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Ineke van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk, Tel. 071-3616954.  
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Bij de voorplaat: 

Zwarte Kraai 

Strand Noordwijk, 12 december 2008 

Foto: Piet Broekhof 
Zwarte Kraaien hebben ontdekt, dat er op het strand 

vaak wat te eten is. Ook hebben ze doorgekregen, dat 

al die strandwandelaars geen kwade bedoelingen 

hebben. Op het strand is de Zwarte Kraai dan ook zijn 

schuwheid kwijtgeraakt.  

Aangespoelde schelpdieren en vissen vormen een 

belangrijke voedselbron, zowel voor meeuwen als 

voor kraaien. Op de foto is een Zwarte Kraai bezig 

stukken van een Braam naar binnen te werken. De 

Braam is een vis die op een diepte van 1000 meter in 

de oceaan leeft. Soms verzeilt een groep in de 

Noordzee, waarna velen op het strand belanden. Jaren 

met veel meldingen van een aangespoelde Braam, 

waren 1976, 1979, 2008 en 2009 . (JvD) 

.  
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Agenda Strandloper maart 2010 
 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuucentrum 

 
Zaterdag 3 april  10.00 – 12.00 uur  

Zaterdag 1 mei   10.00 – 12.00 uur 

Zaterdag 5 juni   10.00 – 12.00 uur  

 

Lezingen 

 

Vleermuizen  

Vrijdag 26 maart 

Aanvang: 20:00 uur 

Door Peter Lina 

Combinatie met Algemene Ledenvergadering 

 

Darwin‟s Evolutietheorie opnieuw bekeken 

Vrijdag 23 april 

Aanvang:  20.00 uur   

Door Hans Steur 

Deze lezing is een gezamenlijk initiatief met de 

KNNV afdeling de Bollenstreek. 

 

Jeugdactiviteiten 

 

Workshop Schelpen 

Zaterdag  27 maart 

Met Ellen van der Niet 
Tijd: 10.00- 11.30 uur 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Opgeven is verplicht 

 

Boerderij-excursie 

Zaterdag 17 april 

Tijd: 9.30 tot ca. 12.00 uur   

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Northgohal 

Opgeven is verplicht 

 

Vleermuisexcursie 

Vrijdagavond 28 mei   

Tijd: 21.30 tot 22.30 uur  

Met Rob Timmerman   

Vertrek vanaf het koetshuis van het Leeuwen-

horstbos aan de Gooweg  Dit is een jeugdactiviteit 

voor kinderen van 8-15 jaar.  Opgeven is verplicht 

Bij veel aanmeldingen is er op zaterdag 29 mei een 

extra vleermuisexcursie, zelfde plaats en tijd. 

 

 

Slootjes-excursie 

Zaterdag 26 juni 

Tijd: 10.00 – 11.00 uur       

Met Wim Kuyper 

Verzamelen aan de Varkensboslaan achter Offem 

Opgeven is verplicht 

 

 

Excursies 

 

Vogelexcursie Spaarnwoude 

Zaterdag 27 maart 

Tijd: 8.00 -12.00 uur 

Vertrek vanaf de parkeerplaats bij de Northgohal 

Alleen voor leden 

 

Fietsexcursie Polders Hoogeweg en Elsgeest 

Zaterdag 17 april 

Tijd: 9.00 – 12.00 uur    

Vertrek (met de fiets) vanaf de parkeerplaats van 

Beuk aan de Van Berckelweg 

 

Excursie Landgoed Offem 

Dinsdag 27 april    

Tijd: 19.00 - 20.30 uur   

Verzamelen bij het hek bij de ingang van het 

landgoed aan de Nieuwe Offemweg 

Aanmelden per e-mail op 

excursiesvnvn@gmail.com of bij Rien Sluijs (tel. 

071-3610945).  Alleen voor leden 

 

Vogelexcursie Groene Jonker 

Zondag 20 juni 

Tijd: 8.00 – 12.00 uur    

Vertrek vanaf de Northgohal 

 

Vogelexcursie Noord-Holland Noord 

Zaterdag 24 juli 

Tijd: 8.00 -17.00 uur  

Vertrek vanaf de Northgohal 

Aanmelden per e-mail op 

excursiesvnvn@gmail.com of bij Jelle van Dijk 

(tel. 071-3610833). 

 

 

 

 

  

mailto:excursiesvnvn@gmail.com
mailto:excursiesvnvn@gmail.com
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Bestuursmededelingen maart 2010 

 
Peter Spierenburg 
Het kon niet op een mooier moment gebeuren. 

Eind januari, een week voordat onderzoeker Jeroen 

Reneerkens naar Noordwijk kwam voor zijn lezing 

over Drieteenstrandlopers, werd op het 

Noordwijkse strand een gekleurringde “drieteen”  

gespot. Deze vogel bleek op 18 juli 2009 als 

nestjong geringd in Noordoost Groenland door 

diezelfde Reneerkens, samen met Koos 

Dijksterhuis.  

Op de foto zie je de jonge vogel, circa 2 weken 

oud. “Dit is het eerste echte bewijs dat vogels van 

Noord-Groenland op het Noordwijkse strand 

overwinteren”, meldt Hein Verkade. Een extra 

leuke waarneming dus, nu Reneerkens ook het 

Noordwijkse strand in zijn onderzoek meeneemt.  
 

Voor een “drieteen”  is de afstand van 

Groenland naar Nederland een eitje. Er 

worden ook Drieteenstrandlopers uit 

Groenland aangetroffen aan de 

stranden van Namibië, zo vertelde 

Reneerkens in zijn boeiende lezing. De 

lezing van Jeroen was voor onze 

vereniging eigenlijk de aftrap voor 

verschillende activiteiten rond onze 

logovogel. Zo kunt u in het Jan Verwey 

Natuurcentrum een fototentoonstelling 

over dit onderwerp bewonderen. 

Diverse fotografen van onze vereniging 

stelden foto‟s beschikbaar, maar er zijn 

ook foto‟s te zien van Jeroen 

Reneerkens en Koos Dijksterhuis. De 

moeite waard om te bekijken. Loop 

bijvoorbeeld eens binnen tijdens een 

inloopochtend. 

 

Begin februari stond onze logovogel nogmaals in 

de schijnwerpers toen schrijver Koos Dijksterhuis, 

bekend van o.a. columns in Trouw en NRC, in het 

Jan Verwey Natuurcentrum zijn nieuwe boek 

presenteerde „Een Groenlander in Afrika‟. We 

organiseerden deze lezing samen met Boekhandel 

Van der Meer en de uitgeverij. Na een mooie 

strandwandeling, waarbij helaas maar enkele 

“drietenen”  te ontdekken vielen, en een korte 

toelichting van Jeroen Reneerkens, overhandigde 

Koos Dijksterhuis het eerste exemplaar van 

zijn boek aan Carlo Heip, directeur van het 

NIOZ. Deze stond ook even stil bij Jan 

Verwey, die hem als directeur van het NIOZ 

voorging. Ook in de laatste Limosa (uitgave 

van de Nederlandse Ornithologische Unie en 

Sovon) wordt Jan Verwey genoemd als één 

van de voorlopers van het Nederlandse 

wadvogelonderzoek, dezelfde traditie waarin 

nu Jeroen Reneerkens zijn prachtige 

onderzoek doet. Dus geen betere plek voor 

deze boekpresentatie dan het Jan Verweij 

Natuurcentrum. Wellicht heeft u het verslag 

van de strandexcursie gehoord op Vara‟s 

Vroege Vogels. Zie ook het fotoverslag van 

Piet Broekhof elders in deze Strandloper. 

 

Overigens werden er wel volop  “drietenen”  

gezien tijdens de strandexcursie naar 

Langevelderslag. Je moet er wat moeite voor doen, 

dacht Jos Zonneveld, en zo maakte hij enkele 

prachtige foto‟s. 

foto Frits Houwaart   
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foto; Jos Zonneveld 
 

Wilt u een indruk krijgen van onze excursies, kijk 

dan af en toe op de website strandloper.nl. Hierop 

staat na de excursie vaak een kort verslagje, met 

foto‟s. U bent overigens in goed gezelschap als u 

de website bezoekt. In februari bereikten we een 

indrukwekkende mijlpaal: de website passeerde de 

100.000ste hit! Met dank aan Kees Erkelens, die 

een belangrijke bijdrage levert aan het succes van 

de site, door hem altijd up to date te houden. 

 

De Educatie Werkgroep organiseerde op 6 februari 

een bijzondere inloopochtend. Ze had de scholen 

van de Bollenstreek uitgenodigd. Alle spellen en 

opdrachten werden getoond, zodat leerkrachten een 

idee konden krijgen wat het centrum aan milieu-

educatie te bieden heeft. Leden van de werkgroep 

die excursies naar bos, duin en strand verzorgen, 

konden daarover tekst en uitleg geven. 

Tegelijkertijd was de jeugdnatuurclub onder 

leiding van Leen Schouten in het klaslokaal 

uilenballen aan het pluizen. De leerkrachten kregen 

zo een goed beeld van een van onze activiteiten.  

 

 
 

De excursies van de jeugdclub zijn zeer succesvol. 

Er waren bijvoorbeeld heel veel kinderen bij de  

paddestoelenexcursie. We zijn heel blij met de 

belangstelling uiteraard, maar graag wel van 

tevoren  aanmelden via het e-mail adres 

jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl. 

Ook voor de komende periode staan er weer de 

nodige activiteiten op het programma. In april 

organiseren we samen met onze collega-vereniging 

De Bollenstreek een lezing over de evolutietheorie 

en Darwin. Vorig jaar stond Darwin nog volop in 

de schijnwerpers vanwege het revolutionaire boek 

dat hij 150 jaar geleden schreef  „On the origin of 

species‟. Wij verlengen het Darwinjaar met Hans 

Steur. Steur is oud-wiskundeleraar en verzamelt al 

veertig jaar fossielen. Steur: “De evolutietheorie is 

heel belangrijk omdat je daardoor beter begrijpt 

hoe de natuur op aarde zijn vorm heeft gekregen. 

Je krijgt meer respect voor de natuur als je weet 

hoeveel miljoenen jaren het heeft geduurd voordat 

al die soorten zijn ontstaan.” In zijn lezing legt hij 

uit hoe het ingewikkelde evolutie proces in zijn 

werk gaat en welke nieuwe inzichten er zijn.   

 

 
 

De succesvolle cursus Vogelzang gaat dit voorjaar 

op herhaling. We hebben hem aangekondigd 

tijdens de lezingen en op de website. Omdat de 

cursus al vol is, treft u hem niet meer aan op het 

groene vel. De cursus bestaat uit een aantal 

theorielessen gecombineerd met enkele excursies.  

 

Na de jeugdnatuurclub heeft ook de 

excursiecommissie een eigen e-mail adres 

aangemaakt. Wilt u zich opgeven voor een 

excursie of heeft u vragen, dan kunt u mailen naar 

excursiesvnvn@gmail.com.   

Tot slot een tip: tot eind 2010 is in museum 

Naturalis de tentoonstelling „Opvetten en 

wegwezen' te bezichtigen. De tentoonstelling, een 

samenwerkingsverband met Vogelbescherming 

Nederland, bevat meer dan 200 trekvogels uit de 

collectie van Naturalis en vertelt over de unieke 

prestatie die vogels op trek leveren en de 

bedreigingen waar ze mee geconfronteerd worden.  

mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl
mailto:excursiesvnvn@gmail.com
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Jaarverslag 2009 
 

De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN) is voortgekomen uit de in 1966 

opgerichte Vereniging voor Vogelbescherming. Onze doelen zijn 

 Beschermen en in stand houden van het natuurlijk milieu in Noordwijk en omgeving 

 Een ieder in de gelegenheid stellen tot actieve natuurstudie 

 Bevorderen van een milieuvriendelijke instelling bij de bevolking 

Om dit te bereiken doen we onderzoek (vogeltellingen, bijdrage aan landelijk onderzoek), organiseren we 

educatieve activiteiten (scholenbezoeken, herfstnatuurspel), geven we informatie over de natuur (lezingen en 

excursies) en behartigen we de belangen van de natuur in Noordwijk en omgeving (overleg met gemeente, 

inspreken op procedures). Daarnaast vinden wij ook de sociale functie van onze vereniging zeer belangrijk; 

gezamenlijk dingen ondernemen en van elkaar leren. 

 

Bestuur 

Het bestuur is in 2009 negen keer bij elkaar gekomen. Op de Algemene Ledenvergadering in maart nam Jan 

Jacobs afscheid van het bestuur. Hij werd opgevolgd door Anneke Swanen. Peter Spierenburg werd als 

voorzitter herkozen. Vanaf maart 2009 is de samenstelling van het bestuur als volgt; 

- Peter Spierenburg  voorzitter, lezingen  

- Nel Nooijen   educatieve- en jeugdactiviteiten, vice voorzitter 

- Franciska Faber secretaris 

- Koene Vegter  penningmeester 

- Ineke van Dijk bezoek en bibliotheek Jan Verwey Natuurcentrum 

- Anneke Swanen (pr) contacten 

- Ruurd Eisenga excursies 

 

Ontwikkeling ledenbestand 

De ontwikkeling van het ledenbestand laat een duidelijke stijging zien. Per 1 januari 2010 heeft de 

vereniging 573 leden. De nieuwe leden zijn vooral te danken aan de activiteiten die de vereniging 

organiseerde, waaronder de cursus vogelzang, diverse excursies en de gezamenlijke lezingen met boekhandel 

Van der Meer en de Openbare Bibliotheek Noordwijk. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Het Jan Verwey Natuurcentrum was wederom elke eerste zaterdag van de maand geopend van 10 tot 12 uur. 

Vrijwilligers zijn dan aanwezig om toelichting te geven aan geïnteresseerden die een kijkje komen nemen. 

Deze inloopochtenden worden daarnaast in toenemende mate gebruikt door leden om waarnemingen te delen 

of foto‟s te bekijken. Van september t/m december was in het Jan Verwey Natuurcentrum een 

fototentoonstelling te bezoeken van natuurfotograaf Jos Zonneveld.  

In 2009 bezochten 839 schoolkinderen het centrum. Voor scholen zijn diverse spellen ontwikkeld zodat 

kinderen spelenderwijs de natuur leren kennen. De schoolklassen bezoeken het centrum of trekken de natuur 

in onder begeleiding van vrijwilligers van de vereniging.  

 

Jeugdactiviteiten 

Voor de activiteiten van de Jeugdnatuurclub was veel interesse. Met name de vleermuisexcursies mogen zich 

in een grote belangstelling verheugen; in juni en september vonden er drie excursies plaats waarbij de 

kinderen in de schemer met behulp van een batdetector op zoek gingen naar vleermuizen. Hiermee spreken 

wij een iets oudere doelgroep aan (8 t/m 15 jaar). De overige activiteiten, zoals braakballen pluizen of 

speuren naar sporen in het duin, zijn gericht op de jeugd van 6 t/m 12 jaar. In de loop van 2009 droeg Nel 

Nooijen de leiding van de Jeugdnatuurclub over aan Annet de Willigen. 
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Ook het Herfstnatuurspel was weer een groot succes. Voor dit educatieve spel worden basisscholen in 

Noordwijk en Noordwijkerhout uitgenodigd. 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 mede mogelijk gemaakt door Stichting 

Baalbergen Fonds.  

 

Uitgaven 

Het kwartaalblad de Strandloper verscheen in 2009 vier keer. Hierin werd onder andere verslag gedaan van 

vogeltellingen, excursies en natuurgeschiedenis. Ook ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke 

Ordening kwamen aan de orde.  

Het aantal bezoekers van de website strandloper.nl blijft stabiel. De website wordt door leden veel gebruikt 

voor het invoeren van waarnemingen en het uitwisselen van informatie, bijvoorbeeld waar bijzondere vogels 

te zien zijn. Activiteiten van de vereniging (aankondigingen van excursies en lezingen) worden zowel in de 

papieren – als op de digitale Strandloper gepubliceerd.  

 

Vrijwilligers 

Alle activiteiten van de VNVN worden mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Een aantal van hen 

vertelde over zijn of haar activiteiten en beweegredenen in de Strandloper. Eén vrijwilliger werd in 2009 tot 

erelid benoemd op de Algemene Ledenvergadering: Dick Passchier. In 2009 droeg hij de voorzittershamer 

van de Educatieve Werkgroep over aan Nel Nooijen, na zich jaren te hebben ingezet voor de jeugd. Dick 

Passchier startte ooit de Jeugdnatuurclub en stond aan de wieg van het Herfstnatuurspel.  

 

Onderzoek 

Onderzoek blijft een belangrijke pijler voor de VNVN. Regelmatig worden tellingen gedaan om data te 

verkrijgen over de vogelstand in polder, bos of duin. Een groepje vrijwilligers inventariseert bijvoorbeeld 

broedvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Jaarlijks publiceren zij hun  resultaten in de 

Strandloper. Ook worden bijna dagelijks tellingen gedaan vanuit de zeetrekhut aan de Koningin 

Astridboulevard. Dergelijke waarnemingen worden ook ter beschikking gesteld aan het landelijk 

waarnemingennet.  

Hein Verkade deed in de Strandloper verslag van zijn onderzoek naar gierzwaluwen in Noordwijk. Hij 

concludeert dat het aantal invliegplaatsen in 5 jaar tijd met 14% daalde. Dit heeft waarschijnlijk slechts deels 

te maken met het verdwijnen van oude nestgelegenheden door vernieuwing en renovaties. Met dank aan de 

gegevens die hij verzamelt wordt namelijk steeds vaker voor vervangende nestgelegenheid gezorgd, 

bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten zoals aan de Piet Heinstraat. Ook zijn destijds speciale 

gierzwaluwstenen in de gevel van het gemeentehuis geplaatst. Deze waren in 2008 voor het eerst alle vier 

bezet.  

 

Vogelcursus 

De belangstelling voor de cursus Vogelzang in april en mei was groot; meer dan 30 mensen schreven zich in 

en daarmee was de cursus „uitverkocht‟. Met deze cursus wilde de VNVN belangstellenden in de 

gelegenheid stellen meer te weten te komen over de vogels die in de eigen tuin te horen zijn of in de 

omgeving van Noordwijk. De cursus bestond uit een aantal theorieavonden in combinatie met enkele 

excursies naar duin en bos om het geleerde in praktijk te brengen. 

