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Goudhaan
foto: René van Rossum
Ons kleinste vogeltje heette vroeger Goudhaantje zoals ook de
Winterkoning (even klein) Winterkoninkje heette. Toen de
bezem door de verkleinwoorden werd gehaald, moesten zelfs
soorten als Bokje en Nonnetje voortaan Bok en Non worden
genoemd. Gelukkig is dat laatste teruggedraaid, maar het
Goudhaantje bleef Goudhaan.
Goudhanen worden vooral in de wintermaanden gezien. In
oktober komen enorme aantallen vanuit de naaldbossen van
Noord-Europa deze kant op. In vrijwel alle bossen kunnen dan
Goudhanen worden gezien. Ook tuinen, parken en
groenstroken worden bezocht. Daarbij zijn ze zowel in
loofbomen als naaldbomen te vinden. Vaak sluiten ze zich aan
bij zwervende groepen mezen. Op wintervoer worden ze niet
veel waargenomen.
Als broedvogel ontbrak deze soort tot voor enkele jaren geheel.
Pas de laatste jaren worden in de naaldbossen af en toe
broedgevallen vastgesteld. Dat is het geval geweest op enkele
plaatsen in de Noordduinen en in de naaldbossen in de
Amsterdamse Waterleidingduinen. (JvD)
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Agenda
Inloopochtenden Jan Verwey Natuurcentrum
Zaterdag 9 januari
Zaterdag 6 februari
Zaterdag 6 maart

10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 10 januari 2010
Tijd: 16.00 tot 18.00 uur
Jan Verwey Natuurcentrum

Workshop Schelpen
Zaterdag 27 maart 2010

Met Ellen van der Niet
Tijd: 10.00- 11.30 uur
Jan Verwey Natuurcentrum
Opgeven is verplicht

Excursies
Lezingen
„Onze‟ Drieteenstrandloper
Vrijdag 29 januari 2010
Aanvang: 20:00 uur
Door Jeroen Reneerkens
“Een Groenlander in Afrika”
Vrijdag 12 februari 2010
Aanvang: 20.00 uur
Door Koos Dijksterhuis
Let op : deze boekpresentatie is een gezamenlijke
lezing met Boekhandel v.d. Meer en de Openbare
Bibliotheek. Voordat de lezing start om 20.00 uur
kunt u alvast een kopje koffie of thee drinken.
Toegangskaartjes à € 5 zijn te verkrijgen bij de
boekhandel of de bibliotheek of aan de zaal.
Terug naar de mammoetsteppe
Vrijdag 26 februari 2010
Aanvang: 20:00 uur
Door Dick Mol
Vleermuizen
Vrijdag 26 maart 2010
Aanvang: 20:00 uur
Door Peter Lina
Jeugdactiviteiten
Vogelbammetje maken
Zaterdag 16 januari 2010
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Jan Verwey Natuurcentrum
Opgeven is verplicht
Braakballen uitpluizen
Zaterdag 6 februari 2010
Met Leen Schouten
Tijd: 10.00- 11.30 uur
Jan Verwey Natuurcentrum
Opgeven is verplicht
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Kerstwandeling Amsterdamse Waterleidingduinen
Zaterdag 26 december
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Northgohal
Contact: Ruurd Eisenga
Alleen voor leden
Vogelexcursie Noordelijke Deltagebied
Woensdag 30 december
Tijd: 8.00 – 17.00 uur
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Northgohal
Contact: Ruurd Eisenga
Alleen voor leden
Vogelexcursie Langevelderslag
Zaterdag 30 januari 2010
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Vertrek vanaf de fietsenstalling bij de grote
parkeerplaats bij Langevelderslag
Contact: Ruurd Eisenga
Alleen voor leden
Vogelexcursie IJsseldelta
Zondag 21 februari 2010
Tijd: 7.30 – 17.00 uur
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Northgohal
Contact: Jelle van Dijk
Alleen voor leden
Vogelexcursie Spaarnwoude
Zaterdag 27 maart 2010
Tijd: 8.00 -12.00 uur
Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Northgohal
Contact: Ruurd Eisenga
Alleen voor leden

Bestuursmededelingen december 2009
Peter Spierenburg
Na de zomer hebben we de verenigingsactiviteiten
weer voortvarend opgepakt.
Een flinke groep belangstellenden kwam eind
september af op de lezing van fotograaf Herman
van der Horst. Dat was de moeite waard. Hij liet
prachtige foto‟s zien van zijn reizen naar
Spitsbergen en IJsland.

Verwey Natuurcentrum. Daar werden ook de
foto‟s van natuurfotograaf Jos Zonneveld
bewonderd. Een selectie van foto‟s uit zijn
prachtige collectie was van september tot en met
de maand december te zien in het centrum.
Dat deze herfst ook mooie vogeltrekdagen bracht
is te lezen in de waarnemingenrubriek. De dag na
de Eurobirdwatch was een absolute topdag. Harde
wind uit het westen - ongunstig voor de Driehoek,
maar voor de zeetrekhut perfect. Later volgden nog
dagen met rustiger weer die de doorzetters van de
Eurobirdwatch alsnog de kans op een mooie
revanche boden.
De activiteiten voor de jeugd waren een groot
succes. Er was zo veel belangstelling voor de
vleermuisexcursie dat de groep gesplitst moest
worden. Gelukkig waren er verschillende
batdetectors meegenomen. Later op de avond
lieten zich verschillende vleermuizen „horen‟, wat
zorgde voor enthousiaste reacties.

De deelnemers aan het jaarlijkse Waddenweekend
troffen mooi weer op Schiermonnikoog. Hoewel
mooi weer niet vaak samen gaat met spectaculaire
waarnemingen, was er genoeg te zien op het
eiland. Volgend jaar gaat de reis weer naar
Vlieland.
De Euro Birdwatch ochtend
ondervond wel hinder van het
weer. Op zaterdag 3 oktober
stond er een stormachtige
wind, waardoor maar weinig
vogels gehoor gaven aan hun
„trekdrang‟. De verzamelde
vogelaars op de Driehoek in
de Noordduinen kregen er
maar weinig te zien. Wel
publiceerden locale kranten
over de trekteldag, waarmee
in ieder geval een doel werd
bereikt, namelijk aandacht
voor de bedreigingen die
trekvogels op hun trekroute
ondervinden.
Na afloop was er nog tijd
voor een kopje koffie tijdens
de inloopochtend in het Jan

Eurobirdwatch

Ook voor het herfstnatuurspel was de
belangstelling weer bijzonder groot. In een zonnig
Leeuwenhorstbos deden ca 300 kinderen en hun
begeleiders mee aan een speurtocht naar de „aard
van het beestje‟. Na afloop kreeg iedereen een
natuurkenniskaart. Het herfstnatuurspel werd ook
dit jaar weer mogelijk gemaakt door het
Baalbergen Fonds.

Foto: Henny ter Mors
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Met dank ook aan Dick Passchier voor zijn
positieve pr in de Weekendkrant; als erelid van
onze vereniging toont hij zich een uitstekend
ambassadeur. De kop boven „het gesprek van de
week‟ luidde: “We zijn niet zomaar een clubje
liefhebbers”. Een bijzonder leuk interview
trouwens, waarin Dick behalve over het
herfstnatuurspel ook vertelt hoe hij bij de
vereniging is gekomen, over de start van de
Jeugdclub enzovoort.
Rond de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
is er veel te doen over plannen voor de aanleg van
een fietspad.
De Stichting Natuurbelang AWD, opgericht in juli
dit jaar, is hierover in de slag met Waternet, de
beheerder van de AWD. De actie wordt onder
andere gesteund door de Stichting Duinbehoud.
We volgen de acties met belangstelling.
Weliswaar gaat het om het Noord-Hollandse deel
van het gebied, maar de AWD neemt toch een
speciale plaats in voor ons. Onze leden
inventariseren er, we organiseren er excursies enz.
De aanleg van het fietspad is verbonden met de
bouw van een ecoduct tussen de AWD en het
Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Dat laatste op
zich is een goede zaak, maar wij zijn terughoudend
over een fietspad. Het bijzondere van de AWD is

Herfstnatuurspel foto: Piet Broekhof
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dat het een gebied is waar je als wandelaar
ongestoord kunt struinen in een groot
aaneengesloten natuurgebied, zonder zelfs maar
gestoord te worden door fietsers. We hebben een
aantal maal deelgenomen aan overleg met
Waternet.
Een andere ontwikkeling die bij menigeen vragen
opriep is de uitbreiding van het mountainbike pad
in de Noordduinen. Het gaat om een relatief
beperkte uitbreiding om de twee bestaande
parcours met elkaar te verbinden. Staatsbos-beheer
is hierover met ons in overleg.
Voor het nieuwe jaar staan weer de nodige
activiteiten op het programma. In 2010 zullen we
in ieder geval extra aandacht besteden aan de vogel
waar wij onze naam aan ontlenen: de Strandloper.
Met dank aan de contacten van een van onze leden,
Hein Verkade, komt onderzoeker en wetenschapper Jeroen Reneerkens naar Noordwijk. Hij
doet onderzoek naar Drieteenstrandlopers en we
zijn verheugd dat hij een deel van zijn onderzoek
in Noordwijk wil gaan doen. Rondom zijn
onderzoek organiseren we een aantal extra
activiteiten.
Elders in deze Strandloper geeft Hein Verkade een
toelichting.

De poetsclub: een hecht team
Franciska Faber
Als er één werkzaamheid is die van groot belang
is, maar waar je meestal weinig van merkt, dan is
het de schoonmaak wel. Wat gebeurt er achter de
schermen?

praten we bij en worden de nieuwtjes uitgewisseld.
Dan weet je gelijk weer hoe het met iedereen is.”
Op de vraag of ze wel eens iets aparts meemaakten
moet Corrie gelijk denken aan de grote
schoonmaak die ze aan de Weteringkade eens per
jaar organiseerden. Ger Baalbergen weet zich dat
ook nog te herinneren. Ger vertelt: “We deden dat
midden in de zomer. Er werd dan een oproep
gedaan voor hulp, want er was best veel te doen:
alle ramen moesten gedaan en de linoleum vloer
moest schoongemaakt en in de was gezet. De
mannen kwamen dan helpen.” Ze moet er lachend
aan terugdenken: “Eerlijk gezegd hadden we er
soms meer werk van dan wanneer we het zelf
deden!”
Corrie verhuisde mee met de poetsclub van de
Weteringkade naar de Duinweg. Verhuist ze straks
ook mee naar de Morgenster? Corrie: “Als de
gezondheid het toelaat zeker. Vooral met de
verhuizing zal er heel wat werk verzet moeten
worden, denk ik.”

Corrie

Minstens een keer per maand gaat Corrie Meijers
naar het Jan Verwey Natuurcentrum om te helpen
met de schoonmaak van het pand. Ze is lid van „de
poetsclub‟. Corrie: “Ik zou niet eens meer weten
wanneer ik er mee begonnen ben, maar het is al
heel lang geleden. We zaten toen nog in het
gebouw aan de Weteringkade.”
Corrie denkt dat ze bij de poetsclub is gekomen via
Ger Baalbergen. Corrie: “Ger en ik zijn al heel
lang vriendinnen. We hebben heel lang ‟s middags
met elkaar gewandeld, vaak wel 5 dagen in de
week. Samen en later met de hond, toen we een
hond hadden. Ze heeft me een keer gevraagd te
helpen en toen ben ik gebleven. In dat oude
gebouw was de schoonmaak nog heel wat meer
werk. Het pand aan de Duinweg is weliswaar
groter, maar veel beter onderhouden.”
De poetsclub bestaat uit ca. 6 vrouwen. Corrie:
“We zijn een hecht koppel. De meesten zijn er al
jaren bij. Nel Nooijen doet de coördinatie. Ze
informeert wanneer iedereen kan en spreekt een
ochtend af. Een datum prikken valt nog niet mee,
want tegenwoordig hebben we allemaal wat; dan
moet de een op de kleinkinderen passen, dan kan
de ander niet. Het gevolg is dat we er soms
allemaal zijn en soms ben je met z‟n tweeën. Dan
heb je er wel wat meer werk aan natuurlijk. “
Dat ze het zo lang volhouden komt door de
gezelligheid. Corrie: Tja, schoonmaken is niet
echt leuk werk, maar het moet gewoon gebeuren.
Maar samen maken we het gezellig. Bij de koffie

Corrie en Ger op Vlieland

Ook vrijwilliger worden?
Onze vereniging kan altijd wel extra handen
gebruiken, of het nu gaat om de schoonmaak, het
onderhoud van het gebouw, helpen bij
scholenbezoeken of inloopochtenden enzovoort.
Vele handen maken licht werk en natuurlijk is er
ook tijd voor gezelligheid. Wilt u meer weten
hierover, neemt u dan contact op met een van de
bestuursleden. De (e-mail) adressen vindt u in de
colofon van deze Strandloper.
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek
Jelle van Dijk
Louwe Kooijmans, Jip 2009. Stadsvogels Bouwen
Beleven
Beschermen.
Vogelbescherming
Nederland & Tirion Natuur, Zeist / Baarn. 144 p.
Prijs € 29,95.

Na een kast vol boeken over bosvogels,
duinvogels,
weidevogels, watervogels en
zeevogels is er nu ook een boek over stadsvogels
verschenen. Dat het er nu pas van is gekomen,
heeft veel te maken met de nogal laat ontluikende
liefde voor de vogels van dorp en stad. Al vanaf de
start van het Broedvogel Monitoring Project in
1984 probeerde organisator SOVON vogelaars te
verleiden nu eens niet een natuurgebied, maar een
stadswijk op broedvogels te inventariseren. Dat
lukte aanvankelijk maar moeizaam. Toch waren er
vogelwerkgroepen die zich vol overgave op de
stadsvogels stortten. Het boekje De broedvogels
van Alkmaar in 1994 is daar een mooi voorbeeld
van. Langzamerhand is het aantal onderzoekers
van stadsvogels toch flink gestegen. Dat er nu
meer belangstelling is, blijkt wel uit het succes van
het onlangs gestarte project MUS (Meetnet Urbane
Soorten). De aandacht voor stadsvogels kreeg een
flinke impuls toen de Huismus op de Rode Lijst
verscheen. Ook de acties van Vogelbescherming
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Nederland, zoals de nationale Tuinvogeldag en het
uitreiken van de Stadsvogelprijs, hebben de
belangstelling voor de vogels in onze directe
leefomgeving sterk gestimuleerd.
Het hier besproken boek dat op de
Stadsvogelconferentie van 5 november in Leiden
gepresenteerd werd, is een echte voltreffer.
Dat komt doordat er niet alleen veel
wetenswaardigheden worden vermeld over de
vogels die in de stad broeden, maar vooral doordat
uitvoerig wordt ingegaan op praktische
maatregelen om vogels in de stad nog meer kansen
te geven. Zo komen allerlei typen nestkasten ter
sprake, maar natuurlijk ontbreekt ook de vogelvide
voor de Huismus niet. Een foto van een Huismus
in een vogelvide, genomen door Hein Verkade in
de Egmonderstraat, maakt duidelijk dat deze
oplossing voor de woningnood onder mussen,
geaccepteerd wordt. Maar natuurlijk gaat het ook
over het onderhoud van plantsoenen, groenstroken
en waterkanten. Als je het boek doorneemt, krijg je
bijna vanzelf de neiging snel naar het
gemeentehuis te gaan om eens te gaan praten met
de ambtenaren van de groendienst. Wat valt er met
simpele aanpassingen en slim beheer nog veel te
verbeteren!
Het boek is ingedeeld in duidelijke hoofdstukken:
inleiding, de stenen stad, de groene stad, de blauwe
stad, de nieuwe stad, flora- en faunawet en
stadsvogels.
Alle hoofdstukken zijn fraai geïllustreerd met
foto‟s van vogels, stadslandschappen en
instructieve tekeningen. Dat alles is vormgegeven
in een aantrekkelijke lay-out, waardoor het boek
bijzonder prettig hanteerbaar is geworden. De
teksten zijn over het algemeen prima leesbaar met
een duidelijk indeling in korte paragrafen. Een paar
onvolkomenheden vielen toch op. Zo wordt gezegd
dat de Kokmeeuw niet op daken broedt. In 2004
vond Peter Spierenburg echter 33 nesten op het dak
van de veiling in Rijnsburg. Ook het broeden van
de Kleine Plevier op daken (onder andere ook in
Rijnsburg) wordt niet genoemd. Van de Visdief
wordt gezegd dat deze soort pas recent op daken is
gaan broeden, terwijl Joost Bouwmeester al in
1990 tientallen visdiefnesten op het enorme dak
van de bloemenveiling in Aalsmeer vond.
Dat neemt niet weg dat het een bijzonder praktisch
boek is om steeds weer in te kijken en om ideeën
op te doen. Een prachtig boek voor elke
stadsvogelaar, voor elke vogelwerkgroep die oog
heeft voor stadsvogels en natuurlijk ook voor elke
gemeentelijke groendienst.

