de noordkant van Lesbos een ezeltocht 
gemaakt kan worden. Dus wordt een van de 
volgende dagen richting Molyvos afgereisd. Dit is 
een toeristischer plaatsje met wat meer vertier. Op 
een groezelig plekje naast een vuilnisbelt bevindt 
zich de ‘ezelfarm’ van Kostas.  
 

 
bloemenpracht in de olijfboomgaard  
 
Gedurende het toeristenseizoen rijdt hij dagelijks 
met zijn ezels en daarbuiten werkt hij in de 
olijfboomgaarden. Iedereen krijgt een ezel op 
maat. Een urenlange dwarszit zie ik niet zitten en 
besluit met de groep mee te lopen. Als zij na een 
paar kilometer van het pad afgaan haak ik af en 

blijf in het berglandschap achter. Het geroezemoes 
van de groep verstomt langzamerhand. Nu hoor je 
de vogelgeluiden om je heen. De welluidende zang 
van de Orpheusgrasmus is in stereo te horen. 
Vanuit de dalen klinken overal Nachtegalen en de 
Zomertortels. Het is vrij warm en dus verstandig 
om gewoon te gaan zitten. Er wriemelt een 
vogeltje door de doornstruiken dat zich moeilijk 
laat bekijken. Dan maar een krentenbol erbij en 
wachten. Steeds komt het vogeltje weer terug en in 
een glimp meen ik een vrouwtje Baardgrasmus te 
herkennen. Het nest zit vast in de dichte struik 
naast me. Dan verschijnt een Roodkopklauwier die 
interesse heeft in de grashalmen die door de struik 
heen groeien. Hij pikt de haartjes van de aartjes, 
die vermoedelijk als nestbekleding gaan dienen. 
Dit gebeuren staat de Baardgrasmussen kennelijk 
niet aan. Nu verschijnt pa luid alarmerend met een 
bek vol voer bovenin de struik. Hij laat zich 
prachtig bekijken terwijl de Roodkopklauwier 
onverstoorbaar doorgaat met zijn werk. Na zijn 
vertrek juicht de Baardgrasmus van plezier en laat 
zelfs in de vlucht zijn krassende liedje horen. Dit 
liedje klinkt ook op andere plaatsen. De verborgen 
levende Baardgrasmus is hier algemener dan je 
denkt. Vijf Buizerden miauwen om het hardst rond 
een bergtop aan de overkant. Ook een 
Slangenarend mengt zich in het gewoel. Recht 
boven mij verschijnt nog een roofvogel. Wat is dit 
? een buizerd of toch een arend. De vogel heeft 
lange vleugels en bijna doorschijnende 
handpennen. Hierdoor vallen de zwarte 
okselvlekken extra op. Zijn staart is licht en een 
beetje oranje. Het is een Arendbuizerd! Nog maar 
net bekomen verschijnt een valk vanaf de zeezijde. 
Het silhouet doet denken aan een Torenvalk, maar 
hij is groter , grijzer en met de koptekening van 
een Boomvalk. Dit moet een Eleonora’s valk zijn. 
Hij is zo vriendelijk om vlak naast de 
Arendbuizerd te gaan vliegen waardoor de twee 
goed te vergelijken zijn. Dit moet een mazzeltje 
zijn want Eleonora’s valken verschijnen pas laat in 
het voorjaar vanuit Afrika. Zij hoeven geen haast 
te maken want hun broedseizoen is pas in 
augustus-september. Zij voeden hun jongen met 
zangvogeltjes die dan alweer op de terugweg zijn 
richting Afrika.  
Na enkele uren besef je dat de ezels inmiddels zijn 
doorgelopen en dus wordt rechtsomkeer gemaakt. 
Onderweg zingen overal Merels en Vinken en in 
een hoge boom bewegen twee Staartmezen. Deze 
zijn veel donkerder dan die in Nederland. Langs de 
bergwand draaien Rotszwaluwen en hoog erboven 
zwoegt een Aasgier tegen de noordenwind op.  De 
telefoon rinkelt. De dames zijn weer terug bij de 
farm. De vuilnisbelt is al in beeld als uit een boom 
een ruwe roep klinkt. Kijker erop en dan verschijnt 
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een Kuifkoekoek. Voorzichtig de telescoop 
opgezet en dan blijken het er twee te zijn. Doordat 
de boom nog niet zo ver in blad is zijn zij prachtig 
te zien. Grijze kuif, crème borst en een geparelde 
donkergrijze rug. Eén vogel blijft steeds op zijn 
plaats zitten terwijl de ander door de takken hipt. 
Dan komt hij terug gaat op de rug van de ander 
zitten en voert van bovenaf een rups. Er wordt niet 
gepaard. Dit ritueel herhaalt zich vele malen. Het is 
vast een onderdeel van de paarvorming.  Dan 
wordt het tijd om weer in te pakken, de ezelfarm is 
vlakbij. Bij terugkomst is de stemming van 
iedereen opperbest. De ezeltocht was een enorm 
succes en voor herhaling vatbaar. Dit moest 
natuurlijk gevierd worden, ditmaal met ijs op een 
miniatuur balkonnetje in Molyvos met vergezicht 