 

Excursies en lezingen 

In 2009 was sprake van een ruim en gevarieerd excursie-aanbod. Weekendexcursies waren er naar de Elbe 

en de Wadden. Verder werd begin november een bezoek gebracht aan de Dümersee in Duitsland, waar rond 

die tijd honderden kraanvogels te zien zijn. Kortere excursies waren er onder andere naar het eiland 

Tiengemeten en naar de Coepelduinen, tussen Noordwijk en Katwijk.  
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De vereniging organiseerde ook weer een excursie in het kader van de Euro Birdwatch. Op zaterdag 3 

oktober stond er helaas een stormachtige wind, waardoor de verzamelde vogelaars op de Driehoek in de 

Noordduinen maar weinig trekvogels te zien kregen. 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.  

 

De onderwerpen van de lezingen in 2009 waren divers; van padden en salamanders of walvissen tot vogels, 

paddestoelen en otters. Vooral op de boeiende lezing van Albert Beintema kwamen veel mensen af.  Bekend 

werd hij met zijn boek „Het Waterhoentje van Tristan da Cunha‟. In zijn boek en ook tijdens zijn lezing ging 

hij niet alleen in op de natuur, maar ook op de kleurrijke geschiedenis van het eiland en de 300 bewoners.  

In 2009 organiseerde de vereniging wederom een aantal succesvolle lezingen samen met Boekhandel van der 

Meer en de Openbare Bibliotheek Noordwijk. De VNVN bereikt hiermee een nieuwe doelgroep, die vaak 

nog onbekend is met de vereniging. Een van de klappers was de lezing van de beroemde primatoloog Marc 

van Roosmalen op 13 februari. Hij woont al 20 jaar in Brazilië, waar hij onderzoek doet in het 

Amazonegebied. In 2000 werd hij door Time Magazine uitgeroepen tot een van de „Heroes of the Planet‟. De 

lezing was met 90 bezoekers geheel uitverkocht.  

 

Natuurwerkgroep 

In maart ging de natuurwerkgroep aan de slag in het plas-dras gebiedje de Watersnip. Ze snoeiden de wilgen, 

ook op het eilandje. In overleg met de gemeente is vervolgens een onderhoudsplan gemaakt voor 2009 en 

2010. In april heeft de gemeente het informatiebord geplaatst, waar de VNVN aan meegewerkt heeft.  

 

Paddenbescherming beëindigd 

Sinds 1974 hebben tientallen leden van de VNVN zich ingezet voor de paddenbescherming. Zij hielpen met 

het afzetten van wegen en het tellen en overzetten van padden langs de duinrand bij het Langeveld. Door de 

herinrichting van het terrein Langeveld van Zuid Hollands Landschap (ZHL) zijn echter ideale 

omstandigheden geschapen voor de padden in het ZHL en de aangrenzende Waterleidingduinen om zich in 

de nieuwe duinbeek en paddenpoelen voort te planten. Zij hoeven daardoor niet meer de weg over te steken. 

In 2009 zijn daarom voor het eerst geen afzettingen meer geplaatst. Vrijwilligers van de VNVN 

controleerden of alles goed ging. De padden maakten inderdaad massaal gebruik van de nieuwe poelen, 

waardoor het aantal overstekers fors afnam. Hiermee is de paddenbescherming grotendeels overbodig 

geworden, waarmee er na 35 jaar een (positief) eind komt aan een belangrijk project van de vereniging. In de 

toekomst wordt nog wel een waarschuwingsbord langs de weg geplaatst wanneer er sprake is van 

paddentrek, om automobilisten te informeren over dit natuurverschijnsel, zodat zij hun rijgedrag kunnen 

aanpassen. Vrijwilligers zullen de komende jaren middels tellingen (o.a. van het aantal aangereden padden) 

de ontwikkelingen in de gaten houden. Als het gaat om de paddentrek is een woord van dank op zijn plaats 

aan de Gemeente Noordwijk, Dienst Openbare Werken, die alle jaren de hekken en lampen hebben geplaatst 

en onderhouden.  

 

Contact en overleg met de gemeente Noordwijk 

Met de gemeente voeren wij regelmatig overleg over Ruimtelijke Ordening en het Natuurbeleidsplan van 

Noordwijk tijdens het „kwartaaloverleg‟. In 2009 kwamen in dit overleg diverse onderwerpen aan de orde: 

 Langs de Waterleidingduinen staat een tijdelijk hekwerk van schrikdraad om te voorkomen dat de 

damherten op de weg en de bollenvelden komen. Het tracé van dit hek wijkt af van het tracé dat de 

VNVN in 2008 had voorgesteld en waarover overeenstemming was met de betrokken partijen (Waternet, 

Zuid-Hollands Landschap, gemeente en VNVN) We hebben erop aangedrongen om vast te houden aan 

het afgesproken tracé, dat beter ingepast is in het landschap.  

 De VNVN was een van de belangenorganisaties die bij de gemeentes van Noordwijk en 

Noordwijkerhout aandrong op een aanpassing van de plannen rond landgoed Oud Leeuwenhorst. Een 

deel van de graslanden behorende bij het landgoed zou worden omgespoten tot bollengrond, waarmee 

waardevol grasland verloren zou gaan. Zowel vanuit het oogpunt van natuur als cultuurhistorisch vonden 

wij dit geen goede ontwikkeling. De VNVN organiseerde excursies voor inwoners en bestuurders en gaf 

toelichting. In het voorjaar van 2009 werd bekend dat de graslanden niet zouden worden omgespoten.   
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 In gezamenlijk overleg wordt het maaibeleid voor de Noordwijkse bermen bepaald. We adviseren 

sommige bermen niet te maaien omdat er zeldzame planten groeien. Aan de Binnenkant-Duinwetering 

en aan de Nieuwe Offemweg groeien bijvoorbeeld orchideeën. Soms willen we dat er juist wel gemaaid 

wordt, bijvoorbeeld om ruigtekruiden als Fluitekruid en Berenklauw te bestrijden.  

 Een belangrijk onderwerp in onze contacten met de gemeente is de strandzonering, inclusief de realisatie 

van een strandreservaat. Dit is een voorstel uit het natuurbeleidsplan van de gemeente. Onder meer in 

onze zienswijzen op de strandnota van de gemeente en de gemeentelijke structuurvisie en in overleggen 

met de gemeente hebben we het strandreservaat onder de aandacht gebracht. In augustus 2009 is er een 

concrete stap naar realisatie gedaan, met het tekenen van de intentieovereenkomst Noordvoort. 

Noordwijk gaat met de gemeente Zandvoort, het Hoogheemraadschap Rijnland, Rijkswaterstaat, 

Staatsbosbeheer en Waternet intensief samenwerken om de natuur- en belevingswaarden tussen 

strandpaal 70 en 73 te verbeteren en te herstellen. Denk aan beperking van de recreatie, omlopen via een 

duinpad en dynamisch zeereepbeheer. Als vereniging hebben wij hier steeds voor gepleit.  

 

MODB 

Lokale natuurverenigingen, waaronder onze vereniging, bundelen de krachten in het MODB (Milieu Overleg 

Duin- en Bollenstreek) als het gaat om natuurzaken die gemeentegrenzen overschrijden. Jelle van Dijk is 

hierin vanuit onze vereniging een drijvende kracht. MODB diende een uitgebreide en kritische zienswijze in 

op de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG). De gemeente heeft aan het begin van de zomer een 

nota van beantwoording gestuurd. Als vereniging zijn we tevreden; verschillende punten zijn overgenomen 

die we naar voren hebben gebracht. In Polder Hoogeweg wordt bijvoorbeeld geen waterberging van 47 ha 

aangelegd, zoals eerder de intentie was, de paragraaf over Natuur en Graslanden wordt herschreven en onze 

opmerkingen over het toestaan van steeds meer paardenweitjes in het landelijk gebied worden opgenomen.  

 

Overzicht activiteiten 2009 

 

Jeugdactiviteiten 

 

Excursies Lezingen 

Voederplankjes maken (24/1) Alblasserwaard (24/1) Walvissen – Martijn de Jonge (30/1) 

Braakballen uitpluizen (21/2) Starrevaart (28/2) Blootsvoets door de Amazone - 

Marc van Roosmalen (13/2) 

Workshop fossielen (14/3) Stinzenplanten (22/3) Huismussen – Guus van der Poel 

(27/2) 

Duinexcursie (11/4) Landgoed Offem (21/4) Padden en salamanders – Edo 

Goverse (27/3) 

Kriebelkruipers in de sloot (16/5) Texel (30/4) Shackleton, het Naardermeer en  het 

Waterhoentje – Albert Beintema 

(29/5) 

Vleermuisexcursie (12/6 en 19/6) Amsterdamse Waterleidingduinen 

(16/5) 

„De laatste grens‟: Sámi en 

rendieren – Karin Anema(26/6) 

Kornetvissen (verviel) 5/9 Kampeerweekend Elbe (12 t/m 

15/6) 

Spitsbergen en IJsland – Herman 

van der Hart (25/9) 

Vleermuisexcursie (19/6) Tiengemeten (20/6) De otter is terug – Hugh Jansman 

(30/10) 

Herfstnatuurspel (21/10) Coepelduinen (15/7) Paddenstoelen – Joke Anema-Balke 

(27/11) 

Paddestoelenexcursie (31/10) Waddenweekend (25 t/m 27/9)  

Speuren naar sporen in het duin 

(21/11) 

Internationale vogeltrekdag (3/10)  

 Kraanvogelweekend Duitsland (6 

t/m 8/11) 

 

 Excursie Starrevaart (28/11)  

 Kerstwandeling Amsterdamse 

Waterleidingduinen (26/12) 

 

 Vogelexcursie Noordelijke 

deltagebied (30/12) 
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Ledenbestand per 1 januari 2010 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== ====

1 NOORDWIJK 335 327 313 308 303 297 299 296 286 304 321

2 NOORDWIJKERHOUT, DE ZILK 37 38 38 36 35 38 42 44 45 45 45

3 KATWIJK 23 25 28 30 27 28 26 26 26 24 24

4 RIJNSBURG, VALKENBURG 13 12 12 12 13 13 17 19 20 20 20

5 LEIDEN E.O. 34 38 36 39 40 38 41 44 45 44 43

6 BOLLENSTREEK 60 59 62 61 60 64 71 70 73 71 79

7 ELDERS 37 38 39 34 34 33 34 40 42 40 41

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

TOTAAL 539 537 528 520 512 511 530 539 537 548 573  

Plannen voor 2010 

 

Een greep uit de plannen voor 2010: 
- Voortzetting gecombineerde lezingen met boekhandel Van der Meer en de Openbare Bibliotheek 

Noordwijk 

- Voortzetten jeugdactiviteiten, incidenteel ook voor de jeugd ouder dan 12. Tevens zijn er ideeën 

voor een jeugdpagina in de Strandloper 

- De vereniging ondersteunt het onderzoek van bioloog Jeroen Reneerkens van de Universiteit van 

Groningen. In 2010 betrekt Reneerkens het Noordwijkse strand in zijn onderzoek naar 

Drieteenstrandlopers. Rondom dit thema organiseert de VNVN diverse activiteiten, zoals een 

fototentoonstelling en diverse lezingen. 

- De succesvolle cursus Vogelzang wordt herhaald 

- In voorbereiding op de verhuizing blijven wij in gesprek met gemeente, bibliotheek en overige 

betrokken partijen bij de Morgenster. 

- Een aantal leden van de vogelwerkgroep werkt druk aan een nieuw boek “Vogels van Noordwijk”, 

een overzicht van de ontwikkelingen van de vogelstand in het Noordwijkse landschap in de 

afgelopen 25 jaar. Publicatie is gepland voor 2011.                           
 

Februari 2101,  Franciska Faber Secretaris  

Uitnodiging voor de Jaarvergadering 2010 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van 2010, die plaats vindt op vrijdag 26 maart om 20.00 uur 

in het Jan Verwey Natuurcentrum. De Jaarvergadering gaat vooraf aan de lezing over vleermuizen, die start 

om 20.30 uur. De agenda ziet er als volgt uit: 

 

1. Jaarverslag 2009 

2. Financieel verslag 2009 

3. Verslag kascommissie 

4. Begroting 2010 

5. Benoeming nieuwe kascommissie 

6. Bestuursverkiezing 

 

Het jaarverslag en het financieel jaarverslag leest u elders in deze Strandloper.  

 

De kascommissie in 2010 bestond uit Leo Schaap en Bart Faber. In 2011 controleren Bart Faber en Herbert 

de Bruijn de jaarrekening.  

In het bestuur zijn Ruurd Eisenga en Ineke van Dijk aftredend. Hiermee ontstaan twee vacatures in het 

bestuur. Ruurd Eisenga stelt zich herkiesbaar. Ineke van Dijk treedt af. Het bestuur beraadt zich over de 

mogelijke invulling van de vacature in de loop van het jaar. 

 

Graag tot ziens op 26 maart!       Namens het bestuur,    Franciska Faber secretaris 
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Vereniging Voor Natuur- En Vogelbescherming Noordwijk 
 

Jaarrekening 2009 

 
 

UITGAVEN   Begroting 2009 Exploitatie 2009 Begroting 2010 

 

Bestuur/Algemeen   1.000                1.170          1.100 

Activiteiten/Werkgroepen   3.500     4.384          3.000 

Waddenweekend                2.500        2.011          2.500 

Contributies derden      200           215                200 

JVN      2.800     2.114                      3.000 

Strandloper    5.000     5.098          5.000 

Nieuwe Inrichting              15.300  Reservering 

Publicaties                7.500                4.500          6.000 

Batig Saldo             81 

     __________________________________________ 

 

Totaal              22.500             19.573                   36.100 

 

 

INKOMSTEN 

 

Contributies/Donaties             7.500      8.886                     8.000  

Diverse Inkomsten/Subsidie          10.000                 3.580         8.000 

Inrichtingssubsidie Gemeente                        10.000 

Schenkingen/Legaten                p.m.               2.500            p.m. 

Rente      700        1.034             800 

Verkoop diversen    p.m.                                         p.m. 

Waddenweekend             2.500      2.040          2.500 

JVNC Inkomsten divers               600                   873                800 

Strandloper Advertenties     700             660               700 

Nadelig Saldo tlv Reserve Inrichting                          5.300 

Nadelig Saldo tlv Alg Reserve          500                                    

     __________________________________________  

   

Totaal              22.500            19.573                  36.100 

 

 

 

BALANS per  1 januari 2009 

 

Activa       Passiva 

 

Voorraad/Bezittingen         p.m.             Algemene reserve         3.986 

Banksaldi      37.203             Reserve Inrichting/Apparatuur       10.600    

Waddenweekend aanbetaling                   400 Reserve Energiekosten                     2.000 

       Reserve Speciale Activ/Project         6.700 

       Reserve Publicaties        14.300 

       Contributies vooruitbetaald             17 

      _____           _____ 

Totaal       37.603          37.603 
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BALANS per  31 december 2009 
              

 

Voorraad/Bezittingen         p.m.            Algemene reserve         4.067 

Banksaldi     44.167             Reserve Inrichting/Apparatuur         10.600     

       Reserve Energiekosten                     4.000 

       Reserve Speciale Activ/Project         6.700 

       Reserve Publicaties        18.800 

       Contributies vooruitbetaald          -.- 

       _____            _____ 

Totaal      44.167                  44.167 

TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

De gemeente Noordwijk heeft de Vereniging voor 2009 een subsidie verleend van € 20.200, waarvan € 

18.000 bestemd is voor de huur van het Jan Verwey Natuurcentrum – JVNC –  (intern door de gemeente 

verrekend en daarom niet in deze jaarrekening meegenomen). 

Het resterende subsidiebedrag van € 2.200 is ter beschikking gesteld als bijdrage aan de realisering van een 

aantal educatieve activiteiten op natuurgebied. 

Omdat tot dusver geen energiekosten in rekening zijn gebracht is hiervoor in de exploitatiepost JVNC 

opnieuw een reservering van € 2.000 opgenomen.  

Globaal genomen is de algemene reserve gestegen met € 81 en zijn een resterend positief saldo van € 2.000 

plus een legaat van € 2.500 als reservering toegevoegd aan de reserve bestemd voor een nieuwe publicatie 

Vogels in de Bollenstreek.  

 

Exploitatie 2009 

 

De uitgaven voor algemene kosten en educatieve activiteiten konden hoger uitvallen dan begroot, omdat met 

name de contributie-inkomsten hoger waren dan begroot als gevolg van een duidelijk gestegen ledenaantal 

en een gemiddeld hogere contributiebijdrage.  

Uitgaven voor het JVNC en de zeetrekhut waren lager dan begroot.  

Het drukken en verzenden van de Strandloper is conform de begroting verlopen.  

Het Waddenweekend 2009 heeft conform de opzet vrijwel quitte gedraaid.  

De inkomsten waren over het algemeen hoger dan begroot. 

De contributiebijdragen van de leden van de Vereniging zijn verder gestegen en de gemiddelde bijdrage is 

van € 14.45 op € 15.50 gekomen.  

Voor de organisatie van het opnieuw succesvolle herfstnatuurspel werd dit jaar een subsidie van € 275 

ontvangen van de stichting Baalbergenfonds.  

Naast de al genoemde subsidie van de gemeente Noordwijk werd nog een legaat van € 2.500 ontvangen, dat 

bestemd is voor publicatie van het al genoemde Vogels in de  Bollenstreek.  

Het extra hoog begrote subsidiebedrag van € 10.000 hoefde dit jaar nog niet volledig gehaald te worden 

omdat de publicatie van het vogelboek nog niet plaats vond. Wel kon vanuit de positieve exploitatie van dit 

jaar ook nog een bedrag van € 2.000 toegevoegd worden aan de reservering bestemd voor publicaties. 

De algemene reserve nam toe met een bedrag van € 81. 

 

Begroting 2010 

 

Uitgaven 

 

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

administratie en contributie-inning, verzekeringen e.d. Verwacht wordt dat deze post in 2010 

vergelijkbaar zal zijn met 2009. 

- Activiteiten en werkgroepen: uitgaven bestemd voor de educatieve en andere werkgroepen, het 

organiseren van lezingen, excursies, schoolbezoeken, het Herfstnatuurspel en het op peil houden van 

de bibliotheek van het Jan Verwey Natuurcentrum.  
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- Waddenweekend: in wezen een budgettair neutrale post omdat de kosten over de deelnemers worden 

omgeslagen. 

- Contributies derden: een bescheiden en redelijk vaste post voor een aantal lidmaatschappen van 

natuurorganisaties en abonnementen op verwante tijdschriften. 

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

en zeetrekhut. 

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

- Publicaties: hier is een bedrag van € 7.500 opgenomen om samen met reeds gereserveerde bedragen 

van in totaal € 18.800 aan een bedrag te komen dat noodzakelijk wordt geacht voor een nieuw 

geplande uitgave Vogels in de Bollenstreek in de loop van 2010/11. Op termijn kan het vermogen 

van de vereniging weer aangroeien door de verkoop hiervan, om zo op langere termijn weer nieuwe 

uitgaven te kunnen bekostigen. 

