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De Strandloper 

 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk. Oplage : 600 exemplaren. 

De redactie bestaat uit: H. de Bruijn, C. Erkelens, W.J. Kuijper en C.M.J. Verweij. 

Inleveren kopij: Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk.    

of via E-mail: keeserkelens@hotmail.com 

Bezorging: Jan Jacobs, Prins Bernardstraat 7, 2202 LD Noordwijk, Telefoon: 071-3610396 

E-mail: jan-jacobs@zonnet.nl 

Homepage vereniging: http://www.strandloper.nl  

Het laatst verschenen nummer van de Strandloper is ook (in kleur) te downloaden vanaf onze 

website. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum 

 

Het Jan Verwey Natuurcentrum is gevestigd in een deel van de vroegere Chr. Mavo, Duinweg 13a 

Noordwijk. Parkeren bij het Bollenbad! Onze uitgebreide natuurbibliotheek, die regelmatig wordt 

aangevuld met nieuwe uitgaven, heeft hier ook een plaats gekregen. Informatie over de natuur in en 

rond Noordwijk wordt gegeven met behulp van informatiepanelen en informatieve stands.  

Voor groepsbezoek (schoolklassen en dergelijke) is het centrum het gehele jaar geopend. 

Contactadres: Ineke van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk, Tel. 071-3616954.  

Het Natuurcentrum is verder geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van de 

maand tussen 10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de bijgesloten agenda. 

 

 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 42e jaargang nummer 3: 22 augustus   2010 

 
 

Niets uit dit tijdschrift, met uitzondering van korte citaten, mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de Vereniging 

voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 
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Bij de voorplaat: 

Watersnip 

IJsland, mei 2009 

Foto: René van Rossum 

In ons land broeden steeds minder Watersnippen. 

Zelfs in de veengebieden van Friesland is de 

Watersnip zeldzaam geworden. Gelukkig 

broeden er nog duizenden in Scandinavië en 

IJsland, waardoor wij hier buiten de broedtijd 

toch Watersnippen kunnen zien. We vinden ze 

dan langs modderige slootkanten en in ondiepe 

plassen. Hier kunnen ze met hun lange, gevoelige 

snavel allerlei dierlijk voedsel vinden. Een 

geschikte plek is bijvoorbeeld het natuurgebiedje 

“de Watersnip” bij bedrijventerrein Klei-Oost. 

Als het begint te vriezen, zoeken veel snippen de 

slootjes langs de duinvoet op, waar kwelwater uit 

de duinen stroomt. Vaak zijn ze dan in 

gezelschap van de kleinste snip, het Bokje.  

 JvD  

.  
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Agenda  
 

Inloopochtenden Jan Verwey Natuucentrum 

 

Zaterdag 3 juli   10.00 – 12.00 uur 

Zaterdag 7 augustus 10.00 – 12.00 uur 

Zaterdag 4 september 10.00 – 12.00 uur 

  

Jeugdactiviteiten 

 

Slootjes-excursie 

Zaterdag 26 juni 

Tijd: 10.00 – 11.00 uur       

Met Wim Kuijper 

Verzamelen aan de Varkensboslaan achter Offem 

Opgeven is verplicht 

 

Excursies 

 

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). 

 

Kampeerweekend Lauwersmeer 

Vrijdag 20 augustus – zondag 22 augustus 

Aanmelden per e-mail op 

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

071-3610945). 

 

Waddenweekend Vlieland 

Vrijdag 10 september – zondag 12 september 

Aanmelding via koenevegter@planet.nl.  

 

Bestuursmededelingen juni 2010 
 

Eind maart stond de Algemene Ledenvergadering 

gepland. De leden keurden zowel het jaarverslag 

2009,  als het financiële verslag 2009 en de 

begroting voor 2010 goed. Eerder al bevond de 

kascommissie de financiële rapportage in orde. 

Volgend jaar controleren Bart Faber en Herbert de 

Bruijn de boeken. Bart Faber treedt daarna af. Als 

nieuw kascommissielid voor 2012 werd Jos 

Zonneveld benoemd.   

In het bestuur waren Ruurd Eisenga en Ineke van 

Dijk aftredend, waardoor twee vacatures 

ontstonden. Ruurd Eisenga werd door de 

vereniging herkozen en blijft dus bestuurslid.  

Hij houdt zich binnen het bestuur onder andere 

bezig met de excursies. Ineke van Dijk stelde zich 

niet herkiesbaar.  

Hoewel Ineke niet graag in het middelpunt van de 

belangstelling staat, maakte voorzitter Peter 

Spierenburg toch even van de gelegenheid gebruik 

om haar in het zonnetje te zetten en te bedanken 

voor alle jaren dat ze zich voor het bestuur heeft 

ingezet.  

Overigens blijft Ineke nog wel nauw bij de 

vereniging betrokken. Ze blijft aanspreekpunt voor 

het Jan Verwey Natuurcentrum en lid van de 

Educatieve Werkgroep.  

Hoewel er met het vertrek van Ineke een vacature 

ontstaat in het bestuur, willen we als bestuur graag 

eerst bekijken welk takenpakket er voor een nieuw 

bestuurslid ligt. Vandaar dat we de invulling van 

de vacature nog even in beraad houden.  

 

Bij de toelichting op de begroting voor 2010 

meldde penningmeester Koene Vegter al dat er een 

aantal reserveringen gepland staan voor de 

toekomst, waaronder een reservering voor het 

nieuwe vogelboek dat we willen uitbrengen en een 

reservering voor de verhuizing naar de nieuwe 

locatie in de bibliotheek.  

Daarbij gaat het om flinke bedragen. Als 

vereniging ondersteunen we echter ook graag 

kleine initiatieven binnen de club.  

Leden met een idee voor een activiteit of actie en 

een bijbehorend plan, zijn dan ook van harte 

uitgenodigd dit onder de aandacht van het bestuur 

te brengen.  

 

Het voorjaar is bij uitstek een mooie tijd om er op 

uit te trekken en daar werd volop gebruik van 

gemaakt. Zaterdag 17 april stond er een 

fietsexcursie op het programma. Meer dan twintig 

mensen waren afgekomen op deze sportieve 

uitdaging.  

 

 

 

mailto:excursiesvnvn@gmail.com
mailto:excursiesvnvn@gmail.com
mailto:koenevegter@planet.nl
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Het prachtige, nagenoeg windstille weer maakte de 

fietstocht erg ontspannen. Bij de eerste stop kon 

direct een Lepelaar genoteerd worden,een leuke, 

niet alledaagse waarneming. De fietsers 

doorkruisten ook de Elsgeesterpolder en Polder 

Hoogeweg, waar verschillende Kleine Plevieren en 

baltsende Tureluurs werden waargenomen.  
 

 

Ook de jeugdnatuurclub trok er op uit. Ze gingen 

onder andere op bezoek bij de melkveehouderij 

van de familie van Leeuwen in Valkenburg. Daar 

voerden ze hooi aan de koeien, keken hoe er 

gemolken werd en mochten een glaasje verse melk 

proeven. Zowel kinderen als ouders genoten 

enorm. Je hebt tenslotte niet elke dag een zuigend 

kalfje aan je hand of een lammetje in je armen! 

Foto: Koene Vegter 

Foto: Mariska de Graaff 
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Wie het leuk vindt (af en toe) te helpen bij de 

activiteiten van onze vereniging: dat kan altijd! 

Vrijwilligersactiviteiten variëren van helpen bij 

inloopochtenden of het onderhoud van de 

Watersnip  tot het rondbrengen van de Strandloper. 

We zijn concreet op zoek naar vrijwilligers voor de 

Educatieve Werkgroep. Wie wil meehelpen met de 

begeleiding van schoolklassen die het centrum 

bezoeken of een excursie naar buiten maken?  

De begeleiding in het centrum bestaat uit 

spellen/opdrachten in het centrum en/of 

braakballen uitpluizen. Alle benodigde informatie 

hiervoor is in het centrum aanwezig en men kan 

eerst een aantal keren „meedraaien‟ met de andere 

vrijwilligers. Er zijn vrijwel altijd meerdere 

begeleiders aanwezig. De buitenexcursies vragen 

om wat meer natuurkennis, maar ook dan kan men 

eerst meelopen met andere vrijwilligers en ook dan 

zijn er altijd meerdere gidsen. Informatie? Ineke 

van Dijk, tel. 071-3616954, of 06-24599328 of per 

mail vandijkineke@hotmail.com ( Zie ook elders 

in deze  Strandloper.) 

 

Wie journalistieke vaardigheden heeft, kan ook 

terecht. De Noordwijker wil samen met onze 

vereniging wel een natuurrubriek beginnen in de 

krant. Momenteel plaatsen zij regelmatig 

aankondigingen van onze activiteiten, maar 

wellicht kan dat uitgebreid worden.  

Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden bij 

het bestuur. 

 

Het hek om de herten binnen de Water-

leidingduinen te houden, was ook weer in het 

nieuws. Er is overeenstemming bereikt over het 

definitieve tracé van het hek tussen de betrokken 

partijen (gemeente Noordwijk, Waternet, Zuid-

Hollands Landschap en Dunea). Namens onze 

vereniging heeft Jan Jacobs zich ingezet voor een 

tracé dat goed is ingepast in het landschap. We zijn 

blij te horen dat het hek grotendeels het tracé gaat 

volgen zoals wij dat hebben voorgesteld. De 

planning is het hek na het broedseizoen te plaatsen. 

 

Peter Spierenburg 

Franciska Faber 

 
 

Mossenwerkgroep 
Jeannette Teunissen 

 

De mossenwerkgroep is met zomerreces. Vanaf dinsdag 7 september houden we weer elke eerste 

dinsdag van de maand een mossenavond in het Jan Verwey Natuurcentrum, Duinweg 13A in 

Noordwijk. Aanvang 20.00u.  

De eerstvolgende keer nemen we Dikkopmossen en Fijn laddermos onder de loep. Op dinsdag 5 

oktober komen de Haarmutsen aan de beurt. We verzamelen van te voren genoemde soorten, zo 

mogelijk met kapsels, en nemen ze mee naar de mossenavonden. Hierna komen we bij elkaar op 2 

november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart en 5 april. 

Zin om (eens) mee te doen? Welkom! 

 

 
 
Bron :K.U.Leuven Campus 
Kortrijk → Plantengids →  
Fijn Laddermos 
 

mailto:vandijkineke@hotmail.com
http://www.kuleuven-kortrijk.be/nl
http://www.kuleuven-kortrijk.be/nl
http://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb/?page=guide&lang=nl
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Jeugdnatuurclub 
 
Annet de Willigen  

 

De jeugdnatuurclub is een enthousiaste groep 

kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Het 

afgelopen jaar zijn er in totaal 184 deelnemers 

geweest, waaronder een aantal die geen activiteit 

overslaan. Maar zeker ook zijn er regelmatig 

nieuwe gezichten te zien.   

Aanmelden voor de activiteiten kan via 

jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl. Ook 

voor informatie omtrent de jeugdclub kan 

men hier terecht. 

Per september 2009 heb ik de organisatie 

van de Jeugdnatuurclub overgenomen van 

Nel Nooijen. Vanwege haar vakantie in het 

voorjaar ben ik vanaf mei bij de excursies 

betrokken geweest.  

De slootjes-excursie vond zoals altijd plaats 

achter het Offembos. De vleermuis-excursie 

stond sinds jaren weer op de agenda. Het 

was een groot succes. Rob Timmerman nam 

ons mee door het Leeuwenhorstbos 

gewapend met batdetectoren. Twee avonden 

waren niet genoeg en dus kwam er nog een 

vervolg in september. Ook toen weer een 

grote opkomst van deelnemers. Het 

kornetvissen die maand kon helaas niet doorgaan, 

wegens een storm de dag ervoor. Zoals 

gebruikelijk in 

oktober gaan we met 

Lutgarde Roelandse 

op zoek naar 

paddenstoelen, blijft 

leuk en interessant. 

Op een prachtige 

ochtend in november, 

jassen gingen zelfs uit, 

heeft Robert Sluijs 

ons meegenomen naar 

de Koepelduinen.  

De vos die we zagen 

was de slagroom op 

de taart.  

In de wintermaanden 

zijn de activiteiten in 

het natuurcentrum. 

Het vogelbammetje 

werd in januari 

gemaakt om de vogels 

met extra voer door de 

winter te helpen. 

Braakballen pluizen is 

altijd een succes. 

In februari werd dit gecombineerd met een 

inloopochtend voor de scholen, wat we als 

educatieve werkgroep aan activiteiten kunnen 

bieden. Ellen van der Niet nam ons in maart mee in 

de wereld van de schelpen. Na de informatie en 

determinatie hebben de kinderen prachtige 

schelpenschilderijtjes gemaakt. 

