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Vos 
foto: Jos Zonneveld 
 
Jonge vosjes zijn vaak nieuwsgierig en weten nog 
niet dat sommige mensen levensgevaarlijk voor 
hen zijn. Dit vosje werd gefotografeerd op 22 mei 
2010 om 5.41u in de Westhoek, een gebied in de 
duinen bij De Zilk. De moervos had juist een 
konijntje gebracht, waardoor de vier jongen weinig 
belangstelling voor de omgeving toonden. Een 
mooie gelegenheid voor de fotograaf om dichterbij 
te sluipen om deze foto te maken. Vossen zie je 
regelmatig ver buiten de duingebieden, tot in 
Polder Hoogeweg aan toe. Zelfs op de zuidpier van 
IJmuiden is al een Vos gezien.   JvD 
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Activiteitenagenda 
 
Inloopochtenden 
 
Zaterdag 1 oktober 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 5 november 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 19 november  10.00 – 12.00 uur  
(Extra! Rond het nieuwe vogelboek, tevens t.b.v. 
afhalen boek) 
Zaterdag 3 december 10.00 – 12.00 uur 
 
Jeugdactiviteiten 
 
De jeugdactiviteiten zijn bestemd voor de jeugd 
van 6-12 jaar, tenzij anders vermeld. De kosten 
bedragen € 1 per kind. Deelnemen is alleen 
mogelijk na aanmelden via het e-mail adres: 
jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl. Je krijgt een e-
mail ter bevestiging. In verband met de maximale 
groepsgrootte is het helaas niet mogelijk deel te 
nemen zonder aanmelding vooraf! 
 
Vleermuisexcursie (jeugdactiviteit voor 8-15 jaar) 
Vrijdag 16 september  (bij regen 17 september) 
Tijd: 19.45 tot +/- 21.00 uur  
Plaats: vertrek vanaf het Koetshuis van het 
Leeuwenhorstbos aan de Gooweg. 
Als het donker wordt gaan de vleermuizen op jacht 
naar voedsel. Met behulp van een batdetector - dit 
apparaat vangt het ultrasone geluid van jagende 
vleermuizen op - gaan we onder leiding van onze 
gids Rob Timmerman op zoek naar deze 
bijzondere dieren. Wie het in het donkere bos te 
spannend vindt mag een volwassene meenemen. 
Aanmelden noodzakelijk. 
 
Paddenstoelen 
Zaterdag 1 oktober  
Tijd: 10.00 – 11.30 uur 
Plaats: verzamelen bij Nieuw-Leeuwenhorst, 
ingang Westeinde 
Ook dit najaar gaan wij weer onder leiding van 
Lutgarde Roelandt naar het bos, waarbij het om de 
paddenstoelen gaat. Ga mee op zoek naar de 
mooiste, grootste, kleinste en vreemdste 
exemplaren. Heb je een spiegeltje of loep, neem 
die dan mee. Aanmelden noodzakelijk. 
 
Herfstnatuurspel 
Woensdag 19 oktober 
Inschrijving: 13.00 – 14.30 uur 
Plaats: ingang Nieuw-Leeuwenhorst aan het 
Westeinde te Noordwijk 

De Educatieve Werkgroep heeft weer een 
spannende speurtocht met 26 opdrachten uitgezet 
in het bos. 
Bij elke opdracht is een letter te verdienen. Op het 
eind kun je een slagzin samenstellen, die te maken 
heeft met het thema van dit jaar, namelijk 
“Speuren naar sporen”. Deelname aan dit spel is 
gratis en voor deze jeugdactiviteit hoef je je niet 
aan te melden.  
Aan het Westeinde is beperkt parkeerruimte. 
Verzoek: kom op de fiets! 
 
Struinen in de duinen 
Zaterdag 19 november 
Tijd: 9.30 – 11.00 uur 
Plaats: verzamelen bij ingang Noordduinen aan de 
Duinweg 
Dieren laten sporen achter op de plek waar ze 
geweest zijn. Zo heb je misschien wel eens 
reeënsporen, konijnenkeutels of een vossenhol 
gezien? Daar gaan we naar op zoek. Maar we 
kijken ook naar de planten en vogels. Robert Sluijs 
zal ons kennis laten maken met dit duingebied. 
Aanmelden noodzakelijk.  
 
Noordwijkse Natuurvrienden 12+ 
 
De activiteiten van de Noordwijkse Natuur-
vrienden onder leiding van Gab de Croock en John 
de Ridder zijn voor tieners vanaf 12 jaar. Kosten 
bedragen € 2 per activiteit.  
Aanmelden vooraf is noodzakelijk via e-mail adres 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com.  
Voor vragen kun  je bellen met Gab 071-4013314. 
 
Internationale vogeltrekdag  
Zondag 2 oktober 
Tijd: 9.00 – 11.00 uur 
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal  
De vogeltrek in de herfst kan aan de kust heel 
spectaculair zijn. Veel vogels trekken vanuit 
Noord-Europa naar zonnige, warme landen om te 
overwinteren. In de Coepelduinen wordt deze dag, 
net als op veel plaatsen elders in het land, door 
deskundige vogelaars het aantal trekvogels geteld. 
Een prima manier om een hoop op te steken over 
vogeltrek!  
Aanmelden kan via: 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com.  
 

mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl
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Lentevreugd  
Zaterdag 12 november           
Tijd: 9.00 – 11.30 uur   
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal  
Lentevreugd is een gebied bij Wassenaar aan de 
voet van de duinen. Hierdoor is het er altijd erg 
nat. Juist die nattigheid trekt veel dieren aan. Zoals 
zilverreigers en verschillende eenden en ganzen. 
Het gras wordt kort gehouden door grote Schotse 
Hooglanders en paarden die vrij rondlopen. 
Lentevreugd is een echt struingebied.  
Je moet wel je laarzen aantrekken!  
Aanmelden voor dit avontuur kan via: 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com.  
 
Amsterdamse Waterleidingduinen, Oranjekom  
Zaterdag 10 december    
Tijd: 9.00 – 12.00 uur  
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal                                                    
In de Amsterdamse Waterleidingduinen is altijd 
wat te beleven! In de winter vind je er grote 
groepen eenden op het water. De vele herten zijn, 
doordat de blaadjes van de bomen zijn, ook goed te 
zien. Ook is er best een kans op een vos. Ga mee 
op ontdekkingstocht!  
Aanmelden voor dit avontuur kan via: 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com. 
 
Lezingen 
 
Elke laatste vrijdag van de maand vindt een lezing 
plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum aan de  
Duinweg 13a. De aanvang is 20.00 uur. 
 
Op expeditie in Chileens Patagonië 
Vrijdag 30 september 
Chileens Patagonië is een onherbergzaam, woest 
en verlaten deel van Zuid-Amerika. 
Natuurfotograaf Paul van Gaalen was er  zeven 
maanden op een buitengewoon spectaculaire 
expeditie. Door het langgerekte Chili reisde hij van 
de weelderige, drassige, koude regenwouden tot de 
uitgestrekte, ijskoude, majestueuze ijskappen met 
haar gletsjers. En uiteraard de beruchte Kaap 
Hoorn. Paul heeft de Kaap 'gerond' in een 
vliegende storm met golven van meer dan 15 m 
hoog. En dat in een aluminium zeiljacht van 
nauwelijks 21 meter lengte. Paul heeft de flora, 
fauna, de mens, het landschap en 'de geschiedenis' 
fotografisch vastgelegd. Vanaf de aarde, maar ook 
vanuit de lucht en vanaf het water. Vanavond geeft 
hij een boeiende lezing over dit bijzondere uiteinde 
van de wereld. 
 

De Slechtvalk: roofridder in opmars 
Vrijdag 28 oktober 
De Slechtvalk is het snelste dier ter wereld. In 
adembenemende duikvluchten bereikt hij 
snelheden tot 350 km per uur en weet zo  
Houtduiven en Goudplevieren uit de lucht te slaan. 
Het spectaculaire jachtgedrag is tegenwoordig ook 
rond Noordwijk te zien. Sinds een aantal jaren 
huizen er elke winter één of twee Slechtvalken in 
polder Hoogeweg. Het wachten is op de vestiging 
als broedvogel in onze regio. De Slechtvalk is in 
Nederland bezig met een opmars. Dankzij speciale 
nestkasten aan hoge gebouwen groeit het aantal 
broedparen gestaag. De Werkgroep Slechtvalk 
Nederland volgt dit op de voet. Jan van Dijk van 
deze werkgroep neemt ons vanavond mee in de 
wereld van deze tot de verbeelding sprekende 
roofridder. 
 
Noordwijkers op de zuidelijke oceanen 
Vrijdag 25 november 
Voorbij het einde van de wereld naar Antarctica en 
terug naar de evenaar. De Atlantische Odyssee is 
één van de meest tot de verbeelding sprekende 
vogelreizen die je kunt maken. Dit jaar was het 
zover: vier mensen van onze vereniging stapten 
aan boord van de Plancius voor een reis van zes 
weken, vol met albatrossen, pinguins en 
verdwaalde landvogels op verafgelegen eilanden. 
Een reis waarin je van hoogtepunt naar hoogtepunt 
buitelt. Vanavond vertellen Hein Verkade, Willem 
Baalbergen, Jan Jacobs en Peter Spierenburg over 
de indrukwekkende ervaringen van deze tocht. 
 
Excursies 
 
Het algemene e-mail adres voor informatie over of 
aanmelden voor de excursies is 
excursiesvnvn@gmail.com  
 
Internationale Vogeltrekdag 
Zondag 2 oktober Tijd: 8.00 - 11.00 uur  
Plaats: Coepelduynen, ingang Vinkeveld (Rinus 
zijn trap) 
Begin oktober is de vogeltrek in volle gang. Bij 
zuidelijke (tegen)wind vliegen de vogels laag over 
de duinstrook. Bij wind in de rug vliegen ze veel 
hoger en worden dan nauwelijks meer opgemerkt. 
Vogelsoorten die we begin oktober mogen 
verwachten: Vink, Sijs, Kneu, Spreeuw, 
Zanglijster, Koperwiek, Sperwer. Verrassingen als 
een Velduil, Appelvink of IJsgors zijn niet 
uitgesloten. Er wordt drie uren geteld, maar iedere 
bezoeker bepaalt zelf het tijdstip van aankomst en 
de verblijfsduur. 
 

mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl
mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl
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Paddenstoelenexcursie 
Zaterdag 22 oktober Tijd: 10.00-12.00 uur  
Plaats: Nieuw-Leeuwenhorst (ingang Westeinde) 
Door het bosbeheer waarbij dood hout niet wordt 
opgeruimd, heeft Nieuw-Leeuwenhorst zich 
ontwikkeld tot een interessant gebied voor 
paddenstoelen. Onder deskundige leiding maken 
we een wandeling langs de mooiste plekken.  
Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij 
Annelies Marijnis (071-4025425). 
 
 
Vogels bij Hoek van Holland 
Zaterdag 5 november Tijd: 8.00-13.00 uur  
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
In 1994 besloten 3 Huiskraaien het schip waarmee 
ze vanuit Afrika meegevaren waren bij Hoek van 
Holland te verlaten. Dit groepje is inmiddels 
uitgegroeid tot zo'n 15 vogels, die nog steeds te 
vinden zijn rond de veerhaven van Hoek van 
Holland. Hierna gaan we naar de Oranjeplassen bij 
Maassluis voordat we terug rijden naar Noordwijk. 
Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij 
Jelle van Dijk (071-3610833). 
 

Winterwandeling Amsterdamse Waterleiding-
duinen 
Zondag 11 december Tijd: 9.00-12.30 uur  
Plaats: vertrek vanaf de Nortgohal 
De wandeling begint bij de ingang Pannenland bij 
Vogelenzang. Naast bosvogels kunnen we ook veel 
watervogels (Wilde Zwaan, Krooneend, Grote 
Zaagbek, Brilduiker, enz.) in de brede kanalen 
verwachten. Natuurlijk krijgen we damherten en 
wellicht ook een vos te zien. 
Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij 
Annelies Marijnis (071-4025425). 
Houd rekening met parkeer- en entreegeld! 
 
Noordelijk Deltagebied 
Donderdag 29 december Tijd: 8.00-17.00 uur  
Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 
Traditiegetrouw houden we tussen kerst en de 
jaarwisseling weer een dagexcursie naar 
Schouwen. Op weg naar de geheel vernieuwde 
Heerenkeet zullen rijke vogelgebieden worden 
bezocht waarbij we duizenden ganzen en eenden 
zullen zien. Ook soorten als Roodkeelduiker, 
Kuifduiker en Geoorde Fuut komen in het vizier. 
Meer dan 50 soorten halen we wel! 
Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij 
Rien Sluijs (071-3610945). 
 