- Nieuwe inrichting: eind 2010/begin2011 is de verhuizing voorzien van het JVNC naar de 

Bibliotheek Bollenstreek Noordwijk. Voor inventaris op de nieuwe locatie is in totaal een bedrag 

begroot van € 15.300. 

 

Inkomsten 

 

- Contributies: inkomsten hier gebaseerd op de bijdragen van ca 540 leden die gemiddeld ca € 15 

betalen (bij een minimumcontributie van € 10). 

- Diverse inkomsten, subsidies en sponsoring: van de gemeente Noordwijk is een subsidie van ca € 

2.250 te verwachten. Uit andere bronnen of fondsen een geschat bedrag van ca. € 800. Om de 

voorgenomen publicatie Vogels in de Bollenstreek te kunnen bekostigen is nog additionele 

sponsoring van ca. € 5.000 nodig. 

Voor de inventaris op de nieuwe locatie is bij de gemeente Noordwijk een extra subsidie van € 

10.000 aangevraagd met aanvullend een onttrekking aan de reserve voor Inrichting en Apparatuur 

van € 5.300.  

- Schenkingen/Legaten: pro memorie  

- Rente: een redelijk vast bedrag van ca. € 800. 

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

oplopend. 

- Waddenweekend: budgettair neutrale post. 

- Jan Verwey Natuurcentrum: diverse inkomsten uit (vrijwillige) bijdragen van bezoekers/gebruikers 

van het centrum. 

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

verenigingsblad. 

 

 

Balans 

 

De reserve voor Inrichting en Apparatuur is blijven staan op € 10.600 (gedeeltelijk te benutten in 2010/11 bij 

verhuizing) en die voor speciale Activiteiten en Projecten is blijven staan op  

€ 6.700 (extra aandachtsgebied 2010).  

De reserve voor nieuwe Publicaties is door toevoeging hieraan vanuit het positieve exploitatieoverschot en 

het ontvangen legaat met resp. € 2.000 en € 2.500 gestegen tot in totaal  € 18.800 (te benutten bij publicatie 

Vogels in de Bollenstreek in 2010/11). 

De Algemene Reserve is door het batig saldo van €81 tot € 4.067 gestegen. 

 

 

Koene Vegter, penningmeester 

 

Noordwijk, januari 2010 
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Boekpresentatie Koos Dijksterhuis in Noordwijk: een impressie 
 

 
 

Op 12 februari kwam schrijver Koos Dijksterhuis naar Noordwijk voor de presentatie van zijn nieuwe boek 

„Een Groenlander in Afrika‟. Dijksterhuis reisde mee met Jeroen Reneerkens die onderzoek doet naar 

Drieteenstrandlopers, ondermeer in Groenland en in Afrika. In zijn boek doet Dijksterhuis verslag van deze 

reis. Halverwege de middag verzamelen vrienden, familie, literatuur- en vogelliefhebbers zich bij het Jan 

Verwey Natuurcentrum.  

 

 
 

Een strandexcursie was onderdeel van het programma. Want Dijksterhuis kiest niet voor niets Noordwijk om 

zijn boek te presenteren. Op 12 februari schrijft hij in zijn Natuurdagboek in Trouw: “Gekleurringde 

drietenen worden ‟s winters teruggezien van Denemarken tot Zuid-Afrika. Maar onze groengele vriend 

dribbelt over het strand bij Noordwijk. Laten we daar nou vandaag het boek presenteren!” 
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Vara‟s Vroege Vogels gaat mee op stap voor een interview. Links Koos Dijksterhuis, in het midden 

onderzoeker Jeroen Reneerkens.  

 

 
 

Terug in het Jan Verwey Natuurcentrum. Koos Dijksterhuis overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek 

aan het Carlo Heip (l), directeur van het NIOZ (Koninklijk instituut voor onderzoek naar de zee). Voorzitter 

Peter Spierenburg wist een mooie link te leggen naar het centrum; Jan Verwey is namelijk de oprichter van 

het NIOZ.     Foto‟s: Piet Broekhof 
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Informatie over de Educatie Werkgroep 
 

De organisatiestructuur. 

De voorzitter/coördinator is Nel Nooijen (tot begin 2009 was dit Dick Passchier); 

de contactpersoon voor de werkgroep is Ineke van Dijk (telefonisch en voor e-mail), zij vormt met Nel een 

ideale “twee-eenheid”, onze (interne) notulist is Ingrid van der Meulen. 

Tot de vaste leden van de werkgroep kunnen gerekend worden (in alfabetisch volgorde): Ankie van Koppen, 

Annet de Willigen, Carola de Vreugd, Christien Alkemade, Dick Passchier, Ibolyka Meijer, Ineke van Dijk, 

Ingrid van der Meulen, Jaap Eisenga, Jenny Deelder, Leen Schouten, Mariska de Graaff, Nel Nooijen, Pieter 

de Jong, Rob Timmerman, Robert Sluys en Wim 

Baalbergen.  

Dat zijn er nogal wat, ze komen niet allemaal naar de 

vergaderingen van de werkgroep die standaard op de eerste 

donderdagavond van de maand worden gehouden. Het zou 

dan ook wat druk worden in de – toch vrij grote - keuken 

waar we dan zitten. Voor sommigen is de donderdagavond 

een vaste avond voor een andere activiteit, anderen 

vergaderen niet zo graag maar doen gelukkig wel mee met 

(sommige) activiteiten. 

Tot de echte vergadertijgers, die vaak of (bijna) altijd op de 

vergaderingen aanwezig zijn horen: Annet, Christien, Dick,  

Ineke, Ingrid, Mariska, Nel, Pieter, Rob en Ibolyka. 

Als je  onder elkaar gaat zetten waar we mee bezig zijn, dan 

komt er nogal wat samen, te noemen valt b.v. 

 het (scholen)bezoek aan het Jan Verwey Natuurcentrum 

 het (scholen)bezoek aan het bos (meestal Nieuw Leeuwenhorst) 

 het (scholen)bezoek aan het duin 

 het (scholen)bezoek aan het strand (voor Noordwijk) 

 de organisatie van slootdiertjes-excursies (bij Offem) 

 de organisatie van het jaarlijkse Herfstnatuurspel 

 de informatievoorziening in het centrum 

het – zo nodig - zorgen voor begeleiding bij de activiteiten van de Jeugd Natuurclub. 

het bemensen van de informatie-“kraam” bij diverse evenementen. 

 

Het bezoek aan het Jan Verwey Natuurcentrum. 

 

Dit zijn bijna altijd schoolklassen, het aanmelden 

is bij Ineke, die dan verder alles regelt. De (JVC-) 

begeleiders worden gezocht binnen de educatieve 

werkgroep. Bij het zoeken van deze vrijwilligers 

wordt gelijk al de geplande activiteit vastgesteld, 

te denken valt hierbij aan het landschapsspel, 

braakballen pluizen, diverse spelletjes doen, 

kaartjes met vragen over (o.a.) het strand, 

vogelgeluiden, enz. 

 

 

Hoe was de ontwikkeling in de belangstelling 

voor een bezoek aan het JVC? 

 

 

In 2006 (raar jaar) tot sept. 211 kinderen, plm. 13 klassen,      minimaal 26 JVC-begeleidersbeurten 

in 2007 inrichtingsjaar nieuw (tijdelijk) centrum.  141 kinderen, 7 klassen, plm. 16 JVC-begeleiders 

in 2008        330 kinderen, plm. 15 klassen,      minimaal 35 JVC-begeleidersbeurten 

in 2009         436 kinderen, plm. 19 klassen,      minimaal 50 JVC-begeleidersbeurten 

Ook hier weer in de loop van de jaren een duidelijke en toenemende stijging van het bezoek. 
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Noot: Per klas zijn ten minste twee begeleiders van de E.W.G. nodig, dit is wel het absoluut minimum om te 

kunnen werken, meestal zijn het er meer (maar we registreren dat niet). Het dubbele aantal begeleiders (dus 

vier per klas) zou mooi zijn, dat proberen we wel en het lukt ook nog vaak, maar het kan helaas niet altijd 

gerealiseerd worden. 

De laatste jaren zijn vanuit de E.W.G. hier regelmatig (o.a.) actief (in alfabetische volgorde):  

Ibolyka, Ineke, Ingrid, Jenny, Leen, Nel, Pieter, Rob, en Robert. 

 

Het bezoek aan het bos. 

Dit is het bos van Nieuw Leeuwenhorst en het zijn 

bijna altijd schoolklassen, maar soms zijn het 

“partijtjes”. Zij melden zich hiervoor aan bij Ineke, 

die dan weer voor de verdere afspraken en voor de 

benodigde begeleiders (uit de educatieve 

werkgroep) zorgt. Naar alle betrokkenen wordt 

duidelijk afgesproken vanaf welke ingang we 

starten (Dijkenburg of het Koetshuis). 

Het is (meestal) echt fijn om met de kinderen door 

het bos te lopen en dan mee te maken hoe ze zich 

verwonderen over alles wat er in de natuur te 

vinden, te ruiken en te proeven is. 

Hoe heeft de belangstelling zich hier in de 

afgelopen jaren ontwikkeld? 

 

in 2006      212 kinderen,      13 excursies, met  plm.   15 begeleiderbeurten. 

in 2007  306 kinderen,      14 excursies, met  plm.   20 begeleiderbeurten. 

in 2008  299 kinderen,      14 excursies, met  plm.   20 begeleiderbeurten. 

In 2009               281 kinderen,      14 excursies, met  plm.   20 begeleiderbeurten. 

De laatste jaren zijn uit de E.W.G. hierbij regelmatig actief: (o.a.): Leen, Nel, Pieter, Rob, Robert en Wim. 

 

Het bezoek aan het duin. 

Als een school het wil dan gaan de E.W.G.-

begeleiders met ze naar het duin, dat is (bijna) altijd 

het duin ten noorden van Noordwijk. De 

aanmeldingen komen weer bij Ineke, die dan verder 

alles weer regelt en er de begeleiders bij zoekt. 

In 2008 waren er plm. 25 kinderen, 1 klas, met 2 

begeleiderbeurten. 

In 2009 waren er weer ongeveer 25 kinderen, 1 klas, 

met 2 EWG-begeleiders actief in het duin. De laatste 

twee jaar zijn uit de E.W.G. (o.a.) hierbij betrokken: 

Rob en Robert. 

Het bezoek aan het strand. 

In 2009 was er éénmaal een bezoek van een 

schoolgroep aan het strand. Het was nog vroeg in het jaar (half maart), slecht weer (het regende en er stond 

een harde wind uit zee); opmerkelijk was dat de (jonge) 

kinderen totaal niet gekleed waren op dit strandbezoek. Ze 

hadden aan wat ze normaal naar school aan hadden, 

niemand had “een extra laagje kleding” aan. 

De kinderen hebben nog leuk wat bijzondere dingen 

gevonden, maar toen een aantal  kinderen het te koud 

begon te krijgen - en het te verwachten was dat dit met de 

rest van de groep ook zou gebeuren - zijn we met de hele 

groep eerder aan de terugweg begonnen dan de bedoeling 

was. 

In 2009 ging het om zo‟n 20 kinderen, 1 schoolklas met 2 

EWG-begeleiders: Leen en Rob. 
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De slootdiertjes excursies. 

De slootdiertjesexcursies worden pas een jaar of twee 

aangeboden/gevraagd. De belangstelling hiervoor neemt 

toe. 

Ook in dit geval zijn het bijna altijd (maar niet altijd) 

schoolklassen die daarvoor interesse hebben, het 

aanmelden en het verdere “regelen” loopt weer via 

Ineke. De excursies vinden plaats bij de slootjes tussen 

Offem en de N-206. 

Je staat er versteld van wat je daar zoal kan vinden, het 

is wel zaak om daar in de juiste tijd van het jaar bij te 

zijn, later in het jaar groeien (daar) de sloten dicht met 

riet en is het moeilijk “vissen”. Te vroeg is echter ook 

niet goed want dan is alles nog in diepe rust in de slootjes en valt er niets te vinden. 

In 2008 waren er plm. 50 kinderen, 2 klassen, met 8 begeleiderbeurten. 

In 2009 waren er       97 kinderen, 5 klassen, met 20 begeleiderbeurten. 

De laatste jaren zijn uit de E.W.G. hierbij regelmatig actief: (o.a.) Annet, Dick, Ineke, Ingrid, Nel, Pieter, 

Rob, Robert en Wim. 

 

Het Herfstnatuurspel. 

Elk jaar (nu al 32 jaar) wordt op de woensdagmiddag in de 

Herfstvakantie van de basisscholen in het bos van Nieuw 

Leeuwenhorst voor de jeugd uit de regio het Herfstnatuurspel 

georganiseerd, met – voor de kinderen – elk jaar weer nieuwe 

opdrachten/uitdagingen. Wij hebben daarbij elk jaar weer de volle 

medewerking van het Zuid-Hollands Landschap en hun 

boswachter (Maarten Laming) en vrijwilliger (Johan van Tol). 

Na heel veel uren voorbereiding, verspreid over een flink aantal 

weken, breekt dan toch de ochtend aan waarin alles opgebouwd 

moet worden. Het „spoor‟ moet uitgezet worden met alle 

bijbehorende opdrachten, de informatiestand wordt opgezet en op 

het Westeinde moeten afzetlinten en informatiebladen 

opgehangen worden. Het is altijd spannend hoe het weer zich op 

zo‟n dag zal ontwikkelen. Gelukkig is het weer meestal 

meegevallen. 

De laatste jaren wordt er door de E.W.G. heel voorzichtig met de publiciteit rond deze activiteit omgegaan, 

wat er bekend wordt gemaakt is speciaal gericht 

op de schooljeugd. Schriftelijk worden de 

scholen benaderd uit Noordwijk en de directe 

omgeving (nu Noordwijkerhout, Voorhout, 

Sassenheim, Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg).  

Op die manier houden we het aantal 

deelnemende kinderen op die middag bewust 

beperkt tot rond de 325. Eén keer had een 

weekblad er (goedbedoeld) toch lucht van 

gekregen en was het in dat blad gepubliceerd. 

Prompt kwamen er zo‟n 500 kinderen en dat 

bleken er teveel te zijn, er ontstonden bij de 

verschillende opgaven en opdrachtposten 

opstoppingen. Dat proberen we - sinds die tijd - 

te voorkomen. Tijdens zo‟n dag hoor je van alle 

kanten zeer positieve geluiden; de kinderen 

vinden het geweldig, de ouders staan er versteld van dat zoiets nog gratis kan en de vrijwilligers gaan met 

een zeer voldaan gevoel naar huis. 

Vrijwel de hele Educatie Werkgroep is (als ze niet door werk verhinderd zijn) daarbij – op één of andere 

manier – betrokken. 
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De informatievoorziening in het centrum. 

Bedoeld wordt hiermee de verschillende panelen en 

vitrines die her en der in het Jan Verwey Natuur-

centrum staan. 

Een flink deel is informatie voor iedereen die het maar 

wil lezen, een ander deel is onderdeel in een spel dat 

met groepen / schoolklassen wordt gedaan. Zij hebben 

op kaartjes een aantal vragen staan en de antwoorden 

moeten “ergens” in het centrum gezocht worden. 

Je kan het zien als een opvolging van het voormalige 

Diorama. (We missen het nog elke keer als er weer 

groepen in “ons centrum” komen). 

De panelen komen nog uit het oude centrum en zijn 

toen gemaakt door de tentoonstellingsclub: Kees 

Verwey, Leen, Nel en Margreet Koop. 

Een beetje in deze lijn is ook de informatie die Ineke – 

op verzoek – geeft aan scholieren die haar – meestal per 

email – vragen om informatie. Vaak is dit bedoeld als 

ondersteuning voor werkstukken of spreekbeurten die 

de kinderen voor school moeten maken. Dit is wel geen 

informatieverstrekking “in het centrum”, maar het is in ieder geval vanuit of namens het J.V.C. 

 

Het – zo nodig - zorgen voor begeleiding bij de activiteiten van de Jeugd Natuurclub. 

Tot half 2009 lag de coördinatie van de 

Jeugd Natuurclub bij Nel Nooijen, ongeveer 

halverwege het jaar heeft zij dit 

overgedragen aan Annet de Willigen (ooit 

zelf een lid van onze Jeugd Natuurclub). 

  

 

 

 

 

 

 

De coördinator bepaalt wat voor activiteiten er georganiseerd 

worden en waar die plaats vinden en vraagt daar zelf de 

begeleiders voor.  

Een aantal activiteiten van de Jeugd Natuurclub wordt begeleid 

door de vrijwilligers vanuit de Educatieve werkgroep, de laatste 

jaren (o.a.): Annet, Dick, Ineke, Leen, Nel, Rob en Robert. Mariska maakt dan vaak foto‟s. 

 

De “bemensing” van de informatie-“kraam”. 

Op uitnodiging – die langs verschillende kanalen binnen kan komen - wordt er een informatiekraam bezet 

met informatie over het doen en laten van de “Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk” en 

het gebruik van het Jan Verwey Natuurcentrum. 

In 2007 hebben  we met een stand gestaan in de Amsterdamse Waterleidingduinen (ingang Oase) tijdens een 

open dag van Waternet. De organisatie daar was erg goed, het bezoekersaantal redelijk groot en de 

belangstelling van het publiek was goed. In de stand konden de kinderen een opdrachtformulier halen 

waarop ze aan konden geven welke vogels ze in de Oranjekom zagen. We hebben daarbij veel informatie 

over onze vereniging kunnen geven. 

We zijn in 2008 aanwezig geweest bij “Kunst in Duin” in het Piet Florisdal (nabij de Duindamse Slag). Dit 

evenement duurde een hele week, maar wij hebben alleen de zaterdag gestaan. De belangstelling voor onze 

informatiekraam viel erg tegen en het thema van de happening in het duin correspondeerde ook niet echt met 

onze vereniging, kortom een beetje zonde van de tijd die er in is gestoken. 
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In 2009 zijn we ingegaan op een verzoek van het Zuid-Hollands Landschap om een kraam te bezetten op hun 

“open dag” in het landgoed “Huys te 

Warmont”, die in het kader stond van hun 50- 

jarig bestaan. Alleen al door de enorme hulp 

en ondersteuning van het Z.H.L. bij onze 

activiteiten in Nieuw Leeuwenhorst stonden 

we vanaf het begin al achter hun verzoek. We 

hebben met z‟n allen het geweldig getroffen 

met het weer, de belangstelling van het 

publiek was overweldigend, er was voor het 

publiek een prachtig programma met “voor elk 

wat wils” en er was een keur van kraampjes 

waar informatie over tal van verenigingen en 

organisaties te krijgen was, maar ook allerlei 

leuke dingen te koop of te eten was. De 

bezetting van de stands werd door het Z.H.L. 

op een geweldige wijze verzorgd met eten en 

drinken (waarvoor een apart gedeelte ingericht 

was in het park). Geweldig om daaraan mee te hebben gedaan. 