 

 

 

 

Foto: Annet de Willigen 

mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl
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In april zijn we weer 

naar buiten gegaan en 

hebben een melkvee-

houderij bezocht. De 

boer gaf ons een 

rondleiding over zijn 

bedrijf. Natuurlijk was 

er volop jong vee, waar 

zelfs mee geknuffeld 

kon worden. En als 

toetje een glaasje verse 

melk. 

 

Al deze activiteiten 

kunnen niet plaats 

vinden en een succes 

worden zonder 

assistenten en gidsen. 

Met dank aan : Nel, 

Mariska, Rob, Leen, 

Wim, Ellen, Arie, 

Lutgarde, Robert, René. 

  
Schelpenworkshop 

 

Ilse van der Geest    

 

Hoi mijn naam is Ilse en ik heb meegedaan aan de 

schelpenworkshop op 27 maart. Ik zal jullie 

vertellen wat we daar hebben gedaan.  

Ik kwam aan en had mijn eigen schelpen in de 

aanslag. Eerst hoefden we er nog niks mee te doen 

dat kwam later pas. Eerst ging er namelijk een 

mevrouw vertellen. Ze vertelde 

bijvoorbeeld dat je twee soorten 

schelpen hebt: de tweekleppige 

en de slakken. Maar ook wat ze 

aten en nog een boel meer, het 

was heel interessant. 

Toen haar verhaaltje klaar was, 

gingen we kijken hoe bepaalde 

schelpen heette. Dus kreeg 

iedereen een papiertje met 

schelpennamen en een emmertje 

schelpen. “en zoeken maar!” 

Ten slotte maakte we een 

schilderijtje met schelpen. 

Daarvoor kon je dus je eigen 

schelpen gebruiken. Ook waren 

er al een heleboel schelpen 

klaargelegd. Die hadden ze al 

gezocht en je mocht ze gewoon 

gebruiken. Hoe we het deden? 

Nou, je kreeg een bakje of 

dekseltje met lijm in die lijm doopte je de schelp 

en de schelp plakte je op een schilderijtje. Als alle 

schelpen erop zaten was je schilderijtje klaar. 

Toen de ouders kwamen, waren alle schilderijtjes 

af. Ze waren allemaal echt heel leuk geworden. Dat 

vond iedereen. Je mocht alle schelpen mee naar 

huis nemen en je schilderijtje natuurlijk. Ik heb 

nog even iedereen bedankt en ben toen naar huis 

gegaan. Ik vond het echt heel leuk!!    

Foto: Annet de Willigen 
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Boerderij-excursie 
 

Inge de Willigen 

 

We zijn 17 april naar een veeboerderij geweest. 

We vertrokken vanaf de sporthal met auto‟s naar 

de boerderij. Toen we daar waren moesten we nog 

even wachten op de andere auto‟s die verdwaald 

waren. Toen iedereen er was gingen we met de 

oude boer mee naar de koeien en de 

melkmachines. 

Daarna naar de kalfjes, er was ook een heel jong 

kalfje van nog maar een week oud. Toen naar de 

schapen en de lammetjes, ze waren heel erg lief. Je 

mocht ze ook vasthouden! 

Er waren ook hele jonge lammetjes die waren die 

ochtend pas geboren, eentje werd er zelfs nog 

warm gehouden door een lamp. 

Als laatste gingen we nog naar de konijnen, er 

waren twee hele jonge konijntjes, die waren 

ontzettend schattig. 

 

Toen we klaar waren vroeg de boer of we een foto 

naar ‟m op wilden sturen, dus hebben we een foto-

boekje gemaakt van alle(leuke)foto‟s die er 

gemaakt zijn. En die heeft hij van ons gekregen. 

 

Het was een hele leuke excursie!! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strandloper op papier en/of digitaal 
 

Als lid van de Natuur- en Vogelvereniging Noordwijk heeft u er recht op om vier keer per jaar ons 

blad de Strandloper te ontvangen.  

Sommigen vinden het voldoende om via de betaling van de contributie een financiële bijdrage aan 

de activiteiten van de vereniging  te leveren en vinden het niet nodig ook de Strandloper te 

ontvangen. 

Anderen hebben wel belangstelling voor de inhoud van de Strandloper maar hoeven niet per se de 

papieren versie bezorgd te krijgen, maar vinden het voldoende als ze de digitale versie kunnen 

inzien en eventueel downloaden vanaf onze website www.strandloper.nl .  Elk nieuw nummer van 

de Strandloper wordt namelijk na verschijnen – en dan ook nog in kleur! – in de tweede week van 

maart, juni, september en december op deze website geplaatst en is zo voor iedereen beschikbaar. 

Wanneer u graag lid blijft van onze vereniging maar het niet nodig vindt om ook de Strandloper aan 

huis bezorgd te krijgen kunt u dit per e- mail doorgeven aan koenevegter@planet.nl . 

Wij verwerken dit dan in onze ledenadministratie en het bezorgsysteem. 

 

Koene Vegter,  penningmeester/ledenadministratie 

http://www.strandloper.nl/
mailto:koenevegter@planet.nl
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 

H.F. Witherby, F.C.R. Jourdain, N.F. Ticehurst & 

B.W. Tucker  1941. The Handbook of British 

Birds. Uitgegeven bij H.F. & G. Witherby Ltd, 

London. 

 

De Jan Verwey Bibliotheek kwam dankzij 

bemiddeling van Klaas Sikkema in het bezit van 

dit beroemde, vijfdelige standaardwerk. Gelet op 

enkele aantekeningen voorin waren de boeken in 

1948 gekocht door de heer K. van der Heide. Van 

der Heide moet een serieuze ornitholoog zijn 

geweest, want dit boek kocht je niet zo maar, zeker 

niet in de krappe tijd direct na de oorlog. In een 

oude ledenlijst van de Nederlandse 

Ornithologische Unie uit 1960 is een Van der 

Heide, woonachtig op Schokland in de 

Noordoostpolder, te vinden. Wellicht is deze Van 

der Heide de eigenaar van deze klassieker geweest. 

Toen ik omstreeks mijn zestiende serieuze 

belangstelling voor vogels kreeg, waren er twee 

boeken met een welhaast magische klank. Het 

eerste was „de Kist‟, de Nederlandse vertaling en 

bewerking van de beroemde Petersons Vogelgids 

voor alle Europese vogels. Dat boek was voor 

iedereen bereikbaar die zuinig met z'n zakgeld 

omging. Het tweede boek was de bovengenoemde 

boekenserie, kortweg het Handbook genoemd. 

Iedereen sprak er over, maar bijna niemand had 

het. Gelukkig kon ik het altijd inkijken bij Aart 

Tjittes, de nestor van de Harderwijkse vogelaars. 

Bij de gastvrije Tjittes kwamen allerlei mensen 

over de vloer, vaak na een bezoek aan de beroemde 

Knardijk. Zo kwam ik daar een keer Herman 

Klomp en warempel ook Jan Kist tegen.  

Een van de eerste keren dat ik het Handbook 

opensloeg, was na het zien van mijn eerste 

Nijlgans op 2 januari 1962 bij de Hardersluis. In 

mijn nog nieuwe „Kist‟ was deze vogel niet te 

vinden! Direct na terugkeer in Harderwijk bij 

Tjittes aangebeld en het Handbook open geslagen. 

In het Handbook konden we de vogel niet vinden. 

De vogel werd wel beschreven, maar er was geen 

afbeelding opgenomen. Gelukkig had Tjittes ook 

het standaardwerk van Jean Delacour (The 

Waterfowl of the World) in huis, waarin wel een 

fraaie plaat van deze soort is opgenomen.  

Het bijzondere van het Handbook was dat het niet 

alleen een determinatieboek was met mooie platen, 

maar vooral omdat veel aandacht uitging naar 

zaken als voortplanting (eieren, nest, baltsgedrag) 

en trek. Het was dus het boek voor iedereen die 

verder wilde dan alleen het herkennen van vogels. 

Het Handbook beleefde acht drukken, de laatste in 

1958. Toen was inmiddels een nieuw handboek 

van start gegaan: The Birds of the British Isles van 

D.A. Bannerman & G.E. Lodge. Dit handboek 

bestond tenslotte (1953-1963) uit 12 kloeke delen.  

In 1977 begonnen de Britten opnieuw aan een 

megaproject: Handbook of the Birds of the Western 

Palearctic. Dit groeide uit tot een serie van negen 

forse boekwerken waarvan het laatste pas in 1994 

verscheen. Pas toen was het beroemde Handbook 

van Witherby c.s. in feite volledig ingehaald. 

 

 

J. Landwehr. 1980. Wilde orchideeën van Europa. 

Deel I en II. Uitgegeven door de Vereniging tot 

Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. 

 

Deze prachtige boeken kregen wij van de familie 

van Jan Glasbergen (1929-2002), nadat begin 2010 

mevr. Glasbergen was overleden. De boeken tonen 

in prachtige afbeeldingen alle soorten wilde 

orchideeën van Europa. Bovendien zijn bij veel 

soorten allerlei varianten afgebeeld en beschreven. 

Kleine verspreidingskaartjes maken duidelijk waar 

deze prachtige planten te vinden zijn. Ook voegde 

Landwehr schetsjes toe van de landschappen 

waarin hij de orchideeën aantrof. Het werk getuigt 

van grote kennis, ongelooflijk geduld om de 

planten zorgvuldig af te beelden en een enorme 

gedrevenheid om alle soorten in zijn boek te 

krijgen. 

Behalve de hier zojuist genoemde boeken kreeg de 

Jan Verwey Bibliotheek nog meer waardevolle 

boeken. Het zal hen die Jan Glasbergen gekend 

hebben niet verbazen dat het vooral vogelboeken 

zijn. Dankzij deze schenking beschikt de Jan 

Verwey Bibliotheek nu over een mooie serie 

vogelgidsen. Naast wat wij al hadden, komen daar 

nu bij: de ANWB-vogelgids (2000),  het Vogelboek 

van Kerst Zwart (1953), de Tirions Vogelgids 

(1987) en de Vogelgids van Europa (Jim Flegg, 

1991). Zo‟n serie laat mooi zien hoe in de loop der 

jaren de veldgidsen steeds beter geworden zijn. 

Verder troffen we in de doos klassiekers aan als De 

Vogels rondom ons huis van Jan P. Strijbos en 

Ontdek de Vogels van Van Nes & Sluiters. 

Waardevolle aanvullingen voor onze bibliotheek 

zijn verder: Elseviers Stenengids (1974), 

Bergbloemengids (1979), Vogeldeterminatie 

(1989) en het boek Waddenzee (1977). 

N.B. Meer over Jan Glasbergen is te vinden in de 

Strandloper van maart 2003: In Memoriam Jan 

Glasbergen (1929-2002), geschreven door Willem 

Baalbergen.  
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Werkgroep Avifauna Nieuwegein. 2009. 

Broedvogels in Nieuwegein. Waar, hoeveel en 

trends. Uitgave van Vogelwacht Utrecht, afdeling 

Nieuwegein/IJsselstein e.o. Prijs € 25,- 

 

 

 

Stadsvogels krijgen gelukkig steeds meer aandacht. 

Dat blijft niet beperkt tot een forse  stijging van het 

aantal vetbollen en voedertafels in onze tuintjes. 

Ook het onderzoek naar de samenstelling van de 

stadsvogelbevolking wordt op steeds meer plaatsen 

ter hand genomen. In de jaren negentig was een 

boek over stadsvogels nog een zeldzaamheid. 

Bekend uit die periode is bijvoorbeeld De 

broedvogels van Alkmaar in 1994.  Hierna zijn her 

en der meer boeken over stadsvogels verschenen. 

Ook in regionale avifauna's werd meer dan vroeger 

aandacht aan de vogels van de stedelijke omgeving 

geschonken. Met het boek over de broedvogels van 

Nieuwegein is echter een geheel nieuwe standaard 

gezet. In een prachtig uitgegeven boekwerk van 

ruim 300 pagina's komt de vogelbevolking van 

Nieuwegein uitvoerig aan bod. Bijzonder is de 

bespreking van alle 15 woonwijken met daarbij de 

vogelsoorten die karakteristiek voor die woonwijk 

genoemd kunnen worden. Hierna krijgen de 

bedrijventerreinen een uitvoerige bespreking. Bij 

de bespreking van alle Nieuwegeinse broedvogels 

wordt niet de volgorde van de vogelgidsen 

aangehouden.  

De broedvogels worden besproken in vier groepen: 

vogels van bebouwing, water- en moerasvogels, 

vogels van boom en struweel en vogels van het 

(half-)open landschap.  