over de Egeïsche Zee. Twee langsvliegende 
Audouins Meeuwen zijn een welkome verrijking 
van het meeuwenpalet. 
De dagen hierna gaan de Arendbuizerd en de 
Eleonora’s valk op herhaling boven ons 
appartement. De vogelaars in het appartement 
onder ons worden gewaarschuwd en gezamenlijk 
bekijken we de luchtshow. Ook verschijnen er nog 
drie Zwarte Ooievaars alsof het allemaal nog niet 
genoeg is geweest. 
Natuurlijk hebben we nog lang niet alles gezien op 
Lesbos. Dit is een goede reden om nog eens terug 
te gaan naar dit fantastische eiland. Nadat de 
huurauto is achtergelaten met het sleuteltje erin 
zitten we alweer in het vliegtuig. De week is 
omgevlogen. 

 
 

Mussen 
 

‘t Is maar een mus, hij mist het imposante 
 en ook de kleur is braaf, eentonig gestoffeerd. 

 Maar ik geef toe: het zijn brutale klanten 
 en het pikken van de tafel is volleerd. 

  
 ‘t Is maar een mus, gewoner dan ‘t gewone; 

 ver hoef je voor een musje niet te gaan. 
 Maar ik geef toe: hun brabbelkunsten tonen 

 gezelligheid. Dàt vind ik best wel gaan. 
  

 ‘t Is maar een mus, een vogel van de daken 
 en altijd is hij in de straat present. 

 Maar ik geef toe: als mussen ophef maken, 
 dat heeft wel iets; ze tonen temp’rament. 

  
Gert Slager 
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Opvallende waarnemingen 1e kwartaal 2008 
 
Peter Spierenburg 
 
Mistig Nieuwjaar 
Langzamerhand begint het traditie te worden onder 
Noordwijkse vogelaars om elkaar 1 januari te 
ontmoeten in de zeetrekhut. Begon 2007 
stormachtig, het nieuwe jaar van 2008 werd 
ingeluid met mist. Wellicht mede vanwege het 
overvloedig afgestoken vuurwerk keken de 
waarnemers in een dichte mist. Nu hoeft dat voor 
zeetrek niet altijd slecht te zijn. Eenden worden 
juist bij mistig weer vaak in grote aantallen gezien. 
Maar aanvankelijk leek er dit keer niets te zien. In 
de dichte mist werd wel een Grote Burgemeester 
opgemerkt, een goede start van het jaar. Maar toen 
de mist iets optrok waren daar inderdaad eenden, 
ganzen en een mooie groep Kleine Zwanen. Nog 
weer wat later bleek dat er vele honderden 
Smienten op zee dreven. Het vuurwerk had deze 
vogels blijkbaar uit de polders opgejaagd en doen 
uitwijken naar groot water. 
 

 
Grauwe Ganzen      foto: Jan Hendriks  
 
Ganzen aan de grond 
Overtrekkende groepen ganzen zijn een bekend 
beeld boven Noordwijk. Maar van oudsher komen 
ze in ons waarnemingsgebied nauwelijks aan de 
grond. De laatste jaren lijkt dat wat meer te 
gebeuren. Waarschijnlijk heeft dit alles te maken 
met de groei van de ganzenpopulaties in 
Nederland. In onze regio overwinteren rond de 
Kagerplassen inmiddels vele honderden ganzen, 
met een variatie aan soorten waarvoor je vroeger 
naar Zeeland of naar Friesland moest. In januari 
waren er net buiten ons werkgebied in de 
Boekhorstpolder bij Voorhout verschillende 
soorten ganzen te bewonderen. Naast de inmiddels 
gewone verschijning van Grauwe Gans en 
Canadese Gans, liepen er ook een aantal 

