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bij de voorplaat: 
Damhert 
foto: Piet Broekhof 
Zo’n 20 jaar geleden werd een groepje Damherten losgelaten in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort. Eerst leek het alsof deze 
herten zich alleen daar thuis voelden. Na enige tijd ontdekten ze dat het 
overal in de AWD goed toeven is en dat dit gebied groot genoeg is voor 
talrijke nakomelingen. Binnen tien jaar waren overal in de AWD 
Damherten te zien. Ook in de Blink verschenen Damherten en de laatste 
jaren zijn ze ook in de Noordduinen te zien. In 2008 werden ze in de 
Coepelduynen gesignaleerd.  
Eind 2008 en begin 2009 haalden de Damherten de kranten vanwege 
nachtelijke uitstapjes naar de bollenvelden in het Langeveld. Door het 
plaatsen van hekwerken langs de velden probeerden de kwekers de herten 
tegen te houden. Het is de bedoeling dat dit jaar een degelijk hekwerk 
door het bosgebied van het Zuid-Hollands Landschap zal worden 
aangelegd. Dit hek zal doorlopen tot aan de jeugdherberg. In het wegdek 
van de Langevelderslag zal een hertenrooster worden geplaatst zoals dat 
ook op de Veluwe op veel plaatsen is te zien.  JvD 
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Agenda 
 
Inloopochtenden 
Zaterdag 4 april  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 2 mei  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 6 juni  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 4 juli  10.00 – 12.00 uur 
 
Lezingen 
 
Padden en salamanders 
Vrijdag 27 maart 
Aanvang: 20:00 uur  
Door Edo Goverse 
 
Shackleton, het Naardermeer en het Waterhoentje 
Vrijdag 29 mei 
Aanvang: 20:00 uur  
Door Albert Beintema 
 
 
Jeugdactiviteiten 
 
Workshop fossielen 
Zaterdag 21 maart 
Tijd: 10.00-11.30 uur 
Jan Verweij Natuurcentrum, Duinweg 13a 
 
Duinexcursie 
Zaterdag 11 april 
Tijd: 10.00 - 11.30 uur  
Verzamelen bij ingang Noordduinen aan de 
Duinweg 
 
Kriebelkruipers in de sloot 
Zaterdag 16 mei 
Tijd: 10.00 - 11.00 uur 
Verzamelen aan de Varkensboslaan (achter Offem) 
 
Vleermuisexcursie  
Vrijdag 12 juni en 19 juni 
Tijd: 22.00 - 23.00 uur 
Verzamelen bij de ingang van Nieuw-
Leeuwenhorst aan de Gooweg 
LET OP: dit is een jeugdactiviteit voor de jeugd 
van 8-15 jaar 
 
Cursus 
 
Cursus Vogelzang 
Maanden april en mei 
Drie donderdagavonden + excursie in 
daaropvolgend weekend 
Door Dineke Kistemaker 

 
Excursies 
 
Vroege vogelexcursie met Kester Freriks 
Zaterdag 14 maart 
Tijd: 7.45 – 11.30 uur 
Plaats: vertrek vanaf de ingang van Leeuwenhorst 
aan de Gooweg (Koetshuis) 
Activiteit in kader van de boekenweek in 
samenwerking met boekhandel Van der Meer en 
Openbare Bibliotheek Noordwijk 
 
Stinzenplanten in Friesland 
Zondag 22 maart 
Tijd: 8.00 – 17.00 uur   
Vertrek vanaf de Northgohal 
 
Landgoed Offem  
Dinsdag 21 april 
Tijd: 19.00 – 21.00 uur 
Plaats: ingang Nieuwe Offemweg 
 
Texel 
Donderdag 30 april 
Tijd: 7.00 – 19.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
 
Amsterdamse Waterleidingduinen 
Zaterdag 16 mei  
Tijd: 7.00 tot 11.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
 
Kampeerweekend Elbe 
12 juni – 15 juni  
Camping Elbufer in Neu-Darchau 
 
Tiengemeten 
Zaterdag 20 juni 
Tijd: 7.00 tot 17.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
 
Verzekeringen bij excursies 
 
Na een tip van onze collega-vereniging De 
Bollenstreek hebben wij navraag gedaan naar de  
verzekering van onze vereniging bij excursies. Het 
blijkt dat bij een ongeval de bestuurder 
aansprakelijk is voor de passagiers. Bent u 
chauffeur bij een van de excursies, dan stellen wij 
dat natuurlijk zeer op prijs. We vragen u dan wel 
even te checken of een inzittendenverzekering 
onderdeel uitmaakt van uw autoverzekering.  
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Bestuursmededelingen 
 

Peter Spierenburg 
 

Oud-Leeuwenhorst 
Op het gebied van activiteiten sloten we 2008 met 
een klapper af. Er kwamen meer dan 160 mensen 
naar de Leeuwenhorst-excursie. Een record in de 
geschiedenis van de vereniging. De groep werd 
opgesplitst in vieren en onder leiding van Willem 
Baalbergen, Jelle van Dijk, Rien Sluijs en Kees 
Verweij kreeg iedereen een goede indruk van het 
landschap, de historie en de natuur. En natuurlijk 
een toelichting op de recente ontwikkelingen rond 
Oud-Leeuwenhorst (zie ook het jaarverslag in deze 
Strandloper). Omdat we ook de beslissers onze kijk 
op de zaak graag willen uitleggen, hebben we 
gemeente en wethouders van Noordwijkerhout 
uitgenodigd voor een excursie. Wordt vervolgd. 
 

 
Foto Piet Broekhof 
 
Hek tegen de herten 
Wie ook ‘worden vervolgd’ zijn de herten in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. ‘Van Bambi tot 
Boef’ kopte Joost Bouwmeester al boven zijn 
artikel in de Woensdagkrant.  
Vanwege de overlast van damherten (gewasschade 
en verkeersveiligheid) is vorig jaar een 
bouwvergunning aangevraagd voor het plaatsen 
van een hekwerk. Als vereniging hebben we 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te 
spreken. Het alternatieve tracé dat wij voorstelden 
werd door de betrokken partijen (Waternet en 
Zuid-Hollands Landschap ) en door de gemeente 
positief beoordeeld en men besloot dit tracé uit te 
voeren. Zij zijn aan de slag met de uitvoering. Veel 
bollenboeren gaat het allemaal niet snel genoeg . 
Geheel onterecht krijgt ‘de natuurvereniging’ nog 
wel eens de schuld in de schoenen geschoven van 
de vertraging. 
  
Omdat het hekwerk op zijn vroegst na de zomer 
geplaatst kan worden, neemt de gemeente een 
tijdelijke maatregel: een hekwerk van schrikdraad. 

Dit hek heeft een ander tracé, minder goed 
ingepast in het landschap. We hebben er bij de 
gemeente op aangedrongen dit niet het definitieve 
tracé te laten worden. 
 

 
Voederplankjes maken, foto Mariska de Graaff 
 
Activiteiten 
Op het gebied van lezingen, excursies en 
jeugdactiviteiten is 2009 goed van start gegaan. Na 
een zaterdagochtend knutselen, namen meer dan 
15 kinderen een voederplankje mee naar huis. 
Martijn de Jonge nam voor zijn lezing zoals 
gewoonlijk prachtige dia’s mee, deze keer van 
walvissen. En omdat interessante walvisgebieden 
vaak ook interessante vogelgebieden zijn, vlogen 
er regelmatig bijzondere vogels door het beeld. 
 

 
 
De klapper was natuurlijk de lezing van Marc van 
Roosmalen op 13 februari. Onverwacht kregen we 
de mogelijkheid om samen met Boekhandel van 
der Meer en Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk 
een lezing van deze beroemde primatoloog te 
organiseren. Hij woont al 20 jaar in Brazilië, waar 
hij onderzoek doet in het Amazonegebied. In 2000 
werd hij door Time Magazine uitgeroepen tot één 
van de ‘Heroes of the Planet’. De lezing was met 
90 bezoekers geheel uitverkocht. En heel wat 
mensen in Noordwijk hebben nu een gesigneerd 
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exemplaar op tafel liggen van ‘Blootsvoets door de 
Amazone – de evolutie op het spoor’. 
Cursus Vogelzang 
Er staan verder nog volop activiteiten in de 
planning voor de komende maanden, zoals de 
cursus “Vogelzang” in april en mei. Voor iedereen 
die meer wil weten over de vogel die zo mooi zingt 
in de achtertuin of die meer wil leren over vogels 
in bos en duin. De cursus bestaat uit 3 
theorielessen en 3 excursies. De theorielessen zijn 
elke keer op donderdag, de excursie vindt plaats in 
het daaropvolgende weekend. Elders in deze 
Strandloper leest u hoe u zich kunt opgeven.  
 
Algemene Leden vergadering 
Een activiteit waar we u graag voor uitnodigen is 
de Algemene Ledenvergadering op 27 maart. Het 
financiële- en het jaarverslag staan in deze 
Strandloper, evenals de agenda. We starten de 
lezing van Edo Goverse dan iets later, om 20.30 
uur. 
 
Verhuizing 
In het jaarverslag leest u ook dat we in gesprek zijn 
met de gemeente en de Bibliotheek Bollenstreek 
over een verhuizing. De huidige locatie aan de 
Duinweg is ons tijdelijk door de gemeente ter 
beschikking gesteld, totdat de nieuwbouw 
Morgenster klaar is. Naar verwachting is dit eind 

2010. Onze vereniging krijgt dan een eigen plek in 
de vernieuwde bibliotheek. Daar zijn we blij mee, 
want we denken dat onze activiteiten elkaar 
kunnen versterken. Als het gaat om beschikbare 
ruimte zullen we echter wel een stap terug moeten 
doen. Wat dat betekent, brengen we de komende 
tijd in kaart.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inloopochtend op de huidige locatie, Duinweg13a. foto: Ineke van Dijk
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Jaarverslag Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
2008 

 
De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN) is voortgekomen uit de in 1966 
opgerichte Vereniging voor Vogelbescherming. Onze doelen zijn 

• Beschermen en in stand houden van het natuurlijk milieu in Noordwijk en omgeving 
• Een ieder in de gelegenheid stellen tot actieve natuurstudie 
• Bevorderen van een milieuvriendelijke instelling bij de bevolking 

Om dit te bereiken doen we onderzoek (vogeltellingen, bijdrage aan landelijk onderzoek), organiseren we 
educatieve activiteiten (scholenbezoeken, herfstnatuurspel), geven we informatie over de natuur (lezingen en 
excursies) en behartigen we de belangen van de natuur in Noordwijk en omgeving (overleg met gemeente, 
inspreken op procedures). Daarnaast vinden wij ook de sociale functie van onze vereniging zeer belangrijk: 
gezamenlijk dingen ondernemen en van elkaar leren. 
 

Bestuur 
Het bestuur is in 2008 elf keer bij elkaar gekomen; er vonden tien reguliere vergaderingen plaats en een extra 
sessie in december om het jaar 2008 te evalueren. Met de benoeming van Franciska Faber als secretaris, 
tijdens de Jaarvergadering in maart, was het bestuur in 2008 weer compleet. De bestuursleden zijn:   
- Peter Spierenburg  voorzitter  
- Nel Nooijen   educatieve en jeugdactiviteiten, vice voorzitter 
- Franciska Faber secretaris 
- Koene Vegter  penningmeester 
- Ineke van Dijk bezoek en bibliotheek Jan Verwey Natuurcentrum 
- Jan Jacobs  beheer en onderhoud Jan Verwey Natuurcentrum 
- Ruurd Eisenga excursies 
 

Ledenbestand 
Het aantal leden is in 2008 licht gestegen naar 548. Hiermee is de VNVN nog steeds één van de grootste 
lokale natuurverenigingen in Nederland. Dat is belangrijk, want het geeft ons een brede basis en recht van 
spreken als het gaat om het behartigen van de belangen van de natuur in en om Noordwijk.   
Een prominent lid werd in 2008 geridderd: Jelle van Dijk werd, vanwege zijn bijzondere verdiensten en 
inspanningen voor de natuur benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Bij de receptie in het Jan 
Verwey centrum waren veel familieleden, vrienden, collega’s en verenigingsleden aanwezig. Burgemeester 
Harry Groen kwam persoonlijk langs om Jelle de koninklijke onderscheiding op te spelden.  
 
Jan Verwey Natuurcentrum 
Hoewel de locatie van tijdelijke aard is, voelt de vereniging zich inmiddels helemaal thuis in het pand aan de 
Duinweg. Het Jan Verwey Centrum (JVC) wordt ingezet voor scholenbezoeken en jeugdactiviteiten, zoals 
voederplankjes maken of braakballen uitpluizen. Daarnaast vinden er de maandelijkse lezingen plaats. Het 
centrum dient ook als vergaderruimte voor de bestuursvergaderingen en voor de bijeenkomsten en 
activiteiten van de werkgroepen, zoals de vogelwerkgroep, de mossenwerkgroep en de 
paddestoelenwerkgroep. Onderzoek is een belangrijke pijler van de vereniging. Het levert een schat aan 
waardevolle informatie op, bijvoorbeeld over de ontwikkeling van aantal en soorten vogels in een specifiek 
gebied. 
Ook in 2008 was het centrum elke eerste zaterdag van de maand open van 10.00 tot 12.00 uur voor 
belangstellenden. Op deze inloopochtenden kan iedereen binnen lopen om een kopje koffie te drinken en 
bijvoorbeeld een kijkje te nemen in de bibliotheek of om een strandvondst te (laten) determineren. Steeds 
vaker komen ook leden van de vereniging langs om waarnemingen te bespreken of hun natuurfoto’s te laten 
zien. 
De fototentoonstelling van eigen fotografen die in 2007 in het JVC te zien was, verhuisde in 2008 twee keer: 
eerst naar het gezondheidscentrum Wantveld en toen naar de Openbare Bibliotheek. Thema van de 
tentoonstelling was ‘Zee en Strand’. 
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Zeetrekhut 
In de zeereep van de Koningin Astrid boulevard staat de zeetrekhut. Bijna dagelijks zijn hier leden van de 
VNVN aanwezig voor zeetellingen. Aan het eind van de zomer heeft de zeetrekhut een grondige 
opknapbeurt gekregen. De hut heeft hiermee behalve aan uitstraling ook aan comfort gewonnen. Hij is nu 
afsluitbaar. Zeetrek waarnemen is zonder twijfel de langst lopende onderzoeksactiviteit van de 
vereniging. De hut maakt onderdeel uit van een landelijk meetnet en levert inzicht in de aantalsontwikkeling 
van vogels die langs de kust leven. 
 
Lezingen 
Veel vogelaars kwamen in 2008 af op de lezingen van Martijn de Jonge (over zeearenden en gieren), René 
van Rossum (over Helgoland en Marokko) en Marc Guyt (Atlantic Odyssee), die een bijzondere reis per 
schip maakte naar verafgelegen eilanden als South Georgia, Tristan da Cunha en Ascension. Echte 
specialisten haalde de vereniging in huis met orchideeënkenner Bert Broekhuis, die in heel Europa 
onderzoek doet naar orchideeën, en fossielenkenner Dick Mol, die verbonden is aan Naturalis. Hij schreef 
het boek ‘De Sabeltandtijger uit de Noordzee’, nadat Urker vissers in 2000 een kaak van een Sabeltandtijger 
opvisten uit de Noordzee. Leden van de vereniging konden in 2008 met korting een bezoek brengen aan 
Naturalis in Leiden.  
 
Excursies 
Ook in 2008 trok de vereniging erop uit om de natuur te zien en te beleven. Er kwamen in 2008 veel 
kinderen af op bijvoorbeeld de slootjesexcursie. Verbazing bij zowel kinderen als begeleidende moeders 
over wat er allemaal aan leven in het slootje achter het Varkensbos te vinden is. Ontzag was er bij de 
strandexcursie, toen de kinderen de recent aangespoelde sepia (inktvis) te zien kregen. Hoogtepunt bij de 
jeugd was ongetwijfeld het jaarlijkse herfstnatuurspel in het Leeuwenhorstbos. Meer dan 300 kinderen tussen 
de 6 en 12 struinden door het bos en maakten opdrachten over de natuur. 
Ook voor de volwassenen was een afwisselend programma samengesteld, met zowel korte als lange 
excursies, ver weg en dichtbij. Dichtbij brachten leden een bezoek aan landgoed Offem, een terrein dat 
normaal gesproken voor bezoekers niet toegankelijk is. Verder nam de VNVN ook dit jaar weer deel aan de 
World Birdwatch. Wereldwijd worden die dag vogels geteld. De VNVN leverde een bijdrage door vogels te 
tellen tussen ca. 07.00 en 11.00 uur vanaf de ‘Driehoek’ in de Noordduinen. Het leverde de nodige publiciteit 
op in de locale kranten. Excursies verder weg waren er ook. Dit jaar bezocht een aantal leden Falsterbö in 
Zweden, beroemd om de grote hoeveelheden trekvogels die hier in het najaar langs komen. Wie wilde kon 
aansluiten en zijn tent op de camping opzetten.  
De meest drukbezochte excursie in 2008 was ongetwijfeld de kerstwandeling langs oud en nieuw 
Leeuwenhorst. Oud Leeuwenhorst stond de laatste maanden van 2008 in de belangstelling vanwege het 
mogelijk omspuiten van de graslanden naar bollengrond. Meer dan 150 mensen uit de omgeving van 
Noordwijk en Noordwijkerhout kregen van 4 gidsen toelichting op de natuur, de geschiedenis en de plannen 
met (Oud-)Leeuwenhorst. De excursie leverde ook nieuwe leden op.  
 