Omdat vanaf eind jaren 

zestig gegevens zijn 

verzameld, kunnen 

zinnige opmerkingen 

over toe- of afname 

worden gemaakt. Daarin 

komen trends naar voren 

die ook voor onze regio 

gelden. Zo is de Kauw 

zowel in Nieuwegein als 

in onze regio sterk 

toegenomen en lijkt de 

Zwarte Roodstaart 

enigszins op zijn retour 

in stedelijk gebied. 

Het boek eindigt met een 

gevarieerd hoofdstuk dat 

(heel leuk gevonden!) 

Vervolglegsels wordt 

genoemd. Hierin is onder 

andere aandacht voor de 

soorten van de Rode Lijst 

en de opkomst van 

exoten. 

 

 

 

Met dit boek heeft de Werkgroep Avifauna 

Nieuwegein een geweldige prestatie geleverd. Niet 

alleen de inhoud is zeer de moeite waard voor 

iedereen met belangstelling voor de vogels van het 

stedelijke gebied, ook het jasje waarin dit alles is 

gepresenteerd verdient alle lof. Zelden zag ik een 

zo mooi vormgegeven boek. De foto's zijn van 

hoge kwaliteit en mooi op de pagina's geplaatst. 

Niet veel foto's in klein formaat tegen elkaar 

geschoven zoals de laatste tijd nogal gebruikelijk is 

(zie bespreking van Duinen en mensen 

Kennemerland, Strandloper december 2009).  

Hier komt elke foto goed tot zijn recht. 

Karakteristieke landschapsfoto's complementeren 

de fotoserie. Hiernaast zijn lekker wat eenvoudige, 

maar duidelijke grafieken en kaartjes opgenomen.  

 

Kortom een prachtig boek waarvan elke 

vogelwerkgroep die van plan is een eigen boek uit 

te geven, zeker kennis moet nemen. 
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Swifts in Berlin 
 

Het is half februari en tijd om de spamfilter weer 

eens te legen. Nog even een blik op alle rommel en 

dan weg ermee. Eén berichtje valt op en wordt er 

tussenuit gevist. Het blijkt een e-mail van Ulrich 

Tigges uit Duitsland. Eenmaal geopend blijkt het 

een uitnodiging voor een seminar over 

Gierzwaluwen wat hij begin april organiseert in 

Berlijn. Dat klinkt aantrekkelijk, maar ik twijfel. 

Wel een eind weg, en dat voor een paar dagen. Ik 

stuur de mail door naar Jan Jacobs, misschien heeft 

hij ook zin om te gaan. 

Een maand later nog een mail, nu met het 

programma en de deel-

nemers. Daaronder diverse 

oude bekende. De twijfel 

gaat over en er wordt een 

ticket en hotelkamer besteld. 

Een dag voor vertrek belt 

Jan op. Hij is een paar dagen 

eerder terug van vakantie en 

heeft ook zin om mee te 

gaan. Het boeken van zijn 

ticket en hotelkamer lukt 

ook nog. 

Voor we het weten landen 

we woensdagmorgen op 

vliegveld Tegel ten 

noordwesten van Berlijn.  

Maar we moeten naar 

Neukölln in het zuid-

oosten……….  

Geen probleem want het 

openbaar vervoer is perfect geregeld in de Duitse 

hoofdstad. We duiken de grond in en binnen een 

uur komen we voor het hotel weer boven aarde 

waar het eerste daglicht wordt versperd door een 

grote bloemenauto van de gebroeders Hoogeveen 

uit Noordwijk. De wereld is kleiner dan je denkt. 

We laten onze bagage in het hotel achter en 

genieten onder een uitbundig voorjaarszonnetje 

van de highlights van Berlijn. De eerste vogel die 

we zien is een Slechtvalk rond de televisietoren 

midden in de stad. Nog geen Gierzwaluw te zien 

maar daarom is het seminar ook begin april 

gepland. Een maand later zouden de meeste 

deelnemers geen tijd hebben voor deze 

bijeenkomst. 

Neukölln heet in de volksmond „klein Istanbul‟. 

Een eethuis is snel gevonden.  

Het seminar is echter in de „Evangelische Schule‟. 

De bevolkingssamenstelling in deze wijk is 

behoorlijk veranderd de afgelopen jaren.  

In het enorme scholencomplex wijzen gekopieerde 

Gierzwaluwen ons uiteindelijk naar het grote 

muzieklokaal waar het allemaal gaat te gebeuren.  

Eerst kennismaken natuurlijk en al snel loop ik Jan 

Holmgren uit Zweden tegen het lijf. Met hem werd 

vijf jaar geleden druk gecorrespondeerd over de 

Gierzwaluw die de steiger rond de toren van de RK 

St. Jeroenstoren als uitzonderlijke slaapplaats had 

verkozen boven het slapen in de lucht. Jan had het 

artikel hierover in „de Strandloper‟ met een 

Nederlands-Zweeds woordenboek geprobeerd te 

vertalen.  

 

Het muzieklokaal vult zich met een bont 

gezelschap uit 14 landen. Contact leggen lukt 

gemakkelijk, we hebben tenslotte een gezamenlijke 

belangstelling. Iedereen heeft er zin in want er 

wordt gelijk besloten om de middagpauze in te 

korten tot een uur. 

 

De eerste lezingen gaan over het grootbrengen van 

jonge Gierzwaluwen die uit het nest zijn gevallen. 

Gillian Westray uit Engeland opent de rij. Op het 

eerste gezicht lijkt zij niet voor het vogelasielwerk 

in de wieg gelegd. Keurig gekleed en „highenglish‟ 

sprekend. Vast een kampioene theedrinken. Maar 

al gauw blijkt zij een soort LUMC voor zwaluwen 

en Gierzwaluwen in haar cottage te huisvesten. 

Naast een uitgekiend dieet en een warme 

omgeving blijken de vogels over een eigen 

„physiotherapy area‟ te beschikken. In deze aparte 

kamer mogen de vogels vrij rondvliegen, de ramen 

zijn met bolletjesplastic afgedekt zodat de 

onervaren vogels geen harde smak tegen het raam 

Deelnemers aan het Gierzwaluwseminar in  Berlijn foto: Hein Verkade 
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kunnen maken. In deze ruimte vliegen ook jonge 

boerenzwaluwen vanuit een kunstnestje. Gillian 

voert de jonge vogels nog 10 dagen bij, want dat 

doen de ouders in de vrije natuur ook…… 

Wanneer zij zelfstandig worden zet zij de ramen 

open en vliegen de zwaluwen de wijde wereld in. 

Het verwondert ons niet dat het percentage 

losgelaten vogels heel hoog ligt bij Gillian.  

Dit is ook het geval bij Hilde Matthes uit 

Frankfurt. Als echte gierzwaluwmoeder geeft zij 

alle binnengebrachte vogels een naam. Zo kreeg 

een vogel de naam „Picasso‟ omdat hij in een pot 

gifgroene verf werd gevonden. Picasso werd 

opgelapt, geringd en vrijgelaten waarna hij uit het 

zicht verdween. Groot was de verrassing toen 

Erich Kaiser het volgende seizoen de geringde 

Picasso als nestzoeker terugving in zijn kolonie in 

Kronberg, een halfuurtje rijden van Frankfurt. Dit 

was het eerste bewijs dat een Gierzwaluw uit een 

asiel succesvol naar zuidelijk Afrika op en neer 

was gevlogen. De kroon op het werk van de 

toegewijde gierzwaluwmoeder.  

 

Enric Fuste uit Barcelona doet er nog een schepje 

bovenop. Daar blijkt een heel bedrijf achter de 

vogelopvang actief. Acht professionele krachten, 

bijgestaan door tientallen vrijwilligers ontfermen 

zich in één seizoen over meer dan 700 

Gierzwaluwen. En dat is dan nog maar één soort. 

Zij blijken een complete dierentuin te beheren. En 

dat in Spanje. 

  

Zofia Brzozowska uit Warschau maakt het nog 

bonter in haar appartement midden in de stad. Met 

behulp van een tolk maakt zij duidelijk dat in de 

ene slaapkamer jonge Gierzwaluwen worden 

grootgebracht en in de andere slaapkamer jonge 

beren, echte bruine beren! Het wordt haar 

echtgenoot wel eens wat te veel en suggereert dat 

zijn vrouw misschien eens een wintertje mee zou 

moeten vliegen met de Gierzwaluwen richting 

Afrika. De tolk vertaalt het met een brede grijns. 

Er barst massaal gelach in het lokaal los. Een 

mobieltje met een roepende Gierzwaluw als 

ringtone gaat af. Jan en ik voelen ons inmiddels 

redelijk gewone mensen in dit gezelschap. 

 

Tijdens de pauze met een overheerlijke Turkse 

maaltijd is het ijs helemaal gebroken en wordt er 

druk gekakeld. Als Ulrich ons „punktlich‟ na een 

uur oproept om weer in het muzieklokaal plaats te 

nemen blijkt één uur pauze toch wel erg kort…… 

Nu komt een heel ander aspect aan de beurt. Dick 

Newell uit Cambridge probeert erachter te komen 

hoe het de populatie Gierzwaluwen in Groot-

Brittannië de laatste jaren is vergaan. Via 

ingewikkelde berekeningen die gebaseerd zijn op 

honderdduizenden waarnemingen komt hij tot de 

conclusie dat de Gierzwaluw in grote delen van het 

Britse rijk behoorlijk achteruit kachelt, in Wales en 

Schotland met meer dan 40% in de afgelopen tien 

jaar! Het wordt steeds stiller in het lokaal. 

Gelukkig blijkt de stand in East Anglia wel redelijk 

stabiel. Er breekt een heftige discussie los en Dick 

besluit zijn betoog met de waarschuwing dat er 

over populatietrends alleen globale conclusies 

kunnen worden getrokken. Onderzoek op 

microniveau zou meer duidelijkheid kunnen 

verstrekken, maar dat is onbegonnen werk, veel te 

„labourintensive‟. Jan en ik kijken elkaar aan. Juist 

dat werk doen wij in Noordwijk……en dat kost 

inderdaad veel tijd! 

 

‟s Avonds „dineren‟ we samen met Luit Buurma op 

straat bij een van de vele Turkse eethuizen. Het is 

ongekend mooi weer voor begin april. Luit is 

beroepsornitholoog en werkt bij het Ministerie van 

Defensie, waar hij vooral vogelaanvaringen met 

vliegtuigen in kaart brengt en probeert te 

voorkomen. Hiervoor heeft hij geavanceerde 

radarapparatuur tot zijn beschikking. Met die radar 

ontdekte hij dat in de zomer tot wel 

honderdduizend Gierzwaluwen de nacht zwevend 

boven het IJsselmeer doorbrengen. Hij gaat er 

zaterdagmiddag over vertellen. Helaas zijn wij dan 

net vertrokken, een vliegtuig wacht niet op een 

paar gierzwaluwgekken. Ik vertel Luit over ons 

onderzoek in Noordwijk en geef hem de 

gierzwaluwspecial van „de Strandloper‟.  

 

De volgende ochtend zijn de Oost-Europeanen aan 

de beurt. Zij zijn met hele andere zaken bezig. 

Door de val van „de Muur‟ hebben zij een golf van 

renovaties en isolaties van huizen over zich heen 

gekregen. Beschermen en nieuwe huisvesting van 

Gierzwaluwen houdt hen bezig. Plaatjes van 

grauwe flatwijken in Praag en Warschau maken 

het verhaal er niet vrolijker op. Maar gedreven zijn 

ze, de beschermers in de voormalige 

Oostbloklanden. Hun werk wordt met applaus 

begroet. 

 

Heel anders kijkt men in Turkije naar 

Gierzwaluwen. Professor Levent Turan vertelt vol 

trots dat hij één van de tien ornithologen in Turkije 

is. En dat op een bevolking van 80 miljoen zielen. 

En, o ja, het gaat prima met de gierzwaluwen daar, 

het is één van de algemeenste soorten in het land. 

Bedreiging voor de soort vormt de 

buitengevelisolatie van de Turkse huizen, niet 

tegen de kou, maar tegen de warmte. Veel 

nestopeningen worden geïsoleerd. Verwondering is 

er over de vele late waarnemingen in het zuiden 

van het land. Tot ver in november broeden en 
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vliegen er Gierzwaluwen. Een suggestie uit het 

lokaal dat dit misschien Vale Gierzwaluwen 

zouden betreffen wijst hij resoluut van de hand. 

Die soort kennen de Turken maar al te goed. Nee, 

Gierzwaluwen broeden in Turkije volgens een veel 

minder strak schema dan in het koude noorden. 

Dat was voor alle aanwezigen opmerkelijk nieuws. 

We dachten dat ze in het zonnige zuiden veel 

vroeger zouden broeden dan bij ons en al snel 

richting Afrika zouden vertrekken. Niet dus.  

 

Het is een hele overgang als een Duitse collega 

professor Claudia Witte het stokje overneemt. 