  

Bestuursmededelingen 
 
Een zondagmorgen vroeg hoor ik een enorm 
mussenkabaal vanuit de hulstboom in mijn 
achtertuin. Als ik uit het raam kijk, steekt even een 
wat grotere vogel zijn kop uit het bladerdak en 
verdwijnt vervolgens weer in de boom. Het zal 
toch niet.... Maar als ik even later beneden in de 
keuken sta, landt de bewuste vogel ineens op de 
muur van de tuin en kijk ik recht in de felle ogen 
van een sperwer.....  
 
Van Slechtvalk tot Albatros 
De Slechtvalk tref je minder snel in je achtertuin, 
maar wordt in de winter wel gesignaleerd in polder 
Hoogeweg. Jan van Dijk van de Werkgroep 
Slechtvalk Nederland weet alles van Slechtvalken 
en komt daarover in  oktober vertellen in het Jan 
Verwey Natuurcentrum. Naast dichtbij gaan we 
ook ver weg: in september komt natuurfotograaf 
Paul van Gaalen naar Noordwijk voor een lezing 
over Chileens Patagonië. Nog verder weg trokken 
Willem Baalbergen, Jan Jacobs, Hein Verkade en 
Peter Spierenburg op hun ‘Atlantic Odyssee’. 
Voorbij het einde van de wereld, naar Antartica en 
terug naar de evenaar. In de novemberlezing 

vertellen deze leden van onze vereniging over hun 
belevenissen op deze indrukwekkende tocht.  
 

 
Chileens Patagonië (foto Paul van Gaalen) 
 
Op excursie 
Wie wilde, kon de afgelopen zomer mee op een 
korte of langere excursie. Een flinke groep ging 
met Jelle van Dijk op pad naar Wijk aan Zee om de 
flora van het zeedorpenlandschap te bekijken.  
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Ondanks het droge voorjaar was er nog genoeg te 
genieten.  
Prachtig in bloei stonden typische zeedorpen-
soorten als Nachtsilene, Bitterkruidbremraap, 
Ossetong (van wit tot diep paars), 
Vleugeltjesbloem en Blauwe zeedistel. “Een 
geslaagde excursie die zeker voor herhaling 
vatbaar is, zeker na een voorjaar met normale 
regenval!”, concludeerde Jelle dan ook.  

 

 
Bitterkruidbremraap bij Wijk aan Zee 
 
Wie wil kan het komend najaar ook weer op stap, 
bijvoorbeeld naar Nieuw-Leeuwenhorst om 
paddenstoelen te kijken of vogels kijken bij Hoek 
van Holland. We doen dit jaar ook weer mee aan 
de Eurobirdwatch. Van 8 tot 11 staan we in de 
Coepelduynen bij Rinus z’n Trap. Wie mee wil 
tellen of langs wil komen is van harte welkom.  
Vorig jaar werden bij de Eurobirdwatch landelijk 
311.731 vogels geteld verspreid over 191 soorten. 
De top 10 zag er als volgt uit:  

Ook voor de jeugd wordt er het komend seizoen 
weer genoeg georganiseerd. In september kan je 
bijvoorbeeld mee op vleermuizenjacht. Kijk voor 
de activiteiten op het groene vel.  
 

Koninklijke onderscheiding 
Tijdens de viering van het 25 jarig bestaan van 
vereniging De Oude Dorpskern, ontving oud-
voorzitter van onze vereniging Hein Verkade uit 

handen van scheidend 
burgemeester Harry Groen 
een Koninklijke onder-
scheiding en werd hij 
benoemd tot lid in de orde 
van Oranje Nassau.  
Geprezen werd vooral zijn 
bemoeienis als vrijwilliger 
met het promoten van de 
geschiedenis van Noordwijk 
Binnen via lezingen, 
publicaties en het verzorgen 
van rondleidingen als gids. 
Vanuit onze vereniging zijn 
het vooral zijn bijdragen op 
het gebied van vogel-
onderzoek geweest die indruk 
hebben gemaakt, waarbij met 
name zijn onvermoeibare 
aandacht voor de studie van 
de Gierzwaluwpopulatie in 

het oog springt. Een felicitatie is op zijn plaats 
voor dit welverdiende koninklijk blijk van 
waardering voor zijn inzet. 
 
Nieuwe ‘look’ voor folder 
Onze vereniging bestaat dit jaar 45 jaar. Dat leek 
ons een goede gelegenheid voor een nieuwe ‘look’. 
En aangezien de voorraad van onze folder bijna op 
was, hebben we deze als eerste vernieuwd. Een 
exemplaar van de folder is bij deze Strandloper 
gevoegd.  
Het is u wellicht opgevallen dat ook het groene vel 
in deze Strandloper een iets andere opzet kent.  
Dat heeft vooralsnog niets te maken met de 
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‘nieuwe look’, maar heeft een hele praktische 
reden, namelijk dat we tegenwoordig dusdanig 
veel activiteiten organiseren dat het niet meer op 
één A4 past. Een luxe probleem dus. Voortaan 
leest u de uitgebreide toelichting bij de activiteiten 
daarom in de Strandloper en een samenvatting 
daarvan op het groene vel. Natuurlijk staat de 
agenda ook altijd op de website strandloper.nl. 
 

 
De nieuwe folder van de vereniging 
 
NIEUW: Vogelboek! 
Van een heel andere orde is de publicatie van het 
vogelboek. Schrijvers Jelle van Dijk, Peter 
Spierenburg en Hans van Stijn hebben er lang aan 
gewerkt, maar het resultaat mag er dan ook zijn! 
Het nieuwe vogelboek beschrijft de landschaps-
typen in en om Noordwijk en de daarbij behorende 
vogels. Maar ook de geschiedenis van het vogelen 
rond Noordwijk komt aan bod, denk bijvoorbeeld 
aan Jan Verwey. Het is een rijk geïllustreerd boek 
geworden en een must voor alle vogelliefhebbers! 
Op 18 november wordt het boek officieel 
gepresenteerd. We bieden dan het eerste exemplaar 
aan aan vogelaars Jaap Vink en Willem 
Baalbergen, en aan Hans Portengen, directeur van 
Bibliotheek Bollenstreek. U bent hiervoor van 
harte uitgenodigd. 
 

 
 
Als lid kunt u het boek tegen een gereduceerd 
tarief aanschaffen: u betaalt geen € 25 maar slechts 
€ 15 voor het vogelboek. Elders in deze 
Strandloper leest u meer over het boek, hoe u het 
boek kunt bestellen en over het aanbieden van het 
eerste exemplaar op 18 november.   
 
Van Duinweg naar Zilverschoon 
Langzaam wordt de verhuizing van ons Jan 
Verwey Natuurcentrum concreter.  
Het verhuiscomité overlegt regelmatig met de 
gemeente en de bibliotheek, want er moeten de 
nodige afspraken gemaakt worden. Over de 
inrichting, over de kosten en ga zo maar door.  
De ruimte waar we heen gaan wordt mooi, maar 
qua vierkante meters moeten we wel een stap terug 
doen.  
Nieuw is dat ons adres bekend is; dat wordt 
Zilverschoon.   
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur 
Franciska Faber 
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Stageplek voor maatschappelijke stage. 
 
 

 
De Educatieve Werkgroep van de VNVN heeft 
plaats voor 1 of 2 scholieren ter invulling van 

de maatschappelijke stage. 
Wij zoeken creatieve jonge mensen die bijv. 

een start kunnen maken met een leuke 
jeugdpagina in de Strandloper. 

Ook kunnen wij hun creatieve inbreng 
gebruiken bij bijv. de inrichting van het 

nieuwe centrum, het ontwikkelen/bedenken 
van nieuwe natuuropdrachten in het centrum 

of bij het herfstnatuurspel. 
En uiteraard kunnen zij helpen bij de 
verhuizing naar het nieuwe centrum. 

Heeft u een zoon of dochter die een invulling 
zoekt voor zijn /haar maatschappelijke stage 
en interesse heeft, neem dan contact op met 

een van de onderstaande personen: 
Nel Nooyen, tel. 071-3611347 

Ineke van Dijk, tel. 06-24599328 
Annet de Willigen, tel. 0252-221760 
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Pieter de Jong  1943 – 2011 
 

Koene Vegter 
 
Als we met pensioen zijn gaan we minstens 
een dag in de week aan vogels besteden zeiden 
we tegen elkaar toen we jaren negentig allebei 
nog op de Willem van den Bergh werkten. 
Gelukkig is Pieter de Jong ook ruim daarvoor 
al actief geweest voor de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, 
waar hij al in 1973, ruim voor mij, lid van 
werd. 
Na zijn vroege dood in mei van dit jaar wil ik 
zijn bijdrage aan de vereniging  graag in 
herinnering roepen. 
 
Waddenexcursies 
Hoe het bij Pieter begon weet ik niet - 
waarschijnlijk eerder dan ik als vogellief-
hebber opgestaan - maar in elk geval kwamen 
wij elkaar buiten het werk in relatie tot de 
vereniging het eerst tegen op de jaarlijkse 
waddenexcursies begin jaren negentig.  
In die tijd georganiseerd door Rien Sluijs 
waarbij elk jaar toch wel een bus vol met zo’n 
vijftig leden hieraan deelnam. Toen Rien hier 
eind jaren negentig mee wilde stoppen en er 
een ongewenste breuk in een langjarige traditie 
leek te ontstaan, besloten vier fans dan maar 
gezamenlijk de organisatie op zich te nemen: 
Jaap Deelder, George Hageman, Koene Vegter 
en Pieter de Jong.  
Van 2001 tot en met 2010 is dit met veel 
enthousiasme gedaan; de groep werd kleiner 
maar plezier in en waardering voor dit 
jaarlijkse natuurweekend bleven bestaan. 
Samen met George was Pieter vooral 
verantwoordelijk voor de afwisseling door 
steeds weer een nieuw eiland uit te kiezen, 
waaronder oude bekenden als Ameland en 
Texel.  
Hij ontpopte zich  als een voortreffelijk 
gastheer die op charmante wijze iedereen op 
zijn gemak wist te stellen en die als dat nodig 
was ook moeiteloos als een cabareteske 
quizmaster kon fungeren.  
Zelf was hij nogal weg van Terschelling, waar 
je je ’s avonds laat nog over duistere wegen 
naar een plaatselijke kroeg kon begeven om  je 
daar tussen veel bier en veel lijven aan de zang 

van Hessel over te geven. Of het daar mee te 
maken had weet ik niet, maar op een 
onweersnacht werd ik in een stikdonkere 
Wierschuur op datzelfde eiland eens gewekt 
door de stem van Pieter die enigszins stuurloos 
rondscharrelend almaar Dieuwert, Dieuwert 
riep.  
Zijn echtgenote kwam helaas niet opdagen 
maar met enige drang was hij wel weer naar 
zijn slaapplaats te begeleiden.  
September 2010 was onze laatste gezamenlijk 
georganiseerde excursie naar Vlieland waar 
Pieter op het laatste moment voor moest 
afzeggen omdat de kwaadaardige ziekte 
waaraan hij niet zo heel veel later zou 
overlijden zich net geopenbaard had.  
September 2011 hoop ik onder de nieuwe vlag 
van Ruurd Eisenga weer eens naar de 
Wierschuur op Terschelling af te reizen waar 
ik zeker aan hem zal denken. 
 
Educatieve-werkgroep 
Na zijn pensionering meldde Pieter zich vier 
jaar geleden ook aan als lid van de educatieve 
werkgroep.  
Hij had vooral veel plezier in het werken met 
kinderen bij de diverse excursies en het 
jaarlijkse herfstnatuurspel in het Leeuwen-
horstbos. Als de lange boswachter met de 
verrekijker begeleidde hij met veel geduld en 
aanmoediging geblinddoekte kinderen over de 
hindernisbaan. 
 
Broedvogelinventarisatie 
Een nieuwe activiteit was ook het 
inventariseren van broedvogels in de 
Waterleidingduinen.  
Na een voorbereidende cursus op het gebied 
van inventariseren en vogelgeluiden kreeg hij 
samen met Jaap Eisenga en Koene Vegter als 
kavel het Wolfsveld in de AWD toegewezen.  
Vanaf 2009 gingen wij daar gedrieën in alle 
vroegte aan de slag, eerst nog onder de 
supervisie van Jan Jacobs maar later geheel op 
eigen kracht.  
Ik raakte in het begin nogal eens de weg kwijt 
maar Pieter had de plattegrond van ons gebied 
al snel ingetekend met pijlen waar speciale 
routes of uitzichtpunten lagen en waar 
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bijzondere herkenningspunten waren. 
Het Wolfsveld bleek een mooi gevarieerd en 
geaccidenteerd terrein waar wij al  in het 
allereerste begin vanuit onze in de luwte van 
het duin gelegen koffiehoek een paartje 
Blauwborst konden bewonderen.   
De topdrie van vogels in ons gebied – Fitis, 
Nachtegaal en Grasmus – hadden wij snel 
onder de knie, maar sommige vogels waren 
moeilijker te lokaliseren of op geluid te 
determineren. Pieter wist zich hierin als expert 
op het ontmaskeren van het geluid van de 
Braamsluiper te ontpoppen. Het afgelopen jaar 
was het voor Pieter al niet meer mogelijk met 
Jaap en mij mee de duinen en dellen van het 
Wolfsveld in te gaan. Wel konden wij nog 

vrijwel elke keer bij hem thuis in 
Noordwijkerhout verslag komen uitbrengen 
van wat wij allemaal gezien en meegemaakt 
hadden.  
Hij had hier vooral in het begin nog veel 
belangstelling voor, had zijn verrekijker voor 
zich op tafel liggen en meldde ons wat hij wel 
niet allemaal zag vanuit zijn werkkamer in de 
grote groene tuin, zoals bijvoorbeeld Kepen en 
Sijzen.     
Zo hadden wij ook deze laatste periode van 
zijn leven nog  het gevoel gezamenlijk op te 
trekken in onze gemeenschappelijke hobby.   
Missen zullen wij hem erg. 
 