Roos R. (redactie) 2009. Duinen en mensen.
Kennemerland. Stichting NatuurMedia & PWN
Waterleidingbedrijf Noord-Holland, Amsterdam.
225 p. Prijs € 29,95.

Direct bij de eerste keer dat je dit boek openslaat
besef je: dit is topkwaliteit!
Voor mij ligt een groot formaat boek (23 x 32 cm),
ingebonden met hard kaft. Op het omslag staat
behalve de titel ook nog: Archeologie Natuur
Historie. Die drie begrippen worden volledig
waargemaakt. In het boek staan ruim 40 historische
kaarten. Dat is dus smullen! De archeologie wordt
boeiend beschreven en rijk geïllustreerd in beeld
gebracht. Foto‟s van opgravingen en prachtige
tekeningen van hoe het er vroeger uit gezien kan
hebben, ondersteunen de teksten. Ook de meer
recente historie komt uitgebreid aan bod met
hoofdstukken over de waterwinning, de
doorgraving van het Noordzeekanaal en de
bunkerbouw in de Tweede Wereldoorlog. Behalve
van foto‟s, maken de auteurs ook vaak gebruik

van mooie schema‟s en dwarsdoorsneden. Het
boek is behalve met kaarten en tekeningen ook met
honderden foto‟s geïllustreerd. Wel zijn de
afbeeldingen nogal eens aan de (erg) kleine kant en
komen daardoor niet zo goed tot hun recht. Dat
geldt met name voor landschapsfoto‟s.
Nu staan ze soms zo groot als een
flinke postzegel afgebeeld, terwijl je
daar graag een halve pagina voor
beschikbaar zou stellen. Ook de
moderne lay-out waarbij de foto‟s
zonder enige tussenruimte tegen elkaar
worden geschoven, pakt soms niet zo
gelukkig uit. Dat is dan ook meteen het
enige punt van kritiek. Er zijn ook
prachtige fotopagina‟s zoals pagina 11
met alle rozen van de duinen, de
dubbele
pagina
76-77
met
herinneringen
van
de
tweede
Wereldoorlog, pagina 93 met 18
vogelfoto‟s waarin met plus, min of
gelijk ook de
trend
in
de
aantalsontwikkeling wordt aangegeven.
Als je dit boek doorneemt besef je al
snel dat je jezelf enorm te kort hebt
gedaan door niet wat vaker verder dan
de Amsterdamse Waterleiding-duinen
Noord-Holland in te gaan. Als het
straks weer voorjaar is, moet toch maar
eens goed bij Wijk aan Zee en Egmond
rondgestruind worden. De flora van het
zeedorpenlandschap
moet
daar
geweldig zijn. Daar liggen bijvoorbeeld
nog akkertjes in de duinen, die al ruim
een eeuw onafgebroken bewerkt zijn
geweest.
In de titel van het boek staat terecht
Duinen en mensen. De duinen noemen
we een natuurgebied, maar de invloed van mensen
is eigenlijk overal zichtbaar. Gert Bayens en Jaap
Duyve maakten dat al duidelijk in 1991, toen zij
het boek Lezen in het duin over de Amsterdamse
Waterleidingduinen publiceerden. Dit boek staat
niet alleen stil bij wat er in het verleden allemaal in
de duinen is gebeurd, maar gaat ook in op het
moderne beheer, waarbij plaatselijk verstuiving
gestimuleerd wordt en grazers worden ingezet om
ongewenste vegetatie kort te houden. Natuur en
natuurbeheer is de titel van het derde hoofdstuk dat
maar liefst 44 pagina‟s in beslag neemt.
Het boek besluit met een serie prachtige
besprekingen van alle duingebieden van
Kennermerland. Van de AW-duinen in het zuiden
tot aan de duinen van Schoorl in het noorden. Al
met al een prachtig boek dat, elke duinliefhebber
zal aanspreken.
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Vreemde Vogels in het Vinkeveld
Dit is een actie voor en door bewoners van het Vinkeveld. Woont u niet in het Vinkeveld, maar wilt u dit
sympathieke initiatief wel graag sponsoren, dan is dat geen bezwaar.
Een aantal bewoners in de wijk het Vinkeveld heeft het initiatief genomen om, in nauwe samenwerking met
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN) en met ondersteuning van de
Gemeente Noordwijk, een nestkastjes project voor vogels op te zetten onder de naam Vreemde Vogels in het
Vinkeveld.
Bewoners van de wijk kunnen hieraan een actieve bijdrage leveren door een (meerdere mag natuurlijk ook!)
nestkastje financieel te sponsoren. Het nestkastje hangen we natuurlijk zo dicht mogelijk bij de sponsor op,
zodat die dagelijks in staat is de ontwikkelingen van de gesponsorde vogelfamilie uit de eerste hand te
volgen… Leuk voor zowel volwassenen als kinderen.
Overigens kunnen we natuurlijk geen garantie geven dat de verschillende vogelsoorten zich ook aan de
opgegeven nestkastjes en sponsoradressen houden…
Hoe kunt u sponsor worden?
U kunt Vreemde Vogels in het Vinkeveld ondersteunen door één of meerdere nestkastje(s) te kopen. U kunt
daarbij aangeven waar u ze opgehangen wilt hebben (onder voorbehoud dat dit technisch kan en/of er
voldoende ophangmogelijkheden voorhanden zijn). Het ophangen wordt gedaan door de gemeente
Noordwijk onder supervisie van de VNVN. Op die manier bent u er van verzekerd dat het nestkastje op een
goede manier wordt aangebracht (vrije aanvliegroute, richting, etc.).
Er zijn verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan dit initiatief, o.a.:
 U zet zelf een kastje in elkaar tijdens een knutselochtend op 30
januari 2010 in het Jan Verwey Natuurcentrum. Leuk om dit samen
met uw kinderen te doen. De VNVN bestelt hiervoor bij
Staatsbosbeheer bouwpakketten. Kosten vanaf € 5 per kastje.
 U kunt dit bouwpakket ook in elkaar laten zetten door leerlingen met
een verstandelijke handicap van Speciaal Voortgezet Onderwijs
(SVO) De Duinpieper. Dit kost 1 euro per nestkastje extra. De
Duinpieper sponsort het project echter ook.
 U koopt zelf een nestkastje bij een van de tuincentra (Let op een
keurmerk zoals b.v. van de Vogelbescherming Nederland) of maakt
zelf een nestkastje (bouwpakket bij Welkoop te Rijnsburg of kijk
voor een tekening op www.strandloper.nl of
www.vogelbescherming.nl).
De nestkastjes worden opgehangen op vrijdagmiddag 26 februari.
Wandeling
Natuurlijk willen we ook iedereen de kans bieden om kennis te maken met de diverse vogelsoorten die
gebruik kunnen gaan maken van de kastjes. Speciaal daarvoor wordt er in het voorjaar een wandeling door
de wijk georganiseerd in samenwerking met de VNVN.
Meer informatie
Binnenkort krijgen alle bewoners een wijkbericht via de gemeente, waarbij ook ons initiatief is bijgesloten,
met uitleg en een toelichting op de diverse mogelijkheden. Op www.strandloper.nl komt verder een linkje
„Vinkeveld‟ met meer informatie.
Een deelname/bestelformulier is te verkrijgen bij Jos Zonneveld (info@joszonneveld.nl of tel. 071-3620336)
of Rob Chouffoer (hatreizen@hotmail.com of tel. 071-3618513).
Hopelijk zal dit initiatief bijdragen tot een nog vogelrijker Vinkeveld!
Rob Chouffoer en Jos Zonneveld
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Blauwe Bramen op Schier
en slakken en vogels en planten en schelpen
Koene Vegter
September is traditioneel de maand waarin het
jaarlijkse waddenweekend van de Vereniging voor
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk plaats
vindt. Dit jaar van 25 tot 27 september met een 25tal deelnemers die vanaf Lauwersoog scheep
gingen naar het in de verte nog juist zichtbare
eiland Schiermonnikoog, om, aldaar aangekomen,
door het intense duister hun weg te zoeken naar
vakantieboerderij De Kooiplaats van de familie
Talsma. Vanaf het wad klonken al de eerste
weemoedige
vogelgeluiden door en alle
weerberichten waren gunstig dus wat wil je nog
meer.
Nu, behalve een
onverwacht
bewolkte zaterdag en
een tegenvallende
influx van trekkende zangertjes,
viel er op vele
fronten te genieten
zodat, organisatoren Pieter de Jong
en George Hageman,al weer voor
de vijfde keer en
dat
met
vier
verschillende
eilanden,
met
tevredenheid
op
deze voor hen
laatste keer kunnen
terugkijken.
Een eerste gang
naar
het
wad
leverde al direct
een variëteit aan
waarnemingen op, waarbij vooral de nieuwe
telescoop van Leo Schaap met een groothoek- en
zoomlens in één, zijn waarde bewees. Bonte
Strandlopers, Bontbekplevieren, Wulpen, Rosse
Grutto‟s,
Groenpootruiters,
Goudplevieren,
Scholeksters, Zwarte Ruiters, Kleine Zilverreigers,
Lepelaars, Bergeenden, Watersnippen: een ware
lust voor oog en oor, waar geruime tijd van te
genieten viel . Voor ons in het gras rond buitelende
Tapuiten en achter ons voorbij jagende
Torenvalken. Dichter bij huis konden enkele
vroegelingen al een Grauwe Franjepoot en een
IJsvogel noteren. Verderop, bij een aanlegsteiger,
liet een juveniele Sneeuwgors zich met groot

gemak
bewonderen.
Bij
de
Westerplas
aangekomen, bleek daar, ter gelegenheid van de
uitverkiezing van Schiermonnikoog tot de mooiste
plek van Nederland in 2006, een fraaie
vogelkijkhut aangelegd met panoramisch uitzicht
over de hele plas. De meer gelukkigen zagen hier
een Roerdomp en zo‟n 56 Kleine Zilverreigers,
maar voor iedereen waren er talloze eenden en
ganzen te zien: Wilde Eend, Kuifeend, Slobeend,
Pijlstaart,
Smient,
Tafeleend,
Krakeend,
Wintertaling en Grauwe Gans, Brandgans,
Nijlgans. Gekrijs van een Waterral aan de zijkant,
leek een toepasselijk signaal om door te trekken.

De zaterdag leverde verder op het eiland weinig
nieuws op behalve in de verte, over de
Oosterkwelder, een tweetal Grote Zilverreigers,
een Slechtvalk en en een vrouwtje Blauwe
Kiekendief – de enige dit weekend - en heel ver
weg enorme vluchten van wat volgens oudere
kenners toch wel Kanoeten moesten zijn, maar die
de jongere garde niet als zodanig wenste te
noteren, omdat het van zover af toch niet echt
zeker was. U ziet, een serieus clubje, maar
gelukkig was er ook nog tijd voor ontspanning met
- na een copieuze macaronimaaltijd - een door
Ruurd Eisenga en John Stigters uiterst
professioneel
opgezette
waddenquiz,
met
cryptogrammen als „Dit vogeltje schiet niet‟.
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Uiteindelijke winnaars en daarmee tevens de
quizorganisatoren voor volgend jaar, werden Hans
Berkhout en taalvirtuoos Wim Dieleman.
Zonniger weer op zondag en een ontmoeting op de
Langestreek in het dorp met enkele topvogelaars
uit Wageningen, brachten ons schijnbaar
moeiteloos enkele waarnemingsspecialiteiten, die
zo‟n weekend nog wat extra glans verlenen: achter
elkaar een juveniele Roze Spreeuw, een Bonte en
een Grauwe Vliegenvanger, een Vuurgoudhaantje
en voor de Wagenaars ook nog een Boomkruiper.
Over zee was de score bijzonder mager met slechts
een enkele Zwarte Zee-eend.
De totaalscore van het aantal waargenomen
soorten kwam hiermee op 92, wat, in vergelijking
met de 102 soorten tijdens ons laatste bezoek aan
Schier in 2003, zeker niet slecht te noemen is.
Nu genoeg over de vogels want er is natuurlijk
meer te ontdekken op het mooiste Waddeneiland
van Nederland. In het bijzonder mogen hier wel de
expedities van Wim Kuiper worden genoemd, die
elk waddenweekend weer benut om min of meer
solo waarnemingen voor de wetenschap te
verrichten.
Dit jaar betrof het naspeuringen naar de Nauwe
Korfslak (Vertigo Angustior), een minuscuul
slakje, dat in 2008 voor het eerst is ontdekt op
Schiermonnikoog en waarvan tijdens dit weekend
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ook enkele exemplaren op potentiële vindplaatsen
in het kweldergebied door Wim werden
aangetroffen.
Meer
traditioneel
zijn
de
onderzoekers naar planten en schelpen, wat o.a. het
Duizendguldenkruid en de Gehoornde Hartschelp
opleverde.
Heel huiselijk tenslotte was de groep die, onder
leiding van Claire Schaap, een twintigtal kilo‟s
uiterst smakelijke en volrijpe duinbramen
huiswaarts kon voeren.
Zo komt iedereen aan zijn trekken op een
waddenweekend en deze traditie wordt dan ook
zeker voortgezet, met een al voor volgend jaar
ingepland verblijf in het Twest Endt op het bij
velen geliefde Vlieland van 10 tot 12 september
in 2010 – zet het vast in uw agenda. Voor het laatst
te organiseren door schrijver dezes, waarna de
organisatie in de goede handen komt van Ruurd
Eisenga: bestuurslid, lid van de excursiecommissie
en daarnaast fervent vogelaar.