Als er ergens een “kraam” wordt neergezet zijn daar per keer een flink aantal vrijwilligers bij betrokken, per 

keer zo vier tot zes personen. Gelukkig zijn dan ook andere mensen vanuit de vereniging bereid hierin mee te 

draaien. 

De laatste jaren zijn daar (o.a.) bij actief geweest: Annet, Christien, Ineke, Ingrid, Jenny en Nel, met (als 

niet-E.W.G. collega) Anneke Swanen. 

 

Totaaloverzicht (van de afgelopen paar jaar): 

In 2009 is de situatie dat er schoolklassen komen uit de gemeenten (in alfabetisch volgorde): 

Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Voorhout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit overzicht vallen de eerste twee jaren uit de toon doordat ze over een jaar gaan waarin ons thuishonk 

niet meer of nog niet volledig bruikbaar was. In die tijd konden de buitenactiviteiten gelukkig (vrijwel) 

ongestoord doorgaan. Maar ook de vooruitgang in 2009, vergeleken met 2008, is opmerkelijk. De 

scholen/groepen weten ons blijkbaar steeds beter te vinden en de groep begeleiders vanuit de Educatie 

werkgroep heeft gelukkig uitbreiding ondergaan. Gelet op de sterke stijging in de E.W.G.-begeleidingen 

hebben we op – liefst zo snel mogelijk – meer uitvoerende medewerkers nodig, die dus in staat zijn – zo 

nodig na wat “meelopen” zelfstandig in de begeleidingen mee te helpen. Heeft u dus interesse, neem dan 

contact op met Nel Nooyen, of kom langs in het J.V.C. op de eerste donderdag van de maand (om 20.00 

uur), of tijdens één van de inloopochtenden (de eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur). 

 

Rob Timmerman. 

 
foto’s:  Mariska de Graaff (dat is op de foto’s dan aangegeven)  en Ineke van Dijk (waar links onderaan niets staat) 
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Verslag AWD broedvogeltellingen 2009 
 

Jan Jacobs 
 

Door leden van onze vereniging zijn in de 

Amsterdamse Waterleiding Duinen dit jaar weer de 

broedvogels geteld. Hadden we enkele jaren 

geleden nog moeite daarvoor voldoende 

vrijwilligers te vinden, dit jaar werden alle kavels 

door minstens 2 personen geteld. Daarbij is een 

aantal nieuwe inventariseerders actief geworden.  

De kavels worden geteld volgens de SOVON-

methode. 

Gijs Kokkieshoek 

Annelies Marijnis en Erwina Teunissen namen 

samen Gijs Kokkieshoek weer voor hun rekening. 

In dit kavel zijn dit jaar 5 vogelsoorten verdwenen, 

nl. Boompieper, Tapuit, Sprinkhaanzanger, Fazant 

en Houtduif. Daar stonden wel 2 nieuwe soorten 

tegenover, nl. de Boomkruiper en de Goudvink, elk 

met één territorium. De gesignaleerde Tapuiten 

waren geen blijvers en ze verlieten het terrein 

voordat het tot broeden kwam. Het totaal aantal 

broedgevallen is teruggelopen van 111 naar 93, een 

teruggang van 17%. Een verslag van Annelies staat 

elders in dit nummer. 

Boeveld-west 

Wim Baalbergen en Jan Veefkind telden als 

vanouds het Boeveld. In het Boeveld zijn dit jaar 

geen grote veranderingen opgetreden. Vier soorten 

konden na een of meer jaren afwezigheid weer 

worden genoteerd, nl. Houtduif, Roodborst, 

Zanglijster en Ekster, elk met één territorium. Er 

zijn geen soorten verdwenen. 

Wolfsveld-west 

In het Wolfsveld ging een geheel nieuwe ploeg van 

start, bestaande uit Jaap Eisenga, Pieter de Jong en 

Koene Vegter. In dit kavel werden 150 territoria 

geteld, waaronder hoge aantallen Heggenmussen, 

Nachtegalen en Grasmussen. Ook waren opvallend 

veel Vinken en Kneuen aanwezig. Leuk was de 

terugkomst van de Rietgors in het Biezenvlak. 

Vanaf een hoog duin langs de van Limburg 

Stirumvallei was deze soort prima te zien, samen 

met Roodborsttapuit en Graspieper. Maar het 

toppunt van de inventarisatie was ongetwijfeld het 

paartje Blauwborst dat daar zijn territorium had 

gekozen. We hebben het daar 4 weken gezien, 

zingend vanaf een duindoornwal en met voer voor 

de jongen. Van deze soort is het de eerste 

waarneming in de BMP-kavels van de zuidelijke 

AWD. 

Westhoek-Haasvelderbeken 

Gab de Croock inventariseerde de broedvogels in 

de Westhoek, dit jaar in gezelschap van Jos 

Zonneveld. In dit kavel zijn geen grote wijzigingen 

opgetreden. Vier soorten met elk één broedsel 

verdwenen, nl. Kleine Bonte Specht, Grote Lijster, 

Spreeuw en Ekster. Evenals in het Wolfsveld 

gingen Vink en Kneu flink vooruit, evenals 

Pimpelmees en Koolmees. Daarentegen ging de 

Tjiftjaf in aantal achteruit van 6 naar 2 territoria. 

Hoekgatterduin 

Leo Schaap kreeg dit jaar in het Hoekgatterduin 

gezelschap van George Hageman. Het is het meest 

vogelrijke kavel met 34 vogelsoorten en 187 

territoria. Vooral de aanwezigheid van water in de 

vorm van het Oosterkanaal draagt hiertoe bij. Het 

is het enige gebied met eenden en meerkoeten. 

Voor het eerst sedert 2001 werd hier weer een 

Wielewaal geteld. Nieuw was hier ook de 

Soepeend, welke door Sovon niet als Wilde Eend, 

maar als aparte telsoort wordt gezien. Goudvink, 

Groenling en Spreeuw werden dit jaar niet meer 

waargenomen, evenmin als de krakeend en de 

Pimpelmees. 

Conclusie 

In de volgende tabel worden de aantallen territoria 

van alle soorten genoemd in 2008 en 2009. De 

meest opmerkelijke verschillen in deze twee jaren 

zijn hiervoor genoemd. 

Om te zien of er trends te vinden zijn in de 

aantallen territoria, zijn ter vergelijking in de 

totaalkolom ook de aantallen weergegeven van 

2004. Het blijkt dat in een periode van 5 jaar 

opmerkelijke verschillen optreden. Kleine 

verschillen van 10 tot 20 procent zijn normaal, 

zeker bij de kleine aantallen waarover het in de 

kavels van de AWD gaat. Deze kunnen optreden 

door wijziging in de plaatselijke situatie, zoals 

grootschalig kappen van Amerikaanse vogelkers, 

de hoogte van de waterstand en beweiding door 

runderen en schapen. Ook het afwisselen van 

strenge en zachte winters is van invloed, evenals 

de omstandigheden voor onze zomergasten in de 

overwinteringsgebieden in Afrika. 
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Opmerkelijk is de afname van de Kuifeend en de 

Houtduif en het volledig verdwijnen van de Fazant 

en de Zomertortel. Vooral bij de bosvogels is een 

positieve ontwikkeling te zien. Grote Bonte 

Specht, alle mezensoorten, Gaai en Vink gaan in 

aantal heel duidelijk vooruit. Ook Gekraagde 

Roodstaart en Roodborsttapuit nemen flink toe. 

Tuinfluiter en Zwartkop zijn samen tamelijk 

constant, maar wisselen in aantal. Tjiftjaf is een 

grote verliezer, maar de Fitis is daarentegen 

constant in grote getale aanwezig. 

Er blijft natuurlijk ook altijd een lijstje 

waarnemingen van incidentele broedgevallen, 

zoals Patrijs, Kleine Plevier, Bontbekplevier,  

Kleine Bonte Specht, Grote Lijster, Blauwborst, 

Boomkruiper, Wielewaal, Groenling, Goudvink en 

Rietgors. Soms zijn ze de pioniers in nieuwe 

omstandigheden, maar meestal zijn bij hen geen 

trends te ontdekken. Zij voegen dan ook in een 

vergelijking niets toe, maar zorgen wel voor de 

nodige diversiteit in de fauna. En zij maken wel het 

tellen weer leuker, omdat zij de verrassingen 

vormen in het veld. 

 

Voor de vijf kavels tezamen steeg het totale aantal 

territoria van 595 in 2008 naar 615 in 2009. Het 

totaal aantal vogelsoorten kwam op 40. Deze 

cijfers zijn geheel in lijn met het gemiddelde over 

de gehele telperiode vanaf 1986. 

 

 
Broedvogels AWD in 2008/2009 t.o.v. 2004

soort  Gijs Kokkieshoek   Boeveld-west  Wolfsveld-west  Westhoek-Haasv.  Hoekgatterduin  Totaal

31-10-2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2004 2008 2009

Knobbelzwaan 1

Nijlgans 1 2 1

Wilde Eend 1 1 1 1 1

Soepeend 1 1

Kuifeend 1 1 5 1 1

Patrijs 1

Fazant 1 8 1

Meerkoet 2 4 3 2 4

Kleine plevier 1

Houtsnip 1

Houtduif 1 1 2 1 1 1 3 2 10 7 5

Zomertortel 8

Koekoek 1 1 1 1 1 1 2 1 5 4 5

Groene specht 2 1 2 2 1

Gr. bonte specht 1 1 4 3 1 5 4

Kl. bonte specht 1 1

Boomleeuwerik 6 5 1 1 2 3 4 2 6 2 7 19 13

Boompieper 2 2 8 9 21 13 20 31 24

Graspieper 4 2 3 2 3 1 3 14 8 10

Winterkoning 4 2 1 1 5 5 5 6 6 6 28 21 20

Heggenmus 14 9 5 7 7 15 8 6 8 8 43 42 45

Roodborst 1 3 1 2 2 3 4 13 6 10

Nachtegaal 14 14 7 10 14 24 6 8 11 11 71 52 67

Blauwborst 1 1

Gekr. Roodstaart 1 1 5 6 2 5 5 8 12

Roodborsttapuit 1 3 1 2 1 3 3 2 4 2 7 10 12

Tapuit 1 4 1 1

Merel 5 5 3 6 6 3 7 9 9 30 26 31

Zanglijster 2 1 1 3 3 2 6 5 7

Grote lijster 1 1

Sprinkhaanzanger 1 2 2 1 16 3 3

Braamsluiper 3 3 2 1 2 4 1 2 7 2 11 15 12

Grasmus 10 11 8 8 10 23 5 6 21 21 75 54 69

Tuinfluiter 1 2 3 2 1 4 5 8

Zwartkop 1 1 1 5 3 11 7 4

Tjiftjaf 2 2 2 1 3 4 6 2 8 2 39 21 11

Fitis 15 11 14 11 18 22 23 20 38 38 115 108 102

Staartmees 2 1 1 1 2 2 3 1 5 7

Glanskop 1 1 1 1 2 1 1 4 3

Kuifmees 1 1

Pimpelmees 1 2 1 1 2 2 6 7 6 8 13 16 20

Koolmees 8 4 3 2 3 6 17 14 10 11 25 41 37

Wielewaal 1 1

Boomkruiper 1 1

Gaai 2 1 1 1 4 3 2 2 2 3 7 11 10

Ekster 1 1 1 1 2 1 2 1 11 5 5

Zwarte Kraai 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4 6 11

Spreeuw 1 2 3

Vink 1 2 2 1 3 5 7 9 5 8 9 18 25

Groenling 1 1

Kneu 5 4 3 2 5 3 4 3 2 14 14 17

Goudvink 1 1 1 1 2 1

Rietgors 1 1 1

aantal soorten 29 26 20 24 19 27 30 26 37 34 43 43 40

aantal territoria 111 93 61 64 88 151 128 127 207 187 649 595 622
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Broedvogelinventarisatie  Gijs Kokkieshoek 2009 
 

15 maart begonnen wij voor het tweede jaar aan 

een inventarisatieseizoen van Gijs Kokkieshoek. 

De Boomleeuwerikken waren al uitbundig aan het 

zingen en op die dag hoorden wij ook een nieuwe 

soort in het gebied, de Boomkruiper. Gedurende de 

hele periode was deze vogel zijn territorium aan 

het  verdedigen met zijn zang, dus wij 

concludeerden een zeker broedgeval van deze 

soort.  

Op 5 april was het een koude, windstille ochtend 

en hoorden wij een Keep en waren heel veel 

spinnewebjes op de grond te zien. 14 april lieten de 

eerste Braamsluipers zich horen. Wat later in het 

seizoen zagen wij veel Sint Jacobsvlinders en 

prachtige Duinviooltjes. Er werd door ons bij de 

volgende ronde een Boompieper gehoord, maar 

helaas hebben wij geen broedgeval van deze soort 

kunnen vaststellen. Ook zagen wij  op 25 april de 

eerste Gierzwaluw noordwaarts vliegen. De 

Tapuiten waren ook tijdens enkele bezoeken 

aanwezig. Er was een gevecht tussen twee 

mannetjes waarbij het vrouwtje Tapuit rustig 

toekeek. Helaas had het gevecht geen resultaat en 

waren deze Tapuiten de keer daarop verdwenen. 

De Sprinkhaanzanger hebben we dit jaar niet 

gehoord. 

Wel konden wij een broedgeval van een Goudvink 

constateren . Regelmatig werden door ons 

vrouwtjes en mannetjes Koekoeken gezien en zelfs 

een jonge Koekoek werd op een ochtend lastig 

gevallen door wat kleine vogeltjes.  

De bosaardbeitjes smaakten lekker.   

 

Erwina Teunissen en Annelies Marijnis 

 

Broedvogelinventarisatie  Wolfsveld-West 2009 
 

Koene Vegter 

Het inventariseren van broedvogels leek mij altijd 

iets voor de gevorderden onder ons, maar toen 

kenner Jelle van Dijk in 2008 een instapcursus 

Broedvogels inventariseren organiseerde, nam ik 

de kans waar om mij in de mysterieuze materie van 

soortenkaarten, datumgrenzen, territoria en 

fusieafstanden te verdiepen. Na wat oefeningen in 

Nieuw-Leeuwenhorst had ik in elk geval een 

globaal idee wat zo‟n beetje de bedoeling was om 

tot het vaststellen van aantal en soorten 

broedvogels binnen een bepaald gebied te komen. 

Maar nu nog het herkennen van al die 

vogelgeluiden die in alle vroegte in één grote 

kakofonie op je af komen.  

Hier bewees de Vogelzangcursus van Dineke 

Kistemaker in 2009 – ook weer voor beginners – 

zijn nut met een drietal lessen en excursies waarin 

op zijn minst een vermoeden ontstond van wat er 

zoal in het duin aan geluiden op je af kan komen. 

Nu nog een mooi gebied en mede-inventariseerders 

zien te vinden om daadwerkelijk aan de slag te 

kunnen gaan. Dat bleek geen probleem, want een 

aantal oude rotten haakte af en bij de cursisten 

bestond wel animo het geleerde in de praktijk te 

brengen. Dit leidde tot een groepje pensionado‟s 

van de Willem van den Bergh, bestaande uit Jaap 

Eisenga, Pieter de Jong en schrijver dezes, die van 

coördinator Jan Jacobs binnen het Noordwijks 

deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen het 

Wolfsveld-West kregen toegewezen, waarbij hij 

wel genegen was ons zowel in de verkenning van 

het terrein als in de kunst van het inventariseren 

verder in te wijden.  

Nu, deze begeleiding heeft alle dertien bezoeken 

geduurd en of dat een goed of een slecht teken is, 

weet ik niet, maar gezellig was het zeer zeker en 

het leverde naast de nodige terreinkennis ook een 

schat aan gegevens op, waarover nu meer. 

Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectaren langs het 

voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt 

verder begrensd door het Finlay weggetje aan de 

zuidoostkant en de Ruigenhoeker Schulpweg in het 

noorden. Het is een redelijk geaccidenteerd terrein 

met een vijftal dellen, zoals het Abelendel, het 

Spejendel en het Ronde Vlak, met een variatie aan 

begroeiing van Meidoorn, Berk, Duinliguster, 

Vlier, Ratelpopulier en oprukkende Duindoorn. 

Kortom een fantastisch gebied om in de vroege 

ochtend door heen te banjeren op zoek naar 

broedvogels. 

Nu, dat waren er legio, want in totaal kwamen wij 

in de periode van half maart tot begin juni met 27 

verschillende soorten op 151 territoria uit, 

waarmee wij in vergelijking met voorafgaande 

jaren over de hele linie hoog zaten. Toppers in 

aantallen waren de Nachtegaal, de Grasmus en de 

Fitis met resp. 24, 23 en 22 broedgevallen. Maar 

het echte hoogtepunt was voor ons toch wel de 

signalering van de Blauwborst, in totaal vijf keer 

gezien, waarvan drie keer als paartje, een novum 

voor dit gebied en dat min of meer terloops tijdens 

onze gebruikelijk koffiepauze in de noordwest 

hoek van het gebied. Lichte stijging viel te 

constateren bij de Roodborsttapuit, de 
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Braamsluiper, de Vink en de Kneu. Ook de meer 

zeldzame Staartmees en Tuinfluiter waren dit jaar 

weer van de partij. Een aantal vogels werd wel 

gesignaleerd, maar kon niet als broedgeval worden 

genoteerd: Tapuit, Roodborst, Beflijster en 

Gekraagde Roodstaart. En dan waren er tot slot 

nog diverse overvliegende roofvogels te zien: 

Sperwer, Buizerd, Havik, Bruine Kiekendief en 

Torenvalk. 

Nu, u begrijpt het wel, dit gebied laat ons 

voorlopig niet meer los en ook volgend jaar hopen 

wij weer in redelijke vroegte van de partij te zijn 

om de broedvogelstanden op te nemen. 

 

 
    Daar is ie dan: een Blauwborst in de Duidoorns 

 
Gespot vanuit onze koffiehoek  
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

Vogelreisgidsen 

Als je vakantieplannen maakt, kan het reisdoel op 

allerlei manieren tot stand komen. De een stelt als 

voorwaarde dat er beslist een zwembad in de buurt 

moet zijn, de ander wil toch wel bij een 

interessante stad zijn caravan neerzetten en een 

derde houdt er van lange voettochten door 

dunbevolkte streken te maken. Natuurlijk is het 

bepalen van het reisdoel ook een zaak van overleg 

met je huisgenoten waardoor wel eens (terecht) een 

reisdoel te voorschijn komt waarbij het niet in de 

eerste plaats om natuur gaat. 