 

 
 

George Hageman, Pieter de Jong, Koene Vegter en Jaap Deelder keren tevreden huiswaarts  
Vlieland - september 2006 
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Nu te bestellen: ons nieuwe vogelboek ‘Tussen tulpen en de zee’ 
 

 
 
Een schat aan informatie over de vogels van de 
Duin- en Bollenstreek, het landschap waarin ze 
leven, de ontwikkeling van de vogelstand en 
bovendien rijk geïllustreerd met fraaie foto’s. We 
overdrijven niet; het nieuwe vogelboek van onze 
vereniging is prachtig geworden en een ‘must 
have’ voor iedereen die woont in de Duin- en 
Bollenstreek en iets heeft met vogels. De titel? 
Tussen tulpen en de zee; vogels van de Duin- en 
Bollenstreek. Als lid kunt u het boek met korting 
aanschaffen voor € 15 in plaats van € 25.  
  
333 vogelsoorten; van knobbelzwaan tot 
grauwe gors 
Jelle van Dijk, Peter Spierenburg en Hans van 
Stijn hebben er jaren aan gewerkt en het resultaat 
is dan ook de moeite waard. Het nieuwe 
vogelboek behandelt alle vogels die gezien zijn in 
het gebied tussen de Katwijkse Uitwatering en de 
provinciegrens, met de Leidse Trekvaart als 
oostelijke begrenzing. Het gaat in op de 
landschappen die je hier vindt en vertelt hoe de 
vogelstand zich in dit gebied heeft ontwikkeld. 
Wist u bijvoorbeeld dat vooral in de dorpen meer 
vogels broeden dan 30 jaar geleden?  Daarnaast 
leest u over alle 333 vogelsoorten die hier zijn 
gezien. Van de Giervalk die in 1849 bij 
Noordwijk werd geschoten tot de Zilverplevier die 
op 31 december 2010 stond te roepen op het 
bevroren Oosterduinse Meer.   

Voor een goede onderbouwing is uiteraard 
gezorgd: alle gegevens uit het archief zijn 
gedigitaliseerd, waardoor mooie verspreidings-
kaarten en grafiekjes getoond kunnen worden.  
Hoewel de focus ligt op vogels, komen in het 
boek ook vogelliefhebbers aan bod.  
Natuurlijk Jan Verwey, die rond 1920 
systematisch waarnemingen verzamelde in 
Noordwijk, onder andere vanaf de watertoren en 
vanaf Hotel Noordzee (het huidige Golden Tulip). 
Maar de schrijvers vroegen ook enkele experts 
van nu om iets te vertellen over het landschap en 
de vogels waar zij iets mee hebben. Zo geeft Hein 
Verkade zijn mening over de vogels van de 
dorpen en vertelt Fred Koning over de roofvogels 
en uilen waar hij onderzoek naar doet in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen.  
Natuurfotografen als Joost Bouwmeester, Jan 
Hendriks en René van Rossum tekenden voor de 
fotografie van Tussen tulpen en de zee. Daardoor 
is het boek alleen al vanwege de vele prachtige 
foto’s een aanrader!  
 
Presentatie boek op 18 november 
Op 18 november wordt het boek officieel 
gepresenteerd. We overhandigen dan het eerste 
exemplaar aan vogelaars Jaap Vink en Willem 
Baalbergen, die 45 jaar geleden aan de wieg 
stonden van onze vereniging, en aan Hans 
Portengen, directeur van Bibliotheek Bollenstreek. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.  
De presentatie vindt plaats op vrijdag 18 
november van 16.00 – 18.00 uur in het Jan 
Verwey Natuurcentrum aan de Duinweg 13a in 
Noordwijk.  
Wilt u hier bij zijn, dan stellen wij het op prijs als 
u zich van te voren aanmeldt via 
vogelboeknoordwijk@gmail.com. Aanmelden 
kan tot 11 november.  
 
Speciale ledenprijs € 15 in plaats van € 25 
Tussen tulpen en de zee is vanaf half november in 
de boekhandel te koop voor € 25. Het boek telt 
368 pagina’s, wordt gedrukt op A4 formaat en 
heeft een harde kaft. Als lid van de Vereniging 
voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
heeft u een streepje voor. U kunt het boek 
aanschaffen voor € 15 in plaats van € 25. Wie 
gelijk lid wordt kan ook van deze aanbieding 
gebruik maken.  
 
Tussen tulpen en de zee bestellen en afhalen 
U kunt Tussen tulpen en de zee nu al bestellen! 
Dat kan door € 15 over te maken op giro 2573795 

mailto:vogelboeknoordwijk@gmail.com
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ten name van Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk onder vermelding 
van ‘Vogelboek 2011’. Belangrijk voor onze 
administratie is dat u hierbij uw naam en adres 
vermeldt.  
 
Heeft u het boek besteld, dan kunt u het afhalen 
vanaf 18 november in het Jan Verwey 
Natuurcentrum aan de Duinweg 13a in 
Noordwijk. Dat kan in ieder geval op een van de 
volgende data en tijden:  

- Bij de presentatie op vrijdag 18 november 
(16.00 – 18.00 uur) 

- Op de extra inloopochtend op zaterdag 19 
november (10.00- 12.00 uur). 

- Voorafgaand aan of tijdens de pauze van 
de lezing op vrijdag 25 november 
(aanvang 20.00 uur) 

- Op de reguliere inloopochtend op 
zaterdag 3 december (10.00-12.00 uur) 

Mochten hier nog data en tijden bij komen, dan 
melden wij dit onder ‘laatste nieuws’ op onze 
website www.strandloper.nl.  

Op de inloopochtenden en bij de presentaties op 
de laatste vrijdag van de maand in 2012 kunt u 
uiteraard ook terecht. Deze data worden in de 
Strandloper van december gepubliceerd.  
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn het boek af te 
halen, dan bestaat de mogelijkheid om tegen 
bijbetaling van € 5 het boek thuis te laten 
bezorgen. Maak in dat geval geen € 15 maar € 20 
over op giro 2573795 onder vermelding van 
‘Vogelboek 2011 inclusief bezorgkosten’.  
 
Het boek wordt ook verkocht in de boekhandel, in 
ieder geval via Boekhandel van der Meer aan het 
Vuurtorenplein in Noordwijk. U betaalt dan wel 
de reguliere prijs van € 25.  
 
Meer informatie 
Heeft u nog vragen over het vogelboek, de 
bestelling, het afhalen of de presentatie, mail dan 
naar vogelboeknoordwijk@gmail.com. 
Contactpersoon is Anneke Swanen. 
Alle informatie over het vogelboek komt ook op 
de website www.strandloper.nl. 

 
 
 

 
enkele pagina's uit het nieuwe boek.

 

http://www.strandloper.nl/
mailto:vogelboeknoordwijk@gmail.com
http://www.strandloper.nl/
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 
Tveit B.O. 2011. A Birdwatcher's Guide to 
Norway. Ørn Forlag, Bekkestua, Norge. 472 
p. Prijs € 49,90. 

 
In zijn voorwoord zegt de schrijver dat 
eigenlijk elk ontwikkeld land een 
"birdwatching guide" moet hebben. Hij noemt 
het zelfs een teken van beschaving! Nemen 
we deze woorden serieus dan moet gezegd 
worden dat de Scandinavische beschaving de 
laatste 15 jaren op een laag pitje stond. Al 
vele jaren is de gids "Where to watch Birds in 
Scandinavia (Aulén, 1996) compleet 
uitverkocht. Ook pogingen om dit boek via 
antiquariaat Moby Dick te vinden, liepen op 
niets uit. De Zweedse vogelreisgids (in het 
Zweeds) uit 1990 werd nooit herdrukt en 
alleen (voor zover mij bekend) voor de 
vogelaars die naar Skåne (Zuid-Zweden) 
gaan, is er sinds een aantal jaren een 
Engelstalig boekje. Daarnaast is er onlangs 

een mooie Crosbill Guide over Fins Lapland 
verschenen. 
Noorwegen is een zeer groot land. Voor een 
autoreis moet je de tijd nemen, niet alleen 
door de grote afstanden, maar nog meer 
vanwege de vele bochten en hoogte-
verschillen in de wegen. De meeste toeristen 
zullen vooral door de fjorden en de 
hoogvlakten in zuidelijk Noorwegen worden 
aangetrokken. Hier liggen ook voor vogelaars 
bijzondere gebieden zoals de Hardangervidda, 
een uitgestrekt plateau boven 1000 m dat tot 
ver in juni met sneeuw bedekt kan zijn. Dit 
gebied vormt de zuidelijkste broedplaats van 
soorten die op de meer noordelijk gelegen 
toendra's thuishoren zoals Goudplevier, 
Morinelplevier, Strandleeuwerik, Sneeuw-
gors, Temmincks Strandloper, Kleinste Jager 
en Giervalk.  
Aan dit fantastische gebied van 110 x 70 km 
(zonder doorgaande wegen!) besteedt deze 
gids maar één pagina. Natuurlijk is dit vooral 
een gebied voor wandelaars met een zware 
rugzak (vanwege proviand) die van 
(onbemande) hut naar hut trekken, maar voor 
vogeltoeristen die zich beperken tot een flinke 
dagtocht vanaf een parkeerplaats, hadden toch 
wat meer mogelijkheden genoemd kunnen 
worden. Hetzelfde geldt min of meer voor de 
andere hoogvlakten (bijv. Rondane, 
Dovrefjell) en de bosgebieden langs de 
Zweedse grens. Voor West-Europese 
vogelaars is het echt de moeite waard om te 
lezen waar ze het meeste kans hebben op 
bijzondere soorten als Morinelplevier, 
Taigagaai, Bruinkopmees of Drieteenspecht. 
Maar Noorwegen is een groot land en je kunt 
niet elk gebied uitvoerig bespreken. 
Wel veel aandacht krijgen vogelrijke meren 
en de kustgebieden. Vooral gebieden waar 
tijdens de trek steltlopers, eenden en ganzen 
neerstrijken, komen uitvoerig aan bod. 
Vogeltorens worden op de kaartjes 
aangegeven en zelfs de 'seawatching hide' bij 
Stavanger wordt aanbevolen. Ook de bossen 
langs de zuidelijke fjorden waar de 
Witrugspecht en de Grijskopspecht niet 
zeldzaam zijn, worden nadrukkelijk genoemd. 
Een positief punt is ook dat de omgeving van 
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de grotere steden (Oslo, Bergen, Trondheim) 
ruim aandacht krijgt.  
Hoewel Noorwegen een zeer lange kustlijn 
met op veel plaatsen steile rotsen heeft, zijn 
de zeevogels erg ongelijk over die kustlengte 
verdeeld. Dit boek noemt behalve de bij velen 
bekende plaatsen als Runde, Lofoten en 
Varangerfjord ook nog wat andere plaatsen 
waar je in ieder geval Zwarte Zeekoet, 
Kuifaalscholver en Noordse Stormvogel kunt 
zien. 
Natuurlijk is er tegenwoordig veel informatie 
op het internet te vinden. Die informatie is 
heel vaak gericht op de 'hotspots' en laat veel 
andere gebieden onbesproken. Het aardige 
van de hier besproken gids is juist dat veel 
'randgebieden' aan bod komen. Met deze gids 
zal een rit van Kristiansand naar Stavanger, in 
één dag goed te doen, beslist enkele dagen 
vergen! Verder is deze gids erg nuttig als je 
ook buiten de vakantieperiode naar 
Noorwegen wilt gaan. Plaatsen met 
interessante vogeltrek komen 
nadrukkelijk aan bod zoals het eilandje 
Utsira (het Noorse Helgoland) en de kust 
ten oosten van de Noordkaap waar in 
mei tientallen Geelsnavelduikers en 
Middelste Jagers passeren. 
 