Degelijk en minutieus onderzoek liggen aan haar 

verhaal ten grondslag. Zij vertelt over onderzoek in 

een kolonie Gierzwaluwen die in één van de vele 

bekende „Talbrücken‟ bij Siegen is gehuisvest. 

Onder zo‟n grote betonnen brug zit vaak een holle 

ruimte waarin ventilatiegaten zitten. Dit ontdekten 

de Gierzwaluwen en de kolonie groeide tot meer 

dan veertig paartjes. Alles wordt op „gründliche‟ 

wijze onderzocht. Zo ontdekte zij dat in die 

kolonie twee keer zoveel meisjes als jongetjes 

worden geboren. Een verklaring is hier nog niet 

voor, daar is meer onderzoek voor nodig. 

Onderdeel van dit onderzoek is het nemen van 

bloedmonsters bij de oudervogels. Om niet steeds 

de vogels te hoeven vangen werd een lumineus 

idee uit het sternenonderzoek overgenomen. Er 

wordt een hol kunstei met kleine gaatjes in het nest 

gelegd. In het kunstei wordt een teek gestopt. 

Wanneer de oudervogel op het nest terugkeert, 

zuigt de teek bloed uit de buik van de vogel die 

hier niets van merkt. Als de oudervogel vertrekt 

wordt het kunstei met de volgezogen teek uit het 

nest gehaald. Zo heeft men het bloedmonster 

zonder de vogel te hebben verstoord. Wat verzint 

men wel niet. De Turkse professor reageert 

enthousiast en zegt dat hij heel veel leert in Berlijn. 

Niet alleen hij denken wij. 

 

Ulrich doet een oproep. Er is een lezing uitgevallen 

en zoekt nu een vrijwilliger om dit gat op te vullen. 

Aangemoedigd door Luit Buurma steek ik mijn 

vinger op. Het is goed, en Luit roept dat ik vooral 

mijn kaartjes moet laten zien. Hij heeft „de 

Strandloper‟ dus al gelezen. Ineens breekt het 

zweet mij uit. Na twee professoren een 

onvoorbereid praatje in steenkolenengels met wat 

plaatjes met alleen maar Nederlandse teksten. Er is 

geen weg terug. Na een wat aarzelend begin komt 

het verhaal over ons telwerk in Noordwijk op 

gang. Uiteindelijk blijkt het toch goed over te 

komen, en Jan verzekert mij na afloop dat iedereen 

aandachtig heeft geluisterd. Er worden veel vragen 

gesteld, waaronder enkele in onvervalst Noord-

Iers. Opgelucht neem ik weer plaats in de zaal. 

Dick Newell tikt me op de schouder. Hij bedankte 

me en vond het ´great´ maar ´too labourintensive´ 

voor doorsnee gierzwaluwmensen. Jan en ik 

worden nu vast niet meer als ´redelijk normale 

mensen´ beschouwd door de rest. Gelukkig we 

horen er dus gewoon bij! 

 

We besluiten ‟s avonds met zijn allen te dineren. 

Wij raken aan de praat met Amnon Hahn uit Israel.  

Hij blijkt op een wel heel bijzondere manier in de 

gierzwaluwwereld verzeild geraakt. Als paraglider 

ontmoette hij de vogels hoog in de lucht. Hij blijkt 

veel langer in de lucht te kunnen zweven dan zijn 

mede-gliders. Hij volgt gewoon die zwarte 

vogeltjes. Amnon vindt met de Gierzwaluwen ook 

de thermiekbel waardoor hij steeds verder omhoog 

lift. Zij scheren tussen zijn benen door en hij hoort 

de vogels insecten kraken in hun bek. Er zijn geen 

storende geluiden hoog boven de aarde. Later 

ontdekt hij dat diezelfde Gierzwaluwen in het 

schoolgebouw broeden waar zijn eigen kinderen 

les krijgen. Amnon start een project over 

Gierzwaluwen op school. Een echte top-down 

benadering en een bijzonder verhaal. Na een goed 

glas wijn blijkt Erich Kaiser een rasmoppentapper. 

Het is knap om als Duitser heel Europa aan het 

lachen te krijgen met Engelse moppen. 

 

Zaterdagmorgen komen de iconen uit de 

Gierzwaluwwereld aan het woord. Roy Overall uit 

Oxford krijgt de hele groep direct stil met zijn 

eerste plaatje. Hierop staat David Lack afgebeeld 

waaraan Roy zijn lezing opdraagt. David Lack was 

de nestor van het Gierzwaluwonderzoek in Europa. 

In 1948 startte hij met nestkastjes in de toren van 

het universiteitsgebouw in Oxford. Roy nam het 

werk in 1962 over en beklimt de toren dus al 48 

jaar. „Wie heeft het boek Swifts in the Tower van 

David Lack?‟ Alle vingers gaan omhoog. Oh 

daarom kun je het in Engeland niet meer 

verkrijgen; „They are all on the continent‟. De 

vogels blijken een lichte voorkeur voor de warme 

zuidzijde van de toren te hebben om te broeden. 

Alweer mythe aan gruzelementen. De meeste 

beschermers vinden dat je kastjes voor 

gierzwaluwen juist aan de koele noordzijde moet 

hangen, aan de zuidzijde wordt het veel te warm. 

In Oxford hangen de kastjes aan alle vier de zijden 

en de vogels kunnen er vrij kiezen, 80 van de 160 

kastjes zijn jaarlijks bewoond. 

 

Dan Erich Kaiser uit Kronberg bij Frankfurt. In 

1958 is hij bij David Lack op bezoek geweest en 

mocht van hem een dag lang op de zolder 

doorbrengen. Het heeft zijn verdere leven bepaald. 

Thuisgekomen startte hij een project in zijn eigen 

huis. Na 47 jaar broeden er jaarlijks 45 paartjes.  
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Zijn vrouw heeft inmiddels een verbod op verdere 

uitbreiding uitgevaardigd. Erich heeft een immense 

kennis opgebouwd. Hij vangt niet-broeders 

met een klapnet aan de gevel en merkt ze met 

tippex. Zo ontdekte hij dat sommige vogels er 

vier jaar over doen voordat zij een broedplaats 

hebben veroverd.  

 Ook zet hij zonder probleem jonge vogels die 

elders uit een nest zijn gevallen en hem 

worden aangeboden in een nest met jongen van 

dezelfde leeftijd in zijn huis. „Ze kunnen toch 

niet tellen…‟. Hij toont een mooie foto van een 

Gierzwaluw met een witte buik. 

Vogeltwitchers zouden hier hoog in de lucht 

knap opgewonden van raken. Veel zeldzame 

Gierzwaluwsoorten hebben tenslotte een witte 

buik. Maar dit is gewoon een gril van moeder 

natuur.  

Voor de toekomst van het onderzoek gaan we 

naar Zweden. Op de universiteit van Lund zijn 

geolocators ontwikkeld van maar 0,6 gram! Dit is 

een soort miniminicomputertje dat op de rug van 

een vogel wordt bevestigd. Het kan een aantal data 

registreren, bijvoorbeeld de daglengte. Hieruit kan 

men tot op ongeveer 50 kilometer nauwkeurig 

berekenen waar een vogel zich op een bepaald 

moment bevindt. Wel moeten de vogels na een jaar 

worden teruggevangen om de geolocators te 

kunnen „uitlezen‟. Niks geen dure 

satellietprogramma‟s die tienduizenden euro‟s 

kosten. Voor dit experiment heeft Jan Holmgren de 

vogels uit zijn kolonie ter beschikking gesteld. 

Daar zijn in 2009 zes broedvogels opgetuigd met 

een minikastje op hun rug. Spannend natuurlijk, 

maar de vogels leken er geen last van te hebben en 

brachten allemaal succesvol 

jongen groot. En daarna op 

weg naar het onmetelijke 

Afrika. Zij zijn als het goed is 

nu weer onderweg naar Jan in 

Zuid-Zweden. Na terugkomst 

worden de vogels weer 

gevangen en dan hopen we 

voor het eerst iets te weten te 

komen van hun gedrag in de 

winter. Iedereen leurt met 

zijn e-mailadres bij Jan om 

het grote nieuws door te 

kunnen geven. Jan is daar 

gaarne toe bereid. Het verhaal 

wordt verteld door Lyndon 

Kearsly die resultaten laat 

zien van eenzelfde onderzoek 

bij Noordse Sterns. Zij 

kregen hun „rugzakje‟ in de 

kolonie bij Zackenberg in 

Noordoost Groenland. Hé, dat komt Jan en mij 

bekend voor!  

Op die plek doet Jeroen Reneerkens zijn 

drieteenstrandloperonderzoek. Een jaar later 

werden de sterns weer op het nest teruggevangen 

en de rugzakjes uitgelezen. Er ging letterlijk een 

wereld open! De vogels bleken na de broedtijd met 

zijn allen zo‟n zes weken lang op een klein plekje 

midden op de Noord-Atlantische te bivakkeren, 

kennelijk een goede plek om te foerageren en te 

ruien. Daarna vlogen zij door richting Antarctica. 

Sommigen reisden helemaal tot de Australische 

westkust om in het voorjaar via de Afrikaanse 

westkust en de Noordamerikaanse oostkust weer 

naar dezelfde nestplaats op Groenland te vliegen. 

Wat een kanjers! We worden nog nieuwsgieriger 

naar de vogels van Jan Holmgren. 

Gierzwaluwkolonie op zolder bij Erich Kaiser in Kronberg.     foto: Erich Kaiser 

Gierzwaluw met witte buik.   foto: Erich Kaiser 
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Het is een hele omschakeling naar de lezing van 

Mauro Ferri uit Italië. Hij is geïnteresseerd in 

vogeltorens. Hierin broedden wilde vogels 

waarvan de jongen verdwenen in de pot. 

Verlekkerd laat de omvangrijke Italiaan een foto 

zien van een toren waaruit vroeger wel 17 kilo 

gierzwaluwvlees werd geoogst in één seizoen. 

Maar Mauro blijkt de toren nu te gebruiken voor 

onderzoek. Alle vogels worden geringd, en het zijn 

er velen. Inmiddels is hij via vele antieke 

schilderijen op zoek naar meer torens. Want 

hedentendage worden alle openingen juist 

afgedicht om de vogels buiten te houden. Mauro 

probeert dat te voorkomen en de grote kolonies te 

behouden. 

Oeps, Jan we moeten vertrekken, anders missen we 

het vliegtuig. We sluipen naar voren, bedanken 

Ulrich heel hartelijk voor zijn prachtige initiatief 

en horen al van een vervolg op dit seminar, 

mogelijk in Eilat in Israel. We kijken elkaar aan en 

denken hetzelfde: Gaan we dan ook 

paragliden…… 

Moe maar zeer voldaan en met veel nieuwe 

informatie en contacten keren we in Noordwijk 

terug. Tenslotte een tip: Loop eerst even door je 

spamfilter voordat je alles weggooit……… 

 

Hein Verkade 

 

 

Plantengroei in de nieuwe duinen in 2009 
 
Jelle van Dijk 

 

In de winter van 2007/2008 werd de 'zwakke 

schakel Noordwijk' onder handen genomen. Dit 

resulteerde in een dijk langs de Koningin 

Wilhelminaboulevard met daarvoor een nieuwe 

duinstrook van 60-80 meter breedte. Het zand voor 

deze nieuwe duinen was opgezogen van een plek 

op 20 km uit de kust. Met dit zand werden dus 

beslist geen zaden of plantendelen van elders 

aangevoerd. Vandaar dat met grote belangstelling 

naar de eerste pioniers in dit zand gekeken werd. In 

de Strandloper van december 2008 heb ik verslag 

gedaan van de vegetatie die zich in de eerste zomer 

na de werkzaamheden in de nieuwe duinstrook 

ontwikkelde. In totaal wisten 110 verschillende 

soorten planten zich in dit nieuwe gebied te 

vestigen. Hierbij waren bijzondere soorten als Gele 

hoornpapaver, Strandmelde en Bilzenkruid. 

Gelet op het voorgaande waren de verwachtingen 

in 2009 hoog gespannen. Zouden de honderden 

kiemplanten van de Blauwe zeedistel dit jaar 

uitgroeien tot prachtige bloeiende planten?  En 

welke nieuwe soorten zouden zich in 2009 hier 

gaan vestigen. Met deze gedachten in het hoofd 

ging ik op 21 juli 2009 zigzaggend de gehele 

duinstrook door. Het resultaat was enigszins 

teleurstellend. Hier en daar waren inderdaad 

Blauwe zeedistels in bloei gekomen, maar van een 

zee van blauwe bloemen was in het geheel geen 

sprake. Ook de Zeeraket, die in 2008 enkele weken 

lang deze duinen lichtpaars kleurde, was nu 

nauwelijks meer te vinden. Verder viel het met 

nieuwe soorten in 2009 ook wat tegen.  