Brandganzen, Toendrarietganzen en Kleine 
Rietganzen. Bijzonder was de Taigarietgans die er 
tussen zat. Deze soort is zeldzaam in West-
Nederland en trok dan ook enige belangstelling. De 
Fagelbrug werd ineens een plek om andere 
vogelaars te ontmoeten. De determinatie van 
Taigarietganzen is vaak lastig, maar in dit geval 
ging het om een ‘klassieke’, waarschijnlijk 
Scandinavische vogel: groot van formaat en een 
relatief lange snavel met veel geel. Op 6 februari 
werd de groep Toendrarietganzen, inclusief de 
Taiga ook gezien in de weilanden bij de 
Fagelsloot. De eerste waarneming van een 
Taigarietgans in ons waarnemingsgebied sinds de 
legendarische strenge winter van 1978/79. 
 

 
Dwerggors  foto: Jan Hendriks  
 
Dwerggors terug 
Een andere publiekstrekker was de Dwerggors, die 
voor de derde achtereenvolgende winter opdook op 
het braakliggende bedrijventerrein van ’s-
Gravendijck. Ook andere overwinteraars voelden 
zich hier thuis. Zo was er een groep van 30 
Boomleeuweriken aanwezig en hielden er zich 
twee Roodborsttapuiten op in een ruiger deel van 
het gebied. Langs de centrale sloot werden tot drie 
Grote Gele Kwikstaarten gezien en af en toe een 
Witgat. Bokjes werden maar een enkele keer 
gezien en Wintertalingen helemaal niet. Met het 
bouwrijp maken zijn de kleine slootjes en natte 
delen van het terrein inmiddels verdwenen. 
 
Zachte winter 
De zachte winter stelde de meeste vogels voor 
weinig problemen. IJsvogels bleven op veel 
plekken aanwezig. Ook na de korte vorstperiode in 
december hielden zich nog minimaal 10 
overwinteraars op in ons waarnemingsgebied. 
Zwartkop, Tjiftjaf en Roodborstapuit kunnen we 



 22 

inmiddels tot de vaste overwinteraars rekenen. 
Hoge temperaturen in januari wekten zelfs een 
Gewone Pad (19 januari) en een Dagpauwoog (22 
januari) extreem vroeg uit hun winterslaap. De 
maand maart was juist weer koud, met bijna 
winterse paasdagen. Er waren dan ook weinig 
vroege aankomsten van zomergasten, maar wel de 
vroegste Boompieper voor ons waarnemingsgebied 
ooit: zingend in de Amsterdamse Water-
leidingsduinen op 14 maart. 
 

 
Grutto  foto: Jan Hendriks  
 
Wachten op de Grutto’s 
Na aankomst uit de overwinteringsgebieden in 
Afrika houden Grutto’s zich eerst een periode in 
groepen op in de buurt van het broedgebied. Na 
verlopen van tijd vallen de groepen uiteen en 
bezetten de broedparen een territorium. In het 
verleden waren er ook in de Elsgeesterpolder en 
Polder Hoogeweg dergelijke concentraties te zien. 
Vooral de omgeving van de molen bij 
Noordwijkerhoek en de zuidwesthoek van Polder 
Hoogeweg waren favoriet. We zien die 
concentraties nu nauwelijks meer, een teken dat de 
gruttostand in de regio een flinke veer heeft 
moeten laten. Dit voorjaar moesten we dan ook 
lang wachten op de eerste Grutto’s. Terwijl er op 
bekende plekken als Starrevaart en het landje van 
Geijsel al weken groepen Grutto’s aanwezig 
waren, zagen we hier de eerste pas op 2 maart. 

Opvallend was dat de eerste vogels zich meteen 
vestigden op de vaste plekken in de polders waar 
ze broeden. De stap van het voorverzamelen wordt 
bij ons tegenwoordig blijkbaar overgeslagen. 
 