Het boek besluit met 20 pagina's over 
Spitsbergen. Natuurlijk interessant, maar 
vrijwel alle toeristen zullen een 
georganiseerde reis naar dat gebied 
hebben geboekt met weinig 
mogelijkheden voor eigen verkenningen. 
Bijzonder in het boek zijn de pagina's 
van het reisbureau Dintur. Via deze 
organisatie kan men vogelreizen boeken, 
naar keuze met of zonder gids. Dat het 
boek ondanks deze 'reclame' toch 50 
euro kost, maakt nog eens  duidelijk dat 
Noorwegen een duur land is!  
 
 
van Reisen J.C. 2011. Vogels in een 
veranderend duin: 
broedvogelmonitoring in Berkheide van 
1984 tot 2010. Uitgever: Coastal & 
Marine (EUCC) / Kust en Zee, Leiden. 
216 p. prijs € 24,95. 
 
 

Sinds 1976 wordt Berkheide, het duingebied 
tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag, elk 
jaar op broedvogels onderzocht. Het is een 
geweldige prestatie van de leden van 
Werkgroep Berkheide, waarvan velen ook 
actief zijn in de Vogel- en Natuurclub 
Katwijk, dat zij jaar in jaar uit dit 
omvangrijke duingebied op broedvogels 
hebben geïnventariseerd. Het langst lopende 
project (sinds 1986) binnen onze vereniging is 
het BMP-onderzoek in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Daar gaat het om vijf 
kavels die elk jaar op broedvogels worden 
onderzocht, maar in Berkheide gaat het om 18 
(flinke) kavels! 
Over de eerste tien jaren van het onderzoek 
verscheen in 1987 een heel aardig boekje 
geschreven door Gerrit van Ommering en 
Theo Verstrael. Behalve de broedvogels 
werden hierin ook de trekvogels behandeld. 
Het boek van Joost van Reisen behandelt het 
wel en wee van de broedvogels van 1984 tot 
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2010. Gelukkig wordt wel regelmatig naar de 
resultaten van de eerste tien jaren verwezen 
en ook de 'losse' waarnemingen van de 
Vogelwacht Katwijk uit de jaren vijftig en 
zestig komen aan bod.  
Het boek is opgebouwd uit twee duidelijk 
verschillende delen. De kern van het eerste 
deel is hoofdstuk 6: resultaten bij de 
individuele soorten. In het eerste hoofdstuk 
van deel 1 wordt kort ingegaan op de 
terreingesteldheid en de veranderingen op het 
gebied van waterwinning, recreatie, 
vergrassing en struweelvorming. Hierna 
volgen bijdragen over onderzoeksmethode, 
statistische bewerking en de indeling in 
soortgroepen. Daarbij is de schrijver wel te 
volgen bij het groeperen van watervogels en 
moerasvogels, maar lijkt de logica wat zoek 
bij de groep van het "hoog struweel" (hierbij 
soorten als Putter, Houtduif en 
Boomleeuwerik). 
De bespreking van elke broedvogelsoort volgt 
een duidelijk stramien, opgebouwd uit status, 
biotoop en ontwikkeling. Voor de regelmatige 
broedvogels is daarnaast een stippenkaart 
(situatie in 2007) en een trendgrafiek 
opgenomen. Bij Status wordt behalve een 
kwalificatie als "Zomervogel" en 
"Regelmatige broedvogel" ook het hoogste en 
het laagste aantal territoria (met de 
bijbehorende jaren) genoemd. Aan de hand 
hiervan kan de lezer een idee krijgen welke 
aantallen er schuil gaan achter de trendlijnen 
in de grafiek. Het vermelden van het aantal 
territoria in het jaar 1984 (index 100) had de 
figuren voor velen 'leesbaarder' gemaakt.  
Een meerwaarde krijgen de trendgrafieken 
door toevoeging van de trendlijnen voor de 
vastelandsduinen (minus Berkheide) en 
geheel Nederland. Het noemen van het 
trendgetal en de indeling daarvan in een 
klasse lijkt bij veel soorten weinig zinvol 
vanwege de sterk wisselende aantallen, zeker 
als het om betrekkelijk lage aantallen gaat. 
Datzelfde geldt voor het noemen van het 
gemiddelde aantal territoria bij soorten die in 

de periode 1984-2009 sterk toenamen of juist 
verdwenen.  
In de teksten van de soortbeschrijvingen is 
slechts hier en daar te lezen wat de oorzaak 
van de toe- of afname kan zijn. Ook de 
verschillen die soms te zien zijn bij 
vergelijking van de drie trendlijnen worden 
maar spaarzaam toegelicht. Deze nogal 
zakelijke presentatie zal zijn ingegeven door 
de opzet van dit boek: deel 1 beschrijft vooral 
de vogelstand en deel 2 biedt 
achtergrondinformatie. Als men toch 
antwoorden op vragen wil hebben, moet men 
teruggaan naar hoofdstuk 1 van deel 1 of gaan 
zoeken in de hoofdstukken van deel 2.  
In dat tweede deel komt de lezer er 
bijvoorbeeld dankzij een bijdrage van Peter 
Spierenburg achter dat de afname van de 
watervogels enerzijds is toe te schrijven aan 
de drastische vermindering (-25%) van de 
wateroppervlakte en anderzijds aan de 
voorzuivering van het ingebrachte water. 
Rietvogels hebben juist geprofiteerd van de 
voorzuivering omdat nu brede rietzomen zijn 
ontstaan langs oevers waar vroeger alleen 
ruigtekruiden stonden.  
In andere hoofdstukken wordt ingegaan op de 
toegenomen begroeiing (vergrassing en 
struweelvorming) en andere ontwikkelingen. 
Opvallend is het hoofdstuk over de achter-
uitgang van de Tapuit, gebaseerd op 
onderzoek in de kop van Noord-Holland. 
 
Iedereen die wel eens in Berkheide (inclusief 
het Panbos!) komt, moet dit boek natuurlijk 
kopen. Ook als je wellicht wat allergisch voor 
statistiek bent, biedt dit boek veel informatie 
over ruim 30 jaar broedvogelonderzoek in de 
Katwijkse Zuidduinen. Het boek is bovendien 
aantrekkelijk vormgegeven door René van 
Rossum die er tevens voor zorgde dat alle 
broedvogelsoorten een afbeelding kregen. 
Gerrit van Ommering voegde daar een serie 
fraaie landschapsfoto's aan toe waardoor een 
boek is ontstaan dat uitnodigt Berkheide snel 
weer eens te bezoeken.
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Jubileum  Cryptopuzzel 
 
Onze vereniging bestaat dit jaar 45 jaar. Tijdens 
een eerder lustrum werd al eens een 
puzzelwedstrijd uitgeschreven. Eerst  over huizen 
in Noordwijk met een naam die naar de natuur 
verwijst en daarna een puzzel waarbij windwijzers 
op huizen moesten worden gevonden.  
Gezien het succes is er nu weer een ander soort 
puzzel in elkaar gezet. Het houdt het midden 
tussen een cryptogram, een puzzel en het vinden 
van een slagzin.  In tegenstelling tot de vorige 
puzzels kunt U deze vanuit de luie stoel oplossen 
met behulp van verschillende natuurgidsen. 
Hieronder zijn 21 dieren-en plantennamen op 
cryptische wijze omschreven. Deze namen zijn in 
alle gangbare Nederlandse vogel-, planten-, 
vlinder-, paddenstoelen-, schelpen- en 
zoogdierengidsen te vinden.   
Het  zijn Nederlandstalige namen van bekende 
dieren en planten die veelal  algemeen voorkomen 
in ons land. 
Namen met losse voorvoegsels komen niet voor. 
Zo is de oplossing ‘Grote Bonte Specht’ niet 
mogelijk, maar ‘Grootoorvleermuis’ wel.  Steeds 
dient er in het eerste vakje te worden begonnen 
met het invullen van de gevonden naam. Het 
aantal vakjes staat voor het aantal letters waaruit 
de oplossing bestaat.  De letters ‘y’en ‘ij’  zijn in 
deze puzzel gelijk en worden als één letter 
beschouwd. 

De letters die in de vetgedrukte vakjes terecht 
komen vormen tenslotte een activiteit die hopelijk 
in het 46e jaar van de vereniging zal plaatsvinden.  
De oplossing  en uitslag van de puzzel zal op de 
ledenvergadering van vrijdag 25 november 
bekend worden gemaakt. Natuurlijk zijn er prijzen 
voor de winnaars. Zo zal onder de deelnemers die 
de slagzin hebben gevonden het kersverse nieuwe 
vogelboek worden verloot. Daarnaast is er voor 
diegene die de meeste juiste namen weet op te 
sporen een natuurgids naar keuze beschikbaar 
gesteld.  Natuurlijk zijn een aantal namen vrij 
gemakkelijk te vinden, maar er zitten ook een paar 
bij die waarschijnlijk behoorlijk wat meer tijd 
vergen. Vermoedelijk kost de naam onder 
nummer  5  de meeste hoofdbrekens. Daarom 
wordt onder degenen die daar achter weten te 
komen nog een extra prijs verloot. 
Kortom:  benut de lange regenachtige avonden in 
oktober en november om alle gidsen door te 
bladeren om de puzzel op te lossen. Heeft U niet 
alle gidsen thuis maak dan gebruik van de 
bibliotheek van het Jan Verwey Natuurcentrum of 
het internet.  
De oplossingen kunnen tot 20 november worden 
ingeleverd bij: 
Hein Verkade 
van Limburg Stirumstraat 40 
2201 JP  Noordwijk 
Mailen mag ook naar: hein.verkade@telfort.nl  

 

mailto:hein.verkade@telfort.nl
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Broedvogel Monitoring Project gaat digitaal 
 

Ervaringen in het Hoekgatterduin 
Leo Schaap 

Inleiding 
Al vele jaren doen vrijwilligers mee aan het 
inventariseren van broedvogels in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Jaarlijks wordt daarvan in de 
Strandloper verslag gedaan. Het inventariseren 
gebeurt op basis van de door SOVON 
Vogelonderzoek Nederland opgestelde regels. 
 
Dit jaar (2011) zijn door SOVON wijzigingen 
doorgevoerd. De richtlijnen veranderen soms 
doordat onderzoek en commentaar uit het veld tot 
nieuwe inzichten leiden. De vorige richtlijn is van 
2004, die weer opvolger is geweest van eerdere 
edities. De richtlijnen zijn dus doorlopend 
aangepast en verre voorlopers stammen uit de jaren 
zestig. Ook de techniek kan soms een handje 
helpen. Ging vroeger alles met behulp van 
formulieren en kaartjes, nu is, met ingang van 
2011, een belangrijke vernieuwing doorgevoerd. 
Via de computer kunnen alle waarnemingen op een 
kaart worden ingebracht, waarna de software de 
administratie bijhoudt en het aantal territoria 
bepaalt. Er is een nieuwe handleiding uitgegeven 
en sommige regels zijn aangepast. De nieuwe 
digitale dienstverlening is een hele verbetering in 
vergelijking met de vroegere, handmatige 
methode. 
 

Aan de hand van de inventarisatie in 2011 van het 
Hoekgatterduin wordt onderzocht hoe de 
handmatige methode zich verhoudt tot de nieuwe 
autoclustering methode van SOVON. 
 
De veldkaart 
De veldkaart is het belangrijkste stukje 
gereedschap om de inventarisatie uit te voeren. Het 
is belangrijk om een goede kaart of luchtfoto van 
het gebied te gebruiken, waarop zoveel mogelijk 
details te onderscheiden zijn. Ik begon ooit met een 
door de AWD ter beschikking gestelde 
topografische kaart, waarop weinig 
herkenningspunten stonden. Dat was moeilijk 
werken. Een A4 afdruk van Google Maps werkt 
veel beter. Google Maps produceert van onze 
omgeving duidelijke luchtfoto’s met veel 
herkenningspunten.  Een deel van een typische 
veldkaart is afgedrukt als figuur 1.  
De waarnemingen moeten zo  precies mogelijk 
worden genoteerd. Dat valt niet altijd mee omdat 
de dichtheid van waarnemingen dikwijls hoger is 
dan in het afgedrukte voorbeeld; er is dan weinig 
ruimte om alle waarnemingen precies te noteren. 
Daarbij komt dat het op gehoor plaats bepalen niet 
altijd nauwkeurig kan worden uitgevoerd. Je hoort 
een Nachtegaal in “die richting” ongeveer in “dat 
struikje” terwijl er ook over de eigen positie 
onzekerheid kan bestaan.  

Figuur 1: Deel van de Veldkaart van het 8ste bezoek op 14 mei 2011 
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Naast de luchtfoto is een tabel opgenomen met de 
meest voorkomende soorten in het gebied. Na het 
bezoek worden de waarnemingen per soort geteld 
en in de tabel gezet. Het is dan ook goed om wat 
aanvullende informatie te vermelden, want 
eigenlijk is de veldkaart zoals afgedrukt niet 
helemaal goed ingevuld. Er is namelijk geen 
onderscheid gemaakt in het type waarneming. Er 
zijn verschillende typen waarnemingen die volgens 
SOVON aangegeven moeten worden, ieder type 
met zijn eigen extra teken. Bovendien adviseert 
SOVON om nog wat aparte indicaties te 
gebruiken. Je moet dus niet alleen alle afkortingen 
paraat hebben, maar ook nog een aantal indicaties 
die op deze kaartjes nauwelijks te onderscheiden 
zullen zijn.  
 