Strandloper en website 
Het verenigingsblad de Strandloper verscheen in 2008 in de maanden maart, juni, september en december. Er 
was aandacht voor waarnemingen en onderzoek, bijvoorbeeld zeetellingen en broedvogelonderzoek. Ook 
werd verslag gedaan van de natuurontwikkeling in de nieuwe duinen langs de Noordwijkse boulevard, na de 
kustversterkingswerkzaamheden. Een van de conclusies is dat het storten van grond van de ‘zaadbank’ een 
positief effect heeft gehad. We verwachten dat volgend jaar ook de Blauwe Zeedistel weer zal bloeien. 
Verspreid over de nieuwe duinen staan namelijk enkele honderden kleine plantjes.  
Verslagen van excursies en werkgroepen kwamen ook in de Strandloper aan bod. Daarnaast kwamen enkele 
vrijwilligers aan het woord. Onze vereniging floreert door hun  inspanningen. In november werd er dan ook 
een vrijwilligersavond georganiseerd om hen te bedanken.  
De website www.strandloper.nl blijkt steeds meer een uitstekend medium om nieuws uit te wisselen en 
actuele ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Leden plaatsen foto’s en informeren elkaar over de 
locaties van bijzondere vogels. Op de website is ook alle informatie over de vereniging en haar activiteiten te 
vinden, reden waarom in steeds meer uitingen het adres van de website wordt meegenomen. 
 
Contact en overleg gemeente Noordwijk 
Opnieuw hebben wij voor de huur van het Jan Verwey Centrum en onze educatieve activiteiten in 2008 
subsidie ontvangen van de gemeente Noordwijk. De doelstellingen die daaraan verbonden waren voor 2008 
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zijn ruimschoots gehaald. Het Jan Verweycentrum krijgt naar verwachting in 2010 een plek in de Openbare 
Bibliotheek. Over de inrichting hebben inmiddels de eerste gesprekken plaats gevonden met de gemeente en 
de Openbare Bibliotheek. 
 
Met de gemeente voeren wij, tijdens het ‘kwartaaloverleg’, ook regelmatig overleg over Ruimtelijke 
Ordening en het Natuurbeleidsplan van Noordwijk. In 2008 kwamen in dit overleg diverse onderwerpen aan 
de orde: 
 

• De concept strandnota die in de zomer van 2008 uitkwam. De VNVN pleit ervoor om in Noordwijk 
ruimte voor rustig strand te behouden, waar de natuur de ruimte wordt gegund. We staan dan ook 
kritisch tegenover uitbreiding van activiteiten op het noorderstrand. Er ligt juist een mooie kans voor 
Noordwijk om het eerste strandreservaat in Nederland op te richten ter hoogte van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Hierover vond in 2008 met betrokken partijen overleg plaats.  

• Het plas-dras gebiedje de Watersnip in polder Hoogeweg. Dit gebiedje is door de gemeente 
aangewezen als compensatie voor het bedrijventerrein Klei-Oost. De VNVN heeft een belangrijke 
rol in het beheer en heeft daartoe een natuurwerkgroep opgericht die in januari 2008 voor het eerst 
aan de slag ging. Op 8 juli 2008 vond de officiële opening plaats. De wethouders De Lange, Van 
Rijnberk en Vroom onthulden het informatiebord dat de gemeente op de uitkijkheuvel aan de 
noordkant plaatste. De VNVN leverde hier input voor. 

• De Ruimtelijke Structuurvisie over de toekomst van Noordwijk tot 2030. Wij hebben een uitgebreide 
reactie gegeven, waarin we pleiten voor een betere aansluiting op het Natuurbeleidsplan van de 
gemeente. In de structuurvisie moet sterker doorklinken dat Noordwijk een bijzondere kwaliteit 
ontleent aan de ligging temidden van waardevolle, maar ook kwetsbare natuurgebieden. 

 
Op het gebied van ruimtelijke ordening heeft de VNVN aanbevelingen gedaan aan de gemeente 
Noordwijkerhout over de bouwplannen op het terrein van Sancta Maria. Onder andere is ons voorstel 
overgenomen om het geplande fietspad te verleggen zodat het langs de rand van de bebouwing loopt en niet 
over een natuurgebiedje. 
 
De VNVN heeft ook advies gegeven over de afrastering langs de Amsterdamse Waterleidingduinen, met het 
oog op de overlast van damherten (gewasschade en  verkeersveiligheid). We hebben een alternatief tracé 
voorgesteld, dat tot aan de Noraweg loopt, waardoor de hertenpopulaties in het Langeveld en de AWD niet 
van elkaar gescheiden worden. Het hek is dan bovendien beter ingepast in het landschap. We hebben er ook 
voor gepleit ruimte aan de onderkant vrij te laten, zodat klein wild het gebied in en uit kan.  
 
Overzicht activiteiten 2008 
Jeugdactiviteiten 
 

Excursies Lezingen 

Voederplankjes maken (19/1) Herten - Amsterdamse 
Waterleidingduinen (9/2) 

Zeearenden en gieren (25/1) 

Braakballen (9/2) 
 

Landje van Geysel (29/3) Orchideeën (29/2) 

Vogels herkennen (8/3) Landgoed Offem Fossielen - de sabeltandtijger uit 
de Noordzee (28/3) 

Weidevogels (29/3) Voorne (25/5) Helgoland – vogeleiland in de 
Noordzee (26/9) 

Slootjesexcursie (21/6) Waddenweekend Vlieland  
(19-21/9) 

Australië (31/10) 

Strandvondsten (27/9) World Birdwatch (4/10) Atlantic Odyssee – van 
Vuurland naar Ascension 
(28/11) 

Herfstnatuurspel (22/10) Weekend Cap Gris Nez  
(10-12/10) 

 

Paddestoelen (25/10) 
 

Zuid-West Friesland (8/11)  
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Ledenbestand per 1 januari 2009 
 

 
 
 
Plannen voor 2009 

- Voortzetten van de educatieve activiteiten. De educatieve werkgroep maakt een voorstel voor aan te 
schaffen materialen voor de nieuwe locatie. 

- Voortzetten van de onderzoeksactiviteiten. In 2009 wordt een cursus vogelzang georganiseerd. 
Wellicht raakt hierdoor een nieuwe lichting geïnteresseerd om mee te helpen aan het onderzoek van 
de vereniging. 

- De website blijven inzetten en ontwikkelen, gezien het nog steeds groeiende gebruik van internet  
- Aanbieden van een gevarieerd lezingen- en excursieprogramma. Daarbij waar mogelijk 

samenwerken met derde partijen zoals boekhandel Van der Meer (literaire excursie) en de Openbare 
Bibliotheek. Aan bod komen natuurhistorie en excursies in de directe omgeving, die zorgen voor 
bekendheid in de locale media.   

- Voortzetten van het kwartaaloverleg met de gemeente Noordwijk en zodoende betrokken blijven bij 
het concretiseren van het Natuurbeleidsplan 

- Aandacht voor de ontwikkelingen rond Oud-Leeuwenhorst, de verdere ontwikkeling van de 
Watersnip (het plasdrasgebiedje bij Klei-Oost) en zo mogelijk, oprichten van een strandreservaat aan 
de noordkant van Noordwijk.  

- Verdere ontwikkeling van de inloopochtenden. 
- Blijven werken aan een brede basis van actieve leden, om de sociale functie van de VNVN te 

versterken en omdat vele handen licht werk maken. Daartoe komen vrijwilligers aan het woord in de 
Strandloper. 

- Het bestuur wil in 2009 het contact met de werkgroepen intensiveren. 
- De werkzaamheden ter voorbereiding van de publicatie van het vogelboek worden verder 

gecontinueerd. 
 
 
Januari 2009 

 
Franciska Faber Secretaris 
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 
 
 

JAARREKENING 2008 
 
 
 
UITGAVEN   Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009 
 
 
Bestuur/Algemeen   1.000    1.020          1.000 
Activiteiten/Werkgroepen   3.500    2.099          3.500 
Waddenweekend    2.500    2.311          2.500 
Contributies derden      200       210             200 
JVN      3.000    2.966          2.800 
Strandloper    5.000    4.874          5.000 
Reservering Inricht&Apparatuur   
Reservering Speciale Activ/Project   
Reservering Publicaties             7.500               1.800          7.500 
 
Batig Saldo               3 
     __________________________________________ 
 
Totaal              22.700             15.283                   22.500 
 
 
 
 
INKOMSTEN 
 
 
Contributies/Donaties             7.000      7.930                    7.500  
Diverse Inkomsten/Subsidie          10.000                 2.646       10.000 
Schenkingen/Legaten              p.m.                  -.-           p.m. 
Rente       500           773            700 
Verkoop diversen     p.m.             76              p.m. 
Waddenweekend             2.500      2.395         2.500 
JVNC Inkomsten divers               600                 743               600 
Strandloper Advertenties      600            720              700 
 
Nadelig Saldo tlv Alg Reserve         1.500                         500         
  
     __________________________________________ 
    
Totaal              22.700            15.283                  22.500 
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BALANS per  1 januari 2008 
 
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 
 
BALANS per  31 december 2008 
 
Activa       Passiva 
 
Voorraad/Bezittingen       p.m.            Algemene reserve    3.986 
Banksaldi   37.203             Reserve Inrichting/Apparatuur  10.600 
Waddenweekend aanbetaling          400   Reserve Energiekosten            2.000 
       Reserve Speciale Activ/Project        6.700 
       Reserve Publicaties         14.300 
       Contributies vooruitbetaald         17 
    _____             _____ 
Totaal    37.603             37.603 
             
TOELICHTING 
 
Algemeen 
 
De gemeente Noordwijk heeft de Vereniging voor 2008 een subsidie verleend van € 20.300, waarvan  
€ 18.103.69 bestemd is voor de huur van het Jan Verwey Natuurcentrum – JVN –  (intern door de gemeente 
verrekend en daarom niet in jaarrekening meegenomen). 
Het resterende subsidiebedrag van € 2.196.31 is ter beschikking gesteld als bijdrage aan de realisering van 
een aantal educatieve activiteiten op natuurgebied. 
Omdat tot dusver geen energiekosten in rekening zijn gebracht is hiervoor in de exploitatiepost JVN een 
reservering van € 2.000 opgenomen.  
Globaal genomen is de algemene reserve vrijwel gelijk gebleven (plus € 3) en is een resterend positief saldo 
van € 1.800 als reservering toegevoegd aan de reserve bestemd voor een nieuwe publicatie Vogels in de 
Bollenstreek.  
 
Exploitatie 2008 
 
De uitgaven zijn over het algemeen redelijk in lijn met de begroting gebleven en alleen bij de post 
activiteiten lager uitgevallen dan begroot.  
Het drukken en verzenden van de Strandloper is conform de begroting verlopen.  
Het Waddenweekend 2008 heeft vrijwel quitte gedraaid.  
De inkomsten waren over het algemeen iets hoger dan begroot. 
De contributiebijdragen van de leden van de Vereniging zijn verder gestegen en de gemiddelde bijdrage is 
van € 13.30 op € 14.45 gekomen.  
Voor de organisatie van het opnieuw succesvolle Herfstnatuurspel werd dit jaar een subsidie van € 250 
ontvangen van de stichting Baalbergenfonds.  
Naast de al genoemde subsidie van de gemeente Noordwijk werden nog enkele bedragen ontvangen als 
vergoeding voor inventarisatiewerk. 
Het begrote subsidiebedrag van € 10.000 hoefde dit jaar niet gehaald te worden omdat de publicatie van het 
al genoemde vogelboek nog niet plaats vond.  
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Wel kon vanuit de positieve exploitatie van dit jaar een bedrag van € 1.800 toegevoegd worden aan de 
reservering bestemd voor publicaties. 
De algemene reserve nam toe met een bedrag van € 3. 
 
Begroting 2009 
 
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 2009 
vergelijkbaar zal zijn met 2008. 

- 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 € 14.300 aan een bedrag te komen dat noodzakelijk wordt geacht voor een nieuw 
geplande uitgave Vogels in de Bollenstreek in de loop van 2009 of 2010. 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 530 leden die gemiddeld ca  
€ 14 betalen (bij een minimumcontributie van € 10). 

- 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 ca. € 7.000 nodig. 

- Schenkingen/Legaten: pro memorie  
- Rente: een redelijk vast bedrag van ca. € 700. 
- 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 blijven staan op € 10.600.  
De reserve voor speciale Activiteiten en Projecten is van € 6.000 op € 6.700 gekomen door de bestaande 
reserves voor gierzwaluwen en wintervoeding van resp. € 200 en € 500 hieraan toe te voegen.  
De reserve voor nieuwe Publicaties is door toevoeging hieraan vanuit het positieve exploitatieoverschot met 
€ 1.800 gestegen tot € 14.300. 
De Algemene Reserve is door het batig saldo van € 3 tot € 3.986 gestegen. 
 
Koene Vegter, penningmeester 
Noordwijk, januari 2009 
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Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2009 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering 
van 2009, die plaats vindt op vrijdag 27 maart om 
20.00 uur in het Jan Verwey Natuurcentrum. De 
Jaarvergadering gaat vooraf aan de lezing over 
amfibieën, die start om 20.30 uur. De agenda ziet 
er als volgt uit: 
 

1. Jaarverslag 2008 
2. Financieel verslag 2008 
3. Verslag kascommissie 
4. Begroting 2009 
5. Benoeming nieuwe kascommissie 
6. Bestuursverkiezing 

 

Het jaarverslag en het financieel jaarverslag leest u 
elders in deze Strandloper.  
De kascommissie in 2009 bestond uit Rien Sluijs 
en Leo Schaap. In 2010 zijn Leo Schaap en Bart 
Faber aan de beurt. Leo Schaap treedt daarna af.  
 
In het bestuur zijn Peter Spierenburg en Jan Jacobs 
aftredend. Hiermee ontstaan twee vacatures in het 
bestuur. Peter Spierenburg (voorzitter) stelt zich 
herkiesbaar. Jan Jacobs treedt af. Leden kunnen 
volgens de reglementen tot voor de jaarvergadering 
kandidaten aandragen voor de vacatures.  
 
Graag tot ziens op 27 maart! 
 
Namens het bestuur, Franciska Faber, secretaris 

 

Educatieve Werkgroep 2008 
 

Door het werk van onze groep kunnen 
schoolklassen op een gezellige manier kennis 
maken met de natuur in en rond Noordwijk. Vorig 
jaar hebben 15 groepen het Jan Verwey 
Natuurcentrum bezocht. De nieuw ontwikkelde 
spellen kwamen daarbij goed van pas. De 
gevarieerde opdrachten zijn gerelateerd aan de 
leeftijd van de kinderen. 
Bij het vogelgeluidenspel leren de kinderen 
waarom vogels zingen en zetten ze de eerste 
schreden op weg naar het herkennen van 
vogelgezang. Het “hoempen”van de roerdomp 
zorgt altijd voor veel hilariteit en de imitaties van 
de spreeuw wekken be- en 
verwondering. 
Bij het landschapsspel 
worden de verschillende 
biotopen spelenderwijze 
verkend. 
Een dikwijls terugkerende 
activiteit is het uitpluizen 
van braakballen.  
Het is altijd vermakelijk om 
een vieskijkend kind te zien 
veranderen in een 
nieuwsgierige peuteraar. 
Het is ook een werkje, 
waarbij je niet kunt stoppen 
als het je eenmaal boeit. 
Behalve het binnen-
gebeuren, verzorgt de 
werkgroep ook excursies. In 
2008 kwam het vissen naar 

waterdiertjes bij  de duin- en boswandelingen. In 
totaal zijn er 17 excursies geweest. 
Werken met kinderen is heel dankbaar werk. 
Hoewel we een redelijk aantal vrijwilligers 
hebben, blijkt in de praktijk dat veel mensen toch 
een drukke agenda hebben. Daardoor komt het 
voor, dat we scholen moeten teleurstellen. Wie 
durft de uitdaging aan om af en toe eens te helpen 
bij de begeleiding? 
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met 
Nel Nooijen (tel. 071 3611347) of Ineke van Dijk 
(tel. 071 3616954 of e-mail 
vandijkineke@hotmail.com
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Jeugdnatuurclub 2008 
 

Nel Nooijen 
 
De kinderen die meedoen aan de natuuractiviteiten, 
krijgen direct contact met planten en dieren. Dat 
geeft natuurlijk veel plezier, maar – en dat hoop ik 
altijd stiekem – kan ook motiverend werken om 
meer te willen weten, om te behouden en te 
beschermen. 
In 2008 deden weer veel kinderen mee, waarbij het 
vissen naar waterdiertjes in de sloot en  het zoeken 
naar strandvondsten qua aantal uitschieters waren, 
respectievelijk 26 en 25 kinderen. 
Zomaar een impressie van zo’n topper. 
In september gingen we op zoek naar 
strandvondsten. Een strakke, blauwe lucht, ’n 
lekker zonnetje en een zwin. Een enthousiaste gids, 
25 verwachtingsvolle kinderen en drie begeleiders 
die er meer dan echte zin in hadden. In het zwin 
zwom een zeepaddestoel en massa’s 
zandspieringen. Oeroude tijden kwamen tot leven, 
want een jongetje ving enkele vissen met zijn blote 
handen. Zo kon ieder de dieren in het emmertje 
goed bekijken.  Op het strand lagen opvallend 

weinig soorten schelpen, maar de zaagjes lagen 
voor het opscheppen. Leden van de educatieve 
werkgroep hadden daar een jaar lang naar 
gespeurd. Nu was hun schelpenspel, die dienst doet 
in het natuurcentrum, weer compleet. De natuur 
haalt grillige streken uit. De gave kompaskwallen 
met hun prachtige lijnenspel, de heremietkreeftjes 
en piepkleine zeeboontjes wekten veel 
bewondering. 
Teruglopend naar de vuurtoren, werden we 
geroepen door Kees Kooiman van de Eerste Hulp  
bij Zeezoogdieren. Hij haalde speciaal voor ons de 
pijlstaart uit de vriezer, die de dag ervoor op het 
strand was gevonden. Tot slot kreeg elk kind nog 
een schelpenkaart mee naar huis. 
Als u van de zomer op het strand opgeschrikt 
wordt door een schel geluid, is het vast een 
jeugdlid, die na een winter oefenen geleerd heeft 
om op een schelp te blazen. 
De jeugdactiviteiten kunnen geen succes worden 
zonder assistenten en gidsen. 
Met dank aan Annette, Mariska, Robert, René, 
Rob, Dennis, Dick, Wim, Ellen en Lutgarde.