 
Watersnippen   foto: Jan Hendriks  
 
Eerste vogels in De Watersnip 
In de loop van januari zijn de werkzaamheden 
voltooid in het nieuwe natuurgebiedje De 
Watersnip. Dit is een plas-dras terrein langs de 
Maandagse Wetering waar voorheen de vogeltoren 
stond. Het gebiedje is aangelegd als compensatie 
voor natuurwaarden die verloren zijn gegaan bij de 
aanleg van het bedrijventerrein Klei-Oost. De hoop 
is dat vooral steltlopers het gebiedje zullen vinden. 
In de eerste maanden van het jaar hebben de eerste 
zich aangediend: Kievit, Witgat en jawel ook een 
keer een flinke groep Watersnippen. Tegenover het 
gebiedje, aan de andere kant van de Maandagse 
Wetering ligt een oeverwal die vanouds wordt 
gebruikt door rustende meeuwen, steltlopers en 
Aalscholvers. Het plas-drasgebied geeft  ook 
hieraan duidelijk weer een nieuwe impuls. Met 
name meeuwen hebben de plek herondekt. 
Concentraties vogels trekken weer andere vogels 
aan, dus de eerste tekenen zijn hoopvol. Zeker de 
moeite waard om vanaf de nieuwe kijkheuvel de 
ontwikkeling van het gebiedje in de gaten te 
houden. 

 
Werkzaamheden in het plas-drasgebied  
De Watersnip.
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Veldwaarnemingen januari, februari, maart 2008 
 