Noordwijkse vogelaars in actie
(foto‟s Koene Vegter)

Op zoek naar de aard van het beestje.
Pieter de Jong.
Hoe krijg je in de herfstvakantie ruim driehonderd
kinderen en meer dan vijftig volwassenen zo gek
om anderhalf uur door een Noordwijks bos te gaan
lopen en dan ook nog mee te doen aan
vijfentwintig opdrachten ?
Er worden geen grote prijzen uitgeloofd, geen
gratis koek en zopie verstrekt, maar een aan het
eind uitgereikte natuurkenniskaart is kennelijk
voldoende om een grote groep het bos in te lokken.
Sinds 1978, dus nu al voor het 32e jaar, wordt dit
kunststukje verricht door een groep vrijwilligers
van onze vereniging. Aanvankelijk Dick Passchier
als bedenker van een puzzeltocht-waar-je-wat-vanopsteekt en later de educatieve werkgroep. Het is
inmiddels uitgegroeid tot een begrip: het
herfstnatuurspel. Soms merken we, dat de ouders
van nu de kinderen van toen zijn.
Bij VVV‟s en scholen in de omgeving worden
posters opgehangen. Het Willem Baalbergenfonds
betaalt sinds enkele jaren de onkosten. Begin
oktober zetten een paar vrijwilligers de route in het
Leeuwenhorstbos uit en kiezen de verschillende
opdrachten.
Waar staan welke paddestoelen dit jaar en waar
groeien die leuke plantjes. Vleermuizenkasten,
bomen en de Paulineberg respectievelijk hangen,
staan en liggen gelukkig op hun vaste plekken.
Een parkeerplaats voor auto‟s, een partytent voor
het startpunt en natuurlijk de koffie en thee voor de
vijftien assisterende vrijwilligers.
Alles onder controle dus: behalve het weer. Maar

gelukkig: op woensdagmiddag 21 oktober was het
voornamelijk zonnig en door de bomen van het bos
was de oostenwind nauwelijks te voelen. Dus stond
niets een aardige opkomst in de weg.
Vanaf één uur was er een gestage stroom van
kinderen, meestal vergezeld van moeders, vaders,
oma‟s en opa‟s.
Er was zelfs een groepje dat uitgebreid in de zon
heeft gepicknickt tijdens de ontdekkingsreis door
het bos.
Het thema was dit jaar “de aard van het beestje”.
Daar waren opdrachten over gemaakt, die
varieerden van: welke vogels hun eigen naam
roepen, welk dier altijd op z‟n kop hangt, tot:
waarom je in de herfst al die bessen ziet en wat
daar allemaal mee kan gebeuren, maar ook: hoe
paddestoelen er van onder uitzien.
Achter het vogelkijkscherm mocht, door echte
verrekijkers, naar alles wat op de plas dreef,
worden gekeken en Robert en Paulette hebben er
zelfs een IJsvogel langs zien komen.
Om de beweging nog wat meer te bevorderen,
mochten de kinderen voordoen hoe een krab, een
kikker en een haas lopen. Ook een enkele moeder
hebben we er als krab bezig gezien. Een paar
enthousiastelingen wilden zelfs, als demonstratieteam, het aan de anderen blijven voordoen, maar
dat had volgens mij te maken met het
kikkersnoepje dat aan het eind van deze opdracht
werd uitgereikt.
Als je na anderhalf uur speuren, alle bij de
opdrachten vermelde letters op de goede plek had,
dan wist je : “Zo is de manier van plant en dier”.
De educatieve werkgroep en de groep
medevrijwilligers
konden,
na
het
opruimen van de
opdrachten, de linten,
de routepaaltjes en
een paar “schillen-endozen”, terugkijken
op een zeer geslaagde
herfstmiddag.
Boswachter Maarten
Laming en het ZuidHollands Landschap
worden bedankt !
Volgend jaar editie
33…..!

foto: Piet Broekhof
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Ik zag die niet enkel de leeuwerik.
Maar de heimourik en de doverik,
En de gril en de grit en de kwid en de krik
En de tuut en de fuut en de tureluur
Met zijn vrienden, de sprotter en de protter,
Ik kan je verzekeren, er kwam geen end,
Aan dat rare gedoe: waar dat `k me wend.

Zo`n enkele keer gebeurt het. Een eerste
najaarsstorm uit het westen. De vogels die normaal
gesproken op de open zee verblijven worden dan
naar de kust geblazen. Enkele weken geleden was
dat het geval. Een doorgewinterde vogelaar zond
me daarover een mailtje waarin werd opgesomd
wat er allemaal voorbij was gevlogen.
Stormvogels, jagers en genten snelden die ochtend
langs de zeetrekhut. Dat zijn van die ochtenden die
je op de lat kan schrijven.
Dezer dagen kreeg ik het boekje van Blok over de
namen van de vogels in handen. Daarin staat een
gedicht van Albert Verwey, opgedragen aan zijn
zoon Jan, ons welbekend. Dit gedicht gaat ook
over de namen van vogels. Het is te lang om hier in
ze`n geheel op te nemen, maar een paar regels wil
ik toch noemen:
Hier is een kolfje naar mijn hand,
Ik was juist uitgeput van dichten,
Toen ging `k met Jan langs land en strand,
En vond wat ik hier zal berichten.
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Die grit en kwid staan niet in het boekje van Blok.
Wel een groot aantal bijnamen waarmee vogels
door het leven gaan. Dat geldt ook voor de vogels
die op die bewuste morgen langs de zeetrekhut
vlogen. Namen die van oudsher ook door vissers
worden gebruikt. Zo noemen zij de Noordse
Stormvogel een mallemok. Dat zou te maken
hebben met het onbeholpen gedrag van de vogel op
land of op een schip. Vissers kennen ook het
stormvogeltje. Ze noemen het een malefijt. Voor
hen is het zien van een dergelijke vogel een teken
van komend slecht weer. Vandaar het gezegde:
`het zijn malefijten die wind en regen schijten.` De
vier soorten jagers die hier voor de kust worden
gezien noemen zij elsenaars. Zij beroven meeuwen
van hun voedsel. Van iemand die het naar zijn zin
heeft zeggen de vissers dat hij zich voelt `als een
elsenaar onder de meeuwen.` Over de Jan van Gent
tenslotte zijn Blok en de vissers het niet eens. De
eerste noemt het een Vlaamse naam, de zeelui
vinden het een zot omdat hij zich wel eens te
pletter duikt op een vis, die op het schip ligt in
plaats van in zee.
Al die bijzondere vogels die op die stormachtige
ochtend langs kwamen heb ik gemist. Ik zong in de
kerk `met blijde mond over het wijde hemelrond.`
Maar ja, een mens kan niet alles hebben.
W. Andelaar

Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen in 2008
Hein Verkade
Inleiding
Het is inmiddels een traditie geworden om iedere vijf jaar het gehele dorp Noordwijk-Binnen te
inventariseren op invliegplaatsen van Gierzwaluwen. In de zomer 2008 werd dit voor de vierde keer
uitgevoerd. Maar liefst negen enthousiastelingen, Ineke en Piet van Dijk, Erwina Teunissen en Jan
Jacobs, Annelies Marijnis en Anneke Swanen, Jopie en Kees Erkelens en ondergetekende hebben
deze omvangrijke klus geklaard.
Vooruitlopend hierop is in 2007 eerst nagegaan of en waar nieuwe kolonies waren ontstaan. Daarna
kon een gericht plan voor de telling van 2008 worden opgesteld. Het dorp werd verdeeld in wijken
die steeds aan een tweetal tellers werd toegewezen. Het geïnventariseerde oppervlak was gelijk aan
dat in voorgaande teljaren.
De telmethode bleef ongewijzigd. Rond zonsondergang werden alle plekken waar Gierzwaluwen
naar binnenvlogen opgetekend. Dakvlakken waar invliegers werden verwacht maar niet
waargenomen werden later nog een keer gecontroleerd. Vrijwel steeds bleek de eerste conclusie
juist en was de invliegplaats verlaten.
We konden weer op alle medewerking van de bewoners rekenen. Hierdoor werd het mogelijk om
alle dakvlakken die niet vanaf de openbare weg zichtbaar waren toch te tellen. Sommige bewoners
wisten al wat er ging gebeuren. Dan stond ‟s avonds de tuinstoel met koffie klaar.
Dit verslag is een vervolg op het artikel over de inventarisaties in 1993-2003 dat in de
„gierzwaluwspecial‟ van „de strandloper‟ in april 2005 is verschenen. Voor de omschrijving van de
gebruikte begrippen wordt naar de special verwezen.
Het weer
De weersomstandigheden waren over het algemeen gunstig. Met name in de maand juni, dé
telmaand bij uitstek, was het prima weer met weinig wind en neerslag , bovengemiddelde
temperaturen en zonuren (tabel 1). Ook mei was warm, droog en zonnig waarbij vermeld moet
worden dat het mooiste weer in de eerste helft van de maand viel.
gegevens station De Bilt
mei

juni

juli

langjarig
gemidd.
gemiddelde temperatuur C.
12,7
neerslag in mm. totaal
62
aantal zonuren
204
gemiddelde temperatuur C.
15,2
neerslag in mm. totaal
72
aantal zonuren
187
gemiddelde temperatuur C.
17,4
neerslag in mm. totaal
70
aantal zonuren
196

1993

1998

2003

2008

14,3
45
226
15,9
64
197
16,1
171
166

14,9
45
206
15,8
181
150
16,3
79
148

13,2
92
192
17,8
35
254
18,8
30
226

15,7
33
260
16,5
40
233
18,1
127
182

Tabel 1. Gegevens over het weer gedurende de inventarisatiemaanden. Bron: KNMI, Klimatologische Dienst

In die periode wordt er nog niet geteld. Juli was naar verhouding het minst gunstig voor de
tellingen. Het was een uitgesproken natte maand met iets hogere temperaturen dan gemiddeld.
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Figuur 1.
Plattegrond van
Noordwijk-Binnen met het
geïnventariseerde gebied
verdeeld naar de
verschillende type wijken.
1.Middeleeuws centrum
2.Overgangsgebied
3.Oude woonwijken
4.Nieuwe woonwijken
w.o.
4a.Vinkeveld
4b.Beeklaankwartier
4c.Vreewijk/ St.Jeroen
4d. Middengebied
4e.Calorama
4f. Boerenburg
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Doordat er veel tellers actief waren werd de inventarisatieklus grotendeels in juni afgerond.
Vergeleken met de andere teljaren was de weersituatie beter dan in 1993 en 1998 maar iets
ongunstiger dan in de topzomer van 2003.
Resultaten
Het viel in het verkenningsjaar 2007 op dat er minder Gierzwaluwen rondvlogen dan in de jaren
daarvoor. Daarnaast bleek een aantal nestplaatsen niet bezet. De verwachtingen voor 2008 waren
dan ook niet hooggespannen. Er werd rekening gehouden met een daling van de populatie.
Half juli bleef de teller op een totaalstand van 148 invliegplaatsen steken. Dit betekent een
achteruitgang van zo‟n 14% ten opzichte van de telling van 2003. Toen werden 173
invliegplaatsen geteld.
80
70
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Middeleeuws centrum

40

Overgangsgebied

30

Oude Wijken

20

Nieuwe Wijken

10
0
1993

1998

2003

2008

Figuur 2. Percentage invliegplaatsen per type wijk
Net als in de andere jaren is in 2008 een onderscheid gemaakt naar het type wijk waarin de
invliegplaatsen voorkomen (fig.1). In het prachtige Middeleeuws centrum staan veel
Rijksmonumenten en eeuwenoude lindebomen. Het overgangsgebied dateert uit de 17e-20e eeuw
en kent een zeer gevarieerde bebouwing met veel vrijstaande panden en (voormalige)
bollenschuren. De oude woonwijken stammen uit de eerste helft van de 20e eeuw. Zij zijn dicht
bebouwd met weinig ruimte voor tuinen en bomen. De naoorlogse nieuwbouwwijken zijn ruimer
van opzet met veel aandacht voor het openbaar groen.
Sloop en renovatie kenmerkten het overgangsgebied in de periode 1993-2003. Helaas zette die
ontwikkeling ook na 2003 onverminderd door. Hierdoor sneuvelden in dat gebied weer drie grote
kolonies met respectievelijk vijf, vijf en acht invliegplaatsen. Er werd wederom onvoldoende
vervangende woonruimte in het overgangsgebied gevonden. Inmiddels is minder dan de helft van
de invliegplaatsen daar te vinden (fig.2). De ontwikkelingen in de Pickéstraat en de
Bronckhorststraat staan model voor de achteruitgang in het overgangsgebied. Waren deze twee
straten samen in 1993 nog goed voor 73 invliegplaatsen, in 2008 was dit aantal teruggelopen tot
slechts 21.
De laatste jaren bleek dat ook nieuwe wijken niet altijd een veilige broedplaats bieden. In de wijk
rond de Jacob Juchstraat werden de goten vernieuwd en verlengd waardoor de hoekpannen
onbereikbaar werden voor de vogels. Enkele paren wisten met veel kunst en vliegwerk hun
broedholte te bereiken, maar de meeste werden gedwongen te vertrekken. De opmars van de
aantallen in de oude wijken weer opvallend constant bleven.
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Figuur 3a.
Invliegplaatsen in
1993 in
Noordwijk-Binnen.
De grootte van de cirkel
geeft het aantal
invliegplaatsen
per pand weer.
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Hieruit volgt dat het aantal invliegplaatsen per pand de loop der jaren steeds kleiner is geworden.
2008 laat echter weer een kleine stijging zien (tabel 2). Toch verdwenen er drie grote kolonies van
resp. 5, 5 en 8 invliegplaatsen tussen 2003 en 2008. Hiertegenover staan dus een opvallend groot
aantal panden met maar 1 of 2 invliegplaatsen zijn verdwenen of verlaten.
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Figuur 3b.
Invliegplaatsen in
2008 in
Noordwijk-Binnen.
De grootte van de cirkel
geeft het aantal
invliegplaatsen
per pand weer.
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Opvallend veel broedplaatsen die in 2003 nog bewoond waren bleken in 2008 verlaten. Dit betrof
vooral kleine kolonies die in 2003 voor het eerst bewoond werden. Gelukkig konden ook wat
nieuwe vestigingen worden genoteerd, met name in de buurt van de afgebroken en gerenoveerde
panden. Deze aantallen lagen wel beduidend lager dan het aantal verloren paren.
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Aan de daling van de gemiddelde grootte van de kolonies kwam in 2008 (voorlopig?) een einde
(tabel 2).
Op de verspreidingkaartjes 3a en 3b is goed te zien dat het aantal grote kolonies de laatste 15 jaar is
afgenomen ten gunste kleinere die meer verspreid in het dorp liggen. De kolonisatie van de grote
nieuwbouwwijken Boerenburg en Vinkeveld verloopt vooralsnog erg traag. De wijk Calorama had
in 2008 voor het eerst twee invliegplaatsen, een in de Meidoornstraat en een in de
Goudenregenstraat.
1993
1998 2003 2008
aantal invliegplaatsen
167
167
173
148
aantal bewoonde panden
61
71
86
68
invliegplaatsen per pand
2,74
2,35
2,01 2,18
Tabel 2. Aantal invliegplaatsen en bewoonde panden door Gierzwaluwen
Wat betreft het type invliegplaats wat door Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen wordt gebruikt is
de afgelopen 15 jaar het nodige gewijzigd. Parallel aan de afname in het overgangsgebied loopt die
van het aandeel van de holle pan (HP) als invliegplaats (tabel 3) die tussen 1993 en 2008 tot bijna
éénderde is teruggelopen! Dit heeft tot een toename van diverse andere soorten invliegplaatsen
geleid, met name de opnieuw verbeterde holle pannen (OVHP) en sneldekkers (SD), de muurholtes
(MH), de speciale gierzwaluwstenen (GS) en achter dakgoten (GO).
HP VHP OVHP SD
75,3 6,7
2,4
1,2
62,7 8,5
9
1,8
39,5 8,7
18
6,4
31,7
4
14,9
6,7

1993
1998
2003
2008

TN
0
0,6
0
1,4

KP
0
1,2
1,8
3,4

RP
0
1,2
0
0

GP
0
1,8
3,5
3,4

MH
4,8
6
9,9
14,9

GS
0,6
1,2
2,9
4,7

GO
6,6
4,2
5,8
11,5

BD
2,4
1,8
2,9
2,7

NK
0
0
0,6
0,7

Tabel 3. Percentage per type invliegplaats in de verschillende teljaren. HP=oude holle pan,VHP=verbeterde
holle pan, OVHP=opnieuw verbeterde holle pan, SD=sneldekker, TN=tuile du nord, KP=kruispan,
RP=romaanse pan, GP=gierzwaluwpan, MH=muurholte, GS=gierzwaluwsteen, GO=achter dakgoot,
BD=boeideel,dakkapel, NK=nestkastje.
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Figuur 4. Percentage invliegplaatsen naar de windrichting waarnaar deze zijn gericht.