 

foto’s Mariska de Graaff en 
112.bollenstreek.nl
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24.000 Strandlopers en 70.000 Hits 
 
Franciska Faber 
 
Bijna 17.000 Strandlopers en 70.000 Hits; elke 
rechtgeaarde vogelaar zou trots zijn op zulke 
aantallen. Daarmee nestelt Kees Erkelens zich 
misschien wel in de top 20 van onze vereniging. 
Alleen hebben we het nu even niet over aantallen 
getelde vogels (vroeg u zich al af of de Hit een 
vogel was die u gemist had?), maar over het aantal 
Strandlopers waar Kees aan meegewerkt heeft 
(grof geteld 40 edities x 600 exemplaren) en het 
aantal hits op onze succesvolle website 
www.strandloper.nl. Over een vrijwilliger die 
graag met de pc werkt. 
 

 
Kees op vakantie in Schotland  
 
Kees Erkelens werkt aan de zichtbare resultaten 
van de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk (VNVN). Alle 550 
leden hebben wel eens wat van hem gezien of in 
handen gehad. Hij zit in de redactie van ons 
verenigingsblad en heeft bovendien onze website 
opgezet. Maar hoe is dat zo gekomen? 
 
Olieslachtoffers 
Kees is in de ‘vogel business’ terecht gekomen 
dankzij zijn vrouw Jopie, die al jaren lid is, en 
dankzij het Vogelasiel, toen nog een stichting met 
een link naar de VNVN. Kees: “Het Vogelasiel 

was gevestigd aan het Dompad bij het oude 
politiebureau. In 1986 vroeg Willem van der Niet 
of ik eens kwam kijken. Vervolgens stond ik één of 
twee keer per week hokken schoon te maken en 
vogels te voeren. In die tijd kwamen er ook nog 
regelmatig olieslachtoffers binnen. Ik heb ook heel 
wat Zeekoeten staan schoonmaken.”  
 
Computerkennis 
Van Zeekoeten stapte Kees over naar padden. 
Samen met Piet van der Luijt, en later met Jopie, 
was hij Paddenwacht. Maar toen werd op een 
jaarvergadering de vraag gesteld of iemand het 
computerwerk van Rien Sluijs over wilde nemen 
voor de Strandloper. Dat leek Kees wel wat: “Ik 
ben van huis uit chemicus en werk aan de 
Universiteit van Leiden waar ik het beheer heb 
over een afdeling met meetapparatuur. Vanaf het 
allereerste begin had ik al iets met computers en 
met internet. De universiteiten liepen voorop 
daarmee. Ze zaten al heel vroeg op internet en wij 
hadden dan ook heel snel een pc en internet thuis. 
Het leek me mooi om mijn kennis van computers 
ook voor de vereniging in te zetten.” 
 
Kruisbestuiving 
De kruisbestuiving tussen werk en vereniging zat 
er vanaf het begin wel in. Thuis kan Kees inbellen 
en doet hij wel eens wat voor het werk. Op het 
werk doet hij af en toe eens wat voor de 
vereniging. Kees: “Toen ik erbij kwam – dat was 
in 1998 - was de Strandloper nog knip- en 
plakwerk. We printen de pagina’s en lieten ruimte 
over waar de foto’s moesten komen. Vervolgens 
ging ik aan de slag met het fotokopieerapparaat op 
mijn werk om de foto’s zo te vergroten of te 
verkleinen dat ze in het gat pasten. Pas de laatste 
vier jaar doen we alles helemaal digitaal. We 
hebben echt flinke stappen gezet; de kwaliteit 
wordt steeds beter. We hebben een ‘glossy’ 
voorkant en je kunt hem tegenwoordig op de 
website zelfs in kleur bekijken.” Op de vraag wat 
hij de mooiste Strandloper vindt, antwoordt Kees 
dan ook zonder aarzelen: “Altijd de laatste. Ik ben 
erg gecharmeerd van die van december 2008. Maar 
eigenlijk ben ik elke keer weer verrast als ik het 
resultaat zie.” 
 
Deelbaar door vier 
Voordat dat resultaat er ligt, moet er wel wat 
gebeuren. Als Kees alle stukken binnen heeft, 
worden ze rondgestuurd en daarna besproken op de 
redactievergadering. Daar wordt bepaald wat er in 
komt en hoe.Vervolgens gaat Kees aan de slag met 
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het samenstellen en de lay-out. Daar komt soms 
wat schuiven en rekenen aan te pas. Kees: “Het 
totale aantal pagina’s moet deelbaar zijn door 4 
plus 1, in verband met de 3 advertentiepagina’s. 
Helemaal in het begin wist ik dat niet en toen 
hebben we wel eens een Strandloper met een 
blanco pagina gehad.” 
 
70.000 hits op strandloper.nl 
Toen Kees voor zijn afdeling op de Universiteit 
een website had gemaakt, bedacht hij dat een 
website voor de vereniging ook zeer goed kon 
werken. Kees: “Ik heb dezelfde opzet en lay-out 
gebruikt en dus ging in september 1999 
www.strandloper.nl de lucht in.” En met succes. 
Het tellertje op de website geeft inmiddels meer 
dan 70.000 hits aan. Dat komt mede doordat 
webmaster Kees de informatie altijd actueel houdt. 

Kees: “‘s-Morgens check ik bijvoorbeeld eerst of 
er nog mail is. De nieuwste berichten staan er al op 
voordat ik naar mijn werk ga.” Dat soort werk ligt 
Kees goed: “Ik heb ook een keer  meegeholpen aan 
een gierzwaluw-inventarisatie. Dan sta je een uur 
te kijken naar een gaatje in een dak. Dat is niet echt 
iets voor mij, daar ben ik te ongedurig voor – maar 
laat Hein [Verkade red.] het maar niet horen.” 
 
Plannen 
Heeft Kees nog plannen voor de toekomst? Kees: 
“Ik werk nu nog drie dagen per week en mag over 
anderhalf jaar met pensioen. Ik denk dat ik dan nog 
iets minder ga werken. En dan zou ik de website 
graag een keer opnieuw vorm geven. Tegen die tijd 
kan ik voor tips terecht bij mijn zoon, want die 
weet er nog meer van dan ik.”  

 
 
Vijf redenen om een bezoek te brengen aan www.strandloper.nl 
 

1. U kunt op de website de laatste Strandloper lezen, maar dan in kleur.  
2. Dagelijks plaatst Kees de actuele berichten van leden. Vaak met prachtige foto’s. Zo ziet en leest u ’s 

avonds dat er ’s morgens een enorme groep Drieteenstrandlopers op het strand was of dat er een IJsvogel 
bij het sluisje zit.  

3. De resultaten van het trektellen worden dagelijks ingevoerd. Wat was er ’s morgens vroeg te zien vanuit 
de zeetrekhut? Deze gegevens gaan naar het landelijk netwerk.  

4. Alle activiteiten die de vereniging organiseert, staan in de agenda: lezingen, excursies, jeugdactiviteiten. 
Na afloop staat er vaak een kort verslagje op de website, met de leukste foto’s. Bijvoorbeeld over het 
maken van voederplankjes of over het bezoek aan de Waterleidingduinen. 

5. Joost Bouwmeester schrijft wekelijks een artikel voor de Woensdagkrant. Daarin verwijst hij altijd 
trouw naar strandloper.nl. U kunt zijn laatste artikelen en foto’s ook op onze website bekijken. 
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Verslag Amsterdamse Waterleiding Duinen broedvogeltellingen 2008 
 
Jan Jacobs 
 
In de vijf bekende kavels in de AW-duinen zijn 
ook in 2008 weer de broedvogels geteld. Daarbij 
zijn een aantal nieuwe inventariseerders 
aktief geworden, zoals Leo Schaap die het 
Hoekgatterduin heeft geteld en Annelies 
Marijnis en Erwina Teunissen, die samen 
Gijs Kokkieshoek voor hun rekening namen. 
Wim Baalbergen en Jan Veefkind telden, 
naast hun eigen Boeveld, ook het Wolfsveld. 
Gab de Croock en Jan Jacobs noteerden weer 
de broedvogels in de Westhoek. 
 
Van de watervogels in onze AWD-kavels  is 
weinig meer over. Er is nauwelijks open 
water. Sinds het Van Limburg Stirumkanaal 
gedempt is beschikt alleen het 
Hoekgatterduin met een deel van het 
Oosterkanaal nog over water van enige 
betekenis. Hier werden dan ook alle 
watervogels genoteerd, zoals Nijlgans, Wilde 
Eend en Kuifeend, met elk één broedsel en de 
Meerkoet met twee broedsels. In de natte Van 
Limburg Stirumvallei werden geen watervogels 
meer geteld, zelfs geen Bontbekplevier of Kleine 
Plevier. Ook de laatste Rietgors is daar verdwenen. 
In Gijs Kokkieshoek werd nog slechts een Fazant 
geteld, mogelijk de laatste. In 2004 telden we nog 
8 broedgevallen, maar ieder jaar gaan de fazanten 
in aantal achteruit. De Zomertortel, die in 2007 uit 
alle kavels verdwenen was, is nergens 
teruggekeerd. Ook landelijk heeft deze duif een 
dalende tendens; waarschijnlijk zijn we deze 
zomergast voorgoed kwijt. 
 
De Grote Bonte Specht ging duidelijk vooruit. Van 
de 1 à 2 jaarlijkse paartjes ging deze specht dit jaar 
naar 5 paar. Zelfs midden in de Westhoek werd een 
paartje genoteerd. Nieuw in dit kavel, maar ook 
nieuw voor de gehele zuidelijke AWD, was de 
eerste Kleine Bonte Specht. 
Boomleeuwerik en Boompieper gingen beide sterk 
in aantal omhoog, maar de Graspieper deed het 
duidelijk minder goed en halveerde in aantal. Ook 
Winterkoning en Roodborst gingen sterk omlaag, 
maar bij deze soorten komen vaker sterke 
fluctuaties voor. 
 
Van de zomergasten ging de Sprinkhaanzanger 
relatief sterk achteruit, van 10 naar 3 territoria. 
Maar de meest opvallende daling was echter te 
zien bij de Nachtegaal, namelijk van 72 naar 52 
territoria. Nieuw in onze tellingen was echter de 
Grote Lijster. Gab en Jan troffen die aan in de 
Westhoek, in het open gebied bij de ingang. 

Tuinfluiter en Zwartkop zorgden weer voor 
discussie en verwarring. Vanwege gelijkenis in 
zang en roep krijgen deze vogels in 2009 extra 
aandacht. 
 

Zwartkop foto: Jan Hendriks  
 
Terug van weggeweest is ook de Kuifmees. Deze 
heeft voor het laatst in 2002 gebroed in het 
Hoekgatterduin en is daar door Leo weer 
waargenomen in het meest noordelijke dennenbos 
langs het Oosterkanaal. De overige mezensoorten 
deden het ook goed, alle soorten gingen behoorlijk 
vooruit. De Glanskop werd zelfs in drie kavels als 
nieuwe soort genoteerd. Bij de kraaiachtigen was 
sprake van kleine fluctuaties in aantallen. Alleen 
de Gaai ging duidelijk vooruit in aantal, van 5 naar 
11 territoria. De Spreeuw klom naar 3 territoria. 
Opvallend was ook de toename van de Vink, een 
verschijnsel dat echter wel past in de landelijke 
tendens. Ook werd er sinds 1990 weer een 
Groenling geteld, evenals toen in het 
Hoekgatterduin. 
 
Het totale aantal territoria bleef nagenoeg gelijk op 
595, dat was 598 in 2007. Met de drie nieuwe 
soorten, Kuifmees, Kleine Bonte Specht en Grote 
Lijster, op een totaal van 43 kunnen we blij zijn. 
Dit zijn de verrassingen in het veld, die het tellen 
leuk houden. 
 

Broedvogel inventarisatie Gijs 
Kokkieshoek in de AW-Duinen 2008 
Geïnventariseerd doo Erwina Teunissen en 
Annelies Marijnis 
 
Op 2 maart begonnen we na eerst enkele 
proefrondes te hebben gelopen op een winderige 
ochtend aan onze inventarisatie. Op 23 maart lag er 



 19

zelfs sneeuw en was de temperatuur 0 graden. Op 
deze mooie koude ochtend zongen de 
Boomleeuwerikken uitbundig en werden door ons 
twee Grote Gele Kwikstaarten overvliegend 
gezien. Ook op 6 april stond er een koude 
noordenwind en moesten wij er door heen bijten. 
Ook op andere ochtenden in April lag de 
temperatuur rond de 10 graden. Je kan dus spreken 
van een redelijk koud begin van het voorjaar. 
Begin mei werd de temperatuur aangenamer. 
Eenmaal werd de jodelende roep van een 
Wielewaal gehoord. Zware regenbuien, onder 
andere op 17 mei, kwamen ook voor tijdens de 
ochtendexcursies.  
Enkele soorten hebben wij er uitgekozen om extra 
aandacht aan te besteden.  
 
Zomertortel: helaas is deze vogel door ons niet 
gezien of gehoord.  
Boomleeuwerik: er zijn 6 territoria vastgesteld 
waarvan op 14 juni een gezinnetje van 6 
exemplaren werd gezien.  
Pimpelmees: ook dit jaar weer aanwezig met 1 
territorium.  
Braamsluiper: drie territoria vast-gesteld.  
Fazant: ook regelmatig gehoord en 1 keer 
waargenomen.  
Koolmees: deze soort broedt voornamelijk in 
spleten van oude vlierstruiken en was met 4 
territoria aanwezig.  
Gekraagde Roodstaart: helaas niet meer in ons 
kavel aanwezig maar wel in omliggende gebieden 
zoals bijvoorbeeld Starrenbroek.  
Buizerd: verschillende malen een paartje en later 
in het seizoen een bedelend jong waargenomen. 
 
Regelmatig werden door ons 2 à 3 reeën 
waargenomen. Veel konijnen en een vos en een al 
geruime tijd dode bunzing waren de aanwezige 
zoogdieren. 
 