De oorzaak hiervan moet gezocht worden in het 

droge voorjaar van 2009. Hierdoor ontkiemde het 

overal aanwezige zaad van de Zeeraket niet en 

bleef de soort vrijwel onzichtbaar. Ook zaad dat in 

het winterhalfjaar ongetwijfeld was binnen 

gewaaid, kwam door de droogte in het voorjaar 

niet of nauwelijks tot ontwikkeling. Bovendien 

was er in de strook die aan het strand grenst 

behoorlijk wat zand vanaf het strand 

binnengewaaid. Dit nieuwe zand zal voor een deel 

de zaadbank van vorig jaar hebben afgedekt. 

Alleen het reeds aanwezige Helmgras was door de 

nieuwe zandlaag heen gegroeid. 

 
Wondklaver  

 

Wat direct opviel op veel plaatsen, was de 

uitbundige groei van klaversoorten. Veel 

klaversoorten maken een lange penwortel en zijn 

hierdoor niet zo gevoelig voor droogte als planten 

die oppervlakkig wortelen. Door het vrijwel 

ontbreken van concurrentie in het vrijwel 

onbegroeide gebied om hen heen, konden deze 

planten uitgroeien tot enorme rozetten van een 

halve meter of meer. Opvallende soorten in dit 

verband waren Gewone rolklaver, Hopklaver, 

Hazenpootje en Wondklaver. De laatste soort deed 
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het vooral heel goed op de helling voor Huis ter 

Duin. Hier vormde deze soort rozetten met een 

doorsnede van meer dan een meter. 

Ook andere meerjarige planten deden het relatief 

goed. Zo was op veel plaatsen het Jakobskruiskruid 

te zien en ook Bitterkruid, een gele composiet met 

paardenbloemachtige bloeiwijzen, was veel 

talrijker dan in 2008. Ook het Schermhavikskruid, 

in 2008 alleen met wat kiemplanten aanwezig, 

toonde nu op veel plaatsen zijn gele bloemen. De 

Wilde peen, ook in het bezit van een stevige 

penwortel, had duidelijk geen last van de droogte 

gehad en was in 2009 veel prominenter aanwezig 

dan in het jaar daarvoor. Verder vielen de nieuwe 

vestigingen van het Vlasbekje op. Uit het 

voorgaande is duidelijk dat vooral de echte 

duinplanten, met een flink wortelstelsel, zich goed 

wisten uit te breiden. 

Van de bijzondere soorten van 2008 was de Gele 

hoornpapaver gemakkelijk terug te vinden. Deze 

tweejarige plant had in 2008 een mooi rozet 

gevormd en was in 2009 in bloei gekomen. De 

Zeepostelein was nu op wat meer plekken te zien 

dan een jaar eerder. Een mooie vondst was de 

bloeiende Kleine teunisbloem. Deze soort is 

zeldzaam langs de Hollandse kust, maar komt op 

sommige Waddeneilanden massaal in de zeereep 

voor.  

De fraaiste begroeiing was te vinden voor Huis ter 

Duin. Het zand dat hier ligt, is niet afkomstig van 

de Noordzeebodem, maar van een plek zo'n 100 

meter landinwaarts. Direct na voltooiing van de 

kustversterking liet de directie van het hotel aan de 

landzijde een enorme parkeergarage aanleggen. 

Het zand dat hierdoor vrij kwam werd allemaal aan 

de zeezijde op het reeds eerder opgespoten zeezand 

gestort. Juist op deze gedeelten was een 

verbluffende vegetatie tot ontwikkeling gekomen. 

Vele honderden Middelste teunisbloemen waren 

opgeschoten en enorme rozetten van Wondklaver 

kleurden de bodem geel. Opvallend was de 

uitbundige groei van het Bitterkruid. Tot mijn 

grote verbazing hadden zich hier zelfs al enkele 

Bitterkruidbremrapen gevestigd! Deze parasiet 

komt talrijk voor in de Coepelduynen, maar ik had 

hem in deze nieuwe omgeving nog lang niet 

verwacht. Het Slangenkruid, nog vrijwel 

ontbrekend in de rest van de nieuwe duinen, 

groeide voor Huis ter Duin uitbundig. 

 
de Bitterkruidbremraap en het Bitterkruid 
 

In 2009 hebben de diepwortelende duinplanten het 

dus duidelijk goed gedaan. Heel benieuwd wat de 

zomer van 2010 zal brengen. Het zag er 

aanvankelijk naar uit dat ook dit voorjaar erg droog 

zou blijven, want maart en vooral april gaven 

weinig neerslag. Of de overvloedige regen van 2 

en 3 mei tot mooie vegetaties zal leiden, zal 

duidelijk geworden zijn als deze Strandloper op uw 

deurmat valt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleine teunisbloem 
 
 

Foto’s: Jelle van Dijk  
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Nieuwe kansen voor weidevogelgroep Bollenstreek. 
 

Op  initiatief van Pieter Balkenende, 

regiocoördinator  Duin- en  Bollenstreek van 

Landschapsbeheer Zuid-Holland, werd op 17 maart 

j.l. een bijeenkomst georganiseerd in het Jan 

Verwey Natuurcentrum over de stand van zaken 

bij de weidevogelgroep Bollenstreek. 

Aanleiding  voor deze bijeenkomst, die tevens 

werd bijgewoond door Jelle van Dijk, was een 

recente uitbreiding van deze groep met  2 nieuwe 

vrijwilligers, die na een  gevolgde cursus graag aan 

de slag wilden met het zoeken naar nesten van 

weidevogels in de Bollenstreek. 

Door  een  6-tal vrijwilligers  wordt er reeds  vele  

jaren  aan weidevogelbescherming  gedaan  in  een 

aantal gebieden binnen de Bollenstreek ter grootte 

van 40 ha. 

Probleem was wel  dat  voor  de nieuwelingen  

andere weidegebieden  moesten  worden gevonden 

om hun  werkzaamheden  te  laten  uitvoeren. Door  

Landschapsbeheer was in Voorhout toestemming 

van een  agrariër verkregen om  in de 

Boekhorstpolder, de Roode molenpolder en de 

Elsgeesterpolder  ten Oosten van de Leidsche 

Vaart naar nesten te mogen  zoeken, en  indien  

nodig  te markeren. 

Ook kregen de nieuwe vrijwilligers toestemming  

om  in de Vosse- en Weerlanerpolder in Hillegom 

aan de slag  te gaan. De  totale  grootte  van  deze  

nieuwe gebieden  omvat  ongeveer 75 ha grasland. 

Op  24 maart is in  de nieuwe  gebieden  gestart  

met het zoeken naar nesten van weidevogels.  

 
Foto: Piet Broekhof 
 

Vooral door de koude nachten was het gras aan de 

korte kant en konden met name de nesten van de 

Kievit erg makkelijk worden opgespoord. In de 

loop van april werden ook een aantal nesten van de 

Grutto en de Tureluur gevonden, maar door het 

hoger worden van het gras werd het wel steeds 

moeilijker om weer nieuwe nesten van vooral de 

tureluur te vinden. 

Tijdens de nestcontroles zijn ook regelmatig 

Watersnippen en Gele Kwikstaarten waargenomen, 

maar hiervan zijn tot nog toe geen nesten 

aangetroffen.  

 

Uit  het onderstaande  overzicht blijkt  dat vooral 

polder  Elsgeest en de Oude Weerlanerpolder 

interessante gebieden zijn voor de weidevogels. 

Hoopgevend  is  dat  in  deze  2 gebieden heel 

wat nesten van de Grutto en Tureluur  zijn  

gevonden. De  Weerlanerpolder  is  een  bijzonder 

gebied vanwege een aantal ruige percelen, waar 

verschillende  soorten  ganzen  en eenden hun 

nesten hebben neergelegd. Er zijn plannen om dit 

gebied als  natuurgebied aan te wijzen, maar ook is 

er sprake van ruiterpaden, fietspaden  en  een  

struinroute  binnen  dit vogelrijke gebied. 

 

  Totaal Aantal Aantal Aantal Aantal 

   Boekhorst 
 Roode-

molen Elsgeest   Weerlaan 

Kievit  88 24 3 10 51 

Grutto  35 5 5 10 15 

Tureluur  36 3 2 12 19 

Meerkoet  19       19 

Wilde eend 17   1   16 

Scholekster 11 1 2 1 7 

Slobeend  5       5 

Grauwe gans 3       3 

Canadese Gans 3       3 

Krakeend  2       2 

Nijlgans  1       1 

            

Totaal  220 33 13 33 141 

            

Gevonden nesten in de nieuwe gebieden per 5 mei 2010 

 

Hopelijk  zal  bij  de  plaatsbepaling  van deze 

elementen  rekening worden gehouden  met het 

zoveel mogelijk  intact  laten van  dit waardevolle 

broedgebied. De vrijwilligers van dit gebied 

hebben inmiddels  al  hun  stem  laten  horen bij de 

gemeente  Hillegom om  hieraan de nodige 

aandacht  te  schenken  bij  het  vaststellen van  de 

ligging van bovengenoemde voorzieningen. 

Het  op een verkeerde  wijze  doorsnijden  van  dit 

gebied  zal  ongetwijfeld  het einde  van  de 

aanwezigheid van een groot deel van de nu  

aangetroffen weidevogels betekenen. Hopelijk zal 

het zover niet komen, en blijft er genoeg werk aan 

de winkel voor ons. 

 

Namens Weidevogelgroep Bollenstreek 

Johan van Tol
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W.Andelaar           

 

Vandaag kwam er een man in de boekwinkel van 

mijn zoon. Hij zocht een vogelgids om de vogels in 

zijn tuin op naam te kunnen brengen. `Heb je dat 

boekje met dat drukknoopje nog` was zijn vraag. 

Hij is niet de enige die op zoek was naar, Zien is 

Kennen, het vogelboekje van Nol Binsbergen.  

In de loop der jaren zijn er tientallen over de 

toonbank gegaan. Wat is er toch met dit wat 

simpele gidsje dat het de tijden doorstaat?  

     

Het kwam in 1937 uit en koste in die crisistijd 

bijna vijf gulden, een half weekloon, en was de 

eerste Nederlandse zakgids voor vogels. Het 

beleefde tien drukken waarbij ruim 

honderdduizend exemplaren van de persen rolden. 

Zorgde het drukknoopje voor de ongekende 

populariteit dat het boekje ondervond? Of het 

handige langwerpige formaat? Ongetwijfeld 

hebben ook de tekeningen van Rein Stuurman aan 

het succes van het boekje bijgedragen. Je zou de 

tekeningen misschien wat onbeholpen kunnen 

noemen, maar ze gaven de kenmerken van de 

vogels wel goed weer. In elk geval is duidelijk dat 

hij naar de natuur tekende en niet, zoals veel van 

zijn voorgangers, naar opgezette beesten.  

     

Nol Binsbergen is net als zijn medeschrijver Mooij 

vrijwel vergeten, maar dat geldt niet voor 

Stuurman. In 2005 werd een expositie van zijn 

tekeningen in Zaandam gehouden. Daarbij kwam 

tevens een boek over hem uit : Rein Stuurman, de 

vogelschilder van Zien is Kennen. Een leuk boek 

dat iedere vogelaar eigenlijk in de 

kast moet hebben. Al was het alleen 

maar om de fraaie plaat van de 

Wielewaal die levensgroot is 

afgebeeld.  

    

Een belangrijk deel van het boek 

bestaat uit stukjes uit het 

natuurdagboek dat Stuurman bijhield.  

Op 30 april 1933 noteerde hij: 

Heden, zondag, met Jan de Boer 

naar de Vogelenzangse Water-

leidingduinen geweest. Het is een 

gemeen eind weg, maar de moeite 

wordt rijk beloond. De entree langs 

het honderdjarige eikenbos, over het 

karrenspoorwegje, is voor een 

Zaankanter geweldig. Zagen: 

Kauwtjes (nestelend), Gaaien, 

Wulpen, Scholeksters, Pimpel- en 

Koolmezen, Kieften, Vinken, Reigers, 

Merels, Koeten en Boerenzwaluwen. 

In de duinen is het prachtig, 

afwisselend hakhout, dennen, 

struiken (vlier). Lijsternest met 4 

groenig-blauwe eieren. 

 

Zo, nu hoort u eens van een ander dat 

onze duinen zo mooi zijn! 
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Aandacht voor natuur en landschap in de regio 
 
Jelle van Dijk 

 

Dat we in een dichtbevolkt stuk van Nederland 

wonen, is voor iedereen duidelijk. Dorpen en 

bedrijventerreinen breiden uit, waardoor de open 

ruimte onder druk komt te staan. Meer woningen 

en bedrijven zorgen voor meer verkeer, waardoor 

de roep om nieuwe wegen sterker wordt. De 

aanwijzing van de Duin- en Bollenstreek tot 

Greenport zal leiden tot schaalvergroting in de 

bollenteelt en tot herstructurering en uitbreiding 

van de glastuinbouw.   