Wij noteren op de kaart de waarnemingen die met 
territorium en broeden te maken hebben, tenzij 
anders aangegeven. Dat worden territorium- en 
nestindicerende waarnemingen genoemd. Een 
overvliegende Visdief wordt niet aangetekend, 
maar wel een zingende Nachtegaal of een Fitis met 
voer in de bek. Van belang zijn bovendien de 
zogenaamde 100% uitsluitende waarnemingen. 
Twee Fitissen tegelijkertijd horen, betekent dat je 
met 100% zekerheid twee verschillende individuen 
kunt onderscheiden. Dat doen we met een dubbele 
pijl op het kaartje. Soms is het nodig onderscheid 
te maken: een Vink zingt veel maar je ziet hem ook 
regelmatig. Een merel in het veld zie je meer 
fourageren en vliegen dan dat je hem hoort zingen. 
Het zien van een volwassen Vink of Merel is geen 
z.g. territorium indicerende waarneming en telt niet 
mee voor het bepalen van een territorium. Zie je 
een paartje Merel dan telt de waarneming wel mee, 
maar niet als je een paartje Vink noteert. Het gaat 
om het type waarneming dat een geldige 
waarneming wordt genoemd. Het is daarom van 
belang om direct na het bezoek de veldkaart af te 
maken en de soortkaart in te vullen, er is dan meer 
tijd om onderscheid te maken ook doordat de 
waarnemingen nog vers in het geheugen liggen. 
 
De soortkaart   
De waarnemingen van de veldkaarten worden 
overgenomen op soortkaarten. Per soort worden 
alle geldige waarnemingen op één kaart genoteerd. 
Wat een geldige waarneming is, wordt aangegeven 
in de BMP handleiding en de bijbehorende tabel. 
In deze tabel staan ook datumgrenzen. Dit zijn 
belangrijke grenzen, ieder territorium moet 
minimaal één geldige waarneming binnen de 
datumgrenzen hebben. Met ingang van 2011 is een 
aantal datumgrenzen aangepast. 
 

Als voorbeeld is in figuur 2 de handmatig 
uitgewerkte soortkaart van de Fitis van 2010 
afgedrukt. De Fitis is een eenvoudige soort om 
waar te nemen en op kaart te zetten. Het uitwerken 
is een stuk lastiger, vooral als er veel 
waarnemingen zijn. Om territoriumgrenzen aan te 
geven, worden eerst uitgangsclusters gevormd. Dat 
is bij de Fitis heel goed te doen want ze zijn trouw 
aan de directe nestomgeving en zingen dikwijls op 
dezelfde plek. Als waarnemingen dicht bij elkaar 
zitten, zijn de 100% uitsluitende waarnemingen 
van belang om clustergrenzen te bepalen. Daarna 
probeer je de clusters zoveel mogelijk vorm te 
geven met zoveel mogelijk verschillende 
waarnemingen in de buurt. Daarbij is de fusiegrens 
van belang. Voor de Fitis is dat 100 meter. 
Waarnemingen die in dit geval verder dan 100 
meter buiten het midden van het z.g. 
uitgangscluster liggen kunnen niet in één cluster 
vallen.  
In één cluster mogen bovendien nooit twee 
waarnemingen van één bezoek zitten. Omdat 
vanwege het aantal bezoeken minimaal twee 
geldige waarnemingen in een cluster moeten 
vallen, waarvan één binnen de datumgrenzen, 
levert ook dat een beperking op. Na wat wikken, 
wegen en gummen, kunnen op grond van 
voorgaande overwegingen de definitieve 
clustergrenzen worden getrokken en het aantal 
territoria bepaald, die bovendien niet groter mogen 
zijn dan 1,5x de fusieafstand.  

Fig. 2: De soortkaart van de Fitis 2010 met 30 territoria 
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De nieuwe digitale soortkaart 
 
Het bepalen van clusters en daarmee het aantal 
territoria leent zich uitstekend voor automatisering 
en dat is wat SOVON dit jaar voor het eerst heeft 
ingevoerd. De invoer werkt heel 
gebruiksvriendelijk. De soortkaart hoeft niet meer 
handmatig te worden gemaakt, maar kan nu op de 
computer worden uitgewerkt. Dat gaat best goed, 
hoewel ik graag een groter overzicht op het scherm 
zou willen hebben. Er kan weliswaar ingezoomd 
worden, maar dat is lastig en het verschuiven gaat 
door de hoge resolutie van de luchtfoto langzaam. 
De snelheid van invoeren wordt hierdoor beperkt, 
terwijl je bovendien het overzicht verliest.  
 
De luchtfoto’s zijn van zeer goede kwaliteit en een 
prima ondergrond om de waarnemingen in te 
voeren. Voor het overzicht en afdrukken is het 
handiger om een topografische ondergrond te 
gebruiken. De kaartjes kunnen in diverse vormen 
worden opgeroepen en afgedrukt. De bediening zit 
handig in elkaar en ze zijn niet te groot (ca. 0,4 
MB). Het presenteren met luchtfoto duurt langer 
door het grote bestand (8 MB). Met een minimum 
aan muisklikken kom je tot 
resultaat, kunnen er 
overzichten worden 
opgeroepen en wordt de 
administratie goed en 
overzichtelijk bijgehouden. 
Handig is ook dat de 
inventarisatierichtlijnen per 
soort kunnen worden 
opgevraagd door te klikken 
op de soortnaam. Een 
compliment voor de makers! 
De kaarten kunnen overigens 
ook goed worden gebruikt 
voor het uitvoeren van een 
handmatige clustering. Aan 
het eind van het seizoen 
kunnen alle kaarten in één 
document worden 
gedownload voor de eigen 
administratie.  
 
Als voorbeeld heb ik het resultaat van de 
inventarisatie van Fitissen in 2011 als figuur 3 
opgenomen. Het is alleen het zuidelijke deel van 
het gebied, omdat het anders niet leesbaar zou zijn. 
Voor de weergave heb ik gekozen voor de 
topografische kaart in kleur met stippen en 
nummers van de bezoeken. Er zijn diverse andere 
mogelijkheden om kaarten te printen. De clusters 
worden gevormd door een centraal gelegen 

waarneming waarvan het bezoeknummer groot is 
afgedrukt, ook wel de territorium stip genoemd. 
 
In het geval van de Fitissen 2011 wordt de digitale 
clustering goed uitgevoerd en komt het beeld 
aardig overeen met de clustering die in 2010 
handmatig is gedaan.  
Het is een stuk overzichtelijker dan de handmatige 
clustering van 2010. Bovendien liggen de clusters 
in geschikt biotoop. Er worden soms vreemde 
keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld de cluster met 
waarneming 10 in het centrum, rechts in de figuur. 
De waarneming 4 ligt op meer dan de fusieafstand 
van 100 meter van het midden van het 
uitgangscluster dat uit de waarnemingen 5,6, 8 en 
10 bestaat. Ook in het niet zichtbare deel van de 
kaart worden waarnemingen toegevoegd die verder 
liggen dan 100 m van het uitgangscluster. De 
cluster aan het kanaal met waarneming 7 als 
centrum haalt bijvoorbeeld waarneming 8 verder 
weg dan nodig is, er is een waarneming 8 
dichterbij. Bovendien, ook hier is de afstand meer 
dan 100 meter, gemeten vanuit het uitgangscluster 
bestaande uit waarnemingen 5, 6, 7 en 11.  
 
 

Figuur 3: Digitale clustering Fitissen 2011 
 
Het totaal komt uit op 35 stuks. Er zit wat 
verschuiving in ten opzichte van de handmatige 
clustering van 2010 toen er 30 territoria werden 
vastgesteld. Een goed jaar dus voor de Fitis 
waarvan het gemiddelde over 25 jaar op 29 stuks 
ligt.   
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Digitale en handmatige clustering Nachtegaal 
vergeleken 
 
De aanleiding tot nader onderzoek is het feit dat de 
digitale clusters er vreemd uitzien en gemakkelijk 
te zien is dat de fusieafstand regelmatig wordt 
overschreden. Ook in dit geval neem ik weer de 
zuidwest hoek als voorbeeld op topografische 
ondergrond. Zie figuur 4. Op deze kaart zijn 7 
digitale clusters te zien die door het 
‘autoclustering’ programma zijn uitgerekend. 
Daarnaast heb ik de handmatige clustering 
weergegeven die tot stand komt door zoveel 
mogelijk waarnemingen in een cluster onder te 
brengen zonder dat er twee waarnemingen met 
dezelfde datum in voorkomen. Ze zijn met een 
hoofdletter benoemd.  
 
 
 

Figuur 4: Digitale en handmatige clustering, Nachtegalen 
2011, ZW hoek 
 
De uitwerking van autoclustering roept vragen op. 
Ten eerste was het resultaat van deze kaart pas 
haalbaar na het verschuiven van grensgevallen. De 
digitale clustering houdt geen rekening met het feit 
dat een Nachtegaal het ook leuk vindt om net even 
aan de andere kant van de grens van het gebied te 
zingen. In totaal gaat het in het ZW-deel om 3 
waarnemingen die net over de grens zijn 
waargenomen.  Let wel, het gaat hier om een paar 
meter! Ten tweede zijn de waarnemingen van het 
cluster rond waarneming 5 wel erg ver weg 

gehaald, de afstanden naar 6, 7, 9 en 10 zijn langer 
dan de fusieafstand van 200 meter, gerekend uit 
het centrum van het uitgangscluster dat, wat mij 
betreft, bestaat uit de waarnemingen 3, 4, 5 en 8. 
Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat het individu van 
het meest rechtse cluster even gaat zingen bij zijn 
collega’s aan het kanaal. Hij moet daarvoor niet 
alleen andere territoria overbruggen maar ook een 
vlakte zonder geschikt biotoop. Dat geldt ook voor 
de waarnemingen van het cluster met waarneming 
10-groot hoewel de afstanden naar 4, 5, 6 en 7 wel 
binnen de fusiegrens passen.  
 
Ondanks dat de autoclusters er vreemd uit zien, 
komt de zorgvuldig uitgevoerde handmatige 
clustering bijna op hetzelfde aantal uit; 8 stuks in 
plaats van 7 digitale clusters, een klein verschil 
dus. 
 

Commentaar 
De voornaamste conclusie is dat de 
resultaten van autoclustering geen grote 
verschillen met handmatige clustering 
opleveren. Dat is op zich geruststellend 
maar geen bewijs dat de methodes met 
elkaar overeenstemmen. Ik pleit voor een 
aanpassing die de autoclustering methode 
nauwkeuriger doet aansluiten bij de 
handmatige methode en naar mijn 
bescheiden mening heel goed mogelijk is. 
De computer is onverbiddelijk in het 
uitvoeren van ‘domme regels’ die aan 
hem worden opgedragen en is in die zin 
een grote vooruitgang  om tot 
standaardisatie te komen. SOVON heeft 
daarbij een laagdrempelig programma 
ontworpen, dat zeker zal helpen om tot 
een brede acceptatie te komen. Maar niet 
iedere vogelaar zal met een computer 
kunnen of willen omgaan. Het is ook van 
belang dat de handmatige methode blijft 
bestaan om beginnende onderzoeker 
methodisch met veldgegevens te leren      
omgaan. 

 
De waarnemer die overstapt naar autoclustering 
dient zich bewust te zijn van de verschillen. De 
handmatige spelregels zijn nu nog niet helemaal 
gelijk aan die van de computer.  
  
Ten eerste. Het ziet er merkwaardig uit dat 
sommige waarnemingen over grote afstand binnen 
een cluster worden gehaald. Zie als voorbeeld de 
soortkaart van de Nachtegalen, figuur 4. De 
clusters voldoen aan de regel dat ze niet groter 
mogen zijn dan 1,5 maal de fusieafstand maar de 
fusieafstanden worden ruim overschreden. 
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SOVON merkt terecht op dat dit ten dele kan 
worden verklaard uit de vorm van het aangenomen 
uitgangscluster, dat veel groter is wanneer je daar 
een ver afgelegen waarneming aan toevoegt. Of dit 
realistisch is doet volgens SOVON niet ter zake, de 
ecologie zit niet in het programma verwerkt. Ook 
komen bij andere soorten overschrijdingen voor 
zoals bij de Fitis, Boompieper, Grasmus en 
Tuinfluiter. Bij deze soorten kan er geen discussie 
zijn over de grootte van het uitgangscluster en 
wordt naar mijn mening de BMP handleiding niet 
gevolgd.  
 
Ten tweede. Autoclustering haalt soms een 
waarneming van ver terwijl er een andere 
waarneming van dezelfde ronde dichtbij ligt. Dat 
ziet er in vergelijking met een handmatige 
clustering heel raar uit. Digitaal maakt dat niet uit, 
het algoritme van de computer is mathematisch 
gericht en ecologische kenmerken komen er niet in 
voor. Het resultaat is dat er geen mooie ronde 
clusters worden gevormd zoals we dat handmatig 
gewend zijn. 
 