Broedvogel inventarisatie Westhoek in 
de AW-Duinen 2008 
Geïnventariseerd door G. de Croock en J. Jacobs 
 
Terreinomschrijving: 
 
Het niet sterk geaccidenteerde terrein is ca 55 ha 
groot. Het wordt in het noorden begrensd door de 
Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door de Slag 
van de Westhoek, in het zuiden door de 
Starrenbroekerweg en in het westen door de 
Haasvelder- of  Klugtweg.  
De Trapjesberg is met ruim 16 m+ NAP de 
hoogste duintop in dit gebied. De omgeving van 
het Haasveld heeft veel historie, in dit gebied was 

vroeger een landbouwvestiging, waarvan de sporen 
in de vorm van oude teelthoeken en weitjes nog 
duidelijk zichtbaar zijn.  
Deze gebieden liggen laag en kunnen bij een nat 
voorjaar knap drassig zijn, zo nat zelfs, dat ze 
onder water komen te staan. Het afgelopen jaar 
werd het gebied begraasd door schapen om de 
woekering van de Amerikaanse vogelkers (Prunus) 
en de verdere verruiging tegen te gaan. Een groot 
gedeelte van deze vogelkers werd het afgelopen 
jaar gekapt.  
Het terrein telt verschillende pannen en dellen, 
zoals Pan van de Heiweg, Pan van Janus, 
Berkenpan, Kattendel, Ligusterdel en Wilgenpoot. 
Het is een open gebied geworden, begroeid met 
Duindoorn en Meidoorn, waarbij de lage vegetatie, 
met Duinviooltje, Hondsdraf en Akkerhoorn beter 
tot groei en bloei komt 
 

 
Staartmees foto: Gab de Croock  
 
Toelichting op de inventarisatie 2008: 
 
Het terrein is rijk aan vogels. Enkele soorten 
waaronder Fazant, Zomertortel, Koekoek en 
Sprinkhaanzanger kwamen dit jaar in het gebied 
niet tot broeden. Daarentegen konden we als 
nieuwkomers cq herintreders de Staartmees, 
Glanskop, Zwartkop, Grote Lijster en de Kleine 
Bonte Specht verwelkomen. Het aantal territoria 
van de Boompieper, Heggemus, Merel en 
Koolmees waren in sterk aantal toegenomen. Het 
aantal territoria van de Braamsluiper werd 
gereduceerd tot slecht één. 
Verder noteerden we, maar niet als broedvogel, 
Torenvalk, Buizerd en de Havik. Op de Wei van 
Klugt zagen we ook Wilde Eend, Kievit en een 
paartje Beflijsters. Opvallend was het grote aantal 
konijnen. Daarnaast werden regelmatig damherten 
en vossen gezien. Ons vermoeden bestaat dat er in 
het waarnemingsgebied een vossenhol aanwezig 
was daar we op een  vroege ochtend twee jonge 
vosjes in een del signaleerden. 
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Broedvogels van 5 kavels in de zuidelijke AWD 2004-2008
soort     Gijs Kokkieshoek       Boeveld-west       Wolfsveld-west  Westhoek-Haasveld      Hoekgatterduin  TOTAAL

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008
Knobbelzwaan
Canadese gans 1 1
Nijlgans 1 2 1 1 1 1 1 3 1
Krakeend 1 1
Wilde Eend 1 2 1 1 2 1
Kuifeend 5 2 1 5 2 1
Patrijs
Fazant 1 1 3 1 1 1 1 4 1 3 1
Waterhoen
Meerkoet 2 4 4 2 2 4 4 2
Kleine Plevier 1 1
Houtsnip
Houtduif 3 1 1 1 1 2 2 1 3 1 3 4 3 3 9 5 8 7
Zomertortel 1 1 1 2 1 3 3
Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 4 6 4
Groene Specht 1 1 2 1 1 2
Grote Bonte Specht 1 2 1 1 4 2 1 1 5
Kleine bonte specht 1 1
Boomleeuwerik 4 2 3 6 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 4 1 6 7 7 9 19
Veldleeuwerik 1 1
Boompieper 2 2 3 2 1 1 9 8 2 8 4 12 13 21 16 22 19 31
Graspieper 3 2 3 4 3 3 4 3 5 3 2 1 2 1 5 3 12 13 14 8
Witte kwikstaart 2 2
Winterkoning 2 1 3 4 1 1 1 2 4 5 5 5 5 8 5 5 8 14 6 14 19 31 21
Heggenmus 14 10 18 14 8 7 7 5 20 19 14 7 6 4 3 8 4 6 5 8 52 46 47 42
Roodborst 3 4 3 1 1 1 2 2 2 4 5 3 3 9 11 8 6
Nachtegaal 19 12 23 14 8 10 8 7 20 18 19 14 17 13 8 6 9 10 14 11 73 63 72 52
Gekraagde Roodstaart 2 1 2 1 1 1 5 7 3 5 3 2 2 2 11 11 8 8
Paapje 1 1
Roodborsttapuit 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 4 5 8 7 10
Tapuit 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1
Merel 7 5 9 5 1 3 3 5 6 5 6 5 4 4 3 4 7 7 9 24 26 28 26
Zanglijster 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 4 6 6 5
Grote lijster 1 1
Sprinkhaanzanger 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 5 4 2 9 10 10 3
Braamsluiper 2 2 3 3 1 2 1 2 1 3 3 2 2 7 6 1 3 3 7 6 17 16 15
Grasmus 12 5 11 10 10 12 8 8 17 17 18 10 9 7 6 5 9 15 14 21 57 56 57 54
Tuinfluiter 1 1 1 3 1 1 1 5
Zwartkop 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 2 5 9 2 7 7
Tjiftjaf 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 4 3 11 7 4 6 7 4 11 8 25 16 22 21
Fitis 19 14 23 15 12 10 13 14 21 18 18 18 52 25 20 23 25 32 41 38 129 99 115 108
Goudhaan
Staartmees 2 1 1 1 1 2 1 2 5
Glanskop 1 1 2 4
Kuifmees 1 1
Pimpelmees 1 1 1 2 1 1 1 2 3 5 5 6 7 4 5 6 13 9 13 16
Koolmees 2 5 5 8 3 1 3 3 3 4 4 3 9 9 9 17 8 11 10 10 25 30 31 41
Boomkruiper 1 1
Gaai 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 3 2 2 2 7 5 5 11
Ekster 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 1 2 8 6 5 5
Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 4 4 5 6
Spreeuw 1 1 2 1 3
Vink 1 1 1 2 1 1 3 4 2 5 7 3 3 5 5 7 7 12 18
Groenling 1 1
Kneu 6 5 5 5 2 3 3 3 4 3 1 1 1 2 3 1 1 3 14 12 12 14
Goudvink 1 1 1 1 1 3 2
Rietgors 1 1 1 1 1 1
aantal soorten 25 17 23 29 23 21 24 20 21 23 30 19 25 29 27 30 30 31 31 37 37 40 40 43
aantal territoria 114 74 125 111 69 66 68 61 114 112 115 88 155 125 109 128 125 158 181 207 577 535 598 595

 
 

Broedvogels van Nieuw-Leeuwenhorst in 2008 
 
Rien Sluijs & Jelle van Dijk 
 
Onderzoeksgebied 
 
Nieuw-Leeuwenhorst is een bosgebied van 38 ha 
in de gemeente Noordwijkerhout dat beheerd 
wordt door stichting het Zuid-Hollands Landschap 
(ZHL). Omdat dit gebied te groot is om er tijdens 
één ochtendbezoek een volledige inventarisatie-
ronde te lopen, is het gebied opgesplitst in drie 
deelgebieden. 
 
Oude bosgebied (deelgebied zuid) 
Dit deel (11 ha) ligt tussen de grote vijver en de 
Hoogweg. Hier staan veel oude beuken en eiken, 
veelal in lanen aangeplant. Verder staan er enkele 
hoge Oostenrijkse dennen en Grove dennen. 
Opvallend zijn de kleine vijver met de Paulinaberg 
tegenover landhuis Dijk & Burg, de kleine 

camping en het woonhuis met boomgaard aan het 
Westeinde. 
 
Nieuwe bosgebied (deelgebied noord) 
Dit deelgebied (16 ha) loopt van de bosrand in het 
noorden tot voorbij de grote vijver in het zuiden. 
Deze vijver werd in de jaren 1944-45 gegraven als 
tankval. Hiervoor moest het landhuis verdwijnen. 
Nu is de vijver grotendeels omzoomd door dicht 
struikgewas, waardoor het een ideale rustplaats 
voor eenden is geworden. Ten noorden van de 
vijver liggen enkele speelweiden die begroeid zijn 
met lage grassen en mossen. Het bos bestaat hier 
voor een deel uit aanplant van na 1945 (met veel 
esdoorns), maar er zijn ook grote stukken 
eikenhakhout van voor die tijd. In de NO-hoek ligt 
een dennenbosje. Tegen het Westeinde ligt een 
oude vuilstortplaats. Opvallende elementen zijn 
verder het oude koetshuis en de beheerderswoning. 
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Vroegere picknickplaats (deelgebied oost) 
In dit driehoekvormige bosgebied (11 ha) liggen 
enkele speelweiden. Het bos bestaat voornamelijk 
uit oud eikenhakhoutbos. In de NO-hoek bevindt 
zich een dicht bos met Oostenrijkse dennen. Langs 
de oostrand ligt een gedeeltelijk overwoekerde 
asfaltweg. 
 
Methode 
 
Tussen 15 maart en 9 juni werden de deelgebieden 
vele malen bezocht. Deelgebied oost werd bijna 
uitsluitend op zondagmorgen bezocht vanwege de 
verkeersherrie van de N206. In totaal werd 42,7 
uur aan veldwerk besteed; te verdelen in 19,9 uur 
voor deelgebied zuid, 13,5 uur voor deelgebied 
noord en 9,3 uur voor deelgebied oost. 

Bij elke bezoek werden de waargenomen vogels op 
een kaart van het gebied ingetekend. Na afloop van 
het broedseizoen werden deze waarnemingen 
gegroepeerd op soortkaarten. Deze kaarten werden 
vervolgens geïnterpreteerd volgens de richtlijnen 
die vermeld staan in de Handleiding Broedvogel 
Monitoring Project van SOVON.  
 
Resultaten 
 
In de volgende tabel worden de aantallen territoria 
per soort genoemd, opgesplitst per deelgebied. 
Bovendien zijn de aantallen uit 2002 toegevoegd. 
In dat jaar werd hetzelfde gebied geïnventariseerd 
door Pim de Nobel (SOVON) in opdracht van het 
ZHL (zie Strandloper 35: 2 (juni 2003), p.10-15) 
 

 
Soort   Zuid  Noord  Oost totaal 2008 totaal 2002 
 
Blauwe Reiger    -    -    10   10    6 
Nijlgans    1    1    1    3    1 
Sperwer    1    -    -    1    - 
Meerkoet    1    3    -    4    3 
Holenduif    8    3    -   11    4 
Houtduif   10    4    5   19   35 
Halsbandparkiet   1    -    -    1    - 
Groene Specht    1    -      -    1    1 
Grote Bonte Specht   7    2    2   11    5 
Winterkoning   17   12    6   35   22 
Heggenmus    1    1    -    2    5 
Roodborst   16    9    8   33   32 
Nachtegaal    4    2    -    6    6 
Merel    13   12    8   33   46 
Zanglijster    2    1    1    4    6 
Tuinfluiter    -    1    -    1    4 
Zwartkop    5    5    3   13   16 
Tjiftjaf     9    7    6   22   16 
Fitis     3    2    -    5    8 
Staartmees    3    -    2    5    1 
Glanskop    2    1    1    4    2 
Kuifmees    -    -    1    1    - 
Pimpelmees    9    4    2   15   13 
Koolmees   22   11    8   41   20 
Boomklever    2    -    -    2    2 
Boomkruiper    5    2    -    7    8 
Gaai     3    1    3    7    3 
Ekster     1    -    -    1    3 
Kauw    18    1    -   19   19 
Vink     5    2    2    9    8 
 
 
Vergelijking met de inventarisatie van 2002 
 
Bij het onderzoek in 2002 werden alle delen van 
het gebied tussen 30 april en 6 juli vijfmaal 

bezocht. Ook werd een nachtbezoek afgelegd. 
Voor het inventariseren van een bosgebied met 
veel standvogels is een start op 30 april gewoon te 
laat. Zo laat de Glanskop vooral in maart van zich 
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horen en kan na 30 april alleen van toevalstreffers 
worden gesproken. De andere mezen, inclusief de 
Staartmees, zijn ook vooral in maart en in mindere 
mate in april actief. Ook de Grote Bonte Specht is 
na 30 april niet meer goed te tellen, zeker als het 
om een gebied met hoge dichtheid gaat zoals het 
oude bosgebied van deelgebied zuid. 
Verder moet worden bedacht dat bij slechts vijf 
bezoekenronden na 30 april elke waarneming in 
geschikt biotoop al als een territorium mag 
worden geïnterpreteerd. Bij ons onderzoek is het 
gebied vele malen bezocht en zijn in elk 
territorium ten minste twee waarnemingen tussen 
de datumgrenzen gedaan. Eenmalige 
waarnemingen, van welke soort dan ook, zijn bij 
onze interpretatie nooit als territorium erkend. 
Deze opmerkingen verklaren voor een belangrijk 
deel de verschillen die hier en daar nogal 
opvallend zijn. 
Ook moet niet uit het oog worden verloren dat er 
van jaar tot jaar – en dus zeker over enkele jaren - 
behoorlijke fluctuaties kunnen optreden. 
Fluctuaties treden bij standvogels vooral op onder 
invloed van strenge winters. Bij trekvogels 
kunnen slechte weersomstandigheden tijdens de 
trek veel slachtoffers maken, bijvoorbeeld als 
door slecht weer de oversteek van de 
Middellandse Zee of de Sahara niet gehaald 
wordt. 
Gelet op de bijzonder zachte winters van de 
laatste tien jaar mag worden aangenomen dat de 
stand van de standvogels redelijk stabiel is en dat 
opvallende verschillen bij standvogels voor een 
belangrijk deel te maken zullen hebben met 
de hierboven aangestipte methodische 
verschillen. In het commentaar per soort zal 
over dit onderwerp hier en daar nog een 
opmerking worden gemaakt. 
 
Soortbespreking 

 
Blauwe Reiger 
De kolonie in het dichte dennenbos in de 
NO-hoek werd ontdekt in 1995 (3 nesten). 
In 1996 waren er al zes nesten en dat aantal 
werd ook vastgesteld in 2002 (Pim de 
Nobel). Ab Steenvoorden telde hierna de 
volgende aantallen: 9 (2005), 11 (2006) en 
12 (2007). 
Nijlgans 
Al op 12 maart fotografeerde Jan Hendriks 
een paar met 9 jongen in de grote vijver. 
Merkwaardig genoeg werd deze familie later door 
niemand terug gezien.  Tijdens de telronden in 
maart en april vlogen herhaaldelijk één of twee 
paren luid schreeuwend rond.  Op 12 april werd 
een paar bij een grote boomholte gezien. Later 

bleek hier toch niet te worden gebroed. Op 8 juni 
werd in deelgebied oost een paar Nijlganzen 
gezien op een reeds verlaten nest van Blauwe 
Reigers. 
Eenden 
Door Pim de Nobel werden voor 2002 ook 
Kuifeend, Krakeend, Wilde Eend en soepeend als 
broedvogel genoemd. Deze soorten zijn ook door 
ons waargenomen, vooral in maart en april, maar 
van broeden was geen sprake. Dit werd bevestigd 
door Hein Verkade die wekelijks de watervogels 
in de grote vijver telt. 
Roofvogels 
Na waarnemingen van baltsende Sperwers werd 
van deze soort ook het nest gevonden. Toen het 
blad aan de bomen en de kamperfoelie kwam, 
werd het nest vrijwel onzichtbaar. Hierdoor kon 
niet worden vastgesteld of er jongen zijn 
uitgevlogen. 
Driemaal werd een Torenvalk boven het gebied 
gezien, eenmaal bij de grote nestkast achter het 
koetshuis. Eenmaal werd een jagende Boomvalk 
bij de vijver gezien. Vermoedelijk ging het hier 
om een broedvogel van landgoed Offem. 
Buizerds werden bij vrijwel elk bezoek 
opgemerkt. Boven het bos werd ook regelmatig de 
baltsvlucht vertoond. Het nest werd wel gevonden 
maar niet op het terrein van Nieuw-Leeuwenhorst. 
Het bevond zich op slechts tien meter van het hek 
dat de scheiding vormt met Klein-Leeuwenhorst. 
Ook de Havik kwam af en toe op bezoek. Deze 
soort broedde in 2008 met succes elders in 
Leeuwenhorst. 

Holenduif  foto: Jan Hendriks  
Holenduif 
 In 2002 trof Pim de Nobel alleen in deelgebied 
zuid territoria (4) aan. Nu ging het daar om acht 
paren, terwijl ook in de andere delen Holenduiven 
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werden aangetroffen. Op 2 juni werd een paar in 
de grote nestkast bij het koetshuis gezien nadat 
daar eerder in het seizoen steeds Kauwen de baas 
waren. Omdat wij in alle territoria waarnemingen 
van na 30 april hebben staan, mag worden 
aangenomen dat er sinds 2002 van een reële groei 
sprake is. Dat is in lijn met ontwikkelingen elders 
in ons land. 
 
Houtduif 
In 2002 werd tot in begin juli nog 
geïnventariseerd. Dat heeft toen ongetwijfeld nog 
late Houtduiven opgeleverd die wij nu gemist 
hebben door al in begin juni te stoppen. Bekend is 
dat tot ver in juli Houtduiven nog met nestelen 
kunnen beginnen. Het verschil met de telling van 
2002 is echter dusdanig groot dat wellicht van een 
reële afname kan worden gesproken. De 
aanwezigheid van Haviken speelt hierbij 
vermoedelijk een belangrijke rol. Vanaf 2003 
broedt een havikenpaar op of dichtbij Nieuw-
Leeuwenhorst. Het gehele jaar door worden her en 
der geplukte Houtduiven aangetroffen. Dat is met 
name het geval in deelgebied oost. 

Halsbandparkieten foto: Piet Broekhok 
 
Halsbandparkiet 
Driemaal werd bij hetzelfde groepje oude eiken 
een paartje waargenomen, maar broeden kon niet 
met zekerheid worden vastgesteld. Al enkele jaren 
worden in deelgebied zuid Halsbandparkieten 
gesignaleerd. 
Grote Bonte Specht 
Deelgebied zuid is bijzonder geschikt voor deze 
soort. Herhaaldelijk werden hier tegelijkertijd vier 
tot vijf roffelende mannetjes waargenomen. 
Eenmaal zaten twee roffelaars slechts enkele 
meters van elkaar. Ook het oude dennenbos in 
deelgebied oost wordt steeds geschikter vanwege 
het aantal dode en afgebroken stammen. 

Bosuil 
Deze soort werd wel gehoord aan de overzijde van 
de Gooweg in de buurt van het landhuis Klein-
Leeuwenhorst. In 2002 werd nog wel een 
territorium in Nieuw-Leeuwenhorst vastgesteld. 
 