Na jaren van stijgende populariteit van de opnieuw verbeterde holle pan is deze in 2008 juist
afgenomen. Dit is toe te schrijven aan de al genoemde gootrenovatie in de buurt rond de Jacob
Juchstraat. Hierdoor werd de onderste rij pannen in de meeste gevallen helaas onbereikbaar.
In de verhoudingen van de windrichtingen waarnaar de invliegplaatsen gericht waren kwam in 2008
nauwelijks verandering (fig. 4).
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In de gierzwaluwspecial werd gewag gemaakt van het zgn. „cirkelmodel‟. Volgens dit model
zoeken Gierzwaluwen waarvan de nestplaatsen zijn verdwenen eerst in de buurt van de oude locatie
naar een nieuwe nestplaats, meestal op een dakvlak gericht naar de oude plek. In 2008 werden
alleen in de Bronckhorststraat twee nieuwe locaties volgens het cirkelmodel gevonden. Misschien
werkt dit model bij een krimpende populatie minder duidelijk. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat in
die situatie paren van verdwenen nestplaatsen die van de verlaten locaties innemen.
Een jarenlang verborgen nestplaats…………
Het gebied rond de IJmuiderstraat behoort tot de meest onoverzichtelijke wijken met toch een
redelijk aantal broedparen. Tijdens de tellingen van 1993, 1998 en 2003 was er steeds het gevoel dat
de telling daar nét niet helemaal compleet was. Enkele jaren geleden kwam vanuit de
Katwijksestraat via een aannemer het verzoek of daar nestkastjes speciaal voor Gierzwaluwen
konden worden geplaatst. Er zat daar een paartje en de bewoonster was bang dat deze zou
verdwijnen na reparatie aan dak en zijmuur van haar woning……. Natuurlijk altijd doen!
In 2008 vond Jan Jacobs zelf het bewuste paar zonder dit verhaal te kennen. Hij raakte in gesprek
met de bewoonster (90 jaar) die vertelde dat al meer dan 60 (!) jaar ieder jaar een paartje
Gierzwaluwen op haar zolder broedde. Het nestje ligt zichtbaar op een balk op de niet afgetimmerde
zolder. Alle jaren was het paar succesvol op één jaar na toen een kat de jongen te pakken kreeg op
de broedplaats. Zij was bang dat het toen afgelopen was, maar nee hoor, de vogels kwamen het jaar
daarop gewoon terug naar hun zolder. Deze „vergeten‟ nestplaats was in één klap het oudst
bekende in heel Noordwijk! Zo zie je maar dat er ook na 15 jaar inventariseren nog verrassingen
boven tafel kunnen komen. Dit serieuze en vooral unieke verhaal heeft gezorgd voor een aanpassing
van het aantal invliegplaatsen in alle inventarisatiejaren.
Dat juist deze nestplaats over het hoofd werd gezien kwam omdat de vogels hun invliegplaats via
een smal slop vanuit de tuin dwars door een Esdoorn heen ongezien konden bereiken. Overigens is
na de renovatie van het huis de oude nestplaats bewoond, en de aangebrachte nestkastjes leeg
gebleven.
Oorzaken van de achteruitgang
In 2008 was voor het eerst in jaren sprake van een krimpende populatie van de Gierzwaluw in
Noordwijk-Binnen. De achteruitgang bedroeg ruim 14% in vijf jaar. Het vinden van een oorzaak
hiervoor is echter niet eenvoudig.
Landelijk wordt een achteruitgang meestal in verband gebracht met het verloren gaan van
broedplaatsen door sloop en renovatie. Panden die gesloopt of gerenoveerd worden zijn in de
periode ervoor vaak langere tijd verwaarloosd. Dit maakt de panden extra aantrekkelijk voor
Gierzwaluwen. Er zijn vaak legio mogelijkheden voor broedplaatsen ontstaan. Als er dan gesloopt
wordt en de vogels soms uit de directe omgeving verdwijnen is de conclusie meestal snel getrokken.
In Noordwijk-Binnen zijn in de periode 1993-2008 minimaal 124 nestplaatsen verdwenen. Naast
deze verdwenen invliegplaatsen werden vele andere plekken verlaten door de broedvogels. Aan
deze invliegplaatsen kon van buitenaf geen enkele verandering worden vastgesteld. Wanneer de
verdwenen en verlaten invliegplaatsen in de periodes 1998-2003 en 2003-2008 worden vergeleken
dan valt op dat het aantal verdwenen plekken in de eerste periode hoger was dan in de tweede (tabel
4).
1998/2003 2003/2008
(vrijwel) dezelfde invliegplaats
50,4
49,7
verdwenen invliegplaats
31,2
23,1
verlaten invliegplaats
18,4
27,2
Tabel 4. Het percentage invliegplaatsen dat hetzelfde, verdwenen of verlaten is ten opzichte van de telling
ervoor.
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Het aantal verlaten plekken is juist de laatste periode hoger. In 1998-2003 nam de populatie licht
toe en in 2003-2008 met meer dan 14% af. Het percentage identieke invliegplaatsen was in beide
periodes ongeveer gelijk.
Het viel in 2008 op dat veel, vooral kleine en in 2003 nieuwe, invliegplaatsen weer verlaten waren.
Voorbeelden hiervan zijn Bloemendaalstraat 23, Fuikhoren 46, Haagwinde 50, Hyacinthstraat 52,
54 en 56, Wilhelminastraat 44 en Zeewinde 37. Daarnaast werden ook plaatsen verlaten die al
langer bewoond waren. Het is vooralsnog gissen naar de oorzaak hiervan. Waren de vogels op de
nieuwe locaties onervaren, waren het nestzoekers die uiteindelijk een andere plek kozen, of lagen de
nieuwe locaties te geïsoleerd waardoor uitval moeilijker kon worden vervangen. Het meest voor de
hand liggend is echter dat het aantal (broed)vogels is afgenomen. Dit kan door hogere
(jongen)sterfte in Nederland, in het overwinteringsgebied in Afrika, of tijdens de trek zijn
veroorzaakt.
Het viel in het verkenningsjaar 2007 op dat er minder Gierzwaluwen boven Noordwijk-Binnen
vlogen. Na enkele zeer vroege vogels rond half april duurde het opvallend lang voordat behoorlijke
aantallen Gierzwaluwen boven het dorp verschenen. Illustratief hiervoor was de late terugkomst van
de broedvogels in de nestkast aan de Douzastraat 47. De broedvogels werden pas op 9 mei en 17
mei voor het eerst in de kast waargenomen. Dat was ruim 1 á 2 weken later dan in de jaren ervoor.
In de loop van het broedseizoen kwamen steeds meer berichten dat men de indruk had dat er dat
jaar minder Gierzwaluwen rondvlogen. Wat kan er aan de hand zijn geweest?
In maart en april steken Gierzwaluwen het Middellandse Zeegebied over op weg naar hun
broedgebieden in Noord-Europa. April 2007 was een maand met ongekend mooi weer in
Nederland. De situatie op het Iberisch Schiereiland stak daar schril tegen af. Talloze
lagedrukgebieden brachten daar recordhoeveelheden neerslag en lage temperaturen. Misschien heeft
dit slechte weer de trekkende Gierzwaluwen overvallen en veel slachtoffers geëist. Dit kan mogelijk
verklaren dat veel nestplaatsen onbezet bleven. Bij een lang levende en langzaam voortplantende
soort als de Gierzwaluw kan dit nog jarenlang doorklinken.
Er is nog een andere aanwijzing dat nestplaatsgebrek wellicht niet de enige verklaring kan zijn voor
de achteruitgang in Noordwijk-Binnen. Van vier kolonies waarvan in 2003 minimaal één plek was
bezet is precies bekend hoeveel identieke nestplaatsen er voorhanden zijn. Drie ervan bestaan uit
ingemetselde neststenen of aangebrachte nestpannen met daarachter nestkasten. De vierde kolonie,
aan de van Limburg Stirumstraat 24 zijn 28 ventilatieroostertjes weggeroest waardoor de
nestplekken onder het platte dak ontstonden. In totaal gaat het hier om 48 invliegplaatsen waarvan
er in 2003 9 bezet waren (tabel 5). De verschillende kolonies waren dus allemaal ontdekt en de
Gierzwaluwen negeerden de lege plekken niet. Zo werd in de loop van de vijf volgende jaren in alle
9 nestkasten aan de Douzastraat op enig moment wel een Gierzwaluw waargenomen. Deze kasten
zijn eenvoudig van binnenuit via een raampje te controleren.

aantal
bezet in bezet in onbezet
nestplaatsen 2003
2008 in 2008

kolonie
van Limburg Stirumstraat
24
28
6
10
18
Douzastraat 47 achter
9
1
2
7
Ruijgenhoeck 2
5
1
1
4
Zandvoortsestraat 4a-5
6
1
2
4
TOTAAL
48
9
15
33
Tabel 5. Kolonies waarvan het aantal mogelijke nestplaatsen bekend is en de daadwerkelijke
bewoning in 2003 en 2008.
In de periode 2003-2008 trad wel enige groei op in deze kolonies, met name in de van Limburg
Stirumstraat. Toch was in 2008 nog ruim tweederde van die plekken onbezet. De genoemde
kolonies liggen verspreid in het dorp met andere kolonies op korte afstand. Zo ligt de Ruijgenhoeck
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vlak bij een kolonie in de Pickéstraat waar in de periode 2003-2008 minimaal 8 nestplaatsen
verloren gingen door renovatie.
Kolonievorming
Welk pand is geschikt voor bewoning door Gierzwaluwen? Waar in het pand vestigen zich de eerste
broedvogels en hoe verloopt de kolonisatie verder? Hoeveel geschikte plekken worden er bezet?
Hoe lang duurt het voordat alle geschikte plekken zijn bezet?
Dit soort vragen zijn bijna nooit te beantwoorden omdat de randvoorwaarden onbekend zijn.
Dit wordt anders wanneer in een nieuw gebouw gierzwaluwneststenen op een rij worden geplaatst.
Er is dan immers duidelijk vanaf welk moment er hoeveel nestplaatsen beschikbaar zijn. Zo zijn er
inmiddels diverse kolonies in Noordwijk-Binnen waarvan de ontwikkeling kan worden
bijgehouden.
De eerste vier speciale neststenen werden in 1986 ingemetseld in de aanbouw van het gemeentehuis
aan de Voorstraat 42. Al snel werd een van die stenen door een paartje Spreeuwen bezet. Het
duurde echter tot 1993 voordat het eerste paartje Gierzwaluwen zijn intrek nam in een andere steen.
Vervolgens waren in 1998 twee, in 2003 drie en in 2008 alle vier de stenen door een paartje
Gierzwaluwen bewoond (fig.5). Dit betekent dus dat het vanaf de plaatsing van de stenen ongeveer
20 jaar heeft geduurd voordat de kolonie „vol‟ was. Vanaf de bewoning door het eerste paartje ca.
11-15 jaar.
In één kolonie zonder speciale stenen is toch een duidelijk overzicht van de beschikbare plekken.
In het parochiecentrum van de RK Sint Jeroenskerk zijn aan de zijde van het Kloosterplein bij de
bouw in 1926 28 ventilatieroostertjes aangebracht direct onder het platte dak. Ieder rooster
ventileerde een deel van de ruimte tussen de dakbinten. In de loop der jaren roestten de roostertjes
langzaam weg waardoor 28 identieke nestplaatsen ontstonden. Zowel in 1992 als in 1993 werd één
plek door een paartje Gierzwaluwen bezet. Langzamerhand is deze kolonie gegroeid tot 10
invliegplaatsen in 2008 (fig.6). In minimaal 17 jaar is deze kolonie voor iets meer dan een derde
deel bewoond geraakt.
In een oude schuur aan de Douzastraat werden in 1999 9 identieke nestplaatsen gecreëerd. Vanaf
2000 werd er één door Gierzwaluwen gebruikt. Pas in 2008 vestigde zich een tweede paar in die
kolonie. In een woonhuis aan de Ruijgenhoeck verloopt de kolonisatie al niet veel sneller. Direct na
de bouw in 2002 werd één neststeen in gebruik genomen. In 2008 was nog steeds maar één van de
vijf beschikbare nestplaatsen in gebruik.
De ingebruikname van aangeboden nestplaatsen verloopt dus relatief langzaam. Soms echter kan
ineens een versnelling optreden nadat een naburige kolonie is verdwenen.
Wat opvalt is dat de aangeboden nestplaatsen steeds volgens eenzelfde patroon bewoond zijn
geraakt. De eerste vestigingsplaats is steevast in een van de buitenste beschikbare plekken. Zowel in
het gemeentehuis als in het parochiecentrum was dat in 1993 het geval (fig. 5 en 6). In het
gemeentehuis was vervolgens de andere buitenste steen aan de beurt. De grotere kolonie in het
parochiecentrum groeide tot 1998 vanuit die eerste buitenste steen naar binnen toe. In 2003 werd de
sprong naar de ander buitenste nestplaats gemaakt om vervolgens tot 2008 ook daarvandaan naar
binnen toe uit te groeien. Ook in de Douzastraat en de Ruijgenhoeck werden de buitenste plekken
het eerst bewoond.
Waarom de buitenste plekken het eerst worden bezet is niet bekend. Er zijn helaas geen andere
voorbeelden bekend die het kolonisatieverloop bij Gierzwaluwen beschrijven. Misschien is het voor
de vogels gewoonweg eenvoudiger zich te concentreren op de buitenste dan op de middelste
neststeen.
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Figuur 5. Gierzwaluwkolonie in het gemeentehuis van Noordwijk aan de Voorstraat 42. De
bewoonde neststenen zijn omcirkeld.
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Figuur 6. Gierzwaluwkolonie in het parochiecentrum van de RK Sint Jeroenskerk aan de van
Limburg Stirumstraat 24 aan de zijde van het Kloosterplein in Noordwijk. De bewoonde
nestplaatsen zijn omcirkeld.
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Conclusies
Het dorp Noordwijk-Binnen is voor de vierde maal geïnventariseerd op invliegplaatsen van
Gierzwaluwen. In 2008 lag het totale aantal invliegplaatsen 14 % lager dan in 2003. Gebrek aan
geschikte broedplaatsen kan deze achteruitgang niet alleen verklaren. Zo bleken opvallend veel
broedplaatsen verlaten en bleven veel andere, bij Gierzwaluwen bekende en geschikte plekken,
onbezet. Sturende factoren voor de populatieontwikkeling moeten waarschijnlijk buiten de
nestplekken worden gezocht. Dan komt de „ongrijpbaarheid‟ van de Gierzwaluw om de hoek
kijken. Zijn leven in de lucht en kleine formaat maken de soort op dit moment ongeschikt voor
kleurring- en zenderonderzoek. Toch is zenderonderzoek vermoedelijk dé manier om meer te weten
te komen over zijn geheime leven. Het wachten is op zendertjes die klein genoeg zijn om
verantwoord toegepast te kunnen worden.
Bij een aanbod van meerdere gelijke broedplaatsen lijken de buitenste plekken favoriet. Die plekken
worden het eerst door Gierzwaluwen bewoond.
Gierzwaluwen inventariseren is niet erg populair onder vogelaars. Dit wordt veroorzaakt door de
omgeving waarin wordt geteld en het grote aantal uren welke in het onderzoek moet worden
gestoken. Door als tellers regelmatig bij elkaar te komen en tijdens de inventarisatie veelvuldig emailcontact te onderhouden blijkt het enthousiasme niet af- maar eerder toe te nemen. In het dorp
blijkt dat ons enthousiasme door het grootste deel van de bewoners wordt gedeeld. Alle tellers en
bewoners wederom hartelijk dank voor alle medewerking!