Soort Datum Aantal  Locatie Waarnemer 
Kleine Zwaan 1-jan 28   over zee Noordwijk ZW JD PS 
Wilde Zwaan 20-jan 6   Elsgeesterpolder-zuid  5 ad. en 1 onv. AS 
 20-feb 5   Polder Hoogeweg zuidwesthoek JD 
Taigarietgans 6-feb 1  Fagelsloot Zwetterpolder ter plaatse AS 
Toendrarietgans 6-feb 17  Fagelsloot Zwetterpolder ter plaatse AS 
Kleine Rietgans 6-jan 2290   over zee Noordwijk NO JD 
Kolgans 4-jan 12   Polder Hoogeweg koebosjes ter plaatse PS 
 14-feb 26   Polder Hoogeweg koebosjes ter plaatse JD 
 14-feb 28   Elsgeesterpolder-noord ter plaatse JD 
Brandgans 4-jan 1715   over zee Noordwijk NO JD 
Rotgans 15 mrt 1   Uitwatering WNL 
 18 mrt 1   Uitwatering WNL 
 19 mrt 1   Binnenwatering VCK 
 26 mrt 820   over zee Noordwijk NO JD JJ 
Nijlgans 9-jan 352   Polder Hoogeweg zuidwesthoek in één groep AS 
Bergeend 20-jan 12   Polder Hoogeweg omgeving molen AS 
 29 mrt 2   Polder Hoogeweg zuidwesthoek MG 
Krooneend 6-jan 1 vrouw AWD Schrama BB 
 17-feb 2   AWD Marelberg GC 
Grote Zee-eend 18 mrt 38   over zee Noordwijk NO JD 
Krakeend 20-jan 394   Nieuw-Leeuwenhorst HV 
Smient 1-jan 1390   over zee Noordwijk ZW JD 
 1-jan 1800   in zee Noordwijk JD 
Zomertaling 26 mrt 2 man & vr. Elsgeesterpolder-zuid AS JJ 
Patrijs 5-jan 2   Astridboulevard in duin bij zeetrekpost WNL 
 12-jan 6   ’s-Gravendijck PS 
Parelduiker 21-jan 1   in zee Noordwijk JD 
Dodaars 16-feb 4   Zwarte Pad AM 
Roodhalsfuut 6-feb 1   over zee Noordwijk ZW JD 
Kuifduiker 9-feb 1   Uitwatering WNL 
Noordse Stormvogel 25 mrt 1   over zee Noordwijk NO JD 
Aalscholver 4-jan 50   Oosterduinse Meer PS 
Grote Zilverreiger 4-jan 1   Tespellaan foeragerend PS 
 2-feb 1   Elsgeesterpolder-noord AS 
 6-feb 1   Fagelsloot Zwetterpolder AS 
 26 mrt 1   Polder Hoogeweg koebosjes foeragerend AS 
Ooievaar 31 mrt 2   Polder Hoogeweg MG 
Lepelaar 26 mrt 1   Polder Hoogeweg zuidwesthoek JH 
Lepelaar 07 mrt 3   Polder Hoogeweg zuidwesthoek JD 
Rode Wouw 15 mrt 1   Noordwijk-Binnen overvl. N Boekerslootlaan AS 
Bruine Kiekendief 15 mrt 1   Sixenburg overvliegend NO JH 
Blauwe Kiekendief 4-jan 1 vrouw Noordduinen zeereep overvliegend N KV 
 13-feb 1 man Noordwijk aan zee overvliegend WNL 
 02 mrt 1 man Noordwijk aan zee overvliegend WB 
Smelleken 20-jan 1 vrouw Zilkerpolder overvliegend W WNL 
 14 mrt 1 vrouw Oosterduinse Meer overvliegend ZW JD 
 15 mrt 1   ’s-Gravendijck jagend jagend WNL 
 18 mrt 1 vrouw Oosterduinen/Vogelaardreef WNL 
Slechtvalk 21 mrt 1 adult Polder Hoogeweg koebosjes AS 
Waterral 5-jan 1   Nieuw-Leeuwenhorst HV 
 6-jan 2   Oosterduinen/Vogelaardreef AS 
 4-feb 2   Zwarte Pad VCK 
 07 mrt 1   St Bavo WNL 
Goudplevier 24 mrt 600   Polder Hoogeweg zuidwesthoek HV 
Kanoet 29-jan 1   Uitwatering overvliegend N VCK 
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Kanoet 22 mrt 1   AWD De Vellen AS 
Drieteenstrandloper 27 mrt 631   strand Noordwijk-Langevelderslag HV 
Bonte Strandloper 4-jan 2   Uitwatering foeragerend AM 
Kemphaan 14-feb 1   Polder Hoogeweg omgeving molen JD 
Bokje 11-feb 1   ’s-Gravendijck WNL 
Watersnip 24 mrt 16   Polder Hoogeweg in 'De Watersnip' HV 
Grutto 02 mrt 5   Elsgeesterpolder AM 
 02 mrt 5   Polder Hoogeweg zuidwesthoek PS 
Witgat 4-jan 1   ’s-Gravendijck PS 
 8-jan 1   Polder Hoogeweg omgeving molen NA 
 10-feb 1   Polder Hoogeweg zuidwesthoek PS 
Middelste Jager 21-jan 1 1e winter over zee Noordwijk ZW JD 
 6-feb 1 1e winter over zee Noordwijk NO JD 
Zwartkopmeeuw 2-jan 1 ad. winter over zee Noordwijk NO JD 
 03 mrt 1 1e winter over zee Noordwijk JD 
Dwergmeeuw 6-jan 360   over zee Noordwijk ZW JD HS 
 6-jan 1   Noordwijk-Binnen overvl. Z Boekerslootlaan AS 
 25 mrt 417   over zee Noordwijk NO JD HS 
 26 mrt 1 ad winter Oosterduinse Meer foeragerend AS 
Kokmeeuw 27 mrt 2245   strand Noordwijk-Langevelderslag HV 
Stormmeeuw 27 mrt 2920   strand Noordwijk-Langevelderslag HV 
Zilvermeeuw 27 mrt 6350   strand Noordwijk-Langevelderslag HV 
Kleine Mantelmeeuw 28-jan 7   strand Noordwijk-Langevelderslag HV JJ 
 24-feb 49 adult Binnenwatering PS 
 02 mrt 135   Binnenwatering PS 
Geelpootmeeuw 29-jan 1 adult Binnenwatering VCK 
 6-feb 1 adult Binnenwatering VCK 
 01 mrt 1 2e winter Uitwatering overvliegend VCK 
 14 mrt 1 adult Binnenwatering PS 
Pontische Meeuw 27-jan 2 adult Binnenwatering PS 
Kleine Burgemeester 1-feb 1 1e winter Uitwatering overvliegend ZW VCK 
 8-feb 1 1e winter strand Astridboulevard JD 
 19 mrt 1 1e winter Binnenwatering VCK 
Grote Burgemeester 1-jan 1 2e jrs over zee Noordwijk NO JD 
 02 mrt 1 1e winter strand Noordwijk foeragerend WNL 
 15 mrt 1   over zee Langevelderslag Z LVS 
 16 mrt 1 1e winter over zee Noordwijk ZW JD PS 
Grote Mantelmeeuw 7-jan 24   Elsgeesterpolder slaapplaats NA 
Grote Stern 16 mrt 2   over zee Noordwijk NO PS 
Visdief 31 mrt 12   over zee Noordwijk NO JD 
Holenduif 4-jan 170   Langeveld – Kapellebos PS 
IJsvogel 4-jan 1   Langeveld – Vogelaardreef DH 
 6-jan 1   Willem v.d. Bergh VCK 
 6-jan 1   Oosterduinen/Vogelaardreef AS 
 6-jan 1   Zwetterpolder-zuid AS 
 13-jan 1   Noordzijderpolder - zuid van Sancta Maria WNL 
 13-jan 1   Rijnsoever PS 
 26-jan 3   Nieuw-Leeuwenhorst HV 
 29-jan 1   Bronsgeest WNL 
 4-feb 1   Zwarte Pad VCK 
 6-feb 1   Noordzijderpolder-noord AS 
 15-feb 1   Oosterduinse Meer JD 
 23-feb 2   St Bavo WNL 
 21 mrt 1   ’t Heen AS 
Boomleeuwerik 4-jan 28   Achter Offem AS 
 4-jan 30   ’s-Gravendijck PS 
 4-jan 44   Tespellaan PS 
Boompieper 14 mrt 1   AWD Haasveld zingend WB e.a. 
Grote Gele Kwikstaart 4-jan 1   Langeveld PS 
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Grote Gele Kwikstaart 6-jan 3   ’s-Gravendijck WNL 
 6-jan 1   's-Gravendijck AS 
 6-jan 1   Oosterduinen/Vogelaardreef AS 
 26-jan 1   Vinkenveld (wijk) overvliegend NA 
Witte Kwikstaart 26-jan 1   's-Gravendijck VCK 
Rouwkwikstaart 13 mrt 1 man Puinhoop VCK 
 15 mrt 3   ’s-Gravendijck 2 man en 1 vrouw AS e.a. 
 21 mrt 2   Langeveld AS 
 21 mrt 2   Polder Hoogeweg zuidwesthoek AS 
Pestvogel 14 mrt 7   Hoornes WNL 
Zwarte Roodstaart 31 mrt 1   Coepelduynen Guytedel zingend HV 
Roodborsttapuit 5-jan 2   's-Gravendijck VCK 
 30 mrt 1 man Noordduinen zeereep KV 
Zwartkop 2-jan 1 vrouw Noordwijkerhout dorp WNL 
 16-jan 1 vrouw Rijnsoever VCK 
Tjiftjaf 11-feb 1 man Duinpark JD 
 20-jan 1   Polder Hoogeweg zuidwesthoek PS 
 15 mrt 1   's-Gravendijck zingend WNL 
Vuurgoudhaan 6-jan 2   AWD Sasbergen BB 
 13-jan 2   Willem v.d. Bergh AS 
 31 mrt 1   Nieuw-Leeuwenhorst JH 
Kuifmees 31 mrt 1   Klein-Leeuwenhorst JH 
Boomklever 24-feb 4   Nieuw-Leeuwenhorst GC 
Klapekster 2-jan 1   AWD Haasvelderduinen WNL 
Bonte Kraai 10-jan 1   Langeveld hele kwartaal aanwezig  AS 
      