Zangvogels die afnemen 
Het gaat hierbij vooral om soorten die gesteld zijn 
op laag struikgewas en dichtbij of op de grond 
ook nestelen. Hierbij kan gewezen worden naar 
Heggenmus, Fitis, Tuinfluiter en Nachtegaal, 
maar ook de Merel hoort hier wellicht bij. Door 
het ouder worden van het bos neemt de 
oppervlakte met laag en dicht struikgewas verder 
af wat gevolgen heeft voor sommige soorten die 
dit habitat prefereren.  
Winterkoning en Roodborst zitten vooral in de 
braamstruwelen die zich onder hogere bomen 
ontwikkeld hebben. Bij deze soorten is geen 
achteruitgang van aantallen vastgesteld. 
 
Zangvogels die toenemen 
Door het hoger worden van jonge aanplant wordt 
het bos geschikter voor een soort als de Tjiftjaf. 
Deze soort nam dan ook vooral toe in deelgebied 

noord (van 3 in 2002 naar 7 in 2008). 
Van het ouder worden profiteren 
vooral de mezen, omdat in oudere 
bossen meer boomholten te vinden 
zijn. Naast natuurlijke boomholten die 
bijvoorbeeld ontstaan door afgewaaide 
takken, ontstaan ook veel nestholten 
door het werk van de vele Grote Bonte 
Spechten. Zoals al eerder werd 
opgemerkt is de toename van mezen 
ten opzichte van de telling in 2002 
vooral toe te schrijven aan 
inventarisatierondes in maart en april 
die in 2008 wel en in 2002 niet werden 
uitgevoerd. 
Kuifmees 

Deze mees is een typische soort voor 
dennenbossen. Buiten het bosgebied in de 
Noordduinen waar een tiental paren broedt, wordt 
deze soort weinig gezien. In het dennenbos van 
deelgebied oost werd in het verleden al eerder af 
en toe een broedgeval vastgesteld.  
Staartmees 
In deelgebied zuid werden tijdens acht bezoeken 
Staartmezen gezien. Bij elk bezoek echter nooit 
op meer dan op één plaats. Bekend is dat 
Staartmezen zeer vroeg met nestbouw beginnen 
en dat meer dan de helft van de nesten wordt 
vernield door Gaaien. Soms doen Staartmezen dan 
een eind verderop een tweede poging of ze zoeken 
een ander nest op en gaan daar helpen door de 
opgroeiende jongen bij te voeren. Dit unieke 
broedgedrag maakt het heel moeilijk het aantal 
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territoria vast te stellen. Het kan in deelgebied 
zuid om drie paren gaan (opgenomen in de lijst), 
maar ook om één paar dat tweemaal op een andere 
plek begon. 
Boomklever en Boomkruiper 
Boomklevers roepen vaak en zijn meestal 
behoorlijk plaatstrouw, waardoor het na enkele 
bezoeken al duidelijk is hoeveel paren er zijn en 
waar ze hun nestholte hebben. Dat kan niet 
gezegd worden van Boomkruipers. De roep klink 
lang niet zo ver en wordt onregelmatig 
geproduceerd. Verschillende aantallen van jaar tot 
jaar kunnen vermoedelijk alleen al hieraan worden 
toegeschreven.  
Overige soorten 
De volgende soorten werden slechts eenmaal 
gezien en konden ondanks ijverig zoeken niet 
meer worden terug gevonden. Om die reden zijn 
ze niet opgenomen in de broedvogellijst. 
Grote Lijster – Op 2 juni werd in het dennenbosje 
achter de beheerderswoning een Grote Lijster 
gezien. Vermoedelijk is dit een zwerver vanuit het 
duingebied waar enkele paren broeden. 
Kleine Karekiet – Op 28 juni hoorde Hein 
Verkade een zingende vogel in de smalle rietzoom 
langs het westelijke deel van de grote vijver. 
Meerdere bezoeken aan deze plaats leverden geen 
vervolgwaarnemingen op. 
 

Fluiter   foto: Jan Hendriks  
 
Fluiter – Op 24 mei werd in deelgebied noord een 
zingende Fluiter waargenomen. Deze plaats werd 
hierna nog vele malen bezocht, maar dit leverde 
geen vervolgwaarnemingen op. 
Zwarte Mees – Op 20 maart werd een baltsend 
paar gezien in het dennenbosje achter de 

beheerderswoning. Ondanks ijverig speuren op 
deze plaats werden geen Zwarte Mezen meer 
waargenomen. 
Goudhaan – Op 10 april werd achter het koetshuis 
een Goudhaan met wat pluisjes in de bek gezien. 
Deze waarneming ligt nog voor de datumgrens 
(20 april) en ook in dit geval leverde aandachtig 
speuren geen vervolgwaarnemingen op. 
Wielewaal – Op 5 mei zong een Wielewaal in het 
loofbos langs de grote speelweide in deelgebied 
noord. Het betrof hier een doortrekker, want de 
zang werd helaas hierna niet meer gehoord. 
Zwarte Kraai – Op 10 april werd een roepende 
vogel genoteerd bij de ingang aan het Westeinde. 
Meer waarnemingen werden niet gedaan! 
 
Discussie 
 
Nieuw-Leeuwenhorst heeft een gevarieerde 
broedvogelbevolking waarin de typische 
bosvogels domineren. Deelgebied zuid is zoals 
verwacht mocht worden het rijkst aan soorten en 
aantallen. De gevarieerde structuur van het bos in 
zowel leeftijdsopbouw als soortsamenstelling 
maken dit deel voor veel soorten aantrekkelijk. 
Daarbij valt de hoge dichtheid van holenbroeders 
op (Grote Bonte Specht, Holenduif, Koolmees, 
Glanskop). Het extensieve bosbeheer dat hier al 
vele jaren door het ZHL wordt toegepast, 

stimuleert deze ontwikkelingen. 
Van toenemende betekenis voor vogels 
wordt het dichte bosje van 
Oostenrijkse dennen in deelgebied 
oost. Daarbij kan allereerst de kleine 
kolonie van Blauwe Reigers worden 
genoemd. Maar ook regionaal schaarse 
soorten als Kuifmees en Glanskop 
weten dit bosje te vinden, terwijl 
soorten als Zwartkop, Vink en 
Houtduif hier meer te vinden zijn dan 
in het overige deel van deelgebied oost 
waar het eikenhakhout overheerst. 
Vergelijking van de resultaten van 
deze inventarisatie met die uit 1984 en 
2002 laat zien dat het aantalsverloop 
van de meeste broedvogelsoorten 
vooral bepaald wordt door landelijke 
trends. Enkele geleidelijk verlopende 

veranderingen zoals de toename van het aantal 
holenbroeders en de afname van het aantal 
struikbroeders zijn wel te relateren aan de 
ontwikkeling van het landgoed waarbij het 
extensieve beheer en het ouder worden van het 
bos een belangrijke rol spelen. 
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Inventarisatie vanaf de Stoeprand 
  
Ees Aartse 
  
Dat was wel even wennen! In 2007 inventariseerde 
ik nog Gijs Kokkieshoek. Tot april niets aan de 
hand en toen sloeg het noodlot toe. Acute 
spierreuma! Ik kon geen kant meer op. De spieren 
in mijn armen en benen werkten minimaal. Daar 
zit je dan halverwege in de inventarisatieperiode 
niets te doen; niets erger dan niets te kunnen doen. 
Gelukkig hebben Ineke van Dijk en Jelle van Dijk 
(geen familie) in mei mijn werk in Gijs 
Kokkieshoek overgenomen. 
Met een agressieve medicijnenkuur overwon ik de 
ziekte. 
Eind mei kon ik het inventarisatiewerk hervatten. 
Geen enkel probleem. Samen met mijn vrouw Loes 
(voor de zekerheid mee) hebben we iedere week 
urenlang door Gijs Kokkieshoek gedwaald. 
Bij het Natte Bos op de hoek van de Halfwegse 
Slag en Houtweg zei ik de eerste keer van de 
voortgezette inventarisatie tegen Loes: “Hoor! 
Nachtegaal!”.  
Loes hoorde wel iets maar geen Nachtegaal. 
“Er zitten hier vier Nachtegalen”, zei ik. 
Sceptisch keek ze me aan. Zal wel, hoorde ik haar 
in gedachten zeggen. 
“Hoor! Nummer één”!, zei ik. “Wacht, daar begint 
de tweede. Stil zijn, want de derde in die struiken 
daar gaat antwoorden. Als we nog even wachten 
dan horen we ze straks alle vier”. Na even wachten 
zongen, zoals ieder jaar, in het Natte Bos vier 
Nachtegalen op iedere hoek van het bosje één. 
Zo gingen we het terrein door. Een paar toontjes. 
Fitis, Grasmus. Loes werd horendol. “Ik hoor 
niets?”, zei ze. 
“Maar ik wel”, zei ik. “Dat bosje daar. Even 
wachten. Merel! Alarmroep”. 
De inventarisaties hebben we volgehouden tot eind 
juni. Iedere ronde ongeveer drie uur. Toen werd ik 
geveld door een nog beroerdere ziekte nl. 
vaatvernauwing in mijn onderbenen. Je gaat dan 
door de medische molen en je hebt geen eigen 
leven meer. Oké, laten we die periode overslaan en 
vergeten. Ik was aan huis gekluisterd. De bushalte 
bij Groot Hoogwaak was al te ver voor me. Zeer 
pijnlijke open tenen en als dan de chirurg tegen je 
zegt: ‘Als het niet meer gaat, haal ik ze er wel af’, 
kijk je toch wel even anders tegen je voeten aan. 
Dat werd vechten voor behoud en dat lukte. 
Het toverwoord was: bewegen… bewegen… De 
afstand  naar de bushalte werd verlengd tot het 
bankje bij het oude zwembad. Een paar weken 
later kon ik naar het bankje op de Zeereep lopen en 

weer later kon ik uitrusten op het terras van Playa 
Bianca. Toen was het al voorjaar 2008. 
Onderweg strompelend naar Playa Bianca hoorde 
ik van alles: Nachtegalen, Koolmezen, Grasmussen 
en zowaar ‘echte’ mussen op het terras daar. Een 
groepje van 10 – 12  Huismussen hield het terras 
schoon. 
  
Vanaf ons balkon kon ik de Kauwen in de buurt 
feilloos volgen. Op de pijpen voor ons huisden 
diverse paartjes. Uiteindelijk kon ik zes paartjes 
plaatsen in de verschillende schoorstenen. 
Ik heb ontzettend veel plezier beleefd aan dat 
gedoe aan de overkant. Het gekeuvel van de 
Kauwtjes onderling was fascinerend. Paartje één 
op een schoorsteen keuvelden samen wat. “Ik ga 
even weg”, hoorde je dan. “Ik ga met je mee”, zei 
de tweede. Beide Kauwtjes vlogen weg en landden 
in het plantsoentje bij Groot Hoogwaak. Even later 
volgde een ander stelletje. Wat een sociale vogels 
zijn Kauwtjes toch! Ze praatten met elkaar van 
schoorsteen naar schoorsteen. Gezellig. 
Oh wé! Een kat sloop uit een dakkapel, misschien 
aangelokt door dat gezellige gedoe en door het 
gepiep van de jongen, het dak op. Hij dacht  
“Kaassie!”.  Nou mooi niet. Toen de kat over de 
nok liep werd hij belaagd door een achttal 
Kauwtjes, felle Kauwtjes. Ze trokken bijna de 
haren uit zijn vacht. De kat ploeterde door. Door 
de venijnige aanvallen schoot de kat bijna van de 
nok af. Daar lag hij; voorpoten aan de ene kant van 
de nok en het achterlijf hing aan de andere kant. Ik 
dacht eerst dat hij nu wel één van zijn levens zou 
verliezen, maar net niet. Hij gaf het op en liet zich 
via de dakpannen naar beneden glijden en met een 
paar sprongen door de dakgoot schoot hij de 
dakkapel in waar hij begonnen was. 
De Kauwtjes, eerst in paniek, gingen over tot de 
orde van de dag. Lekker keuvelen! 
“Zag je dat. Ik pikte in zijn staart. Hij duvelde 
bijna naar beneden.” 
“Ik trok de haren uit zijn bast en pikte op zijn kop. 
Daar had hij niet terug”. 
Alle Kauwen waren opeens allemaal te horen. 
Lachten ze? 
Al strompelend naar het strand hoor en zie je van 
alles. Een Nachtegaal in het bosje naast Groot 
Hoogwaak en de tweede bij het oude zwembad.  
Eind april hoorde ik de Grasmus. Op het bankje bij 
het oude zwembad kon ik hem goed volgen. Hij 
maakte een cirkel. Tuin hoek Wantveld/Bosweg, 
museumbunker, oude zwembad en via de overzijde 
naar het Wantveld en terug. Een groepje Kneuen 
had dezelfde route maar meer kriskras. De Fitis 
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zong op plaatsen waar een Fitis hoort te zingen. In 
de zeereep zong de Graspieper. Het territorium was 
de reep bij villa Hoogwaeck, de strandafgang en 
bij de villa, die een nieuw gat dreigt te worden van 
Ronnie van de Putte. 
Ik wees Loes op de typische manier van zingen 
van de Graspieper. Eerst omhoog vliegend en dan 
zacht zingend in een soort parachuutje naar 
beneden. 
  
Begin mei hoorde ik vanaf het balkon overal 
Merels zingen en af en toe een Zanglijster. Vanuit 
Duinpark liet de Zwartkop zich horen. Ergens in 
een tuin op het Wantveld zongen een Braamsluiper 
en een Winterkoning. 
Op 22 mei 2008 hoorde ik een Sprinkhaanzanger 
zingen in een bosje op de hoek van het rijwielpad 
en verbindingsweg Bosweg/Wantveld. Loes vond 
het wel een mooie zang, maar ze hoorde 
het rateltje soms wel en soms niet.  
“Kijk”, zei ik. “In de top van die struik 
daar tegenover ons zingt hij. Zie je hem 
zitten? Let op zijn koppie! Dat draait heen 
en weer. Met het kopje naar ons toe is het 
rateltje luid en duidelijk en draait hij zijn 
kopje wat om dan is hij bijna niet meer te 
horen. Het is ook heel erg moeilijk om 
precies te bepalen waar hij zingt. Het 
geluid kan overal vandaan komen. Hij 
komt niet algemeen voor dus de precieze 
plek steekt niet op honderd meter. Daar 
ergens zit een Sprinkhaanzanger”.  
Langzaam begon Loes de verschillende 
zangers uit elkaar te houden. Pietiepu… 
piettiepu… Wat is dat?  
“Koolmees”, zei ik met een onderdrukte 
zucht. Dat was misschien de honderdste 
keer dat ik zei: “Koolmees”!. 
De zang van de Nachtegaal kent ze nu wel maar de 
bijgeluiden geeft problemen. 
“Wat is dat voor een vogel?”  
“Nachtegaal”.  
“Je bent gek. Die zingt anders. De zang van de 
Nachtegaal ken ik nu wel”. 
“Dat is een startende Nachtegaal”. Sorry, maar ik 
werd niet voor vol aangezien. Dat las ik van haar 
gezicht. 
“Wacht nu even!”, zei ik sussend. 
Daar was de echte zang. Voluit! Zo hoort een 
Nachtegaal te zingen. Loes lachte me uit. “Een 
Nachtegaal met startproblemen. Nou ja”. 
  
Als je niet snel kunt lopen en vaak onderweg moet 
rusten, ga je meer letten op wat om je heen groeit 
en bloeit. Bij de oversteek van Wantveld naar de 
verbindingsweg naar de Bosweg had  kennelijk 
iemand in de tuin van Groot Hoogwaak een 

zaadmengsel gestrooid. Ik kwam daar o.a. tegen: 
Grijskruid, Gele ganzenbloem, veel 
Bezemkruiskruid, Stalkaars, prachtige pollen 
Slangenkruid en een enkel plekje Rood 
guichelheil. 
In de tuin van een villa op de hoek van de Bosweg 
een prachtige plek Cipreswolfsmelk (indertijd 
aangeplant?). In dezelfde tuin een paar mooie 
pollen Blauwe bremraap en Walstrobremraap. 
Voor de Blauwe bremraap is de Bosweg een 
bekende groeiplaats. Tot echt mooi bloeien 
kwamen ze niet en tijdens een korte hittegolf 
verdroogden ze. 
Verrassend was te zien dat in de ‘nieuwe’ zeereep 
tussen de op rijen geplante Helm massaal Zeeraket 
op kwam. Niet alleen bloeiende planten maar ook 
kiemplanten. 
  

Zeeraket foto: Jelle van Dijk.  
 
Ik heb toch wel met veel plezier, al strompelend 
naar strand, veel gezien. 
Als je moe bent en bij Playa Bianca neerstrijkt en 
Klaas Meeuwenoord of zijn vrouw Els vraagt: 
“Wat wil je drinken?”, dan is een koele 
Grimbergen Tripel een weldaad voor de geleverde 
inspanning. Af en toe een slokje en dan kijken naar 
de vele duikende sterns .boven zee. Dan vergeet je 
zelfs je protesterende spieren. 
  
Loes en ik hebben 2007 als jaar afgeschreven. 
2008 Is het jaar van herstel. De tenen zitten er nog 
steeds aan. Het lopen gaat stukken beter en de 
actieradius wordt groter. Of ik in 2009 gebruik kan 
maken van de speciale pas voor Gijs Kokkieshoek, 
die ik tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van de 
Vereniging heb gekregen, is nog heel onzeker. 
Kan ik niet verder komen dan de stoeprand. Het zij 
zo. Ik houd u op de hoogte.  