Gelukkig zijn er in onze regio verenigingen die 

zich inzetten voor het behoud van natuur en 

landschap. Dat zijn niet alleen typische 

natuurverenigingen zoals Natuurvereniging de 

Bollenstreek (Lisse) en de Vereniging voor Natuur- 

en Vogelbescherming Noordwijk, maar ook 

leefbaarheidsverenigingen zoals de Vereniging 

Betrokken Teylingers en de Vereniging 

Dorpsbehoud Noordwijkerhout. 

Begin jaren negentig is het 

Milieu Overleg Duin- en 

Bollenstreek (MODB) tot 

stand gekomen, het 

samenwerkingsorgaan van 

verenigingen in de regio die 

zich met milieu, natuur, 

landschap en leefbaarheid 

bezig houden. Vanaf het 

begin heeft het MODB 

geprobeerd de 

ontwikkelingen in de regio 

zo goed mogelijk te volgen 

en waar nodig tegengas te 

geven. Ook werd door 

deelname aan overleg-

structuren geprobeerd op de 

juiste plaatsen invloed uit te 

oefenen.  

Een belangrijke stap in de 

regionale ontwikkeling was 

het Pact van Teylingen           

(1996), waarin de 

gemeenten en de provincie 

toezeggingen deden over de 

toekomst van de regio. Wat hier over natuur en 

landschap is afgesproken, zou zonder de inbreng 

van het MODB niet tot stand zijn gekomen. 

Zaken waarbij het MODB in meer recente tijd 

betrokken is geweest zijn: 

- masterplan Keukenhof 

- woningbouw op vliegveld Valkenburg 

- glastuinbouw in de Elsgeesterpolder 

- structuurvisie van de Greenport Duin- en     

Bollenstreek 

Natuurlijk zijn er allerlei zaken die heel goed door 

de plaatselijke verenigingen behartigd kunnen 

worden. In andere zaken blijkt, dat juist het 

optreden van het MODB tot wijziging van de 

plannen heeft geleid. Het MODB wordt serieus 

genomen.  Dit komt doordat het MODB altijd 

bereid is geweest naar alternatieven te zoeken. 

Daarbij komt dat het MODB ook deelneemt aan 

overlegstructuren zoals momenteel het regulaire 

overleg met de gemeentelijke ambtenaren voor 

ruimtelijke ordening in regionaal verband 

(Greenporthouse). 

In de regio wordt nauw samengewerkt met 

verwante instanties zoals de stichting Het Zuid-

Hollands Landschap, stichting Duinbehoud en het 

Cultuur-Historisch Genootschap Duin- en 

Bollenstreek. 

Sinds korte tijd heeft het MODB ook een eigen 

website: www.modb.nl.  Hier is uitgebreider dan 

hierboven te lezen waar het MODB voor staat en 

waarmee het MODB in de afgelopen jaren bezig is 

geweest.  

Ook is daar te lezen, welke verenigingen in het 

MODB participeren.
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WADDENEXCURSIE  2010 
 

De jaarlijkse waddenexcursie gaat dit jaar naar een bekende en vertrouwde bestemming: het bij 

iedereen zeer geliefde eiland Vlieland, waar wij het weekend van 10 t/m 12 september zullen 

doorbrengen in vakantieverblijf Twest Endt op de grens van dorp, duin en wad.  

We vertrekken vrijdag aan het eind van de middag en hopen zondagavond weer thuis te zijn.Voor 

de zaterdag en zondag worden fietsen gehuurd.  

Het traditionele waddenweekend is altijd een van de hoogtepunten uit het verenigingsjaar en biedt 

naast de waarneming van een groot aantal vogels, planten, vlinders en paddestoelen ook de 

mogelijkheid met de eigen leden nader kennis te maken.  

De meer deskundige leden willen hun kennis daarbij graag delen met de nog beginnende 

waarnemer. 

U begrijpt deze kans mag u niet voorbij laten gaan. Meldt u daarom snel aan – het maximum aantal 

deelnemers is ca.30 – bij voorkeur voor half juli door overmaking van  een bedrag van  

 €  95.00 op rekeningnummer 2573795 ten name van  Vereniging v Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk onder vermelding van Waddenexcursie 2010 en uw naam. 

Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van het betreffende bedrag. 

 

Om de organisatie soepeler te laten verlopen wil ik u vragen zich bij voorkeur ook per e-mail bij 

mij op te geven. 

Voor zover van toepassing ontvang ik daarbij graag de volgende gegevens: 

- Wilt u chauffeur zijn (vergoeding benzine/parkeerkosten) 

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

- Neemt u uw eigen fiets mee naar Vlieland 

 

Koene Vegter 

Golfweg 39, 2202 JH Noordwijk  

071-3615044 

koenevegter@planet.nl 

    

 
 

mailto:koenevegter@tiscali.nl
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Opvallende waarnemingen januari-maart 2010 
 
Peter Spierenburg 
 

Ganzen! 

Begin januari zaten we volop in de winter. 

Sneeuwval teisterde het land en in het oosten en 

noorden van het land lag wekenlang een 

sneeuwdek. Aan de Zuid-Hollandse kust bleven de 

omstandigheden naar verhouding mild en kregen 

we minder sneeuw dan elders in het land. De 

sneeuw bracht onder andere ganzen in beweging. 

Ze verschenen in grote aantallen in onze regio. Een 

zeldzaam verschijnsel dat we voor het laatst 30 jaar 

geleden hebben gezien, in de legendarische strenge 

winter van 1978/1979. Een eerste teken dat er iets 

aan de hand was en dat deed herinneren aan 

1978/1979 was het verschijnen van 

Witbuikrotganzen. Vanaf 7 januari vlogen er met 

enige regelmaat groepjes langs de zeetrekhut. Deze 

vogels overwinteren normaal gesproken in 

Denemarken en Engeland, maar waren nu op drift 

geraakt. Op zoek naar geschikte pleisterplaatsen 

streken enkele groepen neer bij de stenen van de 

Katwijkse Uitwatering, met maximaal een groep 

van maar liefst 26 vogels op 31 januari. Helaas was 

het strand hier te druk voor een langer verblijf en 

vertrokken de vogels steeds weer snel. In de 

polders verschenen de eerste ganzen aan de grond 

op 10 januari: een groepje 

Toendrarietganzen in de 

Hoogeveense Polder en enkele 

tientallen Brand- en Kolganzen 

in de Elsgeesterpolder. Deze 

waren in beide gevallen 

vergezeld door Grauwe Ganzen. 

Dit bleek een voorproefje van 

het spektakel van 15 en 16 

januari toen er maar liefst 9 

soorten ganzen (exclusief 

Nijlgans) in de Elsgeesterpolder 

aanwezig waren. Een aantal dat 

in een verenigingsexcursie naar 

ganzengebieden in Zeeland of 

Friesland nog nooit gehaald is! 

Op 16 januari liepen hier 6 

Witbuikrotganzen, 6 Rotganzen, 

105 Brandganzen, ca. 100 

Canadese Ganzen, 72 Grauwe 

Ganzen, 20 Kolganzen,  

15 Toendrarietganzen, 4 Taigarietganzen en 292 

Kleine Rietganzen. In de daarop volgende dagen 

verkaste deze groep grotendeels naar de 

Boekhorstpolder, waar met name het aantal 

Kolganzen nog flink opliep (tot meer dan 3000). 

Maar tot begin februari bleven er ook in de 

Elsgeesterpolder en Polder Hoogeweg ganzen 

aanwezig. De Toendrarietganzen bleven zelfs tot 

eind februari. Bijzonder waren met name de Kleine 

Rietganzen die bijna 3 weken (van 15 januari t/m 3 

februari) honkvast in de Elsgeesterpolder zaten, 

met maximaal 390 vogels aanwezig. Enkele van 

deze ganzen waren individueel herkenbaar dankzij 

de halsbanden die ze droegen van een Deens 

ringproject. Zoals verwacht waren het vogels van 

de Spitsbergen populatie. Deze doen in de winter 

een aantal vaste pleisterplaatsen in Denemarken, 

Friesland en België (Damme) aan. Eén van de 

geringde vogels was eerder vooral in Friesland 

gesignaleerd. „Onze‟ Kleine Rietganzen waren dus 

waarschijnlijk uitgeweken voor het sneeuwdek in 

Friesland.  

 

Veel discussie gaven de Taigarietganzen. Vanwege 

de variatie in kenmerken van de nauw verwante 

Toendrarietgans is dit een soort die moeilijk met 

zekerheid te determineren is. Een aantal keer werd 

een klein groepje gezien van karakteristieke 

taiga‟s. Helaas lukte het niet iedereen om ganzen 

met overtuigende kenmerken te vinden, wat veel 

voer voor discussie opleverde. Ook in de winter 

van 1978/79 verschenen er Taigarietganzen in onze 

regio. 

 

De toevloed aan ganzen bracht ook een nieuwe 

soort voor Noordwijk. Op 9 januari dook er een 

Roodhalsgans op bij één van de gerstveldjes bij het 

Oosterduinse Meer. Deze vogels voegde zich daar 

Canadese Gans   foto: Jan Hendriks 
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bij de Nijlganzen en eenden die zich massaal te 

goed deden aan de graankorrels in het veldje. 

 

Zwarte Ibis 

Op 2 januari vond Dennis van der Niet op een 

onverwachte plek een vogel die in de weken 

daarna veel publiek zou trekken. In een slootje bij 

de Kraaierslaan zocht een onvolwassen Zwarte Ibis 

naar voedsel. De vogel was tot dichtbij te 

benaderen. Aan de overkant van de Noordzee in 

Groot-Brittanië, heeft er afgelopen herfst een 

opvallende influx van Zwarte Ibissen plaats 

gevonden. Het ging daar om enkele tientallen 

vogels, verspreid over het Groot-Brittanië. 

Geringde vogels wezen op een herkomst uit 

Spanje. In de eerste dagen van januari had Groot-

Brittanië te maken met zware sneeuwval. Mogelijk 

is de vogel van de Kraaierslaan op dat moment 

uitgeweken en heeft de oversteek gemaakt. Bij 

aankomst aan onze kust heeft hij blijkbaar het 

eerste ijsvrije slootje opgezocht. Het bleek hier 

goed toeven. De vele waarnemers zagen hem in 

hoog tempo slakjes en stekelbaarsjes naar binnen 

werken. Van 3 januari t/m 6 maart bleef de vogel 

te zien in de Noordzijderpolder. Hij zat daarbij 

eerst steeds langs de Kraaierslaan, maar vanaf 24 

januari vooral ook in slootjes meer naar het zuiden 

waar hij lastiger te vinden was. 

 

De vogel trok de nodige belangstelling. In totaal 

voerden 262 verschillende waarnemers de vogel in 

op www.waarneming.nl.  Velen van hen namen de 

gelegenheid te baat om ook een aantal andere leuke 

plekken langs te gaan. In kwelslootjes in het 

Langeveld en bij de St Bavo waren Bokjes, 

Watersnippen en grote aantallen Houtsnippen te 

zien. De gerstveldjes (zie vorige Strandloper) 

herbergden een groep Geelgorzen en andere 

zaadeters zoals Kneuen en 

Groenlingen. Op het 

gerstveldje langs de 

Kraaierslaan ging het om een 

bijzonder grote wintergroep 

van 200-300 Kneuen. Ook 

zwierven er één of meerdere 

Roerdompen rond. De Bonte 

Kraai die dit jaar opnieuw 

overwinterde in het 

Langeveld is ook een soort 

die veel vogelaars graag even 

meepikken. 

Vroege voorjaarswaar-

nemingen 

Na de koude winter verraste 

maart ons met een aantal 

zachte dagen in derde week 

van de maand. Een sterke 

zuidelijke stroming bracht 

een aantal voorjaarsgasten al 

vroeg naar onze omgeving. De eerste Kleine 

Plevier (18 maart), Tapuit (21 maart), 

Boerenzwaluw (23 maart) en Fitis (26 maart) 

arriveerden opvallend vroeg. In dezelfde stroming 

kwam ook een Oeverzwaluw mee. Jelle van Dijk 

zag deze op 18 maart boven zee. Dit is de vroegste 

ooit voor Noordwijk (eerdere vroegste datum 4 

april). Dat gold ook voor de Gierzwaluw die 

Menno van Duijn op 31 maart over Rijnsoever 

(Katwijk) zag vliegen (eerdere vroegste datum 13 

april). Relatief laat was de Grote Stern (30 maart). 