Ringen Gierzwaluwen door Hans Vader in de Douzastraat foto's: Ineke van Dijk
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Oud Nieuws
Kees Verweij.
Enige tijd geleden kreeg ik een opmerkelijk boek
in handen, getiteld “De natuur als bondgenoot” met
als ondertitel “De wereld van Heimans en Thijsse
in historisch perspectief”. Het boek is uitgegeven
in 2007 en is een gezamenlijke uitgave van de
KNNV Uitgeverij, de Heimans en Thijsse
Stichting en het IVN.

Op het ogenblik zijn we gewend aan allerlei
activiteiten op het gebied van natuurbeleving. In
Noordwijk hebben we onze Vereniging voor
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, die
tevens een grote uitstraling heeft in onzer wijde
omgeving. Daarnaast zijn er in omliggende
plaatsen ook verenigingen of groepen, die zich op
verschillende
manieren
met
de
natuur
bezighouden. Zo is er in Leiden een belangrijke
IVN-afdeling, die in Leiden en omstreken allerlei
cursussen en excursies verzorgt. In Katwijk wordt
door de plaatselijke vogelwacht door een
enthousiast team regelmatig naar vogels gekeken,
vooral tijdens de herfsttrek. In Lisse en in de
gemeente Teylingen wordt evenzeer naar vogels
gekeken en in Lisse wordt bovendien aandacht
gegeven aan o.a. vlinders en paddenstoelen.

Daarbij moeten we ook de activiteiten binnen het
Staatsbosbeheer en de Amsterdamse Waterleidingduinen niet vergeten.
Kortom: aan activiteiten en aandacht geen gebrek
en laten we ook dan maar hopen, dat al deze
activiteiten resulteren in een verbetering van onze
directe leefomgeving. Helaas is dat lang niet altijd
het geval.
Als je door dit boek bladert dan word je door enige
weemoed bevangen. Het boek geeft een boeiend
overzicht van allerlei wegbereiders, die zich in de
loop van de tijd sterk hebben gemaakt voor de
bescherming van de natuur en de beleving daarvan.
Dat was nog in een tijd, toen de natuur
uitgestrekter was en tal van meer mogelijkheden
bood dan nu. Maar op dat moment was lang nog
niet iedereen in staat daar ten volle van te genieten
en bovendien waren er maar weinigen op de
hoogte van wat zich precies in de natuur afspeelde.
Onder al deze wegbereiders sprongen er duidelijk
twee figuren uit, namelijk Jac. P. Thijsse en Eli
Heimans. Door hun enthousiasme, hun boeiende
verteltrant en hun nadruk op de directe observatie
van plant en dier wisten zij velen voor de natuur te
interesseren.
Wie kent niet de lange reeks Verkadealbums,
waarmee hele generaties zijn grootgebracht?
Maar Thijsse en Heimans stonden niet alleen, want
mede door hun inzet stonden er nog vele anderen
op. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoe snel de
belangstelling voor de natuur om “zich
heengreep”.
Verder geeft dit boek o.a. een overzicht van het
ontstaan van verschillende onderzoeken in de
natuur, zoals het tellen en ringen van vogels, het
beheer van natuurgebieden, de diverse publicaties,
tentoonstellingen enz. enz.
In elk geval een boeiend naslagwerk voor ieder,
die ook interesse heeft voor de ontwikkeling van
de natuurbeleving, ruwweg vanaf het midden van
de 19e eeuw tot op heden.
Voor zover u dit boek niet kunt lenen of in de
bibliotheek kunt vinden en u toch geïnteresseerd
bent volgen hier de gegevens:
KNNV Uitgeverij, Zeist 2007
ISBN 978 90 5011 224 6
NUR: 680
www.knnvuitgeverij.nl
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Dorpsvogels in Noordwijkerhout en De Zilk in 2009
Jelle van Dijk
De laatste jaren krijgt de Huismus veel aandacht.
Ruim tien jaar geleden trok SOVON (de
organisatie van samenwerkende vogelwerkgroepen
in ons land) aan de bel met de mededeling dat het
slecht ging met de Huismus. In 2004 kwam de
nieuwe Rode Lijst van bedreigde broedvogels in
Nederland uit en tot veler verrassing stond ook de
Huismus op die lijst. Dat betekende nog niet dat de
Huismus op het punt stond uit te sterven in ons
land, maar wel dat het aantal broedparen drastisch
was afgenomen.
De publiciteit rond de Huismus leidde ook tot meer
aandacht voor de andere broedvogels van het
stedelijke gebied. Meer vogelwerkgroepen dan
voorheen kregen belangstelling voor de
stadsvogels en ook bij gemeentebesturen groeide
de aandacht voor de gevederde stadsbewoners.
Enkele jaren geleden startte SOVON met het
project MUS (Meetnet Urbane Soorten), waarmee
de aantalsontwikkeling van de stadsvogels kan
worden gevolgd. Vogelbescherming Nederland
stimuleerde deze belangstelling ook, door het
instellen van de jaarlijkse stadsvogelprijs. Na
Amersfoort (gierzwaluwenproject) en Zoetermeer
(plan van aanpak voor 50 soorten broedvogels in
nieuwbouwwijk) kreeg Leiden in 2009 deze prijs
uitgereikt. Dat was niet vanwege de grote aandacht
voor meeuwen in deze stad, maar vanwege de
projecten om de inwoners bij de stadsvogels te
betrekken. Lezers van het Leidsch Dagblad hebben
bijvoorbeeld in 2009 24 maal een stukje kunnen
lezen, waarin een Leidse broedvogel in het
zonnetje werd gezet.
Na de aandacht voor Huismussen in NoordwijkBinnen (onderzoek van Hein Verkade in 2004) en
Katwijk-Noord (onderzoek van Peter Spierenburg
in 2007) werd het hoog tijd dat ook eens in
Noordwijkerhout en De Zilk naar de mussenstand
werd gekeken. In april 2009 ben ik daarom met een
plattegrond in de hand alle straten van deze dorpen
doorgelopen. Zo mogelijk probeerde ik ook de
achterzijde van de huizen in het oog te krijgen,
want mussen zitten natuurlijk niet altijd aan de
straatkant te tsjilpen. April is de beste tijd om op
onderzoek uit te gaan, want dan zitten de meeste
mannetjesmussen urenlang in de dakgoten te
tsjilpen. Met een eenmalig bezoek wordt uiteraard
geen volledig beeld van de mussenstand verkregen,
maar wel krijg je hierdoor toch een aardige indruk
van de plaatsen waar de meeste mussen zitten.
Omdat je toch in redelijk traag tempo door de
straten loopt, heb ik ook alle andere vogels die ik
zag of hoorde, op de kaart ingetekend. Daarbij zal
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de telling het meest volledig zijn geweest voor de
soorten die vaak op daken en schoorstenen zitten,
omdat je oog in verband met de mussen in de
dakgoot vooral omhoog gericht is. De uitgevoerde
telling geeft dan ook een goed beeld van de
verspreiding en de aantallen van soorten als Kauw,
Turkse Tortel en Spreeuw. Voor de genoteerde
zangvogels geldt dat beslist veel minder. Een
eenmalig bezoek is echt onvoldoende om een
betrouwbare indruk van het aantal broedvogels te
krijgen. In tegenstelling tot Kauw en Ekster, vallen
soorten als Heggenmus en Pimpelmees niet echt op
als ze geen geluid produceren. Voor Merels moet
je eigenlijk voor zonsopkomst al de wijk in.
Bovendien zijn veel zangvogels in april nog niet
teruggekeerd. Zo werd nog geen Zwartkop
waargenomen, terwijl deze soort vast wel ergens
bij de Victorskerk of in het groen langs de N206
zal broeden. Ook zullen er ongetwijfeld meer
Tjiftjaffen tot broeden zijn gekomen. Natuurlijk
broeden er ook Gierzwaluwen in Noordwijkerhout
en De Zilk, maar in april is deze soort nog niet uit
Afrika teruggekeerd.
Het uur van de dag speelt natuurlijk ook een rol bij
een dergelijke inventarisatie. Zo zijn de aantallen
in de wijk Boekhorst ongetwijfeld hoger dan in de
tabel staan, omdat deze wijk op een zonnige dag
pas tegen het middaguur werd bezocht. De
Victorswijk daarentegen werd tijdens twee
regenachtige
ochtenden
afgelopen,
wat
ongetwijfeld positief uitwerkte op soorten als
Heggenmus, Merel en Spreeuw. Bij regenachtig
weer zingen veel vogels namelijk veel uitbundiger
en langer dan bij warm, zonnig weer.

Huismus foto: Jan Hendriks

Huismus
Bij zijn onderzoek naar de verspreiding van
Huismussen in Noordwijk-Binnen concludeerde
Hein Verkade dat Huismussen gesteld zijn op een
combinatie van: a. nestgelegenheid onder pannen,
b. een stukje open grond en c. een dichte heg of

struik. Een omgeving met veel bomen en struiken
Kauw
werd daarentegen gemeden. De meeste mussen trof
Uit de tabel blijkt dat de Kauw de talrijkste
hij aan op plaatsen die dichtbij de rand van de
broedvogel in Noordwijkerhout en De Zilk is. Bij
bebouwing lagen, zoals de zuidrand van het
de inventarisatie van eind jaren tachtig werden ook
Vinkeveld.
de dorpsvogels geteld en kwam Noordwijkerhout
Dit laatste geldt in zekere zin ook voor
tot 33 en de Zilk tot 67 paren. In De Zilk is de
Noordwijkerhout. Zo werden veel Huismussen
Kauw nog steeds prominent aanwezig. Vrijwel
gevonden langs de Maandagse Wetering tussen de
elke schoorsteen waar de pijp niet goed is
Gieterij en de Schelft. Aan de overzijde van de
afgesloten,wordt door een kauwenpaar bezet. Dat
straat ligt hier nog open agrarisch gebied.
het aantal toch minder is dan in 1987, komt
Hoewel de naam anders doet vermoeden, was de
wellicht door de aanwezigheid van Haviken in de
Huismus geheel afwezig in de wijk Mossennest.
aangrenzende AW-duinen. Voor de komst van
Dit wijst er op, dat de Huismus in de moderne
Haviken (omstreeks het jaar 2000) zochten
nieuwbouw geen gaten en spleten kan vinden waar
Kauwen vaak hun voedsel in de mosvlaktes van
een nestje kan worden gebouwd. Waarom in de
het open duin om daar larven van langpootmuggen
wijk Boekhorst alleen langs de Dr. Abraham
(emelten) te bemachtigen. Trouwe AWDKuyperstraat enkele paren werden gevonden, is
wandelaars zullen zich nog de omgewoelde
niet duidelijk.
mosvelden uit die tijd herinneren. Nu zie je daar
De meeste huizen zijn gedekt met bolle pannen, er
zelden meer een groepje Kauwen op voedseltocht.
zijn veel tuintjes met dichte heggen en het open
Waarom het aantal Kauwen in Noordwijkerhout is
bollenland ligt niet ver. Wellicht dat het goed
toegenomen, is niet duidelijk.
ontwikkelde groen in tuinen en langs straten hier
De nieuwste woonwijken leveren nauwelijks een
een belemmerende factor vormt.
bijdrage.
De wijk Zeeburg was ook arm aan
Huismussen. De huizen bieden weinig
nestelgelegenheid en in veel straten is geen
open grond te vinden, terwijl heggen veelal
ontbreken. De meeste paartjes zaten in de
oudere huizen van de Zeestraat, waar deze
grenst aan het open bollengebied.
In De Zilk huisden de meeste Huismussen in
de straten Kronestein, Druivestein en
Kerkvliet. In de straten die uitkomen op de
Hoogduinweg (N442), viel het aantal
mussen tegen, hoewel aan de overzijde
uitgestrekt bollenland ligt. Bij De Zilk moet
worden opgemerkt dat in het buitengebied
meer Huismussen broeden dan in het dorp.
Zo zijn de erven langs de Zilkerbinnenweg
goed bezet door Huismussen. Langs deze
weg broeden naar schatting 30-50 paren.
Nest van Kauw in dakgoot Koekoekslaan, Noordwijkerhout foto: JvD
Vergeleken met de resultaten in NoordwijkBinnen en Katwijk-Noord, vallen de aantallen in
In Zeeburg vinden de Kauwen weinig geschikte
Noordwijkerhout en De Zilk wat tegen.
schoorstenen en in Mossennest is dat al helemaal
De eerder genoemde inventarisaties leverden een
niet het geval.
dichtheid op van zo‟n 80 paren per 100 ha stedelijk
Het zijn vooral de nieuwbouwwijken uit de jaren
gebied. In Noordwijkerhout ging het om zo‟n 40
zestig, zeventig en tachtig die veel Kauwen
paar per 100 ha en in De Zilk om ruim 60 paar per
herbergen. In Duin en Dal werd op enkele plaatsen
100 ha. Waardoor deze verschillen veroorzaakt
(onder andere aan de Koekoekslaan) gezien dat
worden, is niet geheel duidelijk.
Kauwen een nest bouwden aan het einde van de
Ongetwijfeld zijn bij mijn inventarisatie nogal wat
dakgoot, waarbij de broedende vogel gedeeltelijk
paartjes gemist doordat lang niet alle achtertuinen
onder de laatste hoekpan kan wegkruipen. Ook in
zijn onderzocht.
Noordwijk aan Zee en Katwijk-Rijnsoever is deze
In Noordwijk-Binnen werd dat bijvoorbeeld wel
bouwwijze de laatste jaren waargenomen.
gedaan.
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Turkse Tortel
In de net uitgekomen Stadsvogelbalans 2009 is te
lezen dat het aantal Turkse Tortels in stedelijk
gebied sterk is terug gelopen, maar dat in het
buitengebied de stand stabiel is. Dat is even wat
anders dan de resultaten in Noordwijkerhout en De
Zilk te zien geven. Eind jaren tachtig waren in deze
dorpen nog nauwelijks Turkse Tortels te vinden. In
beide dorpen bleef de teller bij acht paren steken.
Nu ontbreekt de Turkse Tortel alleen in de
nieuwste uitbreiding van de wijk Mossennest.
Turkse Tortels bouwen hun simpele nestje op
enkele meters hoogte in een boom. In de afgelopen
decennia is het groen in de naoorlogse
nieuwbouwwijken verder uitgegroeid en steeds
geschikter geworden voor broedende tortels.
Hiermee valt de opvallende toename echter niet
geheel te verklaren. Blijkbaar heeft het grote aantal
Kauwen weinig invloed op de ontwikkeling van de
tortelpopulatie. Dat is in ieder geval ook zo in
Duinpark in Noordwijk. In ons tuintje wist een
Turkse Tortel jongen groot te brengen op slechts 3
meter van de dakgoot waarin een Kauw zat te
broeden.
Watervogels
In Noordwijkerhout zijn twee brede vaarten
aanwezig. De Guldemondsloot loopt dwars door de
wijken Duin en Dal en Guldemond en zet zich
voort in de wijk Zeeburg, waar aangesloten wordt
op de brede sloot tussen de Zeestraat en het