 27

  
  

W. Andelaar 
 
Apekool 
 
Marc van Roosmalen haalde de laatste tijd nogal 
eens de pers. Zijn levensverhaal in de vorm van 
het boek “Blootsvoets door de Amazone” werd 
door hem in de kranten en op de televisie 
gepromoot. En terecht! Het is een stevige pil, 
waar je niet zo snel door heen bent, maar het lezen 
meer dan waard. Hij beschrijft daarin zijn 
wetenschappelijk werk met apen in Suriname en 
Brazilië. Nu stellen wij ons een wetenschapper 
gewoonlijk voor als een droogstoppel, maar dat 
gaat bij hem niet op. Zijn levensverhaal heeft wat 
meer weg van een avonturier. Wat dat betreft past 
hij in de lijn van onderzoekers uit de 19de eeuw, 
zoals Bates en Wallace, die Zuid Amerika 
verkenden. Dat waren mensen die met gevaar 
voor leven en gezondheid wetenschap bedreven 
en dat kan van Marc van Roosmalen ook gezegd 
worden. Uiteindelijk kwam hij in een cel in 
Brazilië terecht nadat hij tot vele jaren 
gevangenisstraf was veroordeeld. Alleen druk van 
de publieke opinie maakte dat de straf werd 
opgeschort.  
 
Zijn studie onder apen is bekend, maar enigszins 
omstreden. Zo claimde hij tal van nieuwe soorten 
en ondersoorten waar vraagtekens bij gezet 
werden. Ook is de naamgeving van die 
ondersoorten niet onomstreden. Diegene die zijn 
werk met een fors bedrag steunden konden een 
aap op haar of zijn naam krijgen. Bekend in dit 
verband is de aap die naar Prins Bernhard is 
vernoemd. Misschien wel veel waardevoller is 
zijn werk met het op naam brengen van de bomen 
die vruchten dragen. Dezer dagen kreeg ik een 

tweedelig boek van hem in handen over de 
vruchten van Suriname. Een simpele oudere 
uitgave van de universiteit van Utrecht, met 
tekeningen en beschrijvingen. 
 

 
Marc van Roosmalen  
 
Door zijn onderzoek in Brazilië is Van Roosmalen 
bekend geworden. Uit zijn boek blijkt echter dat 
hij ook lang in Suriname heeft gewerkt. Hij is daar 
begonnen en na zijn vlucht uit Brazilië weer 
teruggekeerd. Het toeval wil dat ik vorig jaar daar 
op zijn werkplek ben geweest. Wij verbleven met 
een groepje (oudere) natuurmensen een paar 
dagen op een eilandje in een grote rivier. Van daar 
uit maakten we een tocht, eerst een stukje per 
boot, daarna te voet naar de Volzberg, het 
onderzoeksgebied van Van Roosmalen. Ons doel 
was het waarnemen van de Rotshaantjes, een 
bijzondere vogel van het binnenland van 
Suriname. Al was het een fikse dagtocht heen en 
weer (geslaagd, we zagen de Rotshaantjes), ons 
verblijf daar was heel wat comfortabeler dan dat 
van de onderzoeker. Hij verbleef in een armoedig 
tentje en moest maar aan de kost zien te komen. 
Wij sliepen redelijk verzorgd in een houten 
gebouw en werden verzorgd door onze kokkin. 
Jenny kookte twee maal per dag voor ons en zag 
zelfs kans ons tijdens de trektochten van een hapje 
te voorzien. Maar dat is het voorrecht van de 
oudjes, die moeten verzorgd worden, tot in het 
bejaardenhuis toe. Maar met dat laatste wachten 
we nog even!!!  
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Peeters H. & K. Wheeler 2008. Vogels en de 
Wet.nl. Vereniging Politie Dieren- en 
Milieubescherming in samenwerking met 
Vogelbescherming Nederland  en KNNV 
Uitgeverij. 336 p. Prijs € 24,95 
 
In april 2007 lanceerde Vogelbescherming 
Nederland (VBN) een nieuwe website: 
www.vogelsendewet.nl. Met deze website 
kwam VBN tegemoet aan mensen die wel eens 
te maken krijgen met de juridische 
bescherming van vogels, zoals leden van 
vogelwerkgroepen en politiefunctionarissen. 
Eenvoudige vragen als: “Mag je een boom 
kappen waarin vogels broeden?” worden hier 

kort en bondig beantwoord: “Nee dat mag niet. 
Ontheffing is mogelijk, bijvoorbeeld indien de 
boom de verkeersveiligheid bedreigt.” Ook de 
verschillende wetten die met natuur- en 
vogelbescherming te maken hebben, passeren 
hier de revue. Deze site heeft ook een 
zoekfunctie, maar dat levert nogal eens niets 
op. Zo wordt geen informatie gegeven bij 
onderwerpen als maaien, valkerij en 
windmolens. 
 
Het boek Vogels en de Wet.nl is gelukkig veel 
uitgebreider dan genoemde website. Over alles 
wat mij te binnen schiet wat vogelbescherming 
betreft, is hier informatie te vinden. Zo wordt 
in zeven pagina’s op de valkerij ingegaan, 
krijgt het uitzetten van Fazanten ook aandacht 
en wordt duidelijk gemaakt wat er bij komt 
kijken als je een gevonden vogel wilt laten 
opzetten. Het aardige is, dat in veel gevallen 
stap voor stap wordt aangegeven hoe 
gehandeld kan worden.   
Behalve over de bescherming van de inheemse 
vogels, besteden de schrijvers ook aandacht 
aan de vogelhandel en het in bezit hebben van 
inheemse en uitheemse vogels. Het boek 
eindigt met een lange lijst van belangrijke 
adressen.  
Natuurlijk is het van belang, dat dit 
informatieve boekje straks op elk politiebureau 
te vinden zal zijn.  
 
Maar ook natuurverenigingen en vogelwerk-
groepen doen er goed aan dit boek bij te hand 
te hebben. Met enige regelmaat worden door 
leden en niet-leden van onze vereniging 
vragen gesteld over gevonden vogels of zaken 
die in het dorp spelen, zoals het snoeien van 
bomen en het maaien van oevers in de 
broedtijd. Met dit boekje in de hand is 
vermoedelijk op vrijwel al die vragen een goed 
antwoord te geven. 
 
Jelle van Dijk 
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Levering P.A. & G.O Keijl 2008. Vinkenbaan 
Castricum 1960-2006. Uitgave van 
Vogelringstation Castricum. 256 p. Prijs € 20 + € 
3,80 verzendkosten. Te bestellen door storting van 
het totaal bedrag op rekening 4380680 tnv. 
Vinkenbaan Castricum ovv. “boek vinkenbaan”. 
 
Over het ringen van vogels wordt maar weinig 
gepubliceerd, terwijl jaar in jaar uit duizenden 
vogels een ring aan hun poot krijgen. Begin jaren 
zestig kreeg je als Limosa-lezer eenmaal per jaar 
een dik nummer toegestuurd, waarin het 
Ringverslag van het Vogeltrekstation, met daarin 
lange lijsten met terugmeldingen, was opgenomen. 
Nadat deze gewoonte eind jaren zestig was 
afgeschaft, verscheen er zelden meer een artikel 
over ringwerk in de landelijke vogeltijdschriften. 
Er drong wel eens iets door over Constant Effort 
Sites en in de waarnemingsrubrieken werd 
regelmatig melding gemaakt van bijzondere 
vangsten op vinkenbanen, maar daar bleef het zo’n 
beetje bij.  Wat er eigenlijk met al die gegevens 
werd gedaan, bleef voor buitenstaanders 
grotendeels verborgen. Dat werd min of meer in de 
hand gewerkt door het blad Op Het Vinkentouw, 
uitgegeven door het Vogeltrekstation en alleen 
bestemd voor de actieve ringers. Abonneren op dit 
blad is niet mogelijk en losse nummers zijn niet te 
koop. Gelukkig zijn de nummers uit de jaren 1998-
2003 nu op de website van het Vogeltrekstation te 

vinden, zodat een tipje van de sluier op deze 
manier wordt opgelicht. 
Gelet op het voorgaande, kan het boek van VRS 
Castricum als een doorbraak worden beschouwd. 
Naar mijn weten is het de eerste keer dat een 
ringstation de gegevens van zo’n lange periode 
gedigitaliseerd heeft om er een prachtig boek mee 
te vullen.  
Het basismateriaal voor dit boek is omvangrijk:  
353.930 vogels werden bij Castricum geringd, 
verdeeld over 213 soorten. Hiervan werden er 2191 
teruggemeld in Nederland en 1796 in het 
buitenland.  
Na enkele inleidende hoofdstukken, begint op 
pagina 23 het indrukwekkende hoofdstuk 
Soortbesprekingen. Dit hoofdstuk is rijk 
geïllustreerd met kleurenfoto’s, waarbij van zeer 
veel soorten alleen de kop wordt getoond. De 
foto’s werden allemaal gemaakt terwijl de vogel 
werd vastgehouden, een unieke gelegenheid op een 
vinkenbaan om close-ups te maken. 
Natuurlijk is het bestuderen van de terugmeldingen 
nog altijd de moeite waard. Bij elke soort waarvan 
terugmeldingen bekend zijn geworden, is een 
duidelijk kaartje opgenomen. Maar met de 
ringgegevens is zoveel meer te doen. De grote 
verdienste van dit boek is, dat niet alleen de 
terugmeldingen de nodige aandacht krijgen, maar 
dat ook de gegevens die op de vinkenbaan zelf 
werden verzameld, op boeiende wijze 
gepresenteerd worden. 
Elke soortbeschrijving begint met een kort stukje 
tekst over broedgebied, doortrek en winterkwartier. 
Hierna volgen mededelingen over de biometrie 
(alles wat er aan de vogels gemeten is) en de 
terugmeldingen. Deze teksten vatten grotendeels 
samen wat in de bijgeleverde figuren te zien is. We 
nemen als voorbeeld de Nachtegaal. Er werden 
bijna 3500 Nachtegalen geringd, waarvan er 
slechts 74 werden teruggemeld; niet zo vreemd 
voor een vogel die zich altijd in dichte bosjes 
ophoudt. Bij die terugmeldingen is er slechts één 
uit Afrika (Marokko); het merendeel stamt uit 
Nederland en België. De terugmeldingen geven 
dus niet echt een goed beeld van waar de 
Nachtegalen buiten de broedtijd verblijven. Veel 
interessanter is de doortrekgrafiek. Dat de 
Nachtegalen massaal eind april en begin mei 
terugkeren horen we als we regelmatig de duinen 
bezoeken, maar wanneer vertrekken ze weer?  Na 
eind juni hoor en zie je zelden meer. Door het 
ringwerk blijkt, dat vrijwel alle Nachtegalen in 
twee weken (eind juli / begin augustus) ons land 
verlaten. Ook de figuur met de mediane data (de 
datum waarop de helft van het jaartotaal aan 
gevangen vogels van die soort is gepasseerd) is 
interessant. Zo is bij de Nachtegaal te zien, dat de 
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wegtrek in de laatste 25 jaar met ruim tien dagen is 
vervroegd. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Wat 
de biometrie betreft, worden zaken als vetgehalte, 
vleugellengte, gewicht en dekveerrui in grafieken 
weergegeven. Tenslotte worden nog enkele 
tabellen toegevoegd, waarin informatie wordt 
verstrekt over de vangdata van eerstejaars en 
adulte vogels. Voor elke vogelaar in de duinstreek, 
zeker als je ook nog in vogeltrek bent 
geïnteresseerd, is dit een geweldig boek. De 

samenstellers verdienen een groot compliment 
voor het ongelooflijk vele werk dat hierin gestoken 
is en de wijze waarop de gegevens zijn 
gepresenteerd. Nu maar hopen dat ook het 
Vogeltrekstation spoedig met een prachtige 
publicatie naar buiten komt. 
 
Jelle van Dijk 

________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Hans Adema  2008. Vliegenzwammen op het 
Rapenburg. Uitgeverij Ginkgo, Leiden.   158 
pagina’s,  prijs  € 21,50 
 
Dat je veel van stadsnatuur moet houden is wel 
duidelijk als je al meer dan 20 jaar wekelijks een 
rondje door de binnenstad fietst om te 
inventariseren. Als je daarnaast ook veel van 
paddenstoelen weet  en over een tomeloze inzet 
beschikt, dan schrijf  je toch gewoon een boek 
over de paddenstoelen in de stad. 
En dat is een mooi uitgevoerd boek geworden en  
rijkelijk voorzien van foto’s.   
De opzet van zijn boek refereert aan het in 1999 
verschenen boek Champignons in de Jordaan van 
Rob Crispijn, dat Hans Adema destijds heeft 

besproken in de Coolia (het blad van de 
Nederlandse Mycologische Vereniging). 
Met een korte geschiedenis van de binnenstad en 
de vermelde vindplaatsen, die terug te vinden zijn 
op het kaartje op pag.13, start hij zijn rondgang 
door de stad. 
Na een gedegen uitleg over de gebruikte 
terminologie kunnen we aan de 250 gevonden 
soorten beginnen. 
Per soort geeft hij de wetenschappelijke en de 
Nederlandse naam, beschrijft de uiterlijke 
kenmerken, wanneer ze te vinden zijn  en of ze 
eetbaar zijn. Dat laatste is voor de meesten onder 
ons van weinig belang, daar de doorsnee 
Nederlander mycofoob is. Ik herken dan ook wat 
Hans Adema schrijft, namelijk dat hij na een 
eigen en absoluut zekere determinatie toch wat 
huiverig zijn eerste maaltje wilde paddenstoelen 
at. Dat is nu wel anders en hij behoort nu tot de 
mycofagen (hij die ze eet). Het verhaal over 
restaurant De Verboden Toegang toont dat 
duidelijk aan. 
Wat opvalt en wat hij zelf ook vermeldt is het 
ontbreken van de gordijnzwammen, deels omdat 
ze weinig voorkomen in de stad, maar anderzijds 
omdat ze moeilijk goed op naam zijn te brengen. 
Er zijn slechts weinigen die de gordijnzwammen 
zo goed kennen. 
De beschrijvingen zijn gelukkig ook doorspekt 
met persoonlijke anekdotes, zodat je met een 
glimlach op je gezicht die veelheid aan informatie 
makkelijk opneemt. 
Het is geen determinatiegids geworden, meer een 
boek voor iedereen die wat heeft met 
paddenstoelen en die het boek kunnen gebruiken 
om wat meer te lezen over macroscopische 
kenmerken. Daarbij geeft de schrijver ook  genoeg 
bijkomende wetenswaardigheden die het boek 
verlevendigen. 
 
Kortom een boek dat gelezen wil worden, omdat 
het met veel kennis en liefde voor de stadsnatuur 
geschreven is. Het verdient een plaats in onze 
bibliotheek! 
                                         Lutgarde Roelandt
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Vogelzangcursus  2009 
 
Zou u ook wel eens willen weten welke vogel er zo 
mooi zingt in uw achtertuin  
en zou u iets meer willen leren over de vogels in 
bos en duin? 
Kom dan in april naar onze Vroege Vogel-
zangcursus. 
 
Het is een cursus voor iedereen die meer over 
vogels en hun zang wil leren 
en is ook toegankelijk voor niet-leden.  
Het maximum aantal deelnemers is 26. 
 
Avonden: 
Er zijn drie theorieavonden, op:  
donderdag 2 april, donderdag 23 april en 
donderdag 7 mei  
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur. (zaal open om 19.45 
uur) 
Plaats: Jan Verweij Natuurcentrum (in de vroegere 
Chr. Mavo), Duinweg 13a in Noordwijk. 
 
Op de avonden wordt er vóór de pauze aan de hand 
van een Power Point presentatie aandacht besteed 
aan het herkennen van vogels en wordt verteld 
waarom ze zingen en waar en wanneer je welke 
vogel kunt verwachten. Tijdens de koffiepauze is 
er een boekentafel en kan men informatie vragen 
over bijvoorbeeld verrekijkers.  
Na de pauze zijn er diverse geluiden practica waar 
we oefenen om verschillende geluiden uit elkaar te 
houden. 

Op de tweede avond op 23 april zal Wil 
Heemskerk (de man van de cd´s “ Luisteren in het 
Duin”)  het practicum verzorgen. 
Verder zal er een lesmapje en het boekje “ 
Vogelzang in beeld”  worden uitgereikt. 
 
Excursies: 
Er zijn drie vroege vogelzang excursies op: 
zaterdag 4 april naar het bos van Leeuwenhorst  
zondag 26 april naar de Noordduinen van 
Noordwijk   
zondag 10 mei naar de Amsterdamse 
Waterleidingduinen 
De excursies duren ± twee tot twee en half uur. 
 
Kosten: 
Het cursusgeld is € 25,-- voor leden en  € 30,-- 
voor niet-leden  (als men als niet-lid meteen lid  
wordt a  € 10,--  dan is het cursusgeld  € 25,--) 
over te maken op rekeningnummer: 25 73 795 
t.n.v.Vereniging voor Natuur-en 
Vogelbescherming Noordwijk onder vermelding  
“Vogelzangcursus 2009”. 
 