Ten derde. Er is er geen mogelijkheid om bij 
autoclustering een 100% uitsluitende waarneming 
aan te geven. De autoclustering gaat er van 
uit dat alle waarnemingen 100% uitsluitend 
zijn, terwijl dat voor de handmatige methode 
anders is. De reactie van SOVON hierop is 
dat niemand uiteindelijk weet hoe de 
territoria precies liggen, iedere handmatige 
uitwerking kiest zo zijn eigen uitgangspunt 
terwijl autoclustering juist tot een 
standaardisatie probeert te komen. Het werk 
moet in het veld gedaan worden, daar moet 
van iedere waarneming goed worden 
afgewogen of het hier om een nieuw individu 
gaat of dat het mogelijk dezelfde vogel is die 
al eerder is genoteerd. 
 
Ten vierde. Er is met autoclustering geen 
mogelijkheid gebruik te maken van 
grensgevallen. Een waarneming valt er 
binnen of erbuiten. In de administratie wordt 
keurig bijgehouden dat er waarnemingen buiten de 
gebiedsgrenzen zijn gelegen maar ze worden niet 
gebruikt bij het berekenen van clusters. Nu is het 
niet de gewoonte om waarnemingen buiten het 
gebied te doen maar als ze net aan de andere kant 
van een grens zitten is het noteren soms nuttig, ze 
kunnen immers deel uitmaken van een territorium 
binnen de grenzen en handmatig is dat gemakkelijk 
aan te geven. Als er aangrenzend wordt 
geïnventariseerd, was het de gewoonte om tot 
afstemming te komen met de buurman, ook dat kan 
dus niet meer. Een zekere manipulatie is natuurlijk 

mogelijk door de desbetreffende waarneming 
binnen de gebiedsgrenzen te schuiven. Dat hier 
niet te veel gebruik van moet worden gemaakt, 
lijkt duidelijk. Standaardisatie van een meting 
treedt pas op met zeer strikte regels ook al houdt 
een vogel zich niet aan gebiedsgrenzen. 
 
Ten vijfde nog een paar andere opmerkingen: 
 
− Men dient er rekening mee te houden dat 

autoclustering zich niet handmatig laat 
corrigeren of voor een deel met de hand in te 
vullen; het is of het een of het ander. Correctie 
achteraf is niet mogelijk, tenzij men de invoer 
verandert. 

− Autoclustering legt de territoriumstip 
regelmatig op een waarneming van vóór de 
datumgrenzen; dat zou je handmatig nooit 
doen. Uitgangspunt van clustering zijn de 
waarnemingen van het bezoek met de meeste 
waarnemingen na de datumgrens. 

− De berekening van het aantal normbezoeken 
door autoclustering komt voor een aantal 
soorten niet overeen met de handmatige 
methode. 

 
Van SOVON heb ik de reactie gekregen dat 
bovenstaande punten onderzocht zullen worden. Ik 
verwacht zelf dat er in het loop van het jaar 
aanpassingen komen. Het lijkt mij dat de digitale 
regels beter afgestemd kunnen worden op de 
handmatige, ook al zijn de verschillen van 
vergelijkingen klein; het kan niet zo zijn dat er 
twee methodes naast elkaar bestaan en/of uit elkaar 
groeien. Ook hier zal de ene of de andere methode 
aangepast moeten worden. 
 
Het is jammer dat over de digitale methode en 
vergelijkingen weinig is gepubliceerd. Het is een 

Foto 1: Fitis in het Hoekgatterduin, foto George Hageman  
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bekend feit dat gepubliceerd onderzoek meestal 
grondiger wordt afgerond dan ongepubliceerd 
onderzoek. Volgens SOVON is de afgelopen twee 
jaren veel handmatige uitwerking vergeleken met 
die van autoclustering. Veel daarvan had 
betrekking op eerdere versies van het huidige 
autoclusterprogramma. SOVON is van plan hier 
een publicatie aan te wijden, maar heeft voorlopig 
eerst de handen vol aan begeleiding van tellers. 

  
Dit alles laat onverlet dat ik grote waardering heb 
voor het werk van SOVON. Het is een geweldige 
prestatie om een dergelijk groot 
automatiseringsproject in relatief korte tijd door te 
voeren. Daarbij is veel aandacht geschonken aan 
de gebruiksvriendelijkheid. Inventariseren wordt 
hiermee aantrekkelijker omdat het minder 
arbeidsintensief is geworden. Ik voorzie op niet al 
te lange termijn de mogelijkheid dat de papieren 
veldkaart kan worden vervangen door een tablet 
computer zoals de iPad. Dat zal nog een extra 
groot voordeel hebben. De geïntegreerde GPS 
ontvanger zal de positie van de waarnemer exact 
weergeven, zodat daarover geen onzekerheid hoeft 
te bestaan. Daarmee wordt, mits zorgvuldig 
aangepakt, de inventarisatie beperkt tot veldwerk, 
het ideaal van iedere vogelaar! 

Referenties  
Dit artikel is een uittreksel van een wat 
uitgebreider werkstuk “Handmatige en digitale 
autoclustering vergeleken” waarin ik dieper inga 
op de BMP methode en de vergelijking. Ik stel het 
stuk graag ter beschikking van de geïnteresseerde 

lezer. Jelle van Dijk, George Hageman en Arend 
van Dijk van SOVON hebben een concept versie 
van dit document grondig doorgenomen en van 
uitvoerig commentaar voorzien, waarvoor mijn 
dank. Het heeft goed geholpen om tot meer inzicht 
te komen en om document en artikel af te kunnen 
ronden.  De foto’s zijn van George Hageman; ze 
zijn allemaal in het Hoekgatterduin genomen.  
 

Veel over dit onderwerp is te vinden op 
de website van SOVON: www.sovon.nl  
 
Men kan ook de handleiding 
downloaden: Van Dijk A.J. en Boele A. 
2011. Handleiding SOVON Broed-
vogelonderzoek. SOVON Vogel-
onderzoek Nederland, Nijmegen. ISBN 
978-90-72121-26-4. Ook de 
handleidingen voor de autoclustering 
zijn op deze site te vinden. 
 
Op de SOVON site staat bovendien een 
volledige cursus gedocumenteerd: 
Arend van Dijk en Harvey van Diek. 
2006. Cursistenmap, Broedvogels 
inventariseren volgens de BMP-
methode. SOVON Vogel Onderzoek 
Nederland, Nijmegen. ISBN: 90-
72121-08-2  
 
Vanuit SOVON werd voor 

achtergronden verwezen naar: Hustings M.F.H., 
Kwak R.G.M., Opdam P.F.M. & Reijnen M.J.S.M. 
(red.) 1985. Vogelinventarisatie. (Natuurbeheer in 
Nederland, 3). Pudoc, Wageningen, Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Vogels, Zeist. 
 
Daarnaast wordt over het praktische werk van onze 
vereniging ieder jaar in De Strandloper verslag 
gedaan. 

Foto 3: Roodborsttapuit, een trouwe gast. Foto George 
Hageman 

 

Foto 2: Nachtegaal in het Hoekgatterduin, foto George Hageman 

http://www.sovon.nl/
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Zuid-Afrika 
 
Nella den Hoed 
 
Als enthousiaste natuur- en vogelliefhebbers 
hebben wij al veel reizen gemaakt naar mooie 
gebieden als de Extremadura in Spanje, Fulufjället 
in Zweden (waar onze reisgenoot Johan Passchier 
nog verslag van heeft gedaan in dit blad), 
Australië en vele landen in Afrika. Onze laatste 
vakantie bracht ons (ondergetekende en Dick van 
der Niet) afgelopen juni wederom naar Zuid-
Afrika met als belangrijkste reisdoel het 
Kgalagadi Transfrontier Park. 
 
Voor het determineren van vogels gebruik ik 
Sasol Birds of Southern Africa en daar dit boek de 
vogels in het Engels beschrijft, gebruik ik voor dit 
verhaal ook de Engelse namen.  
 
De eerste twee nachten van onze vakantie 
verbleven we in Johannesburg in een heel prettig 
hotel in de zakenwijk Sandton, waar we als KLM 
vliegend personeel ook regelmatig verblijven.  
We brachten een bezoek aan de Walter Sisulu 
National Botanical Garden, die bestaat uit 30 
hectaren aangelegde tuinen en 270 hectaren met 
natuurlijke vegetatie.  
De tuin is onder vogelaars vooral bekend om z’n 
broedpaar Verreaux’s (Black) Eagles, dat op de 
rotsen naast de waterval twee nesten gebouwd 
heeft. Blijkbaar wisselen ze elk jaar van nest en nu 
was het onderste in gebruik. Een dame van het 
Black Eagle Project, die klaar stond met een 
telescoop, vertelde dat er een jong in het nest 
aanwezig was. Door de telescoop was het 
vrouwtje goed te zien en het mannetje vloog 
regelmatig over. 
De soorten-lijst van de Botanische tuin telt rond 
de 230 vogels, waarvan ik de volgende vogels 
tijdens ons korte bezoek heb kunnen fotograferen: 
African black Duck, Greater double-collared 
Sunbird, Amethyst Sunbird, Marico Sunbird, 
Kurrichane Thrush, Black-backed Puffback en 
African wattled Lapwing. Daarnaast ook 
algemenere soorten gezien zoals o.a. Common 
Fiscal Shrike en Helmeted Guineafowl. 
 
Van Johannesburg vlogen we naar Upington, in 
het noord-westen van Zuid-Afrika. Daar hadden 
we een paar nachten geboekt in het Riverplace 
Guest House, aan de Oranjerivier. Omdat er erg 
veel regen was gevallen in de Drakensbergen, 
waar deze rivier ontstaat, was het waterpeil 
bijzonder hoog. Er werd ons aangeraden 
Augrabies Falls National Park te bezoeken, daar 

deze watervallen in jaren niet meer zo veel 
watertoevoer hadden gehad. Ze waren inderdaad 
indrukwekkend en er waren zelf een paar 
viewing-platforms weggespoeld door het woeste 
water. Onderweg zagen we enorm veel White-
backed Mousebirds en in het park zelf o.a. Pale-
winged Starling, Familiar Chat en Southern Grey-
headed Sparrow. Op de rotsen zaten veel Rock 
Hyrax, in Zuid-Afrika Dassie genoemd, een soort 
knaagdier dat nog verre familie van de olifant is. 
Bij ons guesthouse in Upington zagen we 
regelmatig een Giant Kingfisher en in de 
omgeving ook White-browed Sparrow-weaver, 
White-fronted Bee-eater, Cape Wagtail, Crested 
Barbet, African Red-eyed Bulbul, Lanner Falcon 
en Rock Kestrel. 
 
In Upington moesten we ook al ons eten en 
drinken inslaan voor het  gehele verblijf in het 
Kgalagadi Transfrontier Park. In onze huurauto 
vol met voorraden reden we in ongeveer vier uur 
naar de ingang van het park. 
In mei 2000 is het Kgalagadi Transfrontier Park 
opgericht. Het is een samenvoeging van het Zuid-
Afrikaanse hari Gemsbok Park en Gemsbok 
National Park van Botswana. De totale 
oppervlakte van het park is 38.000 vierkante km, 
waarvan ongeveer 2/3 in Botswana en 1/3 in Zuid-
Afrika ligt. Kgalagadi betekent Place of Thirst en 
het park ligt dan ook grotendeels in het zuidelijk 
deel van de Kalahari woestijn. Het terrein bestaat 
uit rode zandduinen, schaarse vegetatie als 
struikjes, hier en daar bomen en twee droge 
rivierbeddingen van de Nossob en Auob rivieren. 

Eens in de zoveel jaren stroomt er ook 
daadwerkelijk water door de beddingen, de rest 
van de tijd loopt het water ondergronds, waardoor 

Kalahari  
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er toch gras en met name camelthorn bomen 
groeien. 
In deze rivierbeddingen is ook het meeste wild te 
zien, grote groepen Springbokken, Gemsbokken, 
Blue Wildebeest (Gnoe), Red Hartebeest en 
Giraffen. Olifanten en neushoorns komen in dit 
park niet voor. Wel staat het park bekend om z’n 
vele carnivoren, waaronder de beroemde Black-
maned Kalahari Lions.  
Tijdens een safari is het altijd weer afwachten of 
je deze mooie dieren te zien krijgt en het was dan 
ook een opluchting, na vele vrouwtjes leeuwen, 
uiteindelijk een mooie mannetje voor de lens te 
krijgen. We hebben echter geen enkele hyena 
gezien, hoewel we ze ’s nachts wel regelmatig 
hoorden.  

Wel hadden we het geluk om na een uur rijden in 
het park al twee luipaarden te spotten. Het is al 
bijzonder om overdag een luipaard te zien lopen, 
laat staan twee samen…  
We hebben heel veel cheetahs (jachtluipaarden) 
gezien en ook kleinere beesten als Bat-eared 
Foxes (grootoorvos) en Black-backed Jackal 
(jakhals), Yellow- en Slender Mongoose en 
natuurlijk de overal aanwezige Ground Squirrels 
(grond-eekhoorn). Ook zagen we onderweg in het 
park regelmatig Meerkats (stokstaartjes), meestal 
in groepjes. 
 