Bavoterrein. De Schippersvaart loopt een eindje de
nieuwe wijk Mossennest in. In de Guldemondsloot
bleken opvallend veel Meerkoeten te nestelen. Ook
werden hier veel Wilde Eenden met jongen
waargenomen. De Fuut broedde in het stuk langs
de weg met de naam Guldemondvaart, in de sloot
langs de Zeestraat en bij de Schippersvaart.
Opvallend was dat niet één keer een Waterhoen
werd waargenomen.
Conclusies
Een telronde in april heeft laten zien dat in
Noordwijkerhout en De Zilk op veel plaatsen
Huismussen broeden, maar dat het er relatief
gezien minder zijn dan in Noordwijk-Binnen en
Katwijk-Noord. Vervolgonderzoek zal moeten
aantonen of deze conclusie juist is. Verrassend
talrijk bleken Kauw, Turkse Tortel, Houtduif en
Meerkoet te zijn. Alleen bij meer telrondes in april
en mei zal duidelijk worden hoe het is gesteld met
soorten als Merel, Tjiftjaf, Zwartkop en
Gierzwaluw.
Literatuur
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Tabel 1. Broedvogels van Noordwijkerhout en De Zilk

Fuut
Nijlgans
Wilde Eend
Meerkoet
Turkse Tortel
Houtduif
Heggenmus
Winterkoning
Merel
Zanglijster
Tjiftjaf
Koolmees
Pimpelmees
Spreeuw
Gaai
Ekster
Zwarte Kraai
Kauw
Huismus
Groenling
Putter
Vink
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Victor Duin en Dal Guldemond Centrum Zeeburg Boekhorst TOTAAL
NWH
Mossennest
3
1
1
1
1
1
16
16
18
2
8
3
5
76
18
`6
20
10
8
4
30
10
13
2
4
1
9
7
2
2
1
1
24
10
5
3
3
1
2
1
1
1
1
9
3
2
2
2
2
2
25
11
2
5
2
5
4
1
2
1
8
1
2
1
1
3
1
1
113
38
14
15
19
14
13
56
16
10
11
9
8
2
2
2
1
1
3
1
1
1

De Zilk

23
6
4
7

4
13
2
47
16
2
2

Drieteenstrandloperonderzoek in Noordwijk
Hein Verkade

Onze logovogel in de spotlights
Vanaf de oprichting in 1966 is de
Drieteenstrandloper het boegbeeld
van de Vereniging voor Natuur- en
Vogelbescherming Noordwijk. Het
kwartaalblad heet „de Strandloper‟
en in het logo prijkt een vliegende
Drieteenstrandloper. Je kunt hem dus gerust „de
logovogel‟ noemen in Noordwijk. De keuze voor
deze soort ligt voor de hand. Wie kent ze niet, die
driftige dribbelaartjes? Zij zijn iedere winter een
vertrouwde verschijning op het Noordwijkse
strand.
Maar wat weten we eigenlijk van deze
wintergasten? Bar weinig…. In het artikel „de
logovogel‟ in de Strandloper van juni 2004 staat
hierover geschreven :
„Vanuit de wetenschap is er helaas weinig
interesse voor de soort Drieteenstrandloper.
Binnen de steltlopergroep mogen de Kanoet,
Scholekster, Kievit, Bonte Strandloper, Grutto,
Watersnip en Strandplevier zich koesteren in de
warme belangstelling van onderzoekers. Waarom
dit met de Drieteenstrandloper niet het geval is
laat zich raden. Het is geen broedvogel in
Nederland en komt niet massaal voor in het
Waddengebied. Dan val je als steltloper kennelijk
al gauw buiten de wetenschappelijke boot‟.
Met andere woorden was het nou maar een
weidevogel of wadvogel, dan was er vast wel
aandacht voor de Drieteenstrandloper geweest.
Echter, het zou heel anders lopen…………..
Ergens in 2006 of 2007 staat de radio toevallig
afgestemd op het programma „Noorderlicht‟ van de
VPRO. Aan het woord is ene Jeroen Reneerkens
van de Rijksuniversiteit Groningen die vertelt dat
hij
Drieteenstrandlopers op Vlieland heeft
voorzien van kleurringen, en binnenkort naar
IJsland en Groenland afreist om ook daar de
strandlopertjes te bestuderen. …… Dan kunnen
we die geringde vogeltjes misschien ook wel in
Noordwijk tegenkomen! Dus die winter extra
opgelet tijdens de strandbezoeken, maar nee hoor
niemand kon een drieteen met kleurringetjes
vinden.
En zo zakte de hooggespannen
verwachting weer snel in.
Des te verrassender was de waarneming van een
gekleurringde Drieteenstrandloper tijdens een
reguliere strandtelling op 23 januari 2008. Dus
direct gemaild naar Jeroen Reneerkens. Nog
diezelfde dag een enthousiast antwoord met het
verzoek om het strand in de gaten te blijven

houden, want vervolgwaarnemingen waren zeker
zo interessant ..….. En die vervolgwaarnemingen
kwamen er ook, het vogeltje bleek bijzonder trouw
aan het Noordwijkse strand, ook gedurende de
winter van 2009. De vogel was geringd op een
klein strandje aan de westkust van IJsland.
Er volgde een intensief mailverkeer met Jeroen,
waaruit bleek dat hij de spin in het web is van een
internationaal
onderzoek
naar
de
Drieteenstrandloper.
Inmiddels was, alweer in de Strandloper, een
artikel verschenen over de vogels van het
Noordwijkse strand. Natuurlijk met aandacht voor
de drieteen, die een afwijkend voorkomen blijkt te
hebben in Noordwijk. De aantallen in Noordwijk
pieken in december-januari. In het Waddengebied
en Zeeland zijn ze juist in Mei en Augustus het
talrijkst. Dan zijn ze op het Noordwijkse strand
uiterst zeldzaam. Ook hier wordt heel wat over
heen en weer gemaild.
In augustus 2009 komt er bericht van Jeroen dat hij
zijn onderzoek naar Drieteenstrandlopers nog
verder wil uitbreiden en daar graag de
Noordwijkse winterpopulatie bij wil betrekken!
Lars Gaedicke, een student uit Osnabrück in
Duitsland, komt onder leiding van Jeroen
Reneerkens een half jaar lang onderzoek doen aan
drietenen op het Noordwijkse en Vlielandse strand.
Dr. Jeroen Reneerkens omschrijft het doel van het
onderzoek als volgt:
Drieteenstrandlopers zijn redelijk algemene vogels
langs de Nederlandse kust. Ze verblijven vrijwel
het hele jaar door op Nederlandse zandstranden en
op wadvlakten waar ze voornamelijk verschillende
typen borstelwormen eten. Op hartje zomer na;
dan broeden ze op de hoogarctische toendra van
Groenland.
Hoe algemeen hun verschijning ook lijkt, zijn er na
jarenlange vogeltellingen op vaste plekken in
Nederland interessante patronen duidelijk
geworden die om opheldering vragen. Op de
Noordzeestranden van de Waddeneilanden
arriveren Drieteenstrandlopers eerder na het
broedseizoen, in augustus en daar verblijven ze tot
half mei het jaar erna. De Noordzeestranden langs
de Hollandse kust herbergen het hele jaar door
minder drieteenstrandlopers per km strand en hun
verblijf daar is ook korter: ze arriveren pas in
oktober/november als de vogels hun vleugelveren
hebben geruid. Voordat de voorjaarstrek,
bestaande o.a. uit Drieteenstrandlopers die de
winter in Afrika doorbrengen, in mei losbarst

31

komen er al nauwelijks meer Drieteenstrandlopers
De vrieskist in het Jan Verwey Natuurcentrum
langs de Hollandse kust voor. Al vanaf half april
wordt voor die gelegenheid tijdelijk leeggemaakt
hebben ze de Hollandse kust verlaten. Waar de
en beschikbaar gesteld.
stranden op de Waddeneilanden door de vogels
Vlak na de start van het onderzoek zal Jeroen zelf
dus wel gebruikt worden ter voorbereiding van de
op vrijdagavond 29 januari een lezing geven in het
trekvluchten (dat wil zeggen, het aanleggen van
Jan Verwey Natuurcentrum over zijn wereldwijde
vetreserves die als brandstof dient tijdens de lange
onderzoek aan Drieteenstrandlopers. Hij heeft in
vlucht), gebeurt dit dus niet langs de Hollandse
de loop der jaren drietenen geringd in Ghana,
Kust. Waarom niet?
Mauritanië, Vlieland, IJsland en Groenland. Hier
Is de Hollandse kust net zo voedselrijk als het
zijn inmiddels verrassende zaken uit naar voren
Noordzeestrand van de Waddeneilanden? De
gekomen. Zo heeft hij ontdekt dat de vogeltjes in
beschikbaarheid van voedsel bepaalt hoeveel
staat zijn om in vijf dagen non-stop van Zuidvogels er gebruik van kunnen maken om hun
Noorwegen, dwars over de Sahara, naar Ghana te
dagelijks benodigde energie binnen te krijgen.
vliegen. Het belooft dus een interessante en
Tijdens de trekperioden hebben de vogels meer
leerzame avond te worden.
energie nodig dan ‟s winters omdat ze dan
ook extra vetvoorraden aanleggen. Varieert
de voedselhoeveelheid in verschillende tijden
van het jaar en gebeurt dat op dezelfde
manier op de Noordzeestranden van de
waddeneilanden als langs de Hollandse kust?
In hoeverre aanwezig voedsel gebruikt kan
worden hangt ook af van hoeveel rust er voor
de vogels is om hun voedsel te zoeken en te
verorberen. Juist in de perioden dat de
vogels zich voorbereiden op de zuid- of
noordwaardste trek in augustus-september en
april-mei is het over het algemeen lekker
weer in Nederland en worden de stranden
bezocht door badgasten. Het is bekend dat
die onbedoeld een aanzienlijk effect kunnen Drieteen op het strand van Noordwijk foto: Piet Broekhof
hebben op het foerageersucces van de vogels.
Er staan nog meer activiteiten in het kader van de
Juist in de periode dat er extra veel gegeten zou
Drieteenstrandloper op stapel. Zo zal in
moeten worden om op te vetten kan dat erg
samenwerking met boekhandel van der Meer en de
ongunstig uitpakken, zelfs al is er voldoende
Openbare Bibliotheek Noordwijk op 12 februari
voedsel beschikbaar. Misschien is dat de reden
2010 de boekpresentatie van „Een Groenlander in
waarom de vogels in die perioden het rustigere
Afrika „ van Koos Dijksterhuis plaatsvinden in het
Waddengebied opzoeken?
Jan Verwey Natuurcentrum . Koos is bekend van
Om hier inzicht in te krijgen willen we op het
zijn natuurcolums in dagblad Trouw. Hij is veel
Noordzeestrand van Vlieland en in Noordwijk
met Jeroen Reneerkens en zijn team meegereisd
Drieteenstrandlopers tellen, hun foerageergedrag
en beschrijft in zijn boek het verhaal achter het
bekijken, de beschikbaarheid van voedsel (en het
vogeltje en het onderzoek.
verloop ervan over de maanden) en het aantal
Het ligt in de bedoeling om ter opluistering van al
strandwandelaars
en
andere
mogelijke
die activiteiten een fototentoonstelling over de
verstoringsbronnen in kaart brengen. Dit
Drieteenstrandloper
in
het
Jan
Verwey
onderzoek zou gegevens kunnen opleveren die de
Natuurcentrum te organiseren.
voordelen voor natuurwaarden van het creëren
Tenslotte wil Jeroen de mogelijkheid onderzoeken
van strandreservaten, zoals tussen Noordwijk en
om vogels van de Noordwijkse winterpopulatie te
Zandvoort, onderbouwen.
voorzien van kleurringen. Wanneer dat zou lukken
krijgen we ineens veel informatie over hun
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het
omzwervingen over de wereld.
onderzoek in volle gang. Het belangrijkste was het
Kortom het eerste halfjaar van 2010 staat in
vinden van onderdak voor Lars in Noordwijk. Die
Noordwijk in het teken van de Drieteenstrandloper.
is gevonden bij Jan en Lutgarde in de Prins
We hoeven dus nooit meer te verzuchten dat er
Bernhardstraat. Zij stellen hun appartement voor
vanuit de wetenschap geen interesse is voor onze
hem beschikbaar. Daarnaast is een grote vrieskist
logovogel………….. Houdt U de website en „de
nodig om het onderzoeksmateriaal in op te bergen.
Strandloper‟ in de gaten voor nadere informatie
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Boekpresentatie: “Een Groenlander in Afrika”
Op vrijdag 12 februari
staat een bijzondere lezing
gepland in het Jan Verwey
Natuurcentrum:
een
boekpresentatie van Koos
Dijksterhuis. In januari
verschijnt zijn boek:
"Een
Groenlander
in
Afrika, de wonderbaarlijke reis van de Drieteenstrandloper".