Voor opgave en verdere informatie kunt u bellen 
met Dineke Kistemaker 071 3612219 
Opgave per e-mail  bij Ruurd Eisenga  
r.eisenga@gmail.com 

 

Aankondiging excursie: Langs de Elbe 
 
Jelle van Dijk 
 
Soms kunnen onaangename zaken toch tot iets 
moois leiden.  In de tijd dat we nog spraken over 
West-Duitsland en Oost-Duitsland (DDR) vormde 
de Elbe tussen Lauenburg en Wittenberge de grens 
tussen deze twee landen. Aan beide zijden van de 
rivier begluurde men de overkant en in het 
landschap langs de oevers veranderde er in die 
veertig jaar vrijwel niets. Na 1989 werden hier 
meteen twee landschapsparken ingesteld. Aan de 
oostzijde het Naturpark Mecklenburgischer Elbetal 
en aan de westzijde het Naturpark Elbufer 
Drawehn. 
Het dal van Elbe is landschappelijk een fraaie 
streek. Brede uiterwaarden met oude ooibossen en 
rivierduinen wisselen af met kleinschalig agrarisch 
landschap, bossen en heidevelden.  

In dit fraaie landschap is het aangenaam vogelen. 
Hier hebben we een grote kans om vogels te zien 
die in ons land zeldzaam zijn zoals Zeearend, 
Visarend, Ooievaar, Kraanvogel, Kwartelkoning, 
Grauwe Klauwier, Ortolaan, Nachtzwaluw en 
Sperwergrasmus. 
In de buurt van Hitzacker (de geboorteplaats van 
Prins Claus) ligt een kleinschalig akkergebied dat 
al jarenlang als akkerreservaat wordt beheerd. De 
trots van deze graanakkers is de Roggelelie, een 
grote oranje lelie die ook in de zuidelijke Alpen te 
vinden is. Fred Bos heeft hierover in het blad 
Natura van de KNNV een boeiende serie artikelen 
geschreven. Veel informatie over dit gebied bij het 
dorpje Govelin is te vinden op www.lilienpfad.de. 
Enkele leden hebben het plan opgevat om in een 
juniweekend van al dat moois te gaan genieten. 
Het staat een ieder vrij zich daarbij aan te sluiten. 
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Vervoer en onderdak moet je dan wel zelf regelen. 
De volgende gegevens zijn van belang: 
Kampeerweekend Elbe vrijdag 12 juni – 
maandag 15 juni 
Camping Elbufer , Elbuferstrasse 141, 29490 
Neu-Darchau 
De afstand bedraagt 554 km en is (zonder files) in 
zo’n zes uur te overbruggen. Via Amersfoort-
Deventer-Hengelo naar Osnabrück; hierna naar 

Hamburg via Bremen. Aan de zuidkant van 
Hamburg richting Lüneburg aanhouden. Aan de 
oostkant van Lüneburg richting  Dannenberg. Bij 
Dahlenburg afslaan naar Neu-Darchau. 
Aan dit weekend kan een vakantie worden 
gekoppeld in fraaie gebieden als Lüneburgerheide, 
Müritzgebied en het eiland Rügen. Nog verder kan 
natuurlijk ook! 

                            

Paddenbescherming wordt in 2009 afgebouwd 
 
Jan Jacobs 
 
Op 17 november j.l. hebben we in een bijeenkomst 
van de Paddenwerkgroep de toekomst van de 
paddenbescherming in het Langeveld besproken. 
Sinds de aanleg van de duinbeek en de 
paddenpoelen werd steeds vaker de vraag gesteld 
of de paddenbescherming door onze vereniging 
nog wel nodig en zinvol is. Het blijkt dat de 
padden zich in deze nieuwe situatie goed 
aanpassen en massaal de nieuwe duinbeek en 
paddenpoelen hebben bezet.  
 

 
 
Na een uitgebreide discussie is besloten om in 
2009 te stoppen met de paddenbescherming in het 
Langeveld. Dit betekent dat er een eind komt aan 
een bijna traditionele activiteit van onze 

vereniging. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. 
Hiermee komt na 35 jaar een eind aan een 
belangrijk project van onze vereniging. 
 
Velen van ons voelden de paddenbescherming als 
een persoonlijke bijdrage aan de natuur in 
Noordwijk. En dat is ook heel waardevol. Maar als 
we worden ingehaald door ontwikkelingen die de 
paddenbescherming overbodig maken, mogen we 
onze ogen daarvoor niet sluiten. En het is 
natuurlijk helemaal fantastisch dat na de ingrepen 
van het Zuid-Hollands Landschap(ZHL) de natuur 
in dit opzicht zichzelf kan bedruipen. We mogen 
naar mijn mening dan ook spreken van een groot 
succes wat betreft de herinrichting van het terrein 
van het ZHL. Of dit succes blijft, zal ook afhangen 
van het beheer van de beek en de poelen. 
 
Om de ontwikkelingen en het verloop van de 
paddentrek te blijven volgen gaan we dit jaar nog 
wel ’s morgens de padden tellen, die slachtoffer 
van het verkeer geworden zijn.  
Zo kunnen we aan het eind van het trekseizoen 
evalueren of we een goede beslissing genomen 
hebben.  
Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kunnen 
we altijd in 2010 alsnog de paddenbescherming 
weer oppakken. Aan de gemeente Noordwijk is 
gevraagd in ieder geval de draaihekken e.d. een 
jaar te bewaren.  
Tevens hebben we aan de gemeente gevraagd om 
dit jaar waarschuwingsborden te plaatsen bij het 
begin en einde van de Randweg, omdat tussen De 
Witte Raaf en de Stay-Ok elk jaar ook veel padden 
sneuvelen. Daar zijn helaas geen mogelijkheden 
om de wegen af te sluiten.  
Door daar waarschuwingsborden te plaatsen hopen 
we dat de automobilisten daar hun snelheid 
aanpassen en de padden ontzien.  
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Opvallende waarnemingen oktober-december 2008 
 
Peter Spierenburg 
 
Witte Smient 
Hein Verkade telt al jarenlang de watervogels op 
de grote vijver van Leeuwenhorst. Hij bericht hier 
regelmatig over in de vogel e-mailgroep van de 
vereniging. Verschillende soorten eenden 
gebruiken de vijver om te rusten. Voedsel zoeken 
doen ze waarschijnlijk vooral ’s nachts in sloten en 
graslanden in de omgeving. Met name uitwisseling 
tussen de vijver en de nabijgelegen graslanden van 
Oud-Leeuwenhorst ligt in de lijn van verwachting. 
Een duidelijk bewijs daarvoor ontbrak tot voor 
kort. Maar op 9 november verscheen er opeens een 
goede bekende op de vijver: de gedeeltelijk albino 
Smient van de Fagelsloot. Deze vogel heeft een 
afwijkend verenkleed met veel wit op de vleugels 
en rug en is daardoor goed individueel herkenbaar. 
Het is een vrouwtje gepaard met een normaal 
gekleurd mannetje. Begin 2008 is ze voor het eerst 
bij de Fagelsloot waargenomen. Deze winter kwam 
ze weer terug en was vanaf 25 oktober regelmatig 
te zien rond de Fagelsloot. Op dit moment 
circuleren er plannen om het grasland van Oud-
Leeuwenhorst om te spuiten tot bollengrond. Bij 
uitvoering hiervan zal het negatieve effect op de 
vogelstand niet beperkt blijven tot het gebied zelf. 
De waarneming van de pendelende witte Smient 
onderstreept dat de graslanden bij de Fagelsloot en 
de rest van het landgoed niet los van elkaar kunnen 
worden gezien. 
 
Hoogeweg en Valkenburg 
Wolken Kieviten en Goudplevieren zijn ’s winters 
een  bekend beeld boven polder Hoogeweg en de 
Elsgeesterpolder. Vaak zijn er vele honderden 
aanwezig. Rond begin december kan het aantal 
Goudplevieren wel eens oplopen tot 5000. De 

afgelopen twee jaar was het een stuk stiller in de 
polders. Aantallen wisselen altijd wel, afhankelijk 
van verstoring in de polders. Zo lopen er 
regelmatig jagers door het grasland op jacht naar 
hazen. Met name de Goudplevieren gaan dan op de 
wieken en zoeken een rustiger plek in de 
omgeving. Het lijkt er op dat er tegenwoordig weer 
vaker in de polders wordt gejaagd. Maar voor de 
lagere aantallen Goudplevieren en Kieviten van de 
afgelopen jaren is er waarschijnlijk een 
belangrijker reden. Het Vliegkamp Valkenburg is 
gesloten. En nu er nauwelijks meer activiteiten 
zijn, vinden vogels er een rustig gebied. Dit heeft 
grote groepen Kieviten en Goudplevieren 
aangetrokken. In november waren er bijvoorbeeld 
1700 Goudplevieren en 1900 Kieviten aanwezig. 
Dit zijn aantallen die voorheen niet ongewoon 
waren in polder Hoogeweg en de Elsgeesterpolder. 
Ze zijn dus gewoon verkast. Ook de Slechtvalk 
lijkt te zijn meeverhuisd met zijn prooi. Een aantal 
winters had er één een vaste stek  rond de 
koebosjes in Polder Hoogeweg. Nu wordt hij daar 
nog maar af en toe gezien. Dat de vogels pendelen 
tussen het voormalige vliegkamp en de Polder 
Hoogeweg bleek ook tussen kerst en oud en nieuw. 
Door de aanleg van een ijsbaan was er toen weer 
activiteit op het vliegveld en verscheen er ineens 
een flinke groep Goudplevieren in polder 
Hoogeweg. Ook een groepje van 10 Kemphanen 
dat eerder bij Valkenburg was gezien werd nu door 
Ab Steenvoorden in de polder opgemerkt. Het is 
duidelijk dat de hoge aantallen op het voormalige 
vliegkamp tijdelijk zullen zijn. Het is tenslotte een 
woningbouwlocatie en de rust en de openheid zal 
er uiteindelijk weer verdwijnen. Des te meer reden 
om zuinig te zijn op het grote open graslandgebied 
van polder Hoogeweg en de Elsgeesterpolder.  

 
 
 
 
                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: Jan Hendriks 
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Aantallen Kieviten en Goudplevieren op voormalig vliegkamp Valkenburg en in de polders Hoogeweg en 
Elsgeest (gemiddeld aantal van de november en december watervogeltelling) 
 
 
 
 
Vorst? Naar het Oosterduinsemeer! 
Eind december viel er een vorstperiode in. Niet extreem, maar toch zwaarder dan we in jaren 
hebben gezien. Het dichtvriezen van sloten en vaarten drijft de vogels dan langzaam bijeen in de 
resterende wakken. Een plek waar zich dan altijd veel watervogels concentreren is het 
Oosterduinsemeer dat vanwege de diepte niet snel dichtvriest. Dat was ook nu weer het geval. 
Misschien wel het meest opvallend was het aantal van 720 Wilde Eenden dat Jelle van Dijk hier 
eind december telde. Dan zie je hoeveel eenden er zich onopgemerkt op allerlei kleine slootjes en 
watertjes ophouden. Ze vallen pas op als ze met zijn allen bij een wak zitten. Het Oosterduinsemeer 
levert in deze vorstperiodes ook altijd andere leuke waarnemingen. Z 
 
Boomklevers 
In de vorige strandloper signaleerde ik dat er dit 
najaar Boomklevers aan het zwerven zijn geslagen. 
Ook later in de herfst doken ze op op plaatsen waar 
ze anders zelden worden gezien: in Noordwijk-
Binnen en op het St Bavo terrein. Wellicht leidt dit 
in het komende voorjaar tot nieuwe vestigingen in 
ons waarnemingengebied. Zeker vroeg in het 
voorjaar zijn Boomklevers luidruchtig en 
makkelijk te vinden. Leuk om er eens op te letten 
of ze nieuwe plekken koloniseren buiten Nieuw-
Leeuwenhorst en Offem. 
 
Aankomstdata zomergasten 
Met het voorjaar voor de deur vind u in deze 
Strandloper weer een formulier om de 
aankomstdata van zomervogels rond Noordwijk te 

noteren. Op het formulier staan ook de vroegste 
aankomst ooit, de gemiddelde aankomst over de 
afgelopen 20 jaar en de eerste datum van vorig 
jaar. Nu zal het niet meevallen om dat eerste rijtje 
met de allervroegste aankomsten te verbeteren. 
Wat wel leuk is om met deze lijst het voorjaar te 
volgen. De soorten staan namelijk in de volgorde 
waarin ze (in een gemiddeld jaar) aankomen. Als 
je dus eenmaal een Fitis hebt gehoord, dan weet je 
dat het tijd is om uit te gaan kijken naar de eerste 
Boerenzwaluw. Hoewel die natuurlijk ook best 
vroeger kan zijn dan de Fitis. Degenen die dit 
lijstje bijhouden kunnen deze aan het eind van het 
seizoen sturen naar mijn adres (zie formulier). 
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon uw 
waarneming op www.waarneming.nl zetten, dan 
komen ze vanzelf bij mij terecht. 

 

 
Boomklever in Nieuw-Leeuwenhorst  foto: Jan Hendriks 
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Veldwaarnemingen oktober-december 2008 
 
 

Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Wilde Zwaan 30  dec 5   Oosterduinsemeer ter plaatse RJ 
Toendrarietgans 04  nov 4   Polder Hoogeweg - koebosjes ter plaatse JD 
 14  dec 11   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek ter plaatse AS 
Kleine Rietgans 18  okt 1   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek ter plaatse JD 
Kolgans 03  nov 1   strand paal 81-71 ter plaatse HV 
 04  nov 11   Polder Hoogeweg - koebosjes ter plaatse JD 
Grote Zee-Eend 25  dec 10   in zee Coepelduynen ter plaatse WNL 
IJseend 26  nov 1 vrouw over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD JB 
Nonnetje 27  dec 3 adult Oosterduinsemeer ter plaatse AS 
Brilduiker 30  nov 3   AWD - Van Limburg Stirumvallei ter plaatse MG 
 14  dec 6   AWD - Pindabergje ter plaatse AS 
Grote Zaagbek 30  nov 5   AWD Van Limburg Stirumvallei ter plaatse MG 
 14  dec 13   AWD Pindabergje ter plaatse AS 
 30  dec 2   Oosterduinsemeer ter plaatse JD RJ AS 
Smient 25  okt 1 vrouw Zwetterpolder - Fagelsloot gedeeltelijk albino  AS 
 9  nov 1 vrouw  Nieuw-Leeuwenhorst gedeeltelijk albino  HV 
 15  nov 157   Nieuw-Leeuwenhorst ter plaatse HV 
 18  nov 1   Oud-Leeuwenhorst gedeeltelijk albino  JD 
Slobeend 13  dec 34   Nieuw-Leeuwenhorst ter plaatse HV 
Wilde Eend 30  dec 720   Oosterduinsemeer ter plaatse JD 
Zomertaling 15  okt 1   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
Wintertaling 29  dec 241   Nieuw-Leeuwenhorst ter plaatse HV 
Roodkeelduiker 13  okt 1 adult Oosterduinsemeer ter plaatse RJ 
Dodaars 14  dec 12   AWD Pindabergje ter plaatse AS 
Fuut 14  dec 716   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
Roodhalsfuut 08  okt 1   over zee Noordwijk overvliegend noordoost JD 
Noordse Stormvogel 23  okt 1   De Puinhoop overvliegend zuidwest VCK 
Grauwe Pijlstormvogel 01  okt 60   over zee Noordwijk in 5 uur zuidwest JD AS 
Noordse Pijlstormvogel 21  okt 3   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
Vaal Stormvogeltje 01  okt 3   over zee Noordwijk in 5 uur zuidwest JD AS KV 
Jan-van-gent 01  okt 409   over zee Noordwijk in 5 uur zuidwest JD AS HV 
Aalscholver 30  dec 52   Oosterduinsemeer ter plaatse JD 
Roerdomp 30  dec 1   Oosterduinsemeer ter plaatse RJ AS JD 
Bruine Kiekendief 06  okt 1 vrouw De Puinhoop overvliegend zuidoost VCK 
Blauwe Kiekendief 31  okt 2 vrouw De Puinhoop jagend AnM e.a. 
 02  nov 2   AWD Marelberg jagend WNL 
Havik 4  10  2008 1 onv. Coepelduynen zeereep   KV 
Sperwer 25  okt 27   De Puinhoop overvliegend zuidwest VCK 
Smelleken 16  okt 2 vrouw over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
 08  nov 1 vrouw Coepelduynen  jagend VCK 
 15  nov 1 man Uitwatering overvliegend zuidwest PJ 
Slechtvalk 02  nov 1 ad. vrouw Polder Hoogeweg - koebosjes ter plaatse AS 
Goudplevier 23  nov 13   Elsgeesterpolder ter plaatse AS 
 27  dec 422   Polder Hoogeweg - koebosjes ter plaatse AS 
Drieteenstrandloper 01  dec 202   strand paal 81-71 ter plaatse HV 
Kleine Strandloper 01  okt 1   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
 06  okt 1   strand paal 81-71 ter plaatse HV 
Paarse Strandloper 21  okt 1   over zee Noordwijk overvliegend zuid AS 
 12  nov 3   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
Kemphaan 27  dec 8   Polder Hoogeweg - koebosjes ter plaatse AS 
Bokje 02  nov 4   's-Gravendijck opvliegend AS 
 06  dec 3   's-Gravendijck opvliegend AS 
Watersnip 06  dec 22   's-Gravendijck opvliegend AS e.a. 
Grutto 11  okt 1   De Puinhoop overvliegend noordoost NA VCK 
Regenwulp 04  okt 1   over zee Noordwijk overvliegend zuid AS 
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Soort  Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Zwarte Ruiter 31  okt 1   Noordzijderpolder overvliegend zuid MW 
Witgat 23  nov 1   Vinkeveld (wijk) ter plaatse NA 
 12  dec 2   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek ter plaatse JD 
Witgat 14  dec 9   AWD Pindabergje opvliegend AS 
 30  dec 2   Noordzijderpolder - Duinweg ter plaatse JD 
Oeverloper 12  okt 1   De Puinhoop overvliegend zuidwest NA VCK 
Middelste Jager 01  okt 1 adult over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD AS 
  1   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
Kleine Jager 01  okt 9   over zee Noordwijk in 5 uur zuidwest JD AS 
Kleinste Jager 16  okt 1   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD JB 
Grote Jager 16  okt 32   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD e.a. 
 11  dec 7   strand overvliegend zuidwest JD 
 22  dec 1   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
Zwartkopmeeuw 13  dec 1 adult Binnenwatering ter plaatse PS 
Franklins Meeuw 19  nov 1   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD JB JJ 
Vorkstaartmeeuw 10  okt 1 juveniel De Puinhoop overvliegend zuidwest VCK 
 16  okt 1   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD JB 
 21  okt 1 juveniel over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
Zilvermeeuw 13  nov 4560   strand paal 81-71 ter plaatse HV 
Kleine Mantelmeeuw 14  dec 2   Buitenwatering ter plaatse BB 
Geelpootmeeuw 06  okt 7   strand paal 81-71 ter plaatse HV 
 13  nov 4   strand paal 81-71 ter plaatse HV 
Pontische Meeuw 22  okt 1 adult  Binnenwatering ter plaatse VCK 
 08  nov 2 1e winter Binnenwatering ter plaatse VCK 
 14  dec 1 adult Buitenwatering ter plaatse PJ BB 
Grote Burgemeester 22  nov 1   Binnenwatering ter plaatse VCK 
Grote Mantelmeeuw 13  nov 646   strand paal 81-71 ter plaatse HV 
Grote Stern 11  nov 1   over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
Noordse Stern 02  okt 1 juveniel Buitenwatering ter plaatse VCK 
 13  okt 1 1e winter strand Coepelduynen WNL 
Dwergstern 10  okt 2   De Puinhoop overvliegend zuidwest VCK 
Turkse Tortel 21  dec 120   Noordduinen - omgeving Witte Raaf ter plaatse JD 
Velduil 19  okt 1   over zee Noordwijk overvliegend PS 
 31  okt 1   Noordduinen - Driehoek ter plaatse JH 
 04  nov 2   Coepelduynen  ter plaatse VCK 
 16  nov 1   Noordwijkerhout ter plaatse GC 
IJsvogel 19  okt 1 adult Nieuw-Leeuwenhorst overvliegend FH 
 29  nov 1   Offem ter plaatse MG 
 14  dec 2   AWD Pindabergje foeragerend AS 
 30  dec 1   Middengebied ter plaatse KE 
 30  dec 1 vrouw Langeveld - bollenland ter plaatse AS 
 30  dec 1   Oosterduinsemeer overvliegend RJ 
Kleine Bonte Specht 09  nov 1   Willem v.d. Bergh (Stichting) ter plaatse AS 
Boomleeuwerik 19  dec 9   's-Gravendijck ter plaatse PS 
Veldleeuwerik 02  nov 50   's-Gravendijck ter plaatse VCK 
Strandleeuwerik 20  okt 1   Coepelduynen  overvliegend zuidwest VCK 
Boerenzwaluw 18  okt 1   De Krom (voorm. vuilstort) overvliegend zuid VCK 
Huiszwaluw 11  okt 3   De Puinhoop overvliegend zuidwest NA VCK 
Grote Pieper 12  okt 1   Coepelduynen  opvliegend AS 
 13  okt 1   De Puinhoop overvliegend zuid VCK 
Boompieper 12  okt 1   De Puinhoop overvliegend zuid NA VCK 
Roodkeelpieper 11  okt 1   De Puinhoop overvliegend zuid VCK 
Grote Gele Kwikstaart 12  okt 5   Willem v.d. Bergh (Stichting) ter plaatse AS 
Pestvogel 31  okt 6   Coepelduynen  overvliegend zuidwest VCK 
 29  nov 5   Noordwijk-Binnen ter plaatse PJ e.a. 
 12  dec 1   Noordwijk aan Zee Oranje Nassaustraat   LS 
 16  dec 1 juveniel Duinpark ter plaatse VCK 
Zwarte Roodstaart 27  nov 1   strand ter plaatse PS 
 07  dec 1 man Katwijk - 't Heen (bedrijventerrein)  ter plaatse VCK 
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Soort  Datum Aantal Locatie Waarnemer 
Gekraagde Roodstaart 02  nov 1 1e winter De Krom (voorm. vuilstort) ter plaatse VCK 
Roodborsttapuit 25  dec 1 man 's-Gravendijck ter plaatse AS 
 26  dec 2 adult Coepelduynen  ter plaatse AS 
 27  dec 2 adult Elsgeesterpolder ter plaatse AS 
Tapuit 02  nov 1 1e winter Coepelduynen  ter plaatse VCK 
Zanglijster 11  okt 2421   De Puinhoop overvliegend zuidwest NA VCK 
Bladkoning 09  okt 1   De Krom (voorm. vuilstort) ter plaatse VCK 
Bladkoning 22  okt 1   Sint Bavo ter plaatse MW 
 24  okt 1   De Krom (voorm. vuilstort) ter plaatse VCK 
 04  nov 1   Rijnsoever ter plaatse VCK 
Tjiftjaf 14  dec 1   De Krom (voorm. vuilstort) ter plaatse VCK 
 31  dec 1   Polder Hoogeweg - zuidwesthoek ter plaatse JD 
Vuurgoudhaan 13  dec 2   Noordwijk-Binnen ter plaatse AS 
 23  dec 1   Katwijk - 't Heen (bedrijventerrein)  ter plaatse VCK 
 24  dec 1   Noordwijk-Binnen ter plaatse BB 
Kleine Vliegenvanger 13  okt 1 1e najaar Zwarte Pad  ter plaatse VCK 
 16  okt 1   Zwarte Pad  ter plaatse VCK 
Baardman 14  dec 1   AWD Pindabergje overvliegend oost AS 
Zwarte Mees 11  okt 415   De Puinhoop overvliegend zuidwest NA VCK 
Pimpelmees 11  okt 3129   De Puinhoop overvliegend zuidwest NA VCK 
Koolmees 11  okt 1267   De Puinhoop overvliegend zuidwest NA VCK 
Boomklever 11  okt 1   De Puinhoop overvliegend zuid NA VCK 
 13  okt 1 adult Noordwijk-Binnen overvliegend zuid AS 
 28  okt 1   Sint Bavo ter plaatse MW 
 26  dec 1   Klein-Leeuwenhorst ter plaatse WNL 
Bonte Kraai 29  nov 1   AWD Westhoek ter plaatse WNL 
 25  dec 1 adult AWD Starrenbroek ter plaatse AS 
Spreeuw 17  okt 100.000 over zee Noordwijk overvliegend zuidwest JD 
Europese Kanarie 09  okt 1   De Puinhoop overvliegend zuidoost VCK 
Frater 29  okt 1   Noordwijk (ZH) ter plaatse JH 
 02  nov 2   AWD Van Limburg Stirumvallei ter plaatse AS 
Grote Barmsijs 29  nov 1   's-Gravendijck ter plaatse AS 
 13  dec 1   Coepelduynen  ter plaatse PS 
Barmsijs spec. 17  nov 60   Zwarte Pad  ter plaatse VCK 
Kruisbek 29  nov 16   Middengebied overvliegend zuidoost AS BB 
Appelvink 25  okt 38   De Puinhoop overvliegend zuid VCK 
IJsgors 07  okt 2   De Puinhoop overvliegend zuid VCK 
 08  nov 2   De Puinhoop overvliegend zuidwest VCK 
Sneeuwgors 03  nov 1   strand Duindamse Slag ter plaatse HV 
 25  dec 1   strand Coepelduynen ter plaatse VCK 
 
Foto: Piet  
 Broekhof 
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Zoogdieren 
Damhert 19-okt-08 1 man Hoornes oprit N206 VCK 
 22-okt-08 2  Nieuw-Leeuwenhorst MG 
 25-okt-08 6 man Katwijk aan Zee - De Puinhoop VCK 
Eekhoorn 13-okt-08 1  Noordduinen - Aardbeidel RJ 
Hermelijn 02-nov-08 1  Elsgeesterpolder jagend op Patrijzen AS 
Bunzing 12-okt-08 1  Noordduinen - Aardbeidel WNL 
Laatvlieger 02-nov-08 1  s-Gravendijck foeragerend AS 
 
Vlinders en libellen 
Bruine Winterjuffer 08 okt 4  Coepelduynen  WNL 
Kleine Vuurvlinder 12 okt 1  Langeveld NA 
 12 okt 1  Coepelduynen  AS 
Bont Zandoogje 12 okt 3  Noordwijk - Willem v.d. Bergh (Stichting) AS 
Atalanta 13 nov 1  Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld NA 
Waarnemers 
AnM Annelies Marijnis JD Jelle van Dijk MW Maarten Wielstra 
AS Ab Steenvoorden JJ Jan Jacobs NA Noël Aarts 
BB Bas v.d. Burg JH Jan Hendriks PJ Pieter Jansen 
FH Frits Houwaart KE Kees Erkelens PS Peter Spierenburg 
GC Gab de Croock KV Koene Vegter RJ Rob Jansson 
HV Hein Verkade LS Leo Schaap VCK Vogel- en natuurclub Katwijk 
JB Joost Bouwmeester MG Mariska de Graaff WNL www.waarneming.nl 
 
 

 
 De laatvlieger (Eptesicus serotinus) is een vleermuis uit de familie der gladneuzen (Vespertilionidae). Hij dankt zijn Nederlandse 

naam aan het feit dat hij later uitvliegt dan een andere grote vleermuissoort, de rosse vleermuis of vroegvlieger.  
Bron: Wikipedia.org 
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Aankomst van zomergasten  2009 
 
 

soort vroegste 
aankomst ooit 

gemiddelde 
vroegste 

aankomst* 

aankomst 
2008 

aankomst 2009 

Witte Kwikstaart overwinterend 17 feb overwinterend  
Tjiftjaf overwinterend 20 feb overwinterend  
Grutto 24 jan 91 23 feb 02 mrt  
Lepelaar 31 jan 98 10 mrt 07 mrt  
Roodborsttapuit overwinterend 10 mrt overwinterend  
Zwarte Roodstaart overwinterend 18 mrt 31 mrt  
Zomertaling 04 mrt 73 24 mrt 26 mrt  
Grote Stern 10 feb 01 25 mrt 16 mrt  
Tapuit 8 mrt 88 26 mrt 10 apr  
Fitis 11 mrt 01 27 mrt 02 apr  
Kleine Plevier 16 mrt 01 30 mrt 29 mrt  
Boerenzwaluw 19 mrt 96 02 apr 04 apr  
Zwartkop overwinterend 02 apr overwinterend  
Visdief 11 mrt 05 03 apr 31 mrt  
Boompieper 14 mrt 08 04 apr 14 mrt  
Blauwborst 03 apr 04 06 apr ?  
Beflijster 25 mrt 03 09 apr 11 apr  
Paapje 14 mrt 91 09 apr ?  
Sprinkhaanzanger 02 apr 93 11 apr 10 apr  
Nachtegaal 31 mrt 04 12 apr 14 apr  
Gele Kwikstaart 17 mrt 77 13 apr 11 apr  
Gekraagde Roodstaart 23 mrt 96 14 apr 06 apr  
Oeverzwaluw 04 apr 92 16 apr 19 apr  
Koekoek 04 apr 99 17 apr 18 apr  
Grasmus 10 apr 05 18 apr 13 apr  
Huiszwaluw 02 apr 99 18 apr 18 apr  
Gierzwaluw 13 apr 91 19 apr 18 apr  
Boomvalk 22 mrt 83 20 apr 20 apr  
Braamsluiper 27 mrt 75 20 apr 18 apr  
Tuinfluiter 15 apr 58 25 apr 24 apr  
Zomertortel 20 mrt 05 25 apr 21 apr  
Kleine Karekiet 15 apr 79 03 mei 01 mei  
Wielewaal 26 apr 69 14 mei 12 mei  
Bosrietzanger 01 mei 96 15 mei 03 mei  
Spotvogel 28 apr 77 15 mei 05 mei  

*periode 1989-2008; zonder januari waarnemingen 
 
 
Invoeren www.waarneming.nl of formulier retour naar Peter Spierenburg, Hercules 88, 2221 MD Katwijk. 
Naam en adrs: ...................................... 
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Scholekster-telweekend 2 & 3 mei 2009: tel mee! 
 
In 2008 stond de Scholekster een jaar lang centraal voor 
Vogelbescherming Nederland en SOVON  Vogelonderzoek 
Nederland. Een van de doelstellingen was om een actueel beeld te 
verkrijgen van de Nederlandse broedpopulatie van deze – stiekem – 
almaar zeldzamer wordende soort. Helaas is daarvoor één jaar 
eigenlijk iets te kort gebleken. Afgelopen voorjaar hebben velen al 
een bijdrage geleverd aan het onderzoek door broedparen te 
inventariseren en aan ons door te geven. Om van nog meer gebieden 
over gegevens te beschikken organiseren we in het voorjaar van 
2009 opnieuw een (eenmalige) telling. Deze zal plaatsvinden in het 
weekend van 2-3 mei. We hopen dat we daarmee veel van de 'witte 
vlekken' op de kaart alsnog kunnen inkleuren. Maar daarbij hebben 
we natuurlijk uw hulp nodig.  
 

We willen u vragen om in het weekend van 2-3 mei aan een of meer gebieden (kilometerhokken) 
een bezoek te brengen en de waarnemingen van Scholeksters aan ons door te geven. In welke 
gebieden u dat doet, mag u zelf bepalen. Voor de vergelijkbaarheid van de gegevens hebben we 
ervoor gekozen om de indeling van kilometerhokken aan te houden (elk gebied is 1x1 km). En 
natuurlijk zou het mooi zijn om dit jaar vooral energie te steken in gebieden die vorig jaar niet zijn 
onderzocht.  
 
Op www.jaarvandescholekster.nl staat alle informatie en kunt u uw kilometerhok(ken) claimen. 
 
 

 
       foto: Jan Hendriks  
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2009, het Jaar van de Visdief! 
 
Jaarlijks staat voor SOVON Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland een bepaalde 
vogelsoort centraal in het kader van ‘het Jaar van…’. Voor 2009 is de keuze gevallen op de Visdief. 
Het is een leuke aansprekende stern, die behoorlijk bekend is bij veel vogelaars en die in grote delen 
van ons land voorkomt. Bovendien sluit de soort goed aan bij de kustcampagne (flyways) van 
Vogelbescherming Nederland. Zoals van de meeste soorten, weten we van de Visdief al het een en 
ander, maar eigenlijk toch ook weer te weinig over het voorkomen van de soort en aspecten die 
fluctuaties in de populaties veroorzaken. Samen met vrijwilligers willen we proberen om een aantal 
vragen te beantwoorden. Naast o.a. gerichte tellingen in (bestaande en nieuwe) kolonies willen we 
ook graag waarnemingen verzamelen van de eerste en de laatste Visdieven van het jaar.  
 
Fenologie: Wanneer komen Visdieven aan in Nederland en wanneer vertrekken ze? 
Wie ziet de eerste Visdief van het jaar? Aan dit onderdeel kan iedereen meedoen. Via kaartbeelden 
willen we laten zien hoe de vogels zich in het voorjaar door het land verspreiden en hoe ze in het 
najaar weer vertrekken. We roepen iedereen op om uw eerste en laatste waarnemingen via de site 
door te geven. We werken daarbij samen met diverse waarnemingensites zoals: 
www.natuurkalender.nl, www.waarneming.nl en www.trektellen.nl.  
 
Kan de Visdief het dak op? 
Hoewel veel kolonies jaarlijks worden geteld hebben we geen compleet beeld van de verspreiding. 
Van het binnenland verwachten we dat daar nog niet ontdekte kolonies te vinden zijn, bijvoorbeeld 
op daken in stedelijke gebieden. We roepen iedereen op om op broedverdachte Visdieven te letten 
en nieuwe kolonies aan ons door te geven via www.jaarvandevisdief.nl! 
 
Vaststellen bezettingsgraad en broedsucces  
Voor de tellers van bestaande kolonies zijn een aantal extra vragen geformuleerd over 
bezettingsgraad (wanneer, hoeveel) en broedsucces. Er zal een instructie worden geschreven om de 
bezoeken aan kolonies zonder verstoring te doen verlopen. Dit onderdeel is vooral bedoeld voor de 
ervaren vogelaars die ook nu al meedoen met het tellen van Visdieven. 
 
Meer weten: 
Op www.jaarvandevisdief.nl staat alle informatie over het Jaar van de Visdief en staan alle 
activiteiten op een rij waaraan u mee kunt doen. Begin 2009 volgen er nadere instructies over hoe u 
kunt meedoen en wordt de invoer voor bovenstaande activiteiten geactiveerd. Voor allerhande 
vragen kunt u daar terecht of u stuurt een mail naar visdief@sovon.nl. 
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