Binnen onze vereniging zijn er ongetwijfeld leden 

die bij het bepalen van hun vakantiebestemming 

terdege rekening houden met natuurgebieden in de 

naaste omgeving van hun vakantiebestemming. 

Soms is dat het hoofddoel van de reis en een 

andere keer is dat een prettige bijkomstigheid. Van 

de boeken die ik regelmatig uitleen staan de 

vogelreisgidsen duidelijk aan de top. Deze boekjes 

heb ik in de loop der jaren aangeschaft omdat een 

vakantie zonder vogel- en natuurbeleving voor ons 

eigenlijk ondenkbaar is.  

 
De route wordt dan ook meestal zo bepaald dat 

interessante natuurgebieden kunnen worden 

bezocht, zowel onderweg als bij de 

eindbestemming. Aan de andere kant geven ook 

bijna alle gidsen aan waar je in of bij een grote stad 

toch nog vogels kunt zien. Zo geeft de Franse 

vogelreisgids veel bestemmingen in en rond Parijs 

en de gids voor Oost-Europa weet te vertellen dat 

een bezoek aan Warschau prima gecombineerd kan 

worden met een dagje vogelen in de directe 

omgeving met kans op soorten als Zwarte 

Ooievaar, Hop, Wespendief en Kleine 

Vliegenvanger. 

Bij het raadplegen van de reisgidsen zal het je 

opvallen dat in de Duitse en Franse gidsen veel 

aandacht uitgaat naar waterrijke gebieden, voor 

ons wellicht niet zo bijzonder, maar wel voor 

landen waar plassen en meren niet veel te vinden 

zijn. De Franse gids besteedt ook veel aandacht 

aan soorten die de Engelsen graag willen zien zoals 

Zwarte Specht. Kuifmees en Kuifleeuwerik. De 

gids voor Oost-Europa, geschreven door de in 

Hongarije wonende Engelsman Gerard Gorman, 

legt ook de nadruk op soorten die in West-Europa 

zeldzaam zijn of ontbreken. Dus veel aandacht 

voor plaatsen met Grote Trap, Keizerarend, 

Poelsnip en Citroenkwikstaart. 

 

 
 

In de Jan Verwey Bibliotheek is nu ook een serie 

vogelreisboeken beschikbaar. De komende jaren 

zal deze reeks verder worden uitgebreid. De 

volgende zeven vogelreisgidsen zijn aangeschaft: 

Vögel beobachten in Süddeutschland, door 

Christoph Moning & Christian Wagner 

Vögel beobachten in Norddeutschland, door 

Christoph Moning & Felix Wess 

Vögel beobachten in Ostdeutschland, door 

Christian Wagner & Christoph Moning 

Where to watch birds in France, door Philippe J. 

Dubois 

Where to Watch Birds in Spain, door José Antonio 

Montero 
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A Birdwatcher’s Guide to Italy, door Luciano 

Ruggieri & Igor Festari 

Birding in Eastern Europe, door Gerard Gorman. 

Naast een goede veldgids om alle vogels in den 

vreemde op naam te brengen is het vrijwel steeds 

nodig ook goed kaartmateriaal bij de hand te 

hebben. In de boeken staan bij veel gebieden 

detailkaartjes afgedrukt en soms wordt de 

dichtstbijzijnde grotere plaats genoemd. In enkele 

boeken worden ook coördinaten vermeld. Ervaring 

met navigatie-apparatuur in de auto heb ik niet, 

maar wellicht kun je met een Tom-Tom die 

natuurgebieden ook wel vinden zonder een 

gedetailleerde kaart. Het best gesorteerd in de regio 

wat kaarten betreft is Boekhandel Zandvliet in 

Leiden. 

 

W.M. Docters van Leeuwen 2009, Gallenboek. 

KNNV Uitgeverij, Zeist. Prijs € 49,95 (€ 5 

korting voor leden KNNV en IVN). 352 

pagina’s, rijk geïllustreerd. 

Iedereen die wel eens naar planten en bomen kijkt, 

kent de merkwaardige vergroeiingen op takken en 

bladeren die we gallen noemen. De bekendste zijn 

wellicht de galappeltjes aan de onderzijde van een 

eikenblad. Gallen zijn vergroeiingen die ontstaan 

door toedoen van allerlei insecten (galmuggen, 

galwespen), virussen en schimmels. Het was de 

botanicus en zoöloog Docters van Leeuwen (1880-

1960) die in 1946 voor het eerst een uitgebreid 

overzicht samenstelde en dat publiceerde in het 

Gallenboek. 

Onlangs is een geheel herziene en uitgebreide 

vierde druk van dit standaardwerk verschenen. De 

Leidse bioloog Hans Roskam verzorgde deze 

grondige bewerking. Bij het determineren is het 

principe van Docters van Leeuwen gehandhaafd: 

eerst bepalen op welke plantensoort de gal zit en 

daarna verder zoeken. Denk namelijk niet dat je bij 

het bepalen van de plantensoort er al bent! Bij de 

Zomereik gaat het om tientallen soorten gallen. 

Weet je direct op welke soort plant de gal zit, zoek 

dan de Latijnse naam op, want het overzicht is 

alfabetisch gerangschikt op de Latijnse 

plantennamen. Het boek begint met een paar 

algemene hoofdstukken met goede 

achtergrondinformatie over gallen en de 

verschillende galvormers. 

 

Koos Dijksterhuis & Hans Hut 2009. 

Akkervogels. Roodbont Uitgeverij. 144 pagina’s, 

veel illustraties. Prijs € 19,95. 

 

Een prachtig en heel toegankelijk boek, geschreven 

door Koos Dijksterhuis, tegenwoordig bij een 

breed publiek bekend door zijn dagelijkse 

natuurrubriek in dagblad Trouw. Bijna de helft van 

de pagina‟s wordt in beslag genomen door het 

sublieme fotowerk van Hans Hut, de 

natuurfotograaf die in brede kring bekend werd 

door zijn werk in het standaardwerk Schaarse en 

algemene vogels van Nederland (Bijlsma, Hustings 

& Campuysen, 2001).  

 
 

In ons land gaat terecht veel aandacht (en geld) uit 

naar de bescherming van weidevogels, maar 

dankzij het werk van vooral Groningse biologen 

krijgen ook de akkervogels steeds meer aandacht. 

In dit boek gaat het natuurlijk over de 

paradepaardjes van het akkerland zoals Grauwe 

Kiekendief, Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en 

Patrijs. Het aardige van dit boek is echter dat de 

mensen die zich om die vogels bekommeren, 

uitvoerig aan het woord komen. Daarbij gaat het 

niet alleen over onderzoekers, maar vooral over 

akkerbouwers die met beide voeten in de klei 

staan. Zij vertellen hun verhalen hoe zij door 

allerlei maatregelen de vogels op hun land ter wille 

zijn. Ook enthousiaste beleidsmedewerkers doen 

hun zegje over het realiseren van akkerreservaten 

(Zuid-Limburg) en onkruidrijke akkerranden. 

Het boek beperkt zich niet tot de broedvogels, ook 

de wintervogels komen aan bod. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld over Geelgorzen, Wilde Zwanen en 

Rietganzen. Er is ook een hoofdstuk gewijd aan de 

akkervogels in het buitenland. Dan kom je terecht 

bij soorten als Griel (Zuid-Engeland, Frankrijk en 

Spanje), Kalanderleeuwerik (Spanje) en Kleine 

Trap (Frankrijk en Spanje).  

Bollenteelt wordt doorgaans tot de tuinbouw 

gerekend, maar heeft meer overeenkomsten met 

akkerbouw, zeker in gebieden als de kop van 

Noord-Holland en Flevoland. In dit boek komt de 

bollenteelt alleen om de hoek kijken in een 

hoofdstukje over Texel. Dat bollenland opvallend 

rijk is aan soorten als Gele Kwikstaart, 

Veldleeuwerik en Patrijs komt helaas niet zo goed 

uit de verf. 
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Broedvogelinventarisatie Zwetterpolder-noord en 

Oud-Leeuwenhorst  2009 
Hein Verkade en Rien Sluijs 

 

Gebiedsbeschrijving 

Aan de zuidzijde van de Victorwijk in Noordwijkerhout ligt de Zwetterpolder. De dichte bebouwing langs de 

drukke ‟s -Gravendamseweg ontneemt het zicht grotendeels op dit onopvallend stukje buitengebied. Het 

terrein van de voormalige abdij Leeuwenhorst maakt deel uit van deze polder en staat tegenwoordig bekend 

als „Oud-Leeuwenhorst‟. Naar het zuiden toe strekt de Zwetterpolder zich uit tot de van Berckelweg in 

Noordwijk. Het noordelijk deel van de Zwetterpolder, inclusief Oud-Leeuwenhorst is in 2009 door 

ondergetekenden geïnventariseerd op broedvogels volgen de BMP-A methode van SOVON.  

De grenzen van het 122 hectare grote telgebied worden gevormd door het Fagelen in het zuidwesten, de 

provinciale weg N206 in het noordwesten, de al genoemde ‟s -Gravendamseweg in het noordoosten en de 

Leidsevaart in het zuidoosten. De enige secundaire weg door het vrijwel vierkante gebied is de Leeweg die 

parallel langs de N206 over een strandwalletje loopt. De drie wat bredere wateren zijn de Leidsevaart, het 

Fagelen, en de Zanderijvaart die vanaf de Leidsevaart richting N206 gegraven is. De Maandagse Wetering is 

een smalle, halfnatuurlijke sloot die tegenwoordig de Zanderijvaart met het Fagelen verbindt. Topografisch 

is het, zeker daar waar het de waterlopen betreft, een beetje een janboel. Bovengenoemde namen klinken 

voor Noordwijkers en Noordwijkerhouters vertrouwd in de oren maar zijn op de Topografische Kaart niet 

terug te vinden. Op die kaart heet het Fagelen „Vogelsloot „, de Maandagse Wetering „Fagel- of Vogelsloot‟ 

en de Leidsevaart „Haarlemmertrekvaart‟. Daar de eerstgenoemde namen bij de meeste lezers bekend zijn 

worden die in de rest van het verslag aangehouden.  

 

 
Zwetterpolder-noord       
 

Het hoogteverschil tussen de hooggelegen Leeweg in het noordwesten en de laaggelegen Leidsevaart in het 

zuidoosten bedraagt ongeveer een meter. Midden in Oud-Leeuwenhorst ligt een opvallende zandopduiking 

omringd door laagliggend veengebied. Hierop werd in de Middeleeuwen de abdij van Leeuwenhorst 

gebouwd. Deze werd in 1573 verwoest, waarna het werd hersteld tot landhuis. In de Zeventiende Eeuw 



 29 

woonde raadspensionaris Caspar Fagel op Oud-Leeuwenhorst. Hij liet er zijn beroemde siertuinen 

aanleggen. Het enige wat daar na eeuwen nog van over is, is een kleine vijf meter brede hoefijzervormige 

ringsloot die langzamerhand begroeid is geraakt met riet.  

Rond 1800 zijn de laatste restanten van het landhuis afgebroken. Eén klein gebouw uit de tijd van de abdij is 

wonderwel uit de slopershand gebleven. Het is de voormalige „vleeschhal‟ van de abdij die in de 

Negentiende Eeuw als stal bij de nieuwe boerderij „de Halle‟ is gevoegd. De geblakerde eiken binten zouden 

een  stille getuige zijn van de verwoestingen gedurende de Tachtigjarige Oorlog……   

Het voormalige moerasgebied rond „de Halle‟ is het laatste stukje strandvlakte in de gemeente 

Noordwijkerhout wat nog als weiland in gebruik is. Alle overige strandvlaktes, inclusief het noordelijk deel 

van de Zwetterpolder, zijn in de loop van de Twintigste Eeuw omgespoten tot bollenland. In die tijd werd 

ook de brede Zanderijvaart gegraven. 

Het huidige gebruik van het gebied is zeer divers (tabel 1). Het grootste deel wordt ingenomen door 

bollenland. De kern van dit tuinbouwgebied is (nog) opvallend open. In 2009 waren hyacinten het 

voornaamste gewas en was er één groot veld met tulpen. Daarnaast werden op een aantal percelen Calla‟s 

geteeld. Enkele stukken lagen braak of waren bedekt met landbouwplastic.  

 

Tabel1. Het grondgebruik in de Zwetterpolder-noord 

 

Rond dit open tuinbouwgebied liggen de woningen met 

bedrijfsgebouwen en kassen. Opvallend zijn de grote stapels 

met vele honderden ongebruikte gaasbakken op de erven. 

Langs de Leidsevaart ligt een tenniscomplex omzoomd door 

metershoge coniferenhagen.  

Het gebied van Oud-Leeuwenhorst bestaat grotendeels uit 

oud grasland met daartussen zes kleine bosjes met 

doorgeschoten hakhout. Twee van deze ruige bosjes zijn geheel door water omringd waardoor er vrijwel 

nooit iemand komt. De weilanden worden anno 2009 vooral bevolkt door tientallen paarden uit de manege 

bij boerderij „de Halle‟. Middenin het weiland ligt de kleine ringsloot met overjarig riet. Kortom een 

gevarieerd telgebied waarvan we geen idee hadden wat het aan broedvogels zou gaan opleveren. 

 

 
Boerderij „de Halle‟         
 

Zwetterpolder noord  ha. % 

tuinbouwland 55 45% 

weiland 38 31% 

bos 8 7% 

bebouwing 21 17% 

riet 0,2 0 

totaal 122 100% 
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Bezoeken 

Het eerste bezoek in februari is echter hoopgevend. In het grootste bosje zingen een Grote Lijster en een 

Glanskop terwijl een Havik volop roept. Rond de weilanden is het nog winter. Er liggen resten ijs in de 

slootjes. Langs de oevers lopen driftig foeragerende Witgatjes terwijl kleine groepjes Goudplevieren 

verkleumd in het grasland staan. Honderden Meerkoeten en Smienten grazen in de buurt van de waterkant. 

Boven het bollenland zijn de uitbundig zingende Veldleeuweriken de winter kennelijk alweer vergeten. Een 

wintergroep van tientallen Kneuen zwerft door het kale land. Rond boerderij „de Halle‟ zwermt een grote 

groep Huismussen.  

Het vroege voorjaar is de beste tijd om uilen te inventariseren. Tijdens de eerste nachtelijke tocht wordt 

gepost bij een bosuilenkast, een kerkuilenkast en de coniferenhagen langs de Leidsevaart. Het levert geen 

enkele aanwijzing voor uilen op maar in de Leidsevaart wordt in het schijnsel van de lantaarns een 

Roodkeelduiker tussen de Futen en Meerkoeten ontdekt. Inmiddels komt er bericht vanuit SOVON dat het 

een heel slecht muizenjaar is. Dit klinkt weinig hoopgevend en het volgende bezoek levert weer geen Bosuil 

en Kerkuil op. Echter, langs de Leidsevaart is het wel raak. In de coniferen roept een Ransuil en een tweede 

vogel vliegt een rondje boven de tennisbaan. Dan vindt Dick Passchier een doodgereden volwassen Ransuil 

langs de N206. Het is zeer waarschijnlijk één van de broedvogels want er wordt geen Ransuil meer 

waargenomen. Volgens BMP normen een geldig territorium, maar wel een zonder glans en jongen… 

Begin april verschijnen de eerste zomergasten in het gebied. Overal vliegen en zingen Tjiftjaffen, 

Zwartkoppen, Zwarte Roodstaarten en Witte Kwikstaarten. Later zal blijken of het doortrekkers of 

broedvogels zijn. Rond „de Halle‟ vliegen de eerste Boerenzwaluwen als voorjaarsbode hun rondjes, terwijl 

de Huismussen hun zangpost in de dakgoot hebben ingenomen. Tot half april rennen de twee Witgatjes langs 

de modderige slootkantjes. Zij vertrekken dan pas naar hun broedgebieden in Scandinavië. Hun nauw 

verwante neef de Tureluur baltst dan al boven de weilanden en de Kieviten zitten reeds op eieren. Hoog 

boven de polder baltsen en „miauwen‟ vier Buizerds. Het is nog onduidelijk of, en waar de vogels gaan 

broeden. In het bollenland loopt het vaste koppeltje Patrijzen, dat zit wel snor. Veel lastiger zijn de 

uitbundige Veldleeuweriken hoog in de lucht. Zijn het er nu drie, vier of vijf. Bij het uitwerken van alle 

gegevens aan het eind van het broedseizoen zal het juiste aantal blijken. 

Op een mooie ochtend eind april wordt het gebied doorkruist op zoek naar broedplaatsen van Kauwtjes en 

Spreeuwen. Ons oog valt op diverse prevelende Kneutjes langs de randen van het bollenland. Dit kunnen nog 

late wintergasten zijn, maar het schept verwachtingen! 

Begin mei is het één groot feest. In de rietkraag zingen de Rietzanger en Rietgors terwijl je in de lucht wordt 

begeleid door luid roepende Grutto‟s, Tureluurs en Kieviten. Een paartje Bergeenden toont genegenheid door 

flink met hun koppen op en neer te gaan. De Slobeend gedraagt zich veel heimelijker. Hij glijdt geruisloos 

het water in en zwemt met zijn kop op het water stilletjes weg. Paartjes Krakeenden vliegen op vanuit de 

slootjes en landen weer in de volgende. Hun grote broer de Wilde Eend heeft reeds jongen en zwemt liever 

weg. Meerkoeten protesteren luid wanneer je hun territorium betreedt. Visdiefjes ruziën met Tureluurs om de 

beste zitplaatsen op de hekjes. Vanuit de hakhoutbosjes klinkt een heel orkest. Zwartkoppen, Tuinfluiters en 

Bosrietzangers worden overstemd door de talrijke Winterkoningen. Ook de nauw verwante Fitis en Tjiftjaf 

zijn ruim vertegenwoordigd. Eén vogel valt op door zijn zang. Het eerste deel van zijn liedje is duidelijk Fitis 

en het tweede deel Tjiftjaf. Kennelijk wordt zijn afwijkende melodie door geen van beide soorten 

gewaardeerd want de vogel zal tot ver in juli blijven zingen. Op zoek naar dit vogeltje valt ons oog op een 

groot nest. Er steekt een kop van een Buizerd bovenuit. Dus toch! Je vergeet dat je al uren met drijfnatte 

voeten door het steeds hogere gras banjert. Ook in het bollenland wordt het voller. De Gele Kwikstaarten zijn 

gearriveerd. Zij zingen hun eenvoudige liedje vanaf de uitgebloeide hyacinten. In een flits verdwijnt een 

Sperwer in de grote tuin van de familie van Eeden. Vervolgwaarnemingen blijven uit en een zoektocht naar 

een nest in het hele telgebied levert niets op. Het blijft een lastige soort. Half mei verschijnt een Kleine 

Plevier op een braakliggend landje. Het blijft bij één vogel die het eind mei voor gezien houdt. Net als de 

Sperwer geen geldig territorium. Van de Witte Kwikstaarten en Zwarte Roodstaarten blijkt een flink aantal 

paren te zijn blijven hangen. De Zwarte Roodstaart bij de firma van der Slot heeft minstens drie uitgevlogen 

jongen en bij de familie Immerzeel aan de Leidsevaart zitten vier pas uitgevlogen jongen vlak bij het nest 

onder de overkapping. Een derde Zwarte Roodstaart heeft minder geluk. Hij zingt de hele dag tot ver in juli 

en is vermoedelijk net als de Fittjaf alleen gebleven. Ook de Witte Kwikken doen het goed. Bij de familie 

Oostdam zitten 4 jonge vogels in een oude kas en even verderop nog vier andere op de stapels gaasbakken. 