Dijksterhuis is (wetenschaps)journalist, redacteur
en schrijver en onder meer bekend van zijn
dagelijkse "Natuurdagboek" in Trouw. Hij schreef
eerder boeken over Kiekendieven in Flevoland en
over Akkervogels. Voor „Een Groenlander in
Afrika” reisde Koos Dijksterhuis mee met bioloog
Jeroen Reneerkens, die onderzoek doet naar

Drieteenstrandlopers. Ze reisden van de Sahara
naar IJsland, de vogels achterna. Waarom vliegen
Drieteenstrandlopers naar Afrika als ze ook in
Nederland kunnen overwinteren? En waarom
broeden ze helemaal bij de Noordpool? In zijn
boek doet Dijksterhuis verslag van deze reis.
Omdat het onderwerp ons vanzelfsprekend na aan
het hart ligt, hebben we hem gevraagd en bereid
gevonden om zijn boek in het Jan Verwey
Natuurcentrum te presenteren.
LET OP: De boekpresentatie is een gezamenlijke
lezing met Boekhandel v.d. Meer en de Openbare
Bibliotheek. De lezing start om 20.00 uur.
Daarvoor bent u welkom voor een kopje koffie of
thee. Toegangskaartjes à € 5 zijn te verkrijgen bij
de boekhandel of de bibliotheek of aan de zaal.
Kijk voor meer informatie over Koos Dijksterhuis
op www.dijksterhuis.net.

Doe iemand een Strandloper kado!
Wie van uw vrienden of kennissen stelt prijs op een gratis Strandloper?
Wij zijn een grote vereniging, met een flink aantal leden. Ons
ledenaantal op peil houden gaat echter niet vanzelf. Er zijn
jaarlijks altijd wel mensen die bijvoorbeeld hun lidmaatschap
opzeggen of verhuizen. Daarom geven we nieuwkomers bij
lezingen of excursies vaak een folder van de vereniging mee en
wijzen we op de mogelijkheid om lid te worden. We willen graag
een grote vereniging blijven, want dat geeft ons een brede basis
en recht van spreken, bijvoorbeeld in gesprekken met de
gemeente.
Misschien wilt u helpen ons ledental op peil te houden? Als lid
van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
kent u vast nog meer mensen die de natuur een warm hart
toedragen. Een buurman, kennis of familielid bijvoorbeeld.
Misschien vindt diegene het leuk om een keer een gratis
Strandloper in de bus te ontvangen?
Als u de naam en het adres van deze persoon doorgeeft aan
Koene Vegter via e-mail (koenevegter@planet.nl), zorgen wij dat
hij of zij het meest recente exemplaar van de Strandloper in de
bus krijgt. Eenmalig, zonder verplichtingen. Wel voegen we een
brief bij waarin we iets vertellen over onze activiteiten en
natuurlijk wijzen wij ook op de mogelijkheid om lid te worden.
Alvast hartelijk dank!
namens het bestuur Franciska Faber, secretaris
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Weidevogelbescherming in Noordwijk
Dick Pekelharing
Hierbij dan weer het traditionele verslag voor het
decembernummer van de Strandloper
over de weidevogelgroep, ditmaal over 2009.Het
vorige verslag, over 2008, werd afgesloten met de
verheugende mededeling dat door de Franse
regering een jachtverbod werd afgekondigd voor
een periode van 5 jaar voor Grutto, Wulp en
Eidereend. Tevens kon ik melding maken van het
feit dat bij onze groep het aantal waargenomen

Tureluur

foto: Jan Hendriks

Grutto‟s was gestegen van 3 in 2007 naar 10 in
2008. Dit was het goede nieuwsover 2008.Boven
dit stukje zou echter beter kunnen staan : Het
rampjaar 2009.Voordat ik u de trieste cijfers ga
voorschotelen, eerst nog even wat over het
algemene beeld. De hele actie van het beschermen
van weidevogels was vooral gericht op wat men
noemt de koning onder de weidevogels, namelijk
de Grutto. Deze werd het meest in zijn bestaan
bedreigd. De andere weidevogels zouden daar dan
ook van profiteren. Ongeveer 5 jaar geleden heb ik
u verteld, dat het aantal paartjes Grutto per jaar
ongeveer met 2 procent afnam. De laatste jaren
gaat het bijna om 5 % per jaar. Die achteruitgang
geldt ook voor Scholekster en Kievit en bedraagt
ongeveer 3 % voor de Tureluur.
Daar het duidelijk was geworden dat het huidige
weidevogelbeleid deze achteruitgangniet kon
stoppen, zijn er plannen gemaakt in een andere
richting. De aandacht gaat niet meer uitsluitend uit
naar nestbescherming (de eieren) maar naar
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overlevingskansen voor de pullen. Dit moet
worden bereikt door invoering van het
mozaïekbeheer. Dit houdt in dat niet in één keer
het hele terrein wordt gemaaid, maar dat dit in
delen gebeurt op verschillende data. Op die manier
zouden de pullen rondom de beschikking hebben
over stukken weide met gras van verschillende
lengte.
Dit biedt de pullen meer schuilmogelijkheden en
ook meer voedsel omdat in langer gras meer
insecten voorkomen. Deze tactiek moet dan wel
worden toegepast in een groter gebied met
meerdere boerenbedrijven. De boeren moeten dan
hierover onderling afspraken maken. Duidelijk is,
dat dit niet zomaar georganiseerd is. Deze nieuwe
benadering begint vanaf 1 januari 2010.In 2005 gaf
ik voor onze groep een totaal aantal uitgekomen
nesten op voor Grutto, Kievit, Scholekster en
Tureluur van 51. Dit was het slechtste resultaat in
10 jaar. De reden van de enorm slechte score van
dit jaar is moeilijk exact vast te stellen. Een van de
mogelijke oorzaken is het feit dat het voorjaar erg
lang koud was. Daarna was er een warme periode
waarin het gras snel groeide, wat het zoeken
moeilijker maakte. Daarna werd er weken eerder
gemaaid en waren er praktisch geen nieuwe
legsels. Een belangrijk punt was ook dat het terrein
met maïs, waarin vorige jaren veel kievitnesten
zaten, er dit jaar niet meer was. In 2008 zaten daar
16 nesten.
Het resultaat van het afgelopen seizoen ziet er uit
als volgt:
Soort

Grutto
Kievit
Tureluur
Scholekster
Wilde Eend
Totaal
2009

Aantal Resultaat
nesten

Bekend

Uit

4
29
1
2
4
40

4
29
1
2
4
40

2
22
1
1
4
30

Niet
uit
2
7
1
10

83

8

totaal 2008 : 92
totaal 2007 : 94

91
94

86

8

Opvallende waarnemingen juni-september 2009
Peter Spierenburg

Kleine Jager
Grote Jager

Grote Jager

bron: Wikipedia

Opvallend is, dat de goede en magere jaren in
series voor lijken te komen. Zo bracht de periode
1977-1985 vrijwel aanhoudend goede jaren, maar
was het in 1987-1992 mager. Op dit moment zitten
we in de magere jaren, eigenlijk al sinds 2002. Dit
is een lange periode, dus de vraag dringt zich op of
er meer achter zit dan toevallige verschillen tussen
jaren. Eén van de oorzaken zou een verandering in
de populatie kunnen zijn. In Groot-Brittanië heeft
de Kleine Jager het, net als veel andere
zeevogelsoorten, moeilijk. Sinds 2000 is de
populatie met bijna 60% ingekrompen. Er is
schaarste aan zandspiering, het hoofdvoedsel
tijdens het broedseizoen.

20
07

20
02

19
97

19
92

19
87

19
82

19
77

19
72

aantal per uur

Kleine Jagers – Grote Jagers
Zeetrek kijken in de herfst levert een goede kans
op om jagers te zien. Van oudsher voeren Kleine
Jagers de boventoon. Maar de laatste jaren klinkt
in de zeetrekhut regelmatig de verzuchting van
waar toch die Kleine Jagers zijn gebleven. Ze
worden nog maar weinig gezien. In Noordwijk
kijken Jelle van Dijk en anderen al sinds
3
1972 naar zeetrek. Een lange reeks, waar
we het huidige voorkomen van Kleine
2
Jagers tegen af kunnen zetten. Uitgezet in
een grafiek blijken er, goede en slechte
jaren te zijn voor Kleine Jagers. Dat is niet
1
verwonderlijk, want niet elke herfst is
hetzelfde
wat
betreft
0
weersomstandigheden. Vooral dagen met
stevige of stormachtige wind uit westelijke
richtingen leveren veel jagers. En het ene
jaar waait het nu eenmaal meer dan het andere.
Ook is van jagers bekend, dat de aantallen van jaar
tot jaar nogal kunnen variëren vanwege verschil in
succes van het broedseizoen.

Opwarming van het zeewater en verandering van
de samenstelling van het plankton in de Noordzee,
is
hier
een
oorzaak
van
(bron:
http://www.rspb.org.uk). Nu zijn „onze‟ Kleine
Jagers afkomstig uit een veel groter gebied in
Noord-Europa en niet persé uit Groot-Brittanië,
maar het is wel opvallend dat onze afgelopen
magere jaren samengaan met de afname daar.

jaar

Figuur 1: Kleine en Grote Jagers langs de
zeetrekhut. In de grafiek is te zien hoeveel Kleine en
Grote Jagers er in 1972-2009 gemiddeld per teluur
langs de zeetrekhut vlogen. Het gaat om de periode julinovember, de tijd bij uitstek om jagers te zien. In totaal
werd in deze jaren in juli-november 4652 uur over zee
gekeken, wat in totaal 4159 Kleine en 465 Grote Jagers
opleverde. Bron: zeetrektellingen Noordwijk 1972-2009.

Grote Jagers zien we juist meer de laatste jaren. In
het verleden zagen de zeetrektellers niet eens elk
jaar een Grote Jager. Eén enkele Grote Jager kon al
een hoogtepunt zijn tijdens een zeetrekweekend
naar Cap Gris Nez in Frankrijk. Sinds 2006 zien
we jaarlijks bijna evenveel Grote als Kleine Jagers.
In 2008 was de Grote Jager zelfs talrijker. Ook dit
jaar lijken we weer af te stevenen op een
meerderheid Grote Jagers, met tot begin november
al 72 vogels, tegen 51 voor Kleine Jager. Een groot
deel van de jagers kwam langs op de topdag 4
oktober, met 30 Grote en 11 Kleine Jagers. Ook
voor andere zeevogelsoorten een uitzonderlijke
goede dag, van “Cap Gris Nez-achtige allure”
aldus Koene Vegter, één van de getuigen van dit
schouwspel. Hij doet verslag:
“Jagers in alle soorten: Kleine Jagers, Middelste
Jagers en Grote Jagers, soms van zeer nabij te
zien. Stormvogels: Noordse Stormvogels in de
verte en veel Vale Stormvogeltjes die vlak voorbij
flitsten. Grauwe
Pijlstormvogels,
Noordse
Pijlstormvogels
en
de
zeldzame
Vale
Pijlstormvogel die in ijltempo voorbij keilden. De
gewone waarnemingen kwamen daarbij in het
gedrang, maar niet onvermeld mogen blijven de
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vele Jan-van-genten, soms ook zeer nabij, en tot
slot de korte waarneming in de verte van een
Vorkstaartmeeuw.”
Zwervende burgemeester
Onze regio heeft een naam op de houden als het
gaat om Burgemeesters, meeuwen wel te verstaan.
Met name rond de Katwijkse Uitwatering duiken
deze zeldzame meeuwen wel eens op. Een
bijzondere dag was 15 mei 2004, toen er zowel een
Grote als Kleine Burgemeester bij de
Binnenwatering van Katwijk aanwezig was en er
nog eens twee Grote Burgemeesters langs
Langevelderslag vlogen. Beide burgemeesters
broeden in het hoge noorden en je verwacht ze dan
ook niet zo snel op het zomerse strand tussen de
badgasten. Het was dan ook een verrassing, op 3
juli een tweedejaars Kleine Burgemeester langs de
zeetrekhut te zien vliegen en op het strand neer te
zien strijken. Deze vogel hing al sinds de vorige
dag op het Noordwijkse strand rond. De avond
ervoor had Rob de Mooij de vogel al
gefotografeerd, terwijl deze zich op het
Noordwijkse strand te goed deed aan patat. Later
op de dag op 3 juli verkaste de vogel richting
Katwijk, waar hij nog t/m 5 juli werd gezien. Op
10 juli dook hij vervolgens nog even op bij
Scheveningen. Kleine Burgemeesters broeden op
Groenland en de meeste vogels blijven daar
jaarrond. De Noordwijkse en Katwijkse
waarnemingen van dit jaar waren de eersten voor
Nederland voor de maand juli. Een zwerver ver
van huis.

Graszanger foto: Menno van Duijn

Graszanger: nieuw voor Noordwijk
Weer een nieuwe soort voor de Noordwijkse lijst
van waargenomen vogelsoorten dit kwartaal: de
Graszanger. Menno van Duijn vond de vogel op 26
september in de zeereep van de Coepelduynen.
Helaas was de vogel, zoals dat in het jargon heet,
erg „vliegerig‟ en vloog al weer snel weg. Het is
dan ook maar drie mensen gelukt hem te zien. Met
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een lange periode van overwegend zachte winters
in de rug, breidt de Graszanger zich naar het
noorden uit. In Zeeland heeft hij als broedvogel
(weer) vaste grond onder voeten. De kans hier een
zwervende vogel tegen te komen neemt dus toe.
Rond Katwijk zijn twee eerdere gevallen
gesignaleerd waarvan één net over de grens van
ons
waarnemingsgebied
langs
het
Oegstgeesterkanaal. Maar nu dus de eerste voor
Noordwijk, met dank aan Menno.
Zoogdieren in kaart
Tijdens zijn boeiende lezing over de herintroductie
van Otters in Nederland, attendeerde Hugh
Jansman ons op het atlasproject van de
Zoogdiervereniging (zie www.zoogdieratlas.nl).
Het is de bedoeling in 2011 de verspreiding van
alle zoogdieren in kaart te hebben gebracht.
Hij riep ons op vooral ook gewone soorten als Egel
en Mol door te geven. Dit kan via
www.waarneming.nl of www.telmee.nl. Dat het de
moeite waard is op gewone soorten te letten bleek
in Overijssel. Een oproep foto‟s te maken en door
te geven van door katten gevangen muizen en
spitsmuizen leverde waarnemingen op van de
algemene Huisspitsmuis, maar er zat ook een
zeldzame tussen, een Veldspitsmuis. Rond
Noordwijk viel in het afgelopen kwartaal op, dat
er, (weer) met enige regelmaat, Bunzings worden
gezien. Er werd drie keer een Bunzing gezien in
het duingebied.
Vlinderzomer
Het goede vlinderseizoen zette zich in juli voort.
Vele Icarusblauwtjes en Distelvlinders, maar ook
schaarsere soorten als Heivlinder en Bruin
blauwtje. Vooral de graslandjes rond de duinbeek
in het Langeveld hebben zich ontpopt tot een rijk
gebied voor vlinders en libellen. Afgelopen
kwartaal zagen verschillende waarnemers er in
totaal 22 verschillende soorten vlinders. De
natuurontwikkeling en het beheer door ZuidHollands Landschap werpen hun vruchten af. Niet
alleen de padden varen er wel bij, ook vlinders
doen het hier goed. In juli pikten we ook nog wat
mee van de influx van Oranje luzernevlinders in
Nederland. Dit is een trekvlinder, die vanuit het
zuiden in wisselende aantallen ons land bereikt.
Een bollenlandje met veel onkruid in het
Vinkenveld trok een aantal van deze vlinders aan.
Helaas werd het landje na een paar dagen
onkruidvrij gemaakt, zodat het niet tot het afzetten
van eieren kwam.
Vooral in het zuiden van Nederland gebeurde dat
wel en was er in september een grote tweede golf
van luzernevlinders te zien.