Waarschijnlijk duurt het na de koude winter langer 

voordat het zeewater op temperatuur komt en 

vissen aan de wateroppervlakte komen. Op de 

website www.strandloper.nl zijn onder de knop 

“waarnemingen”  “overzichten”  fenologie, de 

aankomstdata van zomergasten in Noordwijk te 

vinden. 

 

Dit kwartaal is er een recordaantal waarnemingen 

in het archief terecht gekomen: meer dan 3200 

(exclusief dubbeltellingen). De invoer via 

www.waarneming.nl of via de www.strandloper.nl, 

blijkt veel mensen aan te spreken. In de periode dat 

we nog met papieren waarnemingenformulieren 

werkten was 500 waarnemingen voor een kwartaal 

een gebruikelijk aantal. Dat het er dit kwartaal wel 

bijzonder veel waren komt natuurlijk mede door de 

Zwarte Ibis en door de ganzen. Want ook 

waarnemingen van vogelaars van elders die onze 

streek bezoeken komen via www.waarneming.nl 

bij ons binnen. Meer waarnemingen en daarom is 

ook het overzicht dit keer wat langer uitgevallen. 

Zwarte Ibis  foto: Dennis van der Niet 2/1/2010 

http://www.strandloper.nl/
http://www.waarneming.nl/
http://www.strandloper.nl/
http://www.waarneming.nl/
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Veldwaarnemingen januari- maart 2010 
 

Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 

Kleine Zwaan 18 jan 15   Polder Hoogeweg - Koebosjes  NA  

Wilde Zwaan 19 feb 36  29 ad, 7 onv Oosterduinen bollenland  BB  

Taigarietgans 15 jan 13   Elsgeesterpolder  JD  

 

16 jan 4   Elsgeesterpolder  JD HS PH 

 

31 jan 5   Polder Hoogeweg - Koebosjes  JD  

Toendrarietgans 25 jan 240   Polder Hoogeweg - Koebosjes  NA JD 

Kleine Rietgans 15 jan 96   Elsgeesterpolder  NA  

 

16 jan 292   Elsgeesterpolder  JD HS BS ea 

 

28 jan 390   Elsgeesterpolder  JD ea 

 

03 feb 380   Elsgeesterpolder  HS  

 

04 feb 3760   zeetrekpost overvliegend NO 9-10u. JD  

Kolgans 25 jan 880   Polder Hoogeweg - Koebosjes  JD NA 

Brandgans 08 jan 6420   zeetrekpost overvliegend ZW 11.30-13.00u JD  

 

17 jan 600   Elsgeesterpolder  HV PS BB ea 

 

21 jan 7750   zeetrekpost overvliegend NO 9.30-10.30u JD KV 

 

25 jan 580   Elsgeesterpolder  JD NA 

Roodhalsgans 09 jan 1 onvolwassen Oosterduinen bollenland  RR PH PS 

Witbuikrotgans 07 jan 10   zeetrekpost overvliegend ZW  JD  

 

09 jan 17   zeetrekpost overvliegend ZW  JD  

 

09 jan 17   Buitenwatering  PS CZ 

 

10 jan 4   Buitenwatering  BB  

 

10 jan 4   zeetrekpost overvliegend ZW  JD  

 

15 jan 6   Elsgeesterpolder  NA  

 

16 jan 6   Elsgeesterpolder 5 ad, 1 onv BB HS JD ea 

 

21 jan 6   zeetrekpost overvliegend NO  JD KV 

 

24 jan 5   zeetrekpost overvliegend NO  JD PS 

 

31 jan 26   Buitenwatering  JD PJ ea 

 

01 feb 3   Buitenwatering  WNL  

 

15 feb 2   zeetrekpost overvliegend NO  JD  

Rotgans 16 jan 6   Elsgeesterpolder  HV HS ea 

Grote Zee-eend 11 mrt 8   zeetrekpost overvliegend NO  JD  

Nonnetje 10 jan 1 vrouw Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JD  

 

23 jan 1 vrouw Kloosterschuur  WR  

 

27 jan 12   zeetrekpost overvliegend NO één groepje JD  

Grote Zaagbek 12 jan 6 2 m, 4 vr  Oosterduinse Meer  BB  

 

27 jan 13  11 m & 2 vr bedrijventerrein 't Heen, verspreid over de Rijn ML  

 

16 feb 2 m & vr Zwetterpolder - Fagelsloot  KV  

Middelste Zaagbek 17 jan 1   bedrijventerrein 't Heen  PS  

Krakeend 16 jan 700   Elsgeesterpolder  PH HS ea 

 

16 jan 980   Polder Hoogeweg - Koebosjes  JD  

 

16 jan 1095   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JD  

Smient 08 jan 2873   zeetrekpost overvliegend ZW 11.30-13.00u JD  

 

10 jan 1080   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JD  

 

17 jan 1880   Oosterduinse Meer  JD  

Wilde Eend 02 jan 958   Oosterduinse Meer  JD  

Pijlstaart 09 jan 2 m  & vr  Polder Het Langeveld  RR  

Zomertaling 18 mrt 3 man strand overvliegend N  BB  

Wintertaling 15 mrt 220   zeetrekpost overvliegend NO 7.30-9.30u JD  

Parelduiker 15 mrt 2   zeetrekpost overvliegend NO  JD  

IJsduiker 14 mrt 1   zeetrekpost overvl. NO met Roodkeelduiker JD PS 

Dodaars 10 jan 9   Oosterduinse Meer  HS  

Fuut 11 jan 2480   Telpost Savoy  NA  

 

04 feb 2370   zeetrekpost in zee voor de telpost JD  

 

20 feb 4100   in zee Uitwatering-Noordwijk PS  
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 

    

  

Roerdomp 03 jan 1   Oosterduinse Meer overvliegend  KV  

 

09 jan 1   Polder Het Langeveld   RR  

 

14 jan 1   Oosterduinen bollenland  BB NO 

 

17 jan 1   Elsgeesterpolder  WNL  

Kleine Zilverreiger 02 jan 1   Elsgeesterpolder  JD JW 

 

03 jan 1   Elsgeesterpolder  JW  

Grote Zilverreiger 17 jan 2   Polder Het Langeveld   JD ea 

 

18 jan 1   Polder Hoogeweg - Koebosjes  NA  

 

20 jan 1   Noordzijderpolder  JH  

 

16 feb 1   Vinkeveld (wijk)  JaW  

 

20 feb 1   Zwetterpolder - Fagelsloot  GC  

 

20 feb 1   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  GC RR 

 

22 feb 1   Elsgeesterpolder  GZ  

Zwarte Ibis 02 jan- 1   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  DN  

 

06 mrt 1   Noordzijderpolder - Duinweg  WNL  

Lepelaar 24 feb 1   Polder Hoogeweg - Koebosjes  JD  

 

25 mrt 1   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JF  

Rode Wouw 03 mrt 1   Noordwijk-Binnen - Boechorst overvliegend Z  BB  

 

21 mrt 1   Rijnsoever overvliegend ZW  MD  

Blauwe Kiekendief 16 jan 1 man Oosterduinen bollenland overvliegend ZW  WNL  

 

16 jan 1 vrouw Noordzijderpolder - Kraaierslaan jagend  ML ea 

 

16 jan 3  1 vr, 2 m Elsgeesterpolder  HS ea 

Havik 08 feb 1 man Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld baltsend  NA  

Ruigpootbuizerd 20 jan 1   Oud-Leeuwenhorst vanuit Polder Boekhorst JD  

Smelleken 03 jan 1 vrouw Polder Het Langeveld jagend Veldleeuweriken JD  

 

16 jan 2   Elsgeesterpolder  HS SH 

 

21 feb 1 vrouw Elsgeesterpolder jagend  RR  

Slechtvalk 03 jan 1   Elsgeesterpolder  MG  

 

24 jan 2  juv en adult Elsgeesterpolder  MD ea 

 

28 jan 2 vrouw Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JH  

 

31 jan 2 m & vr Polder Hoogeweg - Koebosjes  JD  

Meerkoet 06 jan 823   Hoogewegpolder - Noordwijkerhoek  NA  

Kraanvogel 25 feb 3   Rijnsoever overvliegend N  meerdere gehoord PS  

Kluut 07 mrt 2   zeetrekpost overvliegend NO  JD PS 

Kleine Plevier 18 mrt 3   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JD  

 

24 mrt 6   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JD  

 

26 mrt 3   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JF  

Bontbekplevier 04 mrt 1   Buitenwatering  BB  

Goudplevier 03 jan 60   Elsgeesterpolder  MG  

Kanoet 04 feb 37   Buitenwatering  CZ  

 

06 mrt 361   zeetrekpost overvliegend NO in 3 uur PS JD 

Drieteenstrandloper 03 feb 861   op strand tussen paal 81 en 71 HV  

 

04 feb 800   Noordduinen - strand tussen afrit 21 en 22 KV  

 

07 mrt 1100   strand  SS PB 

Paarse Strandloper 14 feb 1   Buitenwatering  WNL  

Bonte Strandloper 04 mrt 17   strand  BB  

 

06 mrt 806   zeetrekpost overvliegend NO in 3 uur PS JD 

Bokje 09 jan 4   Sint Bavo Verspreid langs sloot. WNL  

 

10 jan 4   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  WNL  

 

13 jan 5   Polder Het Langeveld   WNL  

Houtsnip 09 jan 28   Langeveld - natuurontwikkeling  WNL  

 

09 jan 72   Sint Bavo  WNL  

 

10 jan 11   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  WNL  

 

10 jan 25   Polder Het Langeveld   LP ea 

 

12 jan 106   Middengebied-zuid  HV  

 

13 jan 95   Offem  HV  

Grutto 02 jan 1   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JD  

 

12 mrt 1   Hoogewegpolder - Noordwijkerhoek  JD  
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 

Rosse Grutto 06 mrt 13   zeetrekpost overvliegend NO in 3 uur PS JD 

Tureluur 01 jan 2   s-Gravendijck  AM  

 

25 mrt 51   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  NA KV JF 

Witgat 01 jan 1   s-Gravendijck foeragerend  AM  

 

05 jan 1   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  WNL  

 

12 jan 2   Polder Het Langeveld   BB LP ea 

Grote Jager 05 jan 1   zeetrekpost overvliegend ZW  JD  

 

20 feb 1   zeetrekpost overvliegend NO  JD  

Zwartkopmeeuw 04 feb 1 adult zeetrekpost overvliegend NO  JD  

Kleine Mantelmeeuw 31 jan 3   Binnenwatering  AM JD 

Geelpootmeeuw 31 jan 1 adult Binnenwatering  JD  

Pontische Meeuw 31 jan 1 adult  Binnenwatering  BB  

 

07 mrt 3  1 ad  & 2 4kj strand  SS PB 

Kleine Burgemeester 31 mrt 1 eerste winter strand  SS PH 

Grote Stern 30 mrt 1   zeetrekpost overvliegend ZW  JD  

Visdief 25 mrt 2   zeetrekpost overvliegend NO  JD KV 

Holenduif 10 jan 1200   Oosterduinen bollenland  NA PH ea 

Kerkuil 26 mrt 1   Noordzijderpolder roepend  MW  

Steenuil 17 feb 1   De Klei op verkeersbord N206.  PB  

Gierzwaluw 30 mrt 1   Rijnsoever overvliegend ZW  MD  

IJsvogel 02 jan 1 vrouw Elsgeesterpolder  JW  

 

05 jan 1   Oosterduinse Meer  BB  

 

08 jan 1 vrouw Rijnsoever  JZ  

 

16 jan 1 man Polder Het Langeveld   WNL  

 

17 jan 2   Sint Bavo  NO  

Boomleeuwerik 09 jan 22   Vinkeveld  PS  

 

12 jan 30   Polder Het Langeveld   WNL  

 

14 feb 10   s-Gravendijck foeragerend  AM  

 

24 feb 2   Noordduinen - Duindamse Slag zingend  LP  

Veldleeuwerik 03 jan 420   Polder Het Langeveld   JD PS 

 

04 jan 320   Noordwijkerhoutsche Geest  JD  

 

05 jan 300   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  NA ea 

 

16 jan 700   Elsgeesterpolder  HS BS ea 

 

25 jan 480   Polder Hoogeweg - Koebosjes  JD  

Oeverzwaluw 18 mrt 1   zeetrekpost overvliegend ZW  JD  

 

25 mrt 2   zeetrekpost overvliegend ZW  JD  

Boerenzwaluw 23 mrt 1   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  JD  

Waterpieper 11 jan 2   Elsgeesterpolder  NA  

 

14 jan 2   Polder Het Langeveld   BB LP ea 

 