Ook de andere paren blijken succesvol te zijn.  

Als laatste arriveren in de tweede helft van mei de echte warmteminnaars. Een Spotvogel langs de N206 

zorgt voor de nodige hoofdbrekens. Eerst als Bosrietzanger genoteerd gaat hij uiteindelijk definitief als 

Spotvogel de boeken in. Ook na 35 jaar vogelen ben je soms niet helemaal zeker van je zaak. Ook de korte 
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roep van een valk in het hakhout zaait verwarring. Tja, als het een Torenvalk is dan was hij vast al eerder 

gesignaleerd. Misschien toch een Boomvalk? Voorlopig echter geen enkel teken van leven meer ……. 

Begin juni staan de Gele Kwikstaart en de Boerenzwaluw op het programma, elk op hun eigen wijze geteld. 

Het is alweer mooi weer en dat is gunstig voor het tellen van de Gele Kwikken. Lopend door de velden 

hyacinten begeleiden ze je nu luid alarmerend met een bek vol voer. Op gepaste afstand strijken ze neer op 

het gewas. Gek genoeg worden de vogels alleen foeragerend waargenomen langs de slootranden en op de 

vuilhopen. Het grasland van Oud-Leeuwenhorst wordt door hen genegeerd. De grootste verrassing wacht ons 

in het enige tulpenveld. Hier zit een Engelse Kwikstaart met een volle bek. Juist deze vogel zoekt zijn 

voedsel wél in de nabijgelegen graslanden. Ook de Buizerd blijkt succesvol. Twee nieuwsgierige witte 

donskopjes kijken over het nestrand. 

Ondanks het mooie weer moeten we voor de Boerenzwaluwen naar binnen om er de bewoonde nesten te 

tellen. Het zijn er veel en gelukkig ook weer met veel jongen. Het eerste nestje is al uitgevlogen met een 

rondje poepsporen als stille getuige. De drie jongen zitten op de stangen tussen de paardenboxen en luisteren 

naar het vele gekrakeel. Die wordt veroorzaakt door de vele jonge Huismussen die de randjes van de 

zwaluwnesten een prima zitplaats vinden. Dit leidt tot hevige protesten. In een dergelijke omgeving hoop je 

stiekem op een Grauwe Vliegenvanger. Maar helaas wordt deze prachtige soort niet gevonden rond de 

boerderij. 

Begin juli wordt het snel stiller in de polder. Wel blijkt dat de Rietzanger inmiddels gezelschap heeft 

gekregen van een Kleine Karekiet. Halverwege die maand zijn de jonge Buizerden uitgevlogen. Onwennig 

vliegt een jong vanuit het nestbos richting het volgende bosje maar krijgt moeilijk hoogte. Ineens stuift een 

Boomvalk vanuit dit bosje en duikt fel op de Buizerd. Het was dus toch een Boomvalk, ruim een maand 

geleden! Hierna worden deze vogels gelukkig vaker waargenomen.  

Half september lijkt de inventarisatie klaar. Er zijn signalen dat de muizenstand zich heeft hersteld en dus 

wordt op een mooie avond nog even poolshoogte genomen bij de kerkuilenkast. Net aangekomen vliegt er 

direct een uil uit. Van boer Wassenaar werd vernomen dat hij ze ook weer gesignaleerd heeft.  

 

Soort  territoria Soort  territoria Soort  territoria 

Fuut 3 Turkse Tortel 2 Grasmus 2 

Knobbelzwaan 2 Ransuil 1 Tuinfluiter 4 

Grauwe Gans 1 Kerkuil 1 Zwartkop 9 

Canadese Gans 1 Grote Bonte Specht 2 Tjiftjaf 11 

Nijlgans 2 Veldleeuwerik 4 Fitis 5 

Bergeend 1 Boerenzwaluw 22 Staartmees 1 

Krakeend 6 Gele Kwikstaart 6 Glanskop 1 

Wilde eend 22 Engelse Kwikstaart 1 Pimpelmees 5 

Slobeend 1 Witte Kwikstaart 6 Koolmees 16 

Kuifeend 2 Winterkoning 24 Boomkruiper 2 

Havik 1 Heggenmus 17 Gaai 2 

Buizerd 1 Roodborst 10 Ekster 4 

Boomvalk 1 Nachtegaal 2 Kauw 7 

Patrijs 1 Zwarte Roodstaart 3 Zwarte kraai 1 

Waterhoen 5 Merel 31 Spreeuw 4 

Meerkoet 12 Zanglijster 4 Huismus 28 

Scholekster 5 Grote Lijster 1 Ringmus 2 

Kievit 9 Rietzanger 1 Vink 8 

Grutto 2 Bosrietzanger 1 Groenling 4 

Tureluur 2 Kleine Karekiet 1 Putter 1 

Holenduif 1 Spotvogel 1 Kneu 5 

Houtduif 23 Braamsluiper 1 Rietgors 1 

        totaal 369 
Tabel 2. Aantal territoria per vogelsoort in 2009 in de Zwetterpolder-noord. De soorten van de rode lijst 

staan cursief. 
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Zijn laatste waarneming van een paartje dateerde van begin maart. Alweer een geldig territorium zonder dat 

er werd gebroed. Maar dit geeft wel goede hoop voor het volgend jaar. In de stal zit nog één nestje met jonge 

Boerenzwaluwen. Dit was in hetzelfde nestje waarvan de jongen begin juni al waren uitgevlogen. Het is dit 

paar gelukt om drie nestjes groot te brengen! 

Aan alles komt een eind dus ook aan de inventarisatie van de Zwetterpolder-noord. Ruim acht maanden 

hebben we er met veel plezier rondgestruind en vogeltjes geteld.  

Er werd in totaal 45,5 uur tijdens de reguliere tellingen in het gebied doorgebracht. Verdeeld over de 

maanden maart 8 uur, april 11,5 uur, mei 19 uur en juni 7 uur. Daarbuiten werden speciale bezoeken 

gebracht die gericht waren op één of enkele soorten, zoals uilen, Boerenzwaluw, Kleine Plevier, Kauw, 

Sperwer, Gele Kwikstaart, Boomvalk en Visdief. 

Nu staat de uitwerking van de gegevens op het programma.  

 

Tabel 3. Weide-, akker- en erfvogels verdeeld naar 

territoria in grasland en in bollenland (akker). 

 

 

Resultaten 

Tijdens de inventarisatie is de lijst met broedvogels steeds 

langer geworden. Na de uitwerking blijken er niet minder 

dan 66 verschillende soorten op te staan, samen goed voor 

369 geldige territoria (tabel 2). Dit heeft onze 

verwachtingen ruim overtroffen. Géén „silent spring‟ in dit 

agrarisch gebied. 

Het stemt tot tevredenheid dat maar liefst 16 soorten 

broedvogels voorkomen op de Rode Lijst van bedreigde 

soorten. In het bijzonder betreffen dit de vogels van het 

agrarisch cultuurlandschap. 12 van de 16 soorten behoren 

tot de weide-, akker- en erfvogels (tabel 3). Het 

grondgebruik rond de erven bepaalt tot welke categorie ze 

behoren. Alleen de erven van boerderij „de Halle‟ en 

voormalige boerderij „Oud-Leeuwenhorst „ worden tot de 

weideterritoria gerekend, alle andere tot de bollenterritoria. 

Het valt op dat beide landschappen een grote variatie aan 

soorten hebben opgeleverd. De drie talrijkste soorten zijn 

redelijk verdeeld over weide- en bollenland, terwijl de 

meeste andere soorten meer gebonden zijn aan één van de 

twee.  

Het eindresultaat is niet voor alle soorten even nauwkeurig. 

Bij soorten waarvan de bewoonde nesten werden geteld zijn 

de aantallen het meest betrouwbaar. Boerenzwaluw en 

Buizerd zijn daar voorbeelden van. Bij vrijwel alle andere 

soorten zijn de aantallen een optelling van territorium- en 

nestindicerende waarnemingen. Een soort als de Meerkoet 

scoort hierbij heel goed: alle waarnemingen konden 

gerelateerd worden aan gevonden nesten. Zonder er 

expliciet naar te zoeken werden waarschijnlijk alle nesten 

opgespoord. Met zijn neef de Waterhoen is dat wel anders. 

Waarnemingen konden soms maar moeilijk worden samengevoegd tot logische territoria en nesten werden al 

helemaal niet gevonden. De soort heeft echter vrij zeker in de polder gebroed want er werden meerdere 

oudervogels met heel kleine pullen waargenomen. Het aantal territoria moet echter eerder als een benadering 

dan een nauwkeurig aantal worden beschouwd. Andere lastig te tellen soorten zijn de Wilde Eend en de 

Gaai.  

 

Oude tellingen 

In het verleden zijn de Zwetterpolder en Oud-Leeuwenhorst diverse keren op broedvogels geïnventariseerd. 

Helaas werden toen steeds weer andere kavelgrenzen aangehouden. Dit maakt het vergelijken van de 

resultaten lastiger. Daar komt nog bij dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw het BMP-

Weide- akker-  territoria territoria 

en erfvogels weiland bollenland 

Knobbelzwaan 2 ~ 

Grauwe Gans 1 ~ 

Canadese Gans 1 ~ 

Nijlgans 2 ~ 

Bergeend 1 ~ 

Krakeend 5 1 

Wilde Eend 12 10 

Slobeend 1 ~ 

Kuifeend 2 ~ 

Patrijs ~ 1 

Meerkoet 9 3 

Scholekster 2 3 

Kievit 5 4 

Grutto 2 ~ 

Tureluur 2 ~ 

Kerkuil 1 ~ 

Veldleeuwerik ~ 4 

Boerenzwaluw 15 7 

Gele Kwikstaart ~ 6 

Engelse Kwikstaart ~ 1 

Witte Kwikstaart 1 5 

Zwarte Roodstaart ~ 3 

Huismus 14 14 

Ringmus ~ 2 

Kneu ~ 5 

totaal 78 69 
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inventarisatiemethode met standaard criteria nog niet bestond. Hierdoor kunnen gemakkelijk 

interpretatieverschillen optreden. Ondanks al deze problemen zijn een aantal opmerkelijke ontwikkelingen in 

de vogelstand te ontdekken.  

Het gebied van Oud-Leeuwenhorst met omliggende weilanden was in 1974 het eerste inventarisatiegebied 

van Dick van den Oever, Henk van Duijn en ondergetekende. Als jonge honden kamden we het hele gebied 

uit op zoek naar broedvogels. Gelukkig werd de totaallijst en zelfs de kaart teruggevonden in een oude map. 

Verbazing alom over de verschillen en overeenkomsten.  

 

 
Oud-Leeuwenhorst. Rechts de verlande sloot met Riet 

 
Het meest in het oog lopende landschapselement is ongetwijfeld de met Riet begroeide ringsloot van Fagel. 

Daar is 35 jaar later weinig in veranderd. Het is dan ook opmerkelijk dat daar zowel in 1974 als in 2009 de 

Rietgors, de Rietzanger, de Meerkoet en de Knobbelzwaan met één paar in voorkwam. Nieuw in de rietkraag 

is de Kleine Karekiet. Daar staat tegenover dat er in 1974 twee paartjes Watersnippen zaten en nu geen 

enkele. Het geeft te denken dat deze soort is verdwenen, terwijl in het landschap op het oog nauwelijks iets is 

veranderd. Ook andere soorten die landelijk sterk achteruit zijn gegaan, zijn uit de recente broedvogellijst 

van Oud-Leeuwenhorst verdwenen. In 1974 konden we nog de Koekoek (1), Zomertortel (2), Huiszwaluw 

(4) en Torenvalk (1) noteren. En wat te denken van het aantal Spreeuwen wat in 1974 op 25 paartjes werd 

geschat. In 2009 werd alleen nog één paartje in boerderij „de Halle” vastgesteld…… 

Tegenover deze negatieve ontwikkelingen konden we gelukkig ook een groot aantal nieuwe 

broedvogelsoorten verwelkomen. Naast het verdwijnen van de Torenvalk verschenen de Buizerd, de Havik 

en de Boomvalk als nieuwe broedvogels. Ook de meeste watervogels ging het voor de wind, want alle 

ganzen, Bergeend, Kuifeend en vooral de Krakeend zijn in 2009 nieuw op de lijst. Dit geldt ook voor de 

Slobeend, maar deze schuwe soort kunnen we als onervaren tellers in 1974 gemakkelijk over het hoofd 

hebben gezien.  

Ook de bosvogels ging het over het algemeen voor de wind. Zo was de Vink in 1974 geen broedvogel maar 

zaten er in 2009 alleen al in de bosjes van Oud-Leeuwenhorst 4 paartjes. De vestiging van de Glanskop en de 

Grote Lijster heeft ongetwijfeld met de veroudering van het bos te maken.  

Ongeveer 25 jaar geleden, van 1984 t/m 1986, is de gehele Zwetterpolder op broedvogels geïnventariseerd in 

het kader van de uitgave van het boek „vogels van Noordwijk en omstreken‟. Van een aantal soorten heeft 

Peter Spierenburg digitale stippenkaarten gemaakt. Hierdoor werd het mogelijk om het aantal territoria van 

de weide- en akkervogels in het gebied Zwetterpolder-noord en Oud-Leeuwenhorst te bepalen.  
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Tabel 4. Aantal territoria van enkele kritische weide- en 

akkervogels in de Zwetterpolder-noord in 1984-1986 en in 

2009. 

 

Het meest in het oog springend is de enorme daling van het 

aantal territoria van de verschillende steltlopers en de 

Slobeend. De achteruitgang van de Kievit en de Scholekster 

heeft zich in ongeveer gelijke mate in het weiland en het 

bollenland voltrokken. Alle Grutto‟s, Tureluurs en 

Slobeenden waren in de weilanden te vinden.  

Bij de zangvogels is het beeld heel wat rooskleuriger. Hun 

aantallen bleven de afgelopen 25 jaar op ongeveer gelijk 

niveau. Opvallend is wel dat de Kneutjes in de jaren tachtig 

uitsluitend rond de weilanden van Oud-Leeuwenhorst zaten, 

en in 2009 allemaal rond het bollenland.  

Patrijs, Veldleeuwerik, Witte Kwikstaart en Kneu weten zich 

in de Zwetterpolder goed te handhaven. Juist deze soorten 

zijn de afgelopen 25 jaar als broedvogel in de nabijgelegen 

duinen sterk achteruitgegaan of zelfs helemaal verdwenen.  

 

Toekomst 

De Zwetterpolder-noord en Oud-Leeuwenhorst zijn anno 2009 een verrassend gevarieerd vogelgebied. 

Van de 66 verschillende soorten broedvogels staan er maar liefst 16 op de Rode Lijst. Dit is een extreem 

hoog aantal voor een terrein van slechts 122 ha. Een dergelijk aantal is op landelijke schaal gemiddeld in een 

gebied van ongeveer 2500 ha. te vinden! Mogelijke verklaringen hiervoor zijn de grote variatie in het 

landschap en de kleinschaligheid ervan. Andere elementen die hier een rol in spelen zijn de „overhoekjes‟ die 

op enkele plaatsen te vinden zijn, en het vogelvriendelijke beheer van de stallen van boerderij „de Halle‟. 

Cruciaal is dat de kern van de polder nog steeds een open karakter heeft. De oprukkende bebouwing is tot nu 

toe steeds tot de rand van de polder beperkt gebleven.  

De sterke achteruitgang van de weidevogels vraagt om een verklaring. Zwaardere betreding van de 

graslanden en de komst van predatoren kunnen hierbij een rol spelen.  

De broedpopulaties van Patrijs, Gele Kwikstaart en Veldleeuwerik staan landelijk sterk onder druk met een 

achteruitgang die oploopt tot wel 95%. Het zou nuttig zijn om eens te onderzoeken waarom deze soorten het 

in de Bollenstreek nog relatief goed doen.  

Het is te hopen dat de historische en ornithologische waarden bijdragen tot het behoud van het open 

landschap van de Zwetterpolder. Landelijke en provinciale bestuurders beschouwen de Bollenstreek nog al te 

vaak als een gebied met weinig waarden en veel gif. Hierdoor komt steeds weer naar voren dat het een goede 

plek is om te verstedelijken. Misschien zouden zij eens een ochtendje met ons mee moeten lopen door de 

Zwetterpolder om dit eenzijdige beeld bij te stellen………… 

  

 
Huismussen in de stal van boerderij “de  Halle”        

Weide- en  1984- 2009 

akkervogels 1986   

Slobeend 5 1 

Kuifeend 2 2 

Patrijs 0 1 

Scholekster 19 5 

Kievit 32 9 

Grutto 4 2 

Tureluur 5 2 

Veldleeuwerik 4 4 

Gele Kwikstaart 2 6 

Engelse Kwikstaart 2 1 

Witte Kwikstaart 5 6 

Kneu 6 5 
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Huismussen in Noordwijk aan Zee 
 
Jelle van Dijk 

 

Elke tien jaar verschijnt een Rode Lijst van de 

Nederlandse broedvogels. Daarin is te lezen welke 

vogelsoorten in hun voortbestaan worden bedreigd 

of in zo‟n tempo afnemen dat ook zij zeldzaam 

zullen worden. De lijst die in 2004 verscheen, trok 

de aandacht van alle kranten en nieuwsrubrieken. 

Op de nieuwe Rode Lijst was namelijk de Huismus 

verschenen! 

Natuurlijk zijn er nog veel mussen in ons land -

schatting ruim een half miljoen- maar de 

achteruitgang sinds 1990 wordt op meer dan 50% 

geschat. Reden genoeg om deze soort op de Rode 

Lijst te plaatsen.  