Veldwaarnemingen juli-september 2009
Soort
Rotgans
Krooneend
Topper
Eider
Middelste Zaagbek
Smient
Zomertaling
Kwartel
Fazant
Roodhalsfuut

Geoorde Fuut
Grauwe Pijlstormvogel
Noordse Pijlstormvogel
Vale Pijlstormvogel
Aalscholver
Kuifaalscholver
Grote Zilverreiger

Blauwe Reiger
Purperreiger
Zwarte Ooievaar
Lepelaar
Wespendief

Bruine Kiekendief
Havik
Buizerd
Torenvalk
Smelleken
Slechtvalk
Slechtvalk
Kleine Plevier
Bontbekplevier

Morinelplevier
Goudplevier
Drieteenstrandloper

Bonte Strandloper

Datum
30 sep
06 sep
03 aug
16 jul
30 sep
22 aug
04 aug
01 jul
06 jul
26 jul
01 aug
29 aug
15 sep
01 aug
30 jul
29 aug
06 sep
18 jul
18 jul
07 sep
19 jul
17 sep
19 sep
19 sep
09 sep
26 jul
18 aug
23 aug
18 sep
29 jul
06 aug
23 aug
01 aug
01 aug
25 sep
10 aug
08 aug
19 sep
30 sep
29 aug
07 sep
14 jul
25 aug
07 sep
14 sep
17 sep
19 aug
18 jul
23 jul
13 jul
19 jul
03 aug
31 aug
07 sep
14 sep
31 aug

Aantal
525
2
1 Man
1
65
1
2
2
1
9
1
1
1
1
1
1
2
1
1
30
1 2e kj
1
2
2
10
2
1 adult
1
5
1
1 adult
1
2 juveniel
1
1 onv.
4 adult
2
1
1
1
1
2
2
7
1
7
1 adult
1
4
1
22
3 adult
2
4 juveniel
2
4

Locatie
zeetrekpost overvliegend ZW 15.50-17.50u
zeetrekpost overvliegend NO
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost
zeetrekpost overvliegend ZW 15.50-17.50u
Nieuw-Leeuwenhorst op grote vijver
zeetrekpost overvliegend NO
Zilkerpolder roepend
Hoogeveense Polder roepend
s-Gravendijck 2 vr met 7 juveniel
zeetrekpost overvliegend ZW om 9:40u
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
strand Coepelduynen
Binnenwatering
zeetrekpost overvliegend ZW
Coepelduynen overvliegend NW
De Puinhoop overvliegend NO
zeetrekpost overvliegend NO
s-Gravendijck foeragerend
Elsgeesterpolder
Oosterduinse Meer
Noordwijk-Binnen overvliegend ZO
Bronsgeest op droogvallend bollenlandje
Duinpark
Duinpark overvliegend ZW
Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld
zeetrekpost overvliegend ZW tussen 7-8u
Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld ZW
De Puinhoop jagend
s-Gravendijck
s-Gravendijck
De Puinhoop overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
Noordwijk-Binnen overvliegend ZW
Oosterduinse Sloten e.o.
Bronsgeest
strand tnv Langevelderslag
Coepelduynen - strand
strand tnv Langevelderslag
Polder Het Langeveld overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
Elsgeesterpolder
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
strand paal 8-71
strand tnv Langevelderslag
strand Duindamse Slag
Coepelduynen - strand
strand paal 81-71

Waarnemer
JD
PS
PS
KV
JD
HV
JD
LP
WNL
AM
JD
PS KV
JD
JD
JD
PS
JD PS
PS
BS
WL
PS
JHa
BB LP PS
JD JJ
AM
RR
RJ
HV
HV
JD
JD
NA
JD
NA
VCK
AM
CZ
LP BB PS
JD
PS
HV DP
WNL
NA
HV
NA
HV
WNL
PS
JD
JD
PS
HV
HV
HV
NA
HV
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Soort
Bonte Strandloper
Kemphaan
Watersnip
Rosse Grutto

Regenwulp
Tureluur
Groenpootruiter
Witgat
Bosruiter
Oeverloper

Middelste Jager
Grote Jager
Kleine Jager

Grote Jager
Zwartkopmeeuw

Dwergmeeuw
Zilvermeeuw
Kleine Mantelmeeuw
Geelpootmeeuw

Pontische Meeuw
Kleine Burgemeester

Grote Mantelmeeuw
Grote Stern
Visdief
Dwergstern
Zwarte Stern
Zeekoet
Zomertortel
Kerkuil
Gierzwaluw
IJsvogel

Kortteenleeuwerik
Boomleeuwerik
Strandleeuwerik
Boerenzwaluw
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Datum
20 sep
14 sep
20 sep
05 aug
17 sep
24 sep
06 jul
19 jul
07 sep
25 aug
25 aug
25 aug
01 aug
15 aug
25 aug
26 aug
25 jul
05 sep
03 jul
13 jul
29 aug
27 sep
24 sep
13 jul
14 jul
04 aug
04 aug
16 jul
19 jul
17 sep
17 sep
06 jul
24 aug
25 aug
03 sep
03 jul
04 jul
05 jul
07 sep
21 aug
21 aug
20 jul
03 aug
06 sep
14 sep
04 jul
01 aug
19 aug
23 aug
19 jul
03 aug
03 aug
24 aug
27 aug
06 sep
19 sep
19 sep
19 sep
26 sep

Aantal
1
15
17
24
2
1
3
49
3
3
4
2
1
4
6
6
1 2e kj
5
1
1
6
1 juveniel
1
10
5
5 1e kj
2 2e en 1e kj
1 adult
1 adult
2307
1395
2
2
1 1e kj
1 2e kj
1 2e kj
1 2e kj
1 2e kj
82
370
160
7
1
1
1
1
1
1
1
1 man
1
1
1
1
1
1
21
1
6

Locatie
Bronsgeest foeragerend
zeetrekpost overvliegend NO één groep
Bronsgeest
zeetrekpost overvliegend ZW tussen 7-9u.
strand tnv Langevelderslag
Noordduinen - strand
AWD - strand
zeetrekpost overvliegend ZW
Noordduinen - strand
Bronsgeest
Bronsgeest
Bronsgeest
zeetrekpost
Bronsgeest
Bronsgeest
Bronsgeest
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend NO
zeetrekpost overvliegend NO
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost
zeetrekpost 2 ad, 2 2kj, 6 juv. tussen 7-9.30u
zeetrekpost tussen 7.35-8.35u, 4 juv. 1 ad
zeetrekpost overvliegend ZW tussen 7-8u
Duinpark overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
zeetrekpost overvliegend ZW
strand paal 81-71
strand paal 81-71
strand paal 81-71
strand paal 81-71
Bronsgeest
Bronsgeest
zeetrekpost
Buitenwatering
Binnenwatering
strand paal 81-71
strand paal 81-71
strand paal 81-71
zeetrekpost overvliegend ZW
strand paal 81-71
zeetrekpost
zeetrekpost overvliegend ZW
AWD - Starrenbroek baltsend / zingend
Langeveld baltsend / zingend
Klein-Leeuwenhorst over de provincialeweg
Rijnsoever overvliegend
Nieuw-Leeuwenhorst opvliegend
Sint Bavo
Zwarte Pad
AWD - Van Limburg Stirumvallei
Polder Het Langeveld opvliegend
Nieuw-Leeuwenhorst
De Puinhoop overvliegend ZW
De Puinhoop overvliegend ZW
De Puinhoop overvliegend ZW
De Puinhoop overvliegend ZW

Waarnemer
AM
JD
AM
JD
HV JJ
JH
HV
PS
HV
NA BB
NA BB
NA
JD
JF HV
NA BB
HV
JD
PS
PS
JD
PS KV
JD WT
KV
JD
JD
JD
JD
JD
PS
HV JJ
HV JJ
HV
HV
BB
WNL
PS
CZ
PS
HV
HV JJ
HV
JD
HV
PS
HV
AM AS ID
PS
WNL
PS HV
WNL
MW
PS
WNL
WNL
HV
RR BB e.a.
BB LP e.a.
BB LP e.a.
LP

Soort
Huiszwaluw
Grote Pieper
Duinpieper
Roodkeelpieper
Oeverpieper
Engelse Kwikstaart
Grote Gele Kwikstaart
Rouwkwikstaart
Gekraagde Roodstaart
Paapje

Datum
19 sep
26 sep
31 aug
26 sep
26 sep
03 jul
25 sep
20 sep
19 sep
15 aug
17 sep
31 aug
17 sep
27 sep
26 sep
08 sep
27 sep
16 sep
01 sep
17 sep
26 sep
15 sep
11 jul
12 sep
19 sep
19 sep
20 sep
25 sep
29 sep
17 sep
26 sep
09 sep
18 sep

Tapuit

Graszanger
Sperwergrasmus
Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger
Keep
Sijs
Kruisbek

IJsgors

Sneeuwgors
Geelgors
Ortolaan
Dwerggors

Aantal
13
1
1
1
1
3
26
1 man
4
1
3
5
7
1
1
1 juveniel
1
1
1 vrouw
1
1
1
1
14
9
1
1
1
1
1 vrouw
3
1
1

Locatie
De Puinhoop overvliegend ZW
Kleine Maasvlakte
Noordwijkerhoutsche Geest opvliegend
Luchter Zeeduinen
De Puinhoop overvliegend ZW
Zilkerpolder 2 man, 1 vrouw.
De Puinhoop
Bronsgeest
AWD - Gijs Kokkieshoek roepend
Noordduinen
Coepelduynen
Noordduinen - Duindamse Slag
Coepelduynen
Oud-Leeuwenhorst
Coepelduynen
Noordduinen - Aardbeidel
Nieuw-Leeuwenhorst baltsend / zingend
Zwarte Pad foeragerend
Noordwijk-Binnen - Grashoek
Coepelduynen
Coepelduynen overvliegend ZW
Noordduinen - Duindamse Slag roepend
Sint Bavo overvliegend NO
Coepelduynen
De Puinhoop overvliegend ZW
De Puinhoop overvliegend ZW
De Puinhoop
De Puinhoop
Coepelduynen
Buitenwatering
Coepelduynen
bedrijventerrein 't Heen overvliegend
Polder Het Langeveld op het land

Waarnemer
LP BB
GB
WNL
WNL
LP
WNL
RR
RR
AM
WNL
WL JHa
WNL
WL JHa
HV
MD LP FD
WNL
WT
WL
WNL
JHa
LP CZ
AM
MW
PS
LP BB e.a.
LP BB e.a.
RR
RR
WNL
MD
ML
RR
RG

Aantal
1
5
1
1
1

Locatie
Sint Bavo
Langevelderslag
AWD Marelvlak
AWD Hoekgatterduin
Noordduinen - Aardbeidel

Waarnemer
MW
BN
WNL
WNL
WNL

Aantal
2
1
6
1
15
21
10
2
101
150
40
48

Locatie
Vinkeveld
ESTEC
Vinkeveld
Vinkeveld
Langeveld
Langeveld
Langeveld
's-Gravendijck
's-Gravendijck
Langeveld
's-Gravendijck
Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld

Waarnemer
NA
PS
NA
NA
NA
SS
SS
PS
PS
PS
CZ
NA

Zoogdieren
Soort
Huisspitsmuis
Laatvlieger
Bunzing

Datum
31 aug
13 jul
15 jul
04 aug
22 aug

Vlinders en Libellen
Soort
Oranje Luzernevlinder

Kleine Vuurvlinder
Bruin Blauwtje
Icarusblauwtje
Distelvlinder

Datum
26 jul
27 jul
28 jul
03 aug
16 jul
02 aug
05 jul
31 jul
31 jul
01 aug
05 jul
28 jul
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Soort
Heivlinder
Oranje Zandoogje
Argusvlinder
Bruine Glazenmaker
Vroege Glazenmaker

Datum
16 jul
02 aug
01 aug
27 jul
13 jul
02 jul

Aantal
9
11
1
10
1
7

Locatie
Langeveld
Langeveld
Langeveld
Polder Hoogeweg – De Watersnip
ESTEC
Zwarte Pad

Waarnemers
AM
AS
BB
BN
CZ
DP
GB
HV
ID
JD

Annelies Marijnis
Anneke Swanen
Bas van der Burg
Bart Noort
Casper Zuyderduyn
Dick Passchier
Gijsbert van der Bent
Hein Verkade
Ineke van Dijk
Jelle van Dijk

foto’s: Wil Heemskerk
Joost Bouwmeester en
George Hageman
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FD
JF
JH
JHa
JJ
KV
LP
MD
ML
MW

Frank van Duivenvoorde
Jaap Faber
Jan Hendriks
Joël Haasnoot
Jan Jacobs
Koene Vegter
Luuk Punt
Menno van Duijn
Maarten Langbroek
Maarten Wielstra

NA
PS
RG
RJ
RR
SH
SS
WT
WL
WNL

Noël Aarts
Peter Spierenburg
Reinder Genuït
Rob Jansson
René van Rossum
Sarah Humphrey
Sanne Steenvoorden
Wil Tamis
Wim Langbroek
www.waarneming.nl

Waarnemer
NA
SS
PS
PS
SH
CZ

VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK

SCHENKINGEN EN LEGATEN

Op deze wijze willen wij graag aandacht besteden aan de mogelijkheden om bij leven via een
schenking, of na overlijden via een in het testament vastgelegd legaat, een bedrag over te maken aan
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk.
Schenkingen
Sinds 1 januari 2006 is het zo, dat schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen helemaal
zijn vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Omdat wij daar ook onder vallen, komt een
schenking die u doet dus geheel ten goede aan de realisering van de doelstellingen van onze
Vereniging.
U kunt een éénmalige schenking zelf aftrekken van de inkomstenbelasting wanneer deze aan de
volgende voorwaarden voldoet:
 Het totale bedrag aan schenkingen dat u in een jaar doet, moet minimaal € 60 zijn en moet
groter zijn dan één procent van uw verzamelinkomen
 Het totale bedrag aan schenkingen dat u in een jaar doet, mag niet meer dan 10 procent van
uw verzamelinkomen bedragen
Een éénmalige schenking kunt u zelf overmaken naar onze rekening onder nummer 2573795 ten
name van Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk, onder
vermelding van „Schenking‟ en het betreffende jaar.
Uw bankafschrift dient als betalingsbewijs voor de fiscus.
Legaten
Wanneer u geld wilt nalaten aan de Vereniging, dient u dat in een testament te laten vastleggen.
Voor het opstellen van een testament heeft u altijd een notaris nodig. Een testament is immers
alleen rechtsgeldig wanneer het door een notaris is opgesteld. In uw testament kunt u een legaat
opnemen: dat wil zeggen, een speciale bepaling waarin staat welk bedrag u wilt nalaten aan de
Vereniging. Na uw overlijden komt het bedrag dan belastingvrij beschikbaar voor de activiteiten
van onze Vereniging.
Aan het opstellen van een testament zijn kosten verbonden. Voor een kort oriënterend gesprek kunt
u gratis terecht bij:
Notariskantoor Noordwijk/Mevr. Mr. C. A. M. Sweere
071-3640100 of info@noordwijknotarissen.nl
Algemene informatie is ook te vinden op www.nalaten.nl

Koene Vegter, penningmeester
Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk
071-3615044
koenevegter@planet.nl
Noordwijk, november 2009
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