Ringmus 14-jan 20   Puinhoop VCK 
Keep 27-jan 60   Nieuw-Leeuwenhorst AS 
Frater 4-jan 1   Luchter Zeeduinen overvliegend PS 
Goudvink 6-feb 1   Sollasi roepend AS 
      
Dwerggors 5-jan 1   ’s-Gravendijck; hele kwartaal aanwezig PS e.a. 
Rietgors 6-jan 8   's-Gravendijck WNL 
 
Zoogdieren 
Huisspitsmuis 19-feb 1  St Bavo vondst AS 
Dwergvleermuis 29-mrt 1  Vinkenveld (wijk) NA 
Bunzing 31-mrt 1  Oosterduinen/Vogelaardreef verkeersslachtoffer RJ 
 
Amfibiën 
Gewone Pad 19-jan 1  Noordduinen -  Randweg overstekend WNL 
 
Vlinders 
Dagpauwoog 22-jan 1  Noordwijk-Binnen – Boechorst JD 
Atalanta 12-feb 1  Zilkerpolder WNL 
 
 
 

Waarnemers 
AM Annelies Marijnis JH Jan Hendriks MG Mariska de Graaff 
AS Ab Steenvoorden JJ Jan Jacobs NA Noël Aarts 
BB Bas v.d. Burg GC Gab de Croock PS Peter Spierenburg 
DH Dick Hoek HS Hans van Stijn VCK Vogel- en natuurclub Katwijk 
HV Hein Verkade KV Koene Vegter WB Willem Baalbergen 
JD Jelle van Dijk LVS Telpost Langevelderslag WNL www.waarneming.nl 
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