19 mrt 1   Bedrijventerrein Klei-Oost  BB  

Gele Kwikstaart 25 mrt 3   bedrijventerrein 't Heen overvliegend N  RR  

Grote Gele Kwikstaart 10 jan 1   Polder Het Langeveld   HS PH LP 

 

16 jan 1   Elsgeesterpolder  HS SH 

 

24 jan 1   Noordwijk-Binnen - Grashoek  ID  

Witte Kwikstaart 08 jan 1   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  WNL  

 

20 mrt 23   Bedrijventerrein Klei-Oost  WNL  

Rouwkwikstaart 07 mrt 1 vrouw Hoogewegpolder - Noordwijkerhoek  PS  

 

16 mrt 4   Bedrijventerrein Klei-Oost 3 m, 1 vr LP  

 

25 mrt 2   Polder Hoogeweg - Zuidwesthoek  KV NA 

Zwarte Roodstaart 07 feb 1 man s-Gravendijck foeragerend  AM  

 

16 mrt 1 man s-Gravendijck baltsend / zingend  LP  

Roodborsttapuit 02 mrt 1 man Noordduinen - Duindamse Slag  WNL  

Tapuit 21 mrt 1 man s-Gravendijck  CZ PS 

Kramsvogel 09 jan 2000   Noordwijkerhoutsche Geest bermen N206 WNL  

 

03 feb 1150   Polder Hoogeweg  JD  

Koperwiek 09 jan 1500   Noordwijkerhoutsche Geest bermen N206 WNL  

 

10 jan 325   Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld  NA  

Grote Lijster 06 jan 8   Polder Het Langeveld   WNL  

 

21 jan 5   Oud-Leeuwenhorst foeragerend  BB  
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Soort Datum Aantal Locatie Waarnemer 

Grote Lijster 28 mrt 1 man Klein-Leeuwenhorst baltsend / zingend  AM  

Tjiftjaf 27 jan 1   Noordwijk-Binnen  BB  

 

24 feb 1   Willem v.d. Bergh baltsend / zingend  NA  

 

17 mrt 1   Sint Bavo baltsend / zingend  MW  

Fitis 26 mrt 1   Noordduinen - Duindamse Slag  KV  

Vuurgoudhaan 24 feb 1   Duinpark  JD  

Boomklever 01 jan 1   Sancta Maria foeragerend  PH  

 

10 jan 1   Noordduinen - Aardbeidel  WNL  

Klapekster 20 feb 1 adult AWD - Starrenbroek  WNL  

 

04 mrt 1   Amsterdamse Waterleidingduinen - Wolfsveld  JD  

Bonte Kraai 04 jan 1   Polder Het Langeveld   WNL  

 

24 feb 1   Polder Het Langeveld   LP  

Groenling 08 jan 75   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  BS ea 

Kneu 09 jan 300   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  WNL  

Sneeuwgors 01 jan 2   Binnenwatering  PS CZ 

Geelgors 09 jan 38   Oosterduinen bollenland  PH PS 

 

17 jan 25   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  LP  

 

06 mrt 1   Noordzijderpolder - Kraaierslaan  BS  

Rietgors 08 jan 2   zeetrekpost foeragerend  JD  

 

09 jan 90   Langeveld - natuurontwikkeling  RR  

 

 

Zoogdieren 
Wezel 28-3-2010  1  Luchter Zeeduinen PS 

Egel 24-3-2010 1  Rijnsoever MD 

Gewone Zeehond 25-1-2010 47  Noordduinen – strand, zwemmend Z JJ HV 

 

 

Vlinders en libellen    

  Citroenvlinder 18 mrt 1  Hoornes WNL 

Dagpauwoog 19  mrt 1  Rijnsoever NA 

Kleine vos 21  mrt 1  's-Gravendijck PS e.a. 

Dagpauwoog 23  mrt 1  Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld NA 

Kleine vos 25  mrt 1  ESTEC SH 

Bruine Winterjuffer 23  mrt 1  Noordwijk (ZH) WNL 

 

 

Waarnemers 

AM Annelies Marijnis JD Jelle van Dijk NA Noël Aarts 

BB Bas v.d. Burg JF Jaap Faber NO Nina Olivari 

BS Bas van Schooten JH Jan Hendriks PB Pieter Baalbergen 

CZ Casper Zuyderduyn JW Jan Wierda PJ Pieter Jansen 

DN Dennis van der Niet JZ Jan Zuijderduijn PH Pel van Hattum 

GC Gab de Croock KV Koene Vegter PS Peter Spierenburg 

GZ Gerjan van Zuijlen LP Luuk Punt RG Reinder Genuït 

HV Hein Verkade MD Menno van Duijn RR René van Rossum 

HS Hans van Stijn MG Mariska de Graaff SS Sjaak Schilperoort 

ID Ineke van Dijk ML Maarten Langbroek WR Wim Remmelzwaal 

JaW Jantien Westerhof MW Maarten Wielstra WNL www.waarneming.nl 

      

 
 

 

 

 

http://www.waarneming.nl/
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VACATURES: 

 

Begeleider/ster buitenexcursies  

 

Veel scholen willen graag onder begeleiding van een natuurkenner een excursie maken met hun 

klas(sen) in het duin, op het strand of in het bos. Tijdens zo‟n excursie vertelt de vrijwilliger van 

alles over de omgeving, welke dieren/vogels er leven en wat hij voor bijzonders over deze dieren 

weet. Ook geeft hij/zij antwoord op vragen van de leerlingen. Op deze wijze beleven de kinderen de 

natuur “van dichtbij” en blijft alles veel beter „hangen‟. 

Affiniteit met de natuur en goed om kunnen gaan  met kinderen is natuurlijk een vereiste. Na een 

inwerkperiode, bestaande uit een paar keer meelopen en meeluisteren, doet u eigenlijk vanzelf de 

nodige ervaring en kennis op om ook zelf deze excursies te kunnen geven. 

We hebben geen „vaste werktijden‟, a.d.h.v. aanvragen van de scholen wordt een indeling van de 

vrijwilligers gemaakt. Een buitenexcursie duurt ca. 1 tot  1,5 uur.  

De excursie wordt als het even kan door 2 personen begeleid. 

Informatie bij: Ineke van Dijk, tel. 071-3616954 of 06-24599328 of per mail: 

vandijkineke@hotmail.com 
 

 

Begeleider/ster excursies in het “Jan Verwey Natuurcentrum”.  

 

Veel scholen brengen een bezoek aan het  “Jan Verwey Natuurcentrum” om op een leuke wijze 

kennis te maken met de natuur. Tijdens deze excursies kunnen de kinderen bijv. braakballen 

uitpluizen, spelletjes doen of opdrachtjes maken, die hen spelenderwijze wat meer bijbrengt over de 

natuur in onze omgeving. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers/sters die de kinderen tijdens deze 

activiteiten kunnen begeleiden. 

Affiniteit met de natuur en goed om kunnen gaan met kinderen is natuurlijk een vereiste. Na een 

inwerkperiode, die bestaat uit meekijken en meedoen tijdens deze excursies, doet u vanzelf de 

nodige kennis op. 

We hebben geen „vaste werktijden‟, a.d.h.v. aanvragen van de scholen wordt een indeling van de 

vrijwilligers gemaakt. Een schoolbezoek duurt ca. 1 tot  1,5 uur, u bent, met voorbereiden en 

opruimen erbij, ca. 2,5 uur per keer bezig. De excursies worden als het even kan door 2 personen 

begeleid. 

Informatie bij: Ineke van Dijk, tel. 071-3616954 of 06-24599328 of per mail: 

vandijkineke@hotmail.com 
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Lijst van werkgroepen en commissie 
 

Jeugdnatuurclub 

De jeugdnatuurclub organiseert excursies en activiteiten 

in het Jan Verwey Natuurcentrum speciaal gericht op de 

jeugd van 6 tot 12 jaar.  

Contactpersoon: Annet de Willigen Tel: 0252-221760 e-

mail: jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl 

  

Excursies 

Er worden regelmatig excursies georganiseerd. De 

bestemming kan de omgeving van Noordwijk zijn, maar 

ook natuurgebieden elders in Nederland of zelfs het 

buitenland.  Contactpersoon: Ruurd Eisenga 

Telefoon: 071-3618141 E-mail: r.eisenga@gmail.com 

  

Vogelwerkgroep 

De vogelwerkgroep doet onderzoek naar de vogelstand 

rond Noordwijk. Er worden broedvogel-inventarisaties, 

watervogel- en zeetrektellingen uitgevoerd. Voor 

beginnende vogelaars worden er cursussen 

georganiseerd. Contactpersoon: Jelle van Dijk  

Telefoon: 071-3610833  E-mail: dijkboom@planet.nl 

  

Paddestoelenwerkgroep 

De paddestoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal 

soorten paddestoelen dat in Noordwijk en omgeving 

voorkomt. Contactpersoon: Lutgarde Roelandt 

Telefoon: 071-3610396 

  

Mossenwerkgroep Hollands Duin 

(Samen met KNNV-afd. Leiden)  

De mossenwerkgroep houdt zich bezig met de mossen 

en korstmossen die rond Noordwijk te vinden zijn. 

Contactpersoon: Joop Kortselius  

Telefoon: 071-5172966 

  

Kerkuilen Werkgroep 

Met het plaatsen van nestkasten hoopt de werkgroep de 

vestiging van Kerkuilen in de regio een steuntje in de 

rug te geven. Contactpersoon: Mariska de Graaff 

Telefoon: 0252-211826; mobiel: 06- 14905960 

E-mail: mdegraaff.vanrootselaar@gmail.com 

  

Waarnemingenarchief 

De vereniging verzamelt waarnemingen van vogels, 

zoogdieren, vlinders en andere diersoorten. 

Waarnemingen kunnen onder meer via de website 

doorgegeven worden. Contactpersoon: Peter 

Spierenburg Tel: 071-4035136 E-mail: 

pjspierenburg@planet.nl 

  

Coördinatie bezoek Jan Verwey Natuurcentrum 

Het Jan Verwey Natuurcentrum biedt ruimte om 

scholen te ontvangen, lezingen te houden en educatie 

activiteiten te organiseren. Ook is er een maandelijkse 

inloopochtend. Contactpersoon: Ineke van Dijk  

Tel: 071-3616954 E-mail: vandijkineke@hotmail.com 

  

 

 

Beheercommissie Jan Verwey Natuurcentrum 

Voor het onderhoud van Jan Verwey Natuurcentrum 

wordt regelmatig beroep gedaan op klussers. 

Contactpersoon:Jan Jacobs  Telefoon: 071-3610396  

e-mail: Jan-Jacobs@zonnet.nl 

   

Jan Verwey bibliotheek 

De vereniging heeft een verzameling boeken op het 

gebied van vogels en natuur. Aan de basis van de 

verzameling staan de boeken die Jan Verwey aan de 

vereniging heeft nagelaten.  

Contactpersoon: Marian Zijderveld 

Telefoon: 071-3612726 

  

Educatie Werkgroep 

De Educatie Werkgroep coördineert de educatieve 

activiteiten van de vereniging zoals het scholenbezoek, 

de jeugdexcursies, het Herfstnatuurspel en de 

informatievoorziening in het Jan Verwey 

Natuurcentrum. Contactpersoon: Ineke van Dijk 

Tel: 071-3616954 E-mail: vandijkineke@hotmail.com 

  

Lezingen 

Van september t/m november en van januari t/m maart 

wordt er elke laatste vrijdagavond van de maand in het 

Jan Verwey Natuurcentrum een lezing gehouden over 

uiteenlopende natuuronderwerpen. Contactpersoon: 

Peter Spierenburg Telefoon: 071-4035136 

E-mail: pjspierenburg@planet.nl 

  

Natuurbeschermingszaken 

De vereniging volgt de ontwikkelingen die invloed 

kunnen hebben op de natuur en het landschap in 

Noordwijk en omgeving. Contactpersoon: Peter 

Spierenburg Telefoon: 071-4035136  

E-mail: pjspierenburg@planet.nl 

  

Natuurwerkgroep 

Onderhoud van natuurgebieden op projectbasis. 

Per project worden vrijwilligers gevraagd om de handen 

uit de mouwen te steken in een gebied in Noordwijk. 

Contactpersoon: Ineke van Dijk Tel. 071-3616954  

Email: vandijkineke@hotmail.com 

  

Redactie De Strandloper en de Website 

Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt vier maal 

per jaar. De website www.strandloper.nl geeft een 

actueel overzicht van wat er gebeurt in de vereniging.   

Contactpersoon: Kees Erkelens  

Tel: 071-3614143 E-mail: keeserkelens@hotmail.com 

   

Ledenadministratie 

De vereniging telt rond de 550 leden.  

Contactpersoon: Koene Vegter  

Golfweg 39 2202-JH Noordwijk 

Tel:  071-3615044 E-mail: koenevegter@planet.nl 
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