Op veel plaatsen zijn Huismussen te zien. Bij de 

Nationale Tuinvogeltelling van 23 en 24 januari 

2010 bleek de Huismus de talrijkste tuinvogel van 

ons land te zijn. Sinds de Huismus op de Rode 

Lijst staat, krijgt deze soort veel meer aandacht. 

Uit allerlei reacties blijkt ook, dat veel mensen de 

aanwezigheid van mussen in en rond hun huis 

waarderen.  

Vroeger was dat wel anders. Mussen waren 

ingedeeld bij “schadelijk gevogelte” en mochten 

onbeperkt worden gevangen en geschoten. Die 

schade bestond vooral uit het aanpikken van 

uitlopend zaaigoed en het eten van graankorrels uit 

de halmen van nog niet gemaaide korenvelden. De 

bekende jager-ornitholoog Baron Schnouckaert 

van Schauburg schreef in 1917, na zijn bezoek aan 

Noordwijk, dat hij in onze woonplaats gelukkig 

geen kraaien en ander „rooversgebroed‟ aantrof, 

maar wel dat hij zelfs in de duinen nog 

Huismussen zag: “die ellendige beesten zelfs in het 

duin, kilometers van menschenwoningen 

verwijderd.” 

 

Over de Huismussen in onze regio weten we sinds 

enkele jaren wat meer. Hein Verkade telde de 

Huismussen in Noordwijk-Binnen, Peter 

Spierenburg in Katwijk-Noord en ondergetekende 

in Noordwijkerhout en De Zilk. In dit artikeltje 

komt de mussenstand van Noordwijk aan Zee aan 

bod. De resultaten kwamen tot stand door in april 

2009 alle straten af te lopen. Het bleek niet steeds 

mogelijk ook de achterkant van de huizen goed te 

bekijken. In veel gevallen was er een slopje, maar 

vaak waren deze passages zo smal en van zulke 

hoge muren of schuttingen voorzien, dat een blik 

op de dakgoten niet mogelijk was. Het aantal van 

67 paren moet dan ook echt als een minimum 

worden beschouwd. Daarom meteen de oproep om 

huismussen door te geven, met name uit straten 

waar nu geen of vrijwel geen mussen zijn 

ingetekend. 

Een blik op het kaartje maakt duidelijk, dat de 

mussen heel ongelijk over Noordwijk aan Zee zijn 

verdeeld. Veruit de meeste mussen zijn ten 

noorden van de Quarles van Uffordstraat te vinden. 

Straten met flink wat mussen zijn de Egbert de 

Groot Straat en Daniël Noteboomstraat. In 

Duinpark-Hoog vond ik geen mussen, maar in 

Duinpark-Laag bleek de L. Hellenberghof een 

goede plek te zijn (hoe kan het ook anders), terwijl 

ook de W. van Beelenstraat en de strook tussen 

Duinweg en Derk Bolhuisstraat er uit sprongen. De 

hoogste dichtheid werd vastgesteld tussen 

Wantveld en Bosweg.  De Huismussen die 

regelmatig op de terrassen van Playa Bianca en 

Koele Costa rondhippen, zijn vermoedelijk uit 

deze kolonie afkomstig. 

Ten zuiden van de Quarles zien we een kleine 

concentratie aan de Golfweg en aan de Prins 

Bernhardstraat. Verder zuidelijk wordt het een stuk 

stiller. Langs de Schoolstraat bleef het aantal al bij 

twee steken en bij de Gereformeerde Kerk (nu 

PKN) aan de Huis ter Duinstraat waren ook nog 

enkele mussen te vinden. Teleurstellend was het 

vrijwel ontbreken van Huismusen in de villawijken 

Dobbelmannduin en De Zuid. Aan de 

Boerhaaveweg (verlengde Ligusterweg) bleken bij 

huize Tom Poes twee mussen te tsjilpen. Verder 

kon ik alleen bij Hotel Zonne aan de 

Rembrandtweg nog enkele mussen vinden. 

Bij zijn onderzoek naar Huismussen in Noordwijk-

Binnen, heeft Hein Verkade de wijk Grashoek 

links laten liggen. Om het overzicht voor de 

bebouwde kom van Noordwijk te completeren heb 

ik op 22 april ook deze woonwijk onderzocht. Het 

leverde helaas maar zeven paren op. Zes paren 

hadden een plekje uitgekozen in de noordpunt van 

de wijk (Dreefkant) en in de rest van de wijk kon 

ik nog maar één paartje vinden, na aanwijzing van 

een buurtbewoonster (Zonnekant). 

Met bovenstaande inventarisatie is nu redelijk goed 

bekend, hoe het met de Huismussen in de 

woonkernen is gesteld. In het buitengebied 

broeden gelukkig ook nog heel wat Huismussen. 

Vooral als het een beetje rommelig is, met 

schuurtjes en heggen, zoals hier en daar langs de 

Zilkerduinweg, de Leidse Trekvaart, de 

Kraaierslaan en de Boender, kunnen we 

Huismussen verwachten. Wellicht een andere keer 

iets over de Huismussen in het buitengebied.
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foto Jan Hendriks 

                                        Google-Maps (JvD) 
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MAANVIS 

De schoolmeester A.B. van Deinse werd tijdens 

zijn leven als een expert op het gebied van 

walvissen beschouwd.  Vooral de fossiele en 

gestrande zeezoogdieren ondervonden zijn 

belangstelling. In de jaren dertig van de vorige 

eeuw promoveerde hij op dit onderwerp. In zijn 

proefschrift somt hij alle aangespoelde 

walvisachtigen van de Nederlandse kust op. 

Natuurlijk verhaalt hij ook van de twee potvissen 

die rond 1600 op het Noordwijkse strand het leven 

lieten. Voor de registratie van vondsten op het 

strand in de vorige eeuw bouwde hij langs de kust 

een netwerk van waarnemers op. 

Een dezer dagen kwam ik een artikel van de hand 

van Van Deinse in het blad “De Levende Natuur” 

tegen. Hij beschrijft daarin alle bekende vangsten 

en vondsten van Maanvissen van onze kust. Om te 

beginnen het exemplaar dat door Dodonaeus in 

1583 wordt genoemd, `ghevangen achter 

Engelant.` Voor Noordwijk noemt hij 

aanspoelingen in 1949 en 1956. 

 
 

Maanvissen verblijven gewoonlijk in zuidelijker 

wateren, maar komen wel eens in de Noordzee 

terecht. Onduidelijk is daarbij of deze vissen via 

Het Kanaal, of door de Ierse Zee naar het noorden 

komen. Het betreft gewoonlijk kleinere 

exemplaren. In Naturalis echter staat een Maanvis 

van meer dan drie meter hoog. Dit dier strandde in 

1989 op het eiland Ameland.  

Mijn eigen belevenissen beperken zich tot de 

vondst van twee  kleine Maanvissen die ik ooit op 

het strand tussen Noordwijk en Katwijk vond. Dat 

was op een dag met oostenwind, na een storm. 

Vanuit zee was allerlei dierlijk materiaal door de 

onderstroom op het strand terecht gekomen. Een 

andere ervaring met een Maanvis was niet op het 

Noordwijkse strand, maar er waren wel 

Noordwijkers bij betrokken. Een jaar of twee 

geleden stonden we met een groepje mensen op de 

Brouwersdam naar vogels te kijken tot we wat 

gespartel in een werkhaven zagen. Geen dolfijn of 

een bruinvis, maar het betrof een Maanvis van een 

meter hoog. Het beest kon vanwege de geringe 

diepte niet verticaal zwemmen. Goede raad was 

duur. Met man en macht kregen we de vis op een 

deken en op het droge. Even verder langs de dijk, 

bij een sluis met diep water, werd het dier weer te 

water gelaten. Het gaf daarbij toch wel wat 

voldoening toen hij of zij daarna weer zee koos. 

Maar ach, toen ik het verhaal aan de ecoloog van 

de provincie Zeeland vertelde, bleek dat het beest 

toch later dood was gevonden. Een illusie minder! 

 
Een van de leukste verhalen over een Maanvis is te 

vinden in een boekje van Jan Joost ter Pelkwijk. 

Die vond in 1938 een Maanvis op het strand bij de 

Wassenaarse slag. Met de hulp van enkele 

schelpenvissers werd het dier op een schelpenkar 

naar Katwijk gereden. Vandaar ging het met een 

vrachtauto naar het museum in Leiden. De 

schelpenvissers gingen weer aan het werk. Volgens 

Van Pelkwijk hadden zij nog nooit zo`n 

`zeekakkelobbus`gezien.  

 

W.Andelaar
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Vooraankondiging: excursieweekenden in augustus en september 
 

In augustus en september organiseren we weer een tweetal vogelweekenden. Omdat een weekend weg wat 

meer planning vraagt dan een reguliere excursie (zowel van de organisatoren als de deelnemers), tref je 

hieronder alvast de data en extra informatie aan. 

 

Kampeerweekend Lauwersmeer 

Vrijdag 20 augustus – zondag 22 augustus 

Eind augustus verblijven duizenden eenden en steltlopers in het Lauwersmeer. Op de fiets, maar ook met de 

auto kan op één dag een mooie rondtour worden gemaakt. Daarbij zijn ruim 80 vogelsoorten te zien! We 

verblijven op camping Lauwerszee in het Groningse Vierhuizen. Je bent daar welkom met je tent, caravan of 

camper. Ieder zorgt voor eigen natje en droogje, eventueel in overleg met anderen. Er is geen kampwinkel en 

voor boodschappen moet je naar Ulrum. Aanmelden per e-mail op excursiesvnvn@gmail.com of bij Rien 

Sluijs (tel. 071-3610945). 

 

Waddenweekend 

Vrijdag 10 september – zondag 12 september 

Het traditionele Waddenweekend gaat dit jaar naar Vlieland. We verblijven in groepsaccommodatie   ’t West 

End aan het einde van de Dorpstraat. Vlieland is een uitermate soortenrijk vogeleiland met veel verschillende 

biotopen. De Waddenzee is in september het gebied waar veel vogels komen „bijtanken‟, opvetten om hun 

reis naar het zuiden succesvol voort te zetten. In natuurgebied de Kroonspolders vinden we soorten die aan  

zoetwater zijn gebonden. Daarnaast worden deze polders gebruikt als rustplaats als het vloed is. Het eiland 

wordt fietsend en te voet verkend. Er wordt gezamenlijk gegeten. Vooraanmelding mogelijk via 

koenevegter@planet.nl. Kosten ca. € 90. Nadere informatie in het juninummer van de Strandloper. 

 

 

Opvallende waarnemingen oktober-december 2009 
 
Zwarte Zee-eenden en Amerikaanse Zwaard-

schedes 

Noordwijk heeft een lange reeks van 

zeetrektellingen en je kunt daardoor soms met 

grote zekerheid zeggen dat iets jaren niet is 

voorgekomen. Dit jaar zagen de zeetrektellers iets 

wat ze sinds midden jaren tachtig niet meer gezien 

hadden: groepen Zwarte Zee-eenden in zee. 

Weliswaar is dit één van de soorten die je het hele 

jaar door regelmatig langs kunt zien vliegen, maar 

een verblijf voor de kust is een andere zaak. De 

Zwarte Zee-eend voedt zich met schelpdieren en 

geschikt voedsel (vooral Halfgeknotte 

Strandschelp) is hier al jaren niet meer te vinden. 

Maar op 4 november verscheen er een groepje 

Zwarte Zee-eenden in zee vlak achter de branding. 

Van een aanvankelijke 35 groeide het groepje in de 

loop van weken aan tot maximaal 440 vogels. De 

vogels waren niet actief wat voedsel zoeken 

betreft, ze lagen te rusten op het water. 

Waarschijnlijk doken ze vooral ‟s nachts naar 

bodemleven. Dat heeft het voordeel dat hun 

voedsel niet afgepakt zal worden door Grote 

Mantelmeeuwen. Deze lagen overdag steeds in de 

buurt van de groepen eenden te wachten op hun 

kans. Op 6 december liet een groepje wel mooi het 

voedselzoekgedrag zien. De vogels verzamelden 

zich met de koppen omhoog gehouden op één plek 

en doken dan allemaal tegelijkertijd weg. Met de 

stroming dreven ze onder water dan wat af, maar 

bij de volgende duikronde zochten ze eerst weer 

exact dezelfde plek op. Het is intrigerend wat ze nu 

eigenlijk opduiken van de zeebodem en waarom ze 

nu, na jaren ineens weer wat van hun gading weten 

te vinden. Wat opviel was dat de vogels vrijwel 

uitsluitend vlak onder de kust zaten, op de plek 

waar twee winters geleden de zandsuppletie heeft 

plaats gevonden. Blijkbaar heeft hier toch een 

relatief snel herstel van het bodemleven plaats 

gevonden. Mardik Leopold van het 

onderzoeksinstituut IMARES bleek bijzonder 

geïnteresseerd in dit gegeven en wist samen met 

Rijkswaterstaat te organiseren dat er monsters van 

de bodem voor de kust konden worden genomen. 

Dit was bijzonder want normaal gesproken zitten 

de beschikbare schepen voor onderzoek al tijden 

van te voren volgeboekt. Wandelaars op het strand 

konden op 12 januari een tonnenlegger van 

Rijkswaterstaat dicht onder het strand zien varen. 

Met een bodemhapper werden monsters genomen 

en onderzocht op aanwezige schelpdieren en ander 

zeeleven. Ik had zelf het geluk die dag mee te 

mailto:excursiesvnvn@gmail.com
mailto:koenevegter@planet.nl
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mogen en kon het hele proces van dichtbij 

bekijken. In de monsters bleek veel jonge 

Amerikaanse Zwaardschede te zitten. Dit is 

geschikt voedsel voor de zee-eenden. Ook de jonge 

zee-egels (Zeeklit) die we zagen komen wellicht in 

aanmerking. Dankzij de hulp van Kees Kooijmans 

(eerste hulp bij zeezoogdieren) is er nog tweede 

mogelijkheid om uitsluitsel te krijgen over het 

dieet van de eenden. Hij vond in dezelfde periode 

een dode Zwarte Zee-eend op het strand. Deze ligt 

nu bij IMARES voor verder onderzoek, waarbij 

onder andere de maaginhoud zal worden bekeken. 

Vanuit de zeetrekhut blijft altijd onzichtbaar wat 

de vogels nu zoeken voor onze kust, wat voor 

voedsel ze vinden onder het wateroppervlak. Met 

de inspanningen van de onderzoekers hebben we 

een kans om daar een keer wat meer zicht op te 

krijgen. 

 

Gerst 

Het bollenland ligt er ‟s winters vaak verlaten bij. 

Om stuiven tegen te gaan gebruiken boeren stro en 

wintergraan om de grond bedekt te houden. Dit 

biedt wel dekking voor vogels, maar veel voedsel 

is er niet te vinden. Verspreid over het bollenland 

overwinteren er altijd wel Veldleeuweriken. Ze 

zijn te zien in groepen van enkele tientallen, 

waarbij vooral het Vinkeveld en de Zilkerpolder er 

nog wel eens uitspringen met een groep van meer 

dan 100. Dit jaar was er een opvallend nieuw 

fenomeen te zien op het bollenland. In plaats van 

de gebruikelijke grondbedekkers hadden 

bollenboeren op een aantal percelen zomergerst 

ingezaaid. Anders dan het wintergraan dat in het 

voorjaar vrucht zet, had de gerst al voor de winter 

aren gevormd. Her en der waren deze perceeltjes te 

zien, op minimaal tien plekken. Eén zo‟n veldje in 

het Langeveld, bij de Wilgendam, trok al snel de 

aandacht. In de sneeuwperiode voor kerst 

verzamelde zich in de omgeving hiervan een groot 

aantal Veldleeuweriken (maximaal 800) en enkele 

Boomleeuweriken en Rietgorzen.  Interessant was 

een groepje Geelgorzen. Vorig jaar overwinterde 

er ook een groepje bij het Oosterduinse Meer. Dit 

jaar verkozen ze de gerstveldjes, met name die 

langs de Wilgendam en die ten oosten van het 

Oosterduinse Meer. Rond de gerstveldjes 

verzamelde zich ook een spectaculaire groep 

Holenduiven. Op 23 december telde Jelle van Dijk 

570 vogels (2 locaties). In de periode met zware 

sneeuwval rond 10 januari liep het aantal zelfs op 

naar een onvoorstelbare 1200 vogels. Deze 

vogelmassa trok vervolgens ook weer roofvogels 

aan. Eén tot twee Blauwe Kiekendieven, een 

Sperwer en een Smelleken belaagden de 

Veldleeuweriken, terwijl twee Slechtvalken het op 

de Holenduiven hadden gemunt. 

De situatie met de gerstveldjes doet wel wat 

denken aan die bij de hamsterreservaten in 

Limburg. Ook daar blijft het  graan voor een deel 

staan. De stoppel met de graankorrels trekt in de 

winter grote aantallen zaadeters aan. Maar daar 

blijft het niet tot beperkt. Ook de broedvogels 

profiteren en de hamsterreservaten en omgeving 

kennen hoge dichtheden van Geelgorzen, Kneuen 

en Veldleeuweriken. Dat is iets om ook bij ons in 

de gaten te houden. De Veldleeuwerik neemt 

vrijwel overal af, maar doet het in de bollenvelden 

nog goed. Met de gerstveldjes kunnen de 

bollenvelden wellicht nog meer aan belang winnen 

voor deze akkervogel. Hopelijk is dit wintergewas 

de bollentelers goed bevallen en wordt het ook in 

de winter goed toeven voor vogels op het 

bollenland. 

Holenduiven in polder het Langeveld. Foto:  René van Rossum 
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Opnieuw Houtsnippen 
Het zal niemand ontgaan zijn dat de winter 

2009/2010 een bijzondere was. Vooral de sneeuw 

waar grote delen van het land wekenlang mee te 

maken hadden was uitzonderlijk. Veel vogels die 

hun voedsel op de grond zoeken zoals 

Kramsvogels, Kieviten, Smienten zagen hun 

voedsel onbereikbaar worden door het sneeuwdek. 

Dat gold ook voor de Houtsnippen. Begin 2009 

hadden we al een uitzonderlijke influx 

meegemaakt, met tientallen Houtsnippen op 

Offem, langs de duinrand van het Middengebied en 

op Willem v.d. Bergh. Afgelopen winter bleek dat 

een massale vlucht naar de mildere 

omstandigheden van de binnenduinrandbossen 

vaker voorkomt. Op 17 en 18 december bracht 

zware sneeuwval in het noorden van het land de 

Houtsnippen voor het eerst in beweging. Veel 

waarnemers langs de kust meldden overvliegende 

vogels, zelfs over zee zoals bij Scheveningen. De 

vogels doken op allerlei plekken op, maar het ging 

meest nog om individuen. Dat werd anders na de 

zware sneeuwval van 20 december die grote delen 

van het land onder een dik pak sneeuw legde. Op 

26 en 27 december telde Hein Verkade 55 

Houtsnippen op Offem en 31 in het Middengebied. 