Maar wat vooral opviel was het enorm grote 
aantal vogels, waaronder erg veel soorten 
roofvogels. Er staan niet heel erg veel bomen, 
maar bij die er staan zijn altijd vogels te zien.  
Bijzonder zijn de nesten van de Sociable Weavers, 
gebouwd en bewoond door soms  wel 100 paartjes 
. Langs de weg tussen Upington en het park 
bouwen deze vogels hun nesten, die lijken op een 
grote hoop hooi, op telefoonpalen, maar in het 
park zie je enorme bouwwerken in bomen, die 
soms zo zwaar worden dat ze instorten.  

In deze nesten broedt ook de Pygmy Falcon, een 
dwergvalkje van ongeveer 19 cm lang dat al lang 
op mijn verlanglijstje om te fotograferen stond. 
 

Het gaat niet goed met gieren in Afrika 
en ook in de Kalahari zie je ze weinig; 
slechts hier en daar een of twee White-
backed vultures in een boom. Eenmaal 
hebben we een groep zien cirkelen.  
Maar roofvogels als Tawny Eagle, 
Bateleur, Black-chested Snake–Eagle, 
Black-shouldered Kite, Perigrine 
Falcon en Greater Kestrel waren vaak 
te zien en goed te fotograferen. De 
meest voorkomende roofvogel was wel 
de Southern Pale Chanting Goshawk, 
een prachtige blauw-grijze vogel 
waarvan we er soms drie of vier 
tegelijk zagen. Het mooist vond ik 
persoonlijk de Martial Eagle die met 
een prooi op de weg zat.  

 
Opvallend was het grote aantal Kori bustards en 
secretarybirds, maar ook verschillende soorten 

Korhanen doen het goed in deze omgeving. Mooi 
om te zien was hoe beschermend een paartje 
Burchell’s Sandgrouse was over hun twee 
kuikens, die waarschijnlijk niet meer dan een paar 
dagen oud waren. 
Struisvogels zie je vaak in kleine groepjes, maar 
er waren dagen dat we groepen van ruim 25 
vogels tegenkwamen. 

Pygmy Falcon  

Black-maned Kalahari Lions. 

Ground Squirrel  
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Het woestijnklimaat van de Kalahari kent 
extremen.  Temperaturen van boven de 40 zijn in 
januari heel gewoon. Wij waren er echter midden 
in de Zuid-Afrikaanse winter, waarbij het overdag 
gemiddeld rond de 18-20 graden was, maar ’s 
nachts het kwik soms tot onder het vriespunt 
daalde.  
De eerste twee nachten hadden we een huisje 
besproken in Mata Mata, een van de drie rest 
camps van het park.  
De rest camps zijn omheind, hebben een camping 
en verschillende typen huisjes, mogelijkheid om 
te tanken en een klein winkeltje waar niet veel 
meer te koop is dan sterke drank, wat snacks, 
brood, barbecue-(in het afrikaans zeggen we 
braai)hout en souveniers.  
Behalve bij Twee Rivieren, het rest camp bij de 
ingang van het park, zijn er ook geen restaurants, 
dus al je eten en drinken moet je zelf meenemen 
het park in.  Om deze reden, en het feit dat het 
behoorlijk afgelegen ligt, wordt dit park niet veel 
door het grote (buitenlandse) publiek bezocht. 
Naast de rest camps zijn er de zogenaamde 
wilderness camps die niet omheind zijn en 
meestal bestaan uit slechts enkele vaste tenten of 
cabins.  
Toegang tot de wilderness camps is alleen voor 
mensen met een reservering om te overnachten.  
Deze waren dan ook favoriet bij ons vanwege de 

rust en de prachtige ligging ervan. In de rest 
camps kun je na zonsondergang nog rondlopen, in 
de wilderness camps absoluut niet, maar 
aangezien elke tent z’n eigen (verhoogde) veranda 
heeft, met braai-plek en tafel en stoelen, is dat 
geen probleem. Daar geniet je dan van de sterren 
en de nachtgeluiden.  
 
Voor beide soort kampen valt iets te zeggen. In de 
wilderness camps beleef je de Afrikaanse natuur 
in z’n mooiste vorm, met nauwelijks andere 
mensen, waardoor er echt een bijzonder gevoel 
van rust over je heen komt. 
De rest camps zijn daarentegen weer ideaal om 
eens lekker de benen te strekken, even over de 
camping te lopen (en te kijken wat de Zuid-
Afrikaners allemaal bij zich hebben aan 
kampeeruitrusting!) en voor een vogelliefhebber 
een groot pluspunt: veel verschillende vogels die 
met wat geduld vaak bijzonder goed te 
fotograferen zijn. Mata Mata rest camp leverde 
mij mooie soorten op als o.a. Green-winged 
Pytilia, Crimson-breasted Shrike, Swallow-tailed 
Bee-eater, Black-chested Prinia, Rock Martin, 
Brubru en Green (red-billed) wood-hoopoe.  

Secretarybird  
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Swallow-tailed Bee-eater  
 
Naast de vogels zijn de ground squirrels en yellow 
mongooses ook een enorm leuke vorm van 
entertainment.  Overal vindt je hun holletjes en 
zijn ze gezellig aan het scharrelen. En als ze dan 
zo leuk rechtop zitten blijf je fotograferen. 
 
Toen we op dag drie van Mata Mata op weg 
waren naar ons eerste wilderness camp Gharagab, 
reden we op een gravelweg die doorsteekt tussen 
de twee rivierbeddingen van het park. Behalve 
hier en daar een korhaan zagen we zo goed als 
geen levend wezen tot ineens op een heuveltje 
twee Cheetahs ons aanstaarden.  
Toen we stopten bleken het twee jonge dieren te 
zijn en kwam hun moeder net aanlopen, op zo’n 
typische mauwende manier haar kroost naar zich 
toe roepend. Heerlijk als je daar dan als enige naar 
staat te kijken tot ze weer verdwenen zijn over de 
volgende heuvel. 

In Nossob rest camp tankten we de auto weer vol 
diesel en lunchten we aan een van de picknick 
tafels binnen het kamp. Nossob is een behoorlijk 
groot kamp en langs de omheining kun je het hele 
kamp rondwandelen. Dat moet vooral ’s avonds 
met een zaklamp leuk zijn om te doen, omdat dit 
kamp bekend staat om de vele leeuwen en hyena’s 
in de omgeving. Helaas was dit kamp al 
volgeboekt toen wij onze vakantie- plannen 
maakten en hebben wij de wandeling midden op 
de dag gemaakt wat geen leeuwen maar wel weer 
veel vogels opleverde zoals o.a. Yellow-billed 
Hornbill, Common Scimitarbill, scraper Thrush en 
Chestnut-vented  Tit-babbler. 
Daarna was het weer verder rijden richting 
Gharagab over een mooie harde zandweg, 
onderweg natuurlijk stoppend als we weer iets 
moois zagen.  
Uiteindelijk moesten we een spoor op dat alleen 
toegankelijk is voor auto’s met 4-wiel aandrijving. 
Na ruim 30 km door wuivend hoog geel gras met 
hier en daar een steenbok, kuddes springbokken, 
gnoes en gemsbokken kwamen we aan bij ons 
onderkomen voor de volgende drie nachten. 
Gharabab wilderness camp bestaat uit vijf 
permanente, op houten platforms gebouwde 
tenten, vier hiervan voor gasten en een voor de 
toezichthouder (die tegelijkertijd ook 
schoonmaker en klusjesman was), die ons 
verwelkomde.  
De tenten hebben een keukenblok, koelkast die op 
gas draait, tafel en stoelen, twee bedden en een 
badkamer met douche en toilet. De houten 
veranda was met een hekje af te sluiten en keek 

Cheetahs  



De Strandloper september 2011 28 

uit over een prachtig dal en een drinkplaats die ’s 
avonds tot ongeveer middernacht verlicht werd. 
De elektriciteit werd opgewekt door 
zonnepanelen. Achter de tenten, op de top van de 
heuvel was ook nog een uitkijkpunt gebouwd dat 
mooi zicht bood op de wijde omgeving. Hier 
bleven we tot zonsondergang genieten van het 
prachtige uitzicht. Daarna maakten we een vuurtje 
in de braai en aten we ons avondeten op de 
veranda, nagenietend van de mooie dag en met 
zicht op dieren die de drinkplaats bezochten. Zelfs 
uilen kwamen drinken waaronder een kerkuil en 
een Spotted Eagle Owl, die we ook zagen jagen. 
De laatstgenoemde kwam zelfs nog in een boom 
naast onze tent zitten. In het licht van onze 
zaklamp was hij prachtig te bewonderen. 
De eerste nacht werden we al rond 4 uur gewekt 
door leeuwengebrul in het kamp en toen het licht 
werd waren er nog twee leeuwinnen in de buurt 
van de drinkplaats. Helaas geen groot mannetje 
met zwarte manen, die een dag eerder wel gezien 
was door de vorige gasten. Dit lazen we in het 
gastenboek dat in de tent lag en waarin God door 
veel gasten veelvuldig bedankt werd voor de 
schepping van de prachtige natuur in het park. Je 
krijgt op zo’n plek dan ook echt het “Out of 
Africa” gevoel.  
Wat een genot ook om buiten op je veranda te 
ontbijten met een geweldig vogelkoor van vogels 
die af en aan vliegen. Bij de drinkplaats is het dan 
een komen en gaan van groepen kleinere vogeltjes 
waaronder Red-headed Finch, Scaly-feathered 
Finch, Shaft-taled Wydah,Yellow Canary en 
verschilllende soorten mussen die hun dorst 
komen lessen. 
 
Dag zes bracht ons wederom via Nossob rest 
camp, met meerdere lion sightings (ja hoe zeg je 
zoiets in het Nederlands…) terug naar Mata Mata 
rest camp. We hadden liever in een ander 
wilderness camp overnacht, maar toen we deze 
reis planden was veel accommodatie al 
volgeboekt. Maar na een nacht in een luxe 
bungalow in Mata Mata verkasten we wel naar 
een wilderness camp, Kalahari Tent Camp, voor 
helaas al weer de laatste drie nachten in het park. 
Hier hadden we een prachtige grote tent met 
badkamer en een aparte keuken-tent, ook weer 
met een veranda met braaiplek, uitkijkend over 
een weids dal.   
Vooral de laatste twee nachten waren bitterkoud, 
tot -4 gemeten in de tent en we waren blij dat we 
onze donzen slaapzakken bij ons hadden. Met 
daaroverheen de dekbedden die al op de bedden 
lagen, was het net uit te houden. ’s Morgens 
moesten de autoruiten gekrabd worden voor je op 
game-drive kon gaan. Maar wat bijzonder om dit 

typische Afrikaanse landschap helemaal wit van 
de rijp te zien. Gelukkig warmde de zon na 
opkomst alles weer snel op, en kon je na een 
mooie rit in de zon naast de tent van je ontbijt 
genieten. Vooral deze laatste dagen zagen we veel 
cheetahs.  
 
De kou ’s-nachts kan misschien een klein nadeel 
zijn als je dit park in de winter bezoekt, maar 
daarnaast is het licht overdag echt fantastisch om 
te fotograferen. Vaak kun je in Afrika overdag last 
hebben van het harde licht van de zon die uren 
recht boven je staat. Nu hadden we daar 
nauwelijks last van, de lichtinval was prachtig.  
Het landschap, de heuvels met rode zandtoppen en 
het lange gras in de droge rivierbeddingen, was 
een groot deel van de dag in een gouden gloed 
gehuld. Dat levert toch wel heel veel mooie 
plaatjes op en het verlangen om dit park in de 
toekomst zeker nog eens te bezoeken. 
 