Willem v.d. Bergh leverde 25 Houtsnippen op. 

Rond 10 januari 2010, weer in een periode met 

zware sneeuwval was er een tweede piek in de 

aantallen. Her en der langs de binnenduinrand 

verschenen er grote aantallen: Willem v.d. Bergh 

80, Sint Bavo 76, Langeveld 54. Opvallend was 

dat elders langs de kust concentraties als bij 

Noordwijk vrijwel nergens gemeld werden. Alleen 

van Den Helder en de Waddeneilanden waren er 

meldingen van meer dan 10 vogels, maar bij lange 

na niet de aantallen die wij te zien kregen. Wellicht 

is er daar minder goed op gelet. Of de vogels de 

sneeuwperiodes goed doorgekomen zijn is moeilijk 

te zeggen. Je weet ook eigenlijk niet goed waar ze 

hun voedsel zoeken. Houtsnippen doen dat 

namelijk vooral ‟s nachts. Hein Verkade zag ‟s 

avonds Houtsnippen Offem verlaten richting de 

polder. Daar gebruiken ze wellicht dezelfde 

kwelslootjes die laat dichtvriezen en een 

toevluchtsoord voor Bokjes en Watersnippen zijn. 

 

Aankomstdata zomergasten 

Met het voorjaar voor de deur vind u in deze 

Strandloper weer een formulier om de 

aankomstdata van zomervogels rond Noordwijk te 

noteren. Op het formulier staan ook de vroegste 

aankomst ooit, de gemiddelde aankomst over de 

afgelopen 20 jaar en de eerste datum van vorig 

jaar. Nu zal het niet meevallen om dat eerste rijtje 

met de allervroegste aankomsten te verbeteren. In 

2009 lukte dat voor twee soorten: Kleine Plevier (2 

apr door Jaap Faber) en Blauwborst (2 apr door 

Koene Vegter). Wat vooral leuk is om met deze 

lijst het voorjaar te volgen. De soorten staan 

namelijk in de volgorde waarin ze (in een 

gemiddeld jaar) aankomen. Als je dus eenmaal een 

Fitis hebt gehoord, dan weet je dat het tijd is om uit 

te gaan kijken naar de eerste Boerenzwaluw. 

Hoewel die natuurlijk ook best vroeger kan zijn 

dan de Fitis. Degenen die dit lijstje bijhouden 

kunnen deze aan het eind van het seizoen sturen 

naar mijn adres (zie formulier). Maar u kunt 

natuurlijk ook gewoon uw waarneming op 

www.waarneming.nl zetten, dan komen ze vanzelf 

bij mij terecht. 

 

Houtsnip in het Langeveld foto: René van Rossum 

http://www.waarneming.nl/


 41 

Veldwaarnemingen oktober- december 2009 
 

 

Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 

Kleine Zwaan 19 dec 2  Oosterduinse Meer  NA 

 

21 dec 5  Oosterduinse Meer 3 adult + 2 juv. JD 

Toendrarietgans 21 dec 7  Oosterduinse Sloten e.o. JD 

Kolgans 23 dec 8  Oosterduinse Sloten e.o. JD 

Krooneend 4 dec 1 vrouw zeetrekpost overvliegend NO JD 

Eider 5 dec 1 vrouw zeetrekpost in zee voor de telpost JD 

 

t/m 28 dec 1 vrouw zeetrekpost in zee voor de telpost JD 

Zwarte Zee-eend 4 nov 35  zeetrekpost 2 groepen in zee JD 

 

21 nov 440  zeetrekpost 2 grote groepen in zee JD PS MG 

 

6 dec 120  zeetrekpost foeragerend HV PS 

Krakeend 19 dec 502  Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek JD 

Pijlstaart 19 dec 2 m & vr Oosterduinse Meer  NA 

Patrijs 28 okt 15  Elsgeesterpolder foeragerend AM 

 

15 nov 5  Bronsgeest 2 m & 3 vr JZ 

 

21 nov 5  Hoogewegpolder - Noordwijkerhoek MG 

Parelduiker 28 dec 1  zeetrekpost overvliegend NO JD 

Fuut 19 dec 1540  zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Roodhalsfuut 2 dec 1  zeetrekpost  JD 

Kuifduiker 2 dec 1  zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Geoorde Fuut 2 dec 1  zeetrekpost overvliegend ZW JD 

 

5 dec 1  zeetrekpost overvliegend ZW PS 

 

28 dec 1  AWD - Pindabergje  JD 

Noordse Stormvogel 4 okt 26  zeetrekpost  PS KV 

Grauwe Pijlstormvogel 4 okt 4  zeetrekpost overvliegend ZW PS KV 

Noordse Pijlstormvogel 4 okt 1  zeetrekpost overvliegend ZW PS 

Vale Pijlstormvogel 4 okt 1  zeetrekpost overvliegend ZW PS KV 

Vaal Stormvogeltje 4 okt 7  zeetrekpost overvliegend ZW PS KV 

Jan-van-gent 10 dec 210  zeetrekpost overvliegend ZW in 3 uur JD 

Aalscholver 19 okt 9  Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

Kuifaalscholver 5 dec 1  zeetrekpost overvliegend ZW PS 

Grote Zilverreiger 24 dec 1  Elsgeesterpolder foeragerend FH 

Lepelaar 6 okt 5 onv. Binnenwatering  BB 

Blauwe Kiekendief 23 dec 1 man Polder Het Langeveld  jagend JD 

 

24 dec 1 vrouw Polder Het Langeveld  jagend PH 

Sperwer 25 dec 1  Polder Het Langeveld  overvliegend KV 

Ruigpootbuizerd 8 nov 1 1
e
 kj De Puinhoop overvliegend ZW PS LP 

Smelleken 27 nov 1  Polder Het Langeveld   RG 

 

24 dec 1 vrouw Polder Het Langeveld  jagend op leeuweriken PH 

 

25 dec 1  wijk Vinkeveld jagend op huismussen NA 

Slechtvalk 20 okt 1  wijk Vinkeveld overvliegend Z NA 

 

29 nov 3  Polder Hoogeweg - Koebosjes JD 

 

23 dec 1 adult Oosterduinse Sloten e.o. JD 

 

23 dec 1 juveniel Polder Het Langeveld  jagend op holenduiven JD 

 

28 dec 1  Huis ter Duin; uit zee met prooi JD 

Waterral 21 dec 1  Middengebied  JD 

Bontbekplevier 8 okt 2  AWD - strand - zuid op strand bij paal 72 HV 

Goudplevier 24 nov 300  Elsgeesterpolder  MG 

Drieteenstrandloper 1 dec 56  Buitenwatering  NA 

 

7 dec 224  strand Noordwijk-provinciegrens HV 

Paarse Strandloper 4 okt 1  Buitenwatering  RR BB 

 

18 nov 1  Buitenwatering  NA 

Bokje 21 dec 4  Noordzijderpolder - Duinweg JD 

 

21 dec 1  Vinkeveld  NA 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 

Bokje 22 dec 1  Langeveld - natuurontwikkeling RG 

 

24 dec 1  Noordzijderpolder - Duinweg opvliegend KV 

Watersnip 21 dec 26  Middengebied kwelsloten Grashoek-Duinweg. JD 

Houtsnip 26 dec 55  Offem  HV 

 

27 dec 31  Middengebied  HV 

 

29 dec 4  Sint Bavo opvliegend MW 

Wulp 22 dec 60  De Klei  NA 

Tureluur 18 dec 1  Buitenwatering  NA 

Witgat 19 dec 1  Elsgeesterpolder  JD 

 

21 dec 1  Middengebied  JD 

 

21 dec 1  Vinkeveld  NA 

 

31 dec 1  „s-Gravendijck  CZ 

Oeverloper 27 dec 1  AWD - Pindabergje  BL 

Rosse Franjepoot 19 okt 1  Buitenwatering  RR BB 

 

20 nov 1  zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Middelste Jager 4 okt 8  zeetrekpost overvliegend ZW PS KV 

 

26 okt 1  zeetrekpost adult lichte fase JD 

 

27 nov 1 1e jrs zeetrekpost  JD 

Kleine Jager 4 okt 11  zeetrekpost overvliegend ZW PS KV 

 

8 okt 1  strand overvliegend N GC 

 

23 nov 1  zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Grote Jager 4 okt 26  zeetrekpost overvliegend ZW PS KV 

 

25 dec 1  zeetrekpost overvliegend NO JD 

Zwartkopmeeuw 9 okt 2 ad & 2kj zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Kleine Mantelmeeuw 8 okt 1400  strand Noordwijk-provinciegrens HV 

 

21 dec 1  strand Duindamseslag  HV 

Geelpootmeeuw 8 okt 3  strand Noordwijk-provinciegrens HV 

 

11 nov 3  Buitenwatering  BB 

 

7 dec 2  strand Noordwijk-provinciegrens HV 

Pontische Meeuw 20 dec 1  zeetrekpost op strand  JD 

Grote Mantelmeeuw 8 okt 272  strand Noordwijk-provinciegrens HV 

Vorkstaartmeeuw 4 okt 1  zeetrekpost overvliegend ZW PS 

Grote Stern 23 nov 1  zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Visdief 10 okt 1 onv. Buitenwatering  CZ 

Noordse Stern 4 okt 5  zeetrekpost  PS Kv 

Kleine Alk 10 nov 2  zeetrekpost overvliegend ZW JD 

Holenduif 23 dec 350  Zilkerpolder foeragerend in veld met gerst JD 

 

23 dec 220  Polder Het Langeveld  bij veld met gerst JD 

Bosuil 19 okt 1  AWD - De Zilk  JZ 

Velduil 8 nov 2  De Puinhoop uit zee LP PS RR 

IJsvogel 19 nov 1  Leidse Vaart - Piet Gijs  MG 

 

16 dec 1  Nieuw-Leeuwenhorst  HV 

 

27 dec 1  AWD - Marelvlak  WNL 

Hop 13 okt 1  Noordduinen - Duindamse Slag JD 

Kleine Bonte Specht 8 okt 1  De Puinhoop overvliegend NO LP 

 

31 dec 1  Sancta Maria overvliegend NW RG 

Boomleeuwerik 31 okt 74  De Puinhoop overvliegend ZW BB RR JE 

 

21 dec 5  Middengebied  JD 

 

24 dec 3  Polder Het Langeveld  foeragerend PH 

Veldleeuwerik 23 dec 120  Hoogeveense Polder  JD 

 

23 dec 360  Oosterduinse Sloten e.o. JD 

 

23 dec 280  Zilkerpolder bij veld met gerst JD 

 

23 dec 130  Polder Het Langeveld   JD 

Boerenzwaluw 9 okt 8  De Puinhoop overvliegend Z JE AM 

Huiszwaluw 9 okt 1  De Puinhoop overvliegend Z JE 

Grote Pieper 18 okt 1  De Puinhoop overvliegend Z MD 

 

28 okt 1  Sancta Maria overvliegend O RG 

 

28 okt 1  De Puinhoop overvliegend Z RR 
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 

Grote Gele Kwikstaart 6 dec 1  Rijnsoever roepend AM 

 

19 dec 1  wijk Vinkeveld overvliegend O NA 

 

24 dec 1  Polder Het Langeveld   PH 

Witte Kwikstaart 13 dec 16  Elsgeesterpolder  JD 

Rouwkwikstaart 30 nov 2  Polder Hoogeweg - Koebosjes NA 

 

9 dec 1 man Elsgeesterpolder in groep witte kwikstaarten JD 

Zwarte Roodstaart 8 nov 1 man s-Gravendijck  PS 

Gekraagde Roodstaart 29 okt 1  Sint Bavo  MW JE 

Beflijster 31 okt 1  De Puinhoop overvliegend O PS RR BB 

Kramsvogel 27 okt 4800  wijk Vinkeveld overvliegend Z NA 

Grote Lijster 8 nov 2  Sint Bavo overvliegend Z MW 

Braamsluiper 22 okt 1  Rijnsoever  AM 

Zwartkop 6 nov 1 man Rijnsoever  CZ 

Bladkoning 2 okt 1  Polder Het Langeveld  roepend RG 

 

8 okt 1  Willem v.d. Bergh duinvoet CZ 

 

12 okt 1  Sint Bavo roepend MW 

 

13 okt 1  Sint Bavo  MW 

 

15 okt 1  Hoornes  Ame 

 

t/m 23 okt 2  Hoornes  BB JD AM 

 

25 okt 1  Willem v.d. Bergh roepend CZ 

 

31 okt 1  De Puinhoop roepend RR PS BB 

Tjiftjaf 29 nov 1  Willem v.d. Bergh roepend AM 

 

11 dec 1  Vinkeveld  PS 

Siberische Tjiftjaf 27 okt 1  Sint Bavo MW RR RG 

 

t/m 9 nov 1  Sint Bavo  MW 

Vuurgoudhaan 13 dec 5  Sancta Maria foeragerend PH 

Klapekster 20 dec 1  AWD - Oosterkanaal  WNL 

 

27 dec 1  AWD - Wolfsveld  WNL 

 

28 dec 1  AWD - Haasveld  JD 

Roek 31 okt 2  De Puinhoop overvliegend Z RR BB 

Bonte Kraai 18 okt 1  AWD - Westhoek  WNL 

 

26 dec 1  Polder Het Langeveld   PS 

Ringmus 11 dec 25  Middengebied  JD 

Grote Barmsijs 11 dec 1  Rijnsoever groenstrook Biltlaan. CZ 

Appelvink 8 okt 1  Willem v.d. Bergh overvliegend Z CZ 

 

13 okt 1  Polder Het Langeveld  overvliegend ZW RG 

 

18 okt 2  Rijnsoever overvliegend PS 

IJsgors 11 okt 1  Wantveld opvliegend PS 

 

8 nov 7  De Puinhoop overvliegend ZW LP RR PS 

Sneeuwgors 17 nov 8  Buitenwatering  BB 

 

31 dec 1  Binnenwatering  CZ 

Geelgors 23 dec 14  Polder Het Langeveld  Wilgendam JD 

 

 

Zoogdieren    

  Laatvlieger 7 okt 1  Nieuw-Leeuwenhorst BS 

Ruige Dwergvleermuis 7 okt 3  Nieuw-Leeuwenhorst BS 

Watervleermuis 7 okt 1  Nieuw-Leeuwenhorst BS 

 

Vlinders en libellen 
Atalanta 27 okt 1  Vinkeveld NA 

Bont Zandoogje 23 okt 1  Langeveld - natuurontwikkeling NA 

Dagpauwoog 16 okt 2  Langeveld - natuurontwikkeling NA 

Kleine Vuurvlinder 23 okt 1  Langeveld - natuurontwikkeling NA 

Paardenbijter 23 okt 1  Langeveld - natuurontwikkeling NA 
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Waarnemers 

 

AM Annelies Marijnis JE Jaap Engberts MW Maarten Wielstra 

AMe Arnold Meijer JD Jelle van Dijk NA Noël Aarts 

BB Bas v.d. Burg JZ Jos Zonneveld PH Pel van Hattum 

BL Bertus de Lange JJ Jan Jacobs PS Peter Spierenburg 

BS Bas van Schooten JZ Jos Zonneveld RG Reinder Genuït 

CZ Casper Zuyderduyn KV Koene Vegter RJ Rob Jansson 

FH Frits Houwaart LP Luuk Punt RR René van Rossum 

HV Hein Verkade MD Menno van Duijn   

GC Gab de Croock MG Mariska de Graaff WNL www.waarneming.nl 

      

 

 

 

 

 

Roerdomp    foto: René van Rossum  

  

http://www.waarneming.nl/
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Aankomst van zomergasten  2010 
 

soort vroegste 

aankomst ooit 

gemiddelde 

vroegste 

aankomst* 

aankomst 

2009 
aankomst 2010 

Witte Kwikstaart overwinterend 17 feb 21 feb  

Tjiftjaf overwinterend 20 feb 14 mrt  

Grutto 24 jan 91 23 feb 07 mrt  

Lepelaar 31 jan 98 10 mrt 07 mrt  

Roodborsttapuit overwinterend 10 mrt overwinterend  

Zwarte Roodstaart overwinterend 18 mrt 02 apr  

Zomertaling 04 mrt 73 24 mrt 03 apr  

Grote Stern 10 feb 01 25 mrt 22 mrt  

Tapuit 8 mrt 88 26 mrt 21 mrt  

Fitis 11 mrt 01 27 mrt 03 apr  

Kleine Plevier 04 mrt 10 30 mrt 04 mrt  

Boerenzwaluw 19 mrt 96 02 apr 22 mrt  

Zwartkop overwinterend 02 apr 02 apr  

Visdief 11 mrt 05 03 apr 31 mrt  

Boompieper 14 mrt 08 04 apr 05 apr  

Blauwborst 02 apr 10 06 apr 02 apr  

Beflijster 25 mrt 03 09 apr 06 apr  

Paapje 14 mrt 91 09 apr 26 apr  

Sprinkhaanzanger 02 apr 93 11 apr 08 apr  

Nachtegaal 31 mrt 04 12 apr 09 apr  

Gele Kwikstaart 17 mrt 77 13 apr 15 apr  

Gekraagde Roodstaart 23 mrt 96 14 apr 04 apr  

Oeverzwaluw 04 apr 92 16 apr 05 apr  

Koekoek 04 apr 99 17 apr 10 apr  

Grasmus 10 apr 05 18 apr 10 apr  

Huiszwaluw 02 apr 99 18 apr 10 apr  

Gierzwaluw 13 apr 91 19 apr 23 apr  

Boomvalk 22 mrt 83 20 apr 19 apr  

Braamsluiper 27 mrt 75 20 apr 10 apr  

Tuinfluiter 15 apr 58 25 apr 26 apr  

Zomertortel 20 mrt 05 25 apr 25 apr  

Kleine Karekiet 15 apr 79 03 mei 30 apr  

Wielewaal 26 apr 69 14 mei 9 mei  

Bosrietzanger 01 mei 96 15 mei 19 mei  

Spotvogel 28 apr 77 15 mei 31 mei  

*periode 1989-2008; zonder januari waarnemingen 

 

Invoeren www.waarneming.nl of formulier retour naar Peter Spierenburg, Hercules 88, 2221 MD Katwijk. 

Naam en adres: ...................................... 
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