 
 

 
 

 

Yellow mongooses   
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MEERZWIJN 
Op mijn rondje over het strand zag ik laatst iets in 
zee drijven. Het rolde wat heen en weer in de 
golven. Ook met de kijker kon ik niet zien wat het 
was, dus maar het water in. Het bleek een jonge 
bruinvis te zijn; de zoveelste dit jaar. Kees 
Kooymans, die onvermoeibaar het strand afrijdt, 
vertelde dat er langs de kust dit jaar al honderd 
jonge bruinvissen gevonden zijn. Allen dood. Het 
beest, dat ik vond was wat beschadigd aan de kop, 
mogelijk in aanraking met een schip gekomen. De 
meeste dieren echter zijn gaaf, soms sterk 
vermagerd.  
Over de oorzaak van deze aanspoelingen wordt 
verschillend gedacht. Door vissers gevangen en 
dood over boord gezet? Of zijn er weer zoveel 
bruinvissen in de zuidelijke Noordzee dat het een 
normale sterfte van jongen betreft? Een derde 
theorie zegt dat er te weinig voedsel, lees vis, in 
de zee voor onze kust zit. Dat laatste zou wel eens 
het geval kunnen zijn. Er zijn 
deze zomer namelijk erg weinig 
vogels voor de kust te zien. 
Normaal trekken in deze tijd 
grote groepen sterns naar het 
zuiden, maar dat is nu maar 
mondjesmaat. Ook Jan van 
Genten zie je nauwelijks.  
Hoe het ook zij, de Bruinvis is 
een interessant zeezoogdier, 
waar al in vroeger tijden over 
geschreven is. In 1584 schreef, 
of eigenlijk moet zeggen 
tekende, Adriaen Coenen het 
dier al in zijn Walvisboek; met 
tal van andere bestaande en 
verzonnen zeewezens. Een 
schitterend boek, waarvan maar 
één exemplaar in een 
bibliotheek in Antwerpen ligt. 
Toch kunnen we er kennis van 

nemen; er is door Florike Egmond een reprint van 
gemaakt. Op een van de eerste bladzijden staat de 
Bruinvis, ook wel het meerzwijn genoemd.  
    Coenen was geen visser. Hij kwam mogelijk 
nooit op zee, maar kende de zeezoogdieren goed. 
Hij was van beroep veilingmeester van de 
visafslag  in Scheveningen. Daar zag hij alles, wat 
werd aangevoerd, aan zich voorbijgaan. Dat 
waren onder meer kleine walvissen en vooral veel 
vissen. Over vissen maakte hij eerder in zijn leven 
ten minste twee andere manuscripten die nooit 
zijn uitgegeven. Eén ervan is  bewaard gebleven.  
 De Bruinvis werd door Coenen in zijn boek 
nauwkeurig beschreven. Hij schrijft daarnaast dat 
ze in zijn tijd ook werden gevangen. Niet met 
haken, maar in netten als men op Kabeljauw en 
Zalm viste. Toen ik dit las schoot me te binnen dat 
ik eens door iemand werd opgebeld met de vraag 
of ik wist hoe men vroeger Bruinvissen ving. De 
beller had gehoord dat dit met een harpoen 
gebeurde. Net zo min als Coenen iets wist van 
vangen met de haak, heb ik nooit iets gelezen over 
harpoenen. Naar mijn gevoel betrof het meestal 
bijvangst in de netten.  
 
Dat ze vroeger door Katwijkse vissers werden 
gevangen staat vast. De vissers noemden ze in die 
tijd varkens en de naam Varkevisser staat met 
tientallen in het telefoonboek van Katwijk. Enkele 
leden van de familie kwamen in Noordwijk 
terecht. Zij vingen daar geen varkens meer, maar 
strikten een Noordwijkse vrouw in hun netten. 
 
 
W.Andelaar     
 

 Bruinvis op het Noordwijkse strand.  
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Belevenissen in de Noorse en Zweedse natuur 
Kees Verweij 
 

 

Het afgelopen voorjaar ging onze belangstelling 
weer uit naar Scandinavië, waar we in voorgaande 
jaren al verschillende malen bijzondere 
natuuravonturen hebben meegemaakt.  
Via Denemarken vertrokken we op Koninginnedag 
naar ons eerste doel het Tåkernmeer, even ten 
oosten van het Vätternmeer in de zuidelijke helft 
van Zweden. Het is een behoorlijk groot meer, 
omzoomd met grote 
rietmoerassen, waar van alle 
kanten de Roerdompen te 
horen waren.  
Op vier plekken staan 
vogelkijktorens opgesteld 
van waaruit je het meer voor 
een groot gedeelte goed kunt 
overzien.   
Zo zagen we enkele malen de 
Visarend, die steeds weer 
terugkeerde om zijn prooi via 
een snelle duikvlucht uit het 
water te halen.  
Andere leuke waarnemingen 
waren Kuifduikers, 
Zomertalingen en baltsende 
Grote zaagbekken. Opvallend 
was het grote aantal 
Bosruiters. Tussen het riet 
lieten de eerste Rietzangers en Kleine Karekieten 
zich horen. Verder zagen we nog tal van eenden en 
andere zangvogels, die overigens ook in Nederland 
te zien zijn. 
Tussen het Tåkernmeer en het Vätternmeer in ligt 
een vrij hoog kalkplateau, de Omberg genaamd. 
Ook deze berg, grotendeels met naald– en loofhout 
bedekt, herbergt verschillende bijzondere 
vogelsoorten zoals de Grijskopspecht, de Kleine 
vliegenvanger, die zich op dat moment voor het 
eerst in dit jaar daar liet horen, en de Notenkraker. 
De eerste twee hebben we ook duidelijk kunnen 
horen. 
Middenin de Omberg ligt een heel informatief 
Natuurcentrum, waar je alle relevante literatuur, 
kaartjes en informatie kunt krijgen. Ook op 
plantengebied is dit een heel interessant gebied, 
want er groeit zelfs een behoorlijk aantal soorten 
orchideeën, zoals o.a. de Vliegenorchis.  
Het tweede doel van onze vakantie was een 
bergachtig bosgebied tegen de Noorse grens in het 
noordelijkste puntje van de provincie Dalarna.  We 
stonden daar bij het plaatsje Idre op een camping, 

dat door een Hollands echtpaar wordt beheerd. 
Vandaar trokken we allereerst rondom de berg 
Nipfjället, dat een behoorlijke wandeling van bijna 
20 kilometer inhield, te midden van kloven, 
beekjes en moerassen. Soms waren er behoorlijke 
klauterpartijen. Onze moeizame tocht werd toch 
beloond met een aantal zingende Beflijsters, 
verschillende Tapuiten, Gele kwikstaarten en 

zowaar ook nog een Poolvos, een Sneeuwhaas en 
een Boslemming. Tegen het eind van deze tocht 
zagen we een tweetal Taigagaaien wegvliegen.  
De volgende dagen hebben we de omgeving verder 
verkend en we kwamen ook in het gebied van de 
Fulufjället, waarover in een van de vorige 
afleveringen van de Strandloper uitgebreid 
geschreven is over het voorkomen van de Giervalk 
aldaar. De Giervalk zat er nog wel, maar helaas 
hebben we hem niet gezien. Wel zagen we bij het 
Bezoekerscentrum heel fraai een aantal 
foeragerende Kruisbekken en Matkopmezen.  
Even verder zongen enkele Beflijsters.  
’s- Morgens vroeg zagen we verschillende malen 
baltsende Korhoenders, die daar bepaald niet 
zeldzaam zijn. Langs de bospaden kwamen we ook 
nog enkele vrouwtjes Auerhoen tegen. De 
mannetjes lieten zich echter veel moeilijker zien, 
want we hebben er maar één duidelijk zien 
wegvliegen. 

Taigagaai 
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Het volgende doel was de omgeving van het 
plaatsje Røros in Noorwegen, een befaamd 
mijnstadje, waar eeuwenlang koper werd 
gewonnen. Naast het bezoeken van het plaatselijke 
mijnmuseum hebben we de omgeving verkend, 
maar het bezwaar was, dat de natuurgebieden 
slecht toegankelijk waren. Voor zover de 
toegangswegen sneeuwvrij waren gemaakt, moest 
er ook nog fors tol voor worden betaald, soms 
oplopend tot bijna € 10,- per keer. Dit vonden we 
toch wel een beetje te gortig, temeer daar de 
natuurgebieden in 
Zweden veel beter 
toegankelijk zijn en er 
geen tol wordt geheven. 
Elders in dit blad wordt 
de nieuwe vogelgids 
van Noorwegen 
aangeprezen tegen een 
forse prijs van € 50,--, 
maar je moet er ook 
nog aan toevoegen, dat 
je voor een bezoek aan 
een natuurreservaat 
vaak minstens zo’n 
extra bedrag op zak 
moet hebben en het 
lijkt wel dat de 
tolprijzen de laatste 
jaren weer fors 
gestegen zijn. 
Niettemin zijn we toch 
nog een stukje verder 
naar Trondheim gereden en hebben daar de stad 
goed kunnen bekijken, die beslist een bezoek 
waard is. Maar ook hier moet je niet denken, dat je 
hier kosteloos kunt komen, want vanaf onze 
camping aan het fjordenstrand passeerden we 
steeds een tweetal tolstations, waar automatisch je 
nummer wordt geregistreerd. We wachten nog op 
de rekening.  
We verbleven daar op de Øysand camping aan het 
strand in de directe omgeving van Trondheim. 
Regelmatig trok er een Zeearend langs, soms tot op 
20 meter van onze caravan. Ook vloog er nog een 
Steenarend voorbij. Een leuk voorval was, dat ’s 
avonds een Visotter juist voor onze caravan 
uitgebreid een Schol zat te verorberen. Naast de 
camping lag een klein natuurreservaat, waar 
verschillende steltlopers liepen te foerageren, zoals 
enkele Regenwulpen, Groenpootruiters en 
Bontbekplevieren. Ook liepen er verschillende 
Kraanvogels. 
 Na een paar dagen reden we via Trondheim 
richting Zweden en zochten we een camping op in 
het plaatsje Duved in Zweden, niet ver van het 
befaamde Ảnnsjön, een bekend vogelmeer, waar je 

via knuppelpaadjes een behoorlijk eind langs het 
meer kunt lopen en verschillende vogelkijktorens 
kunt bezoeken. Het weer was niet geweldig en de 
eerste pogingen om langs het meer te lopen 
strandden al na twee uur. Toch was deze tocht niet 
tevergeefs, want vlak bij een sparrenbosje, waar 
we even tegen de regen stonden te schuilen, 
hoorden we opeens allerlei schreeuwerige 
geluiden. Het bleek een groep Taigagaaien te zijn, 
die nogal nieuwsgierig waren uitgevallen. Op een 
gegeven moment zaten ze vlak boven ons hoofd. 

Dineke, mijn vrouw, probeerde ze naderbij te 
lokken met een doosje cashewnootjes en dit lukte 
zowaar. Ineens zaten er wel bijna vijftien 
Taigagaaien om ons heen, soms zelfs bedelend op 
onze schoen. Het spreekt vanzelf, dat we hier de 
mooiste foto’s konden maken.  
Op de terugweg lieten zich nog enkele Goudvinken 
prachtig zien.  
De volgende dag hadden we meer succes en 
konden we onze tocht vervolgen. In een bosje 
zagen we een soort Boomklever, maar veel kleiner 
dan de onze. Bij navraag bleek, dat het hier om een 
Scandinavische en Siberische vorm gaat, die 
inderdaad veel kleiner is dan de onze.  
Verder op een plasje stonden we oog in oog met 
ongeveer 10 Grauwe franjepoten, waarvan er 
enkele ineens begonnen te paren. Ook lieten de 
Brilduikers zich daar niet onbetuigd, want ook hier 
was sprake van een duidelijk baltsgedrag. De 
Bosruiter was ook hier heel algemeen. Verderop 
was er een toernooiveld van Kemphanen, een 
tafereel, dat in Nederland wel heel zeldzaam is 
geworden. Het zou hier te ver voeren om alles te 
vermelden wat we daar gezien hebben, maar het 

Parende Grauwe Franjepoten 
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was inderdaad heel veel. Het Ảnnsjönmeer is met 
recht een prachtig natuurgebied. Ook de bergen 
daarachter zijn zeer de moeite waard.  
We ontmoetten daar naast de vele Rendieren het 
Blauwborstje, jagende Velduilen, roepende 
Goudplevieren, Paapjes en zowaar ook een 
roepende Dwerguil. 
Wat de uilen betreft hadden we ditmaal ook 
behoorlijk geluk, want in de directe omgeving 
zagen we tot tweemaal toe een Sperweruil in de 
top van een spar zitten, terwijl we vlak daarvoor 
ook nog een Ruigpootuil hadden gehoord en hem 

ook nog hadden zien zitten. Het bleek, dat er op dat 
moment een overschot aan Lemmingen was, die 
soms overal onder de knuppelpaadjes vandaar 
schoten. Soms gingen ze bijna op je schoen zitten 
en bleven ze je een beetje meewarig aankijken. 
Men vertelde daar, dat in de weken daarvoor een 
gigantische trek had plaatsgevonden.  
Duizenden Lemmingen trokken zelfs over daken 
en schuren en werden soms massaal op de wegen 
doodgereden. Vandaar misschien de grote 
belangstelling van de uilen. Een leuke 
bijkomstigheid was verder, wanneer we ’s avonds 
op “uilenjacht” gingen, dat we elke keer ook 
Elanden goed konden waarnemen. Soms stonden 

ze ons bijna langs de weg  aan te kijken. Een 
bijzondere ervaringen waren de Parelduikers en de 
Roodkeelduikers, die we op een groot meer langs 
de weg zagen zitten.  
Op een gegeven ogenblik lieten de Parelduikers 
hun prachtige baltsroep horen, die soms wel 
kilometers ver te horen is. Het is een indringende, 
wat melancholisch klinkende zang.  
Een volgende stop was het gebied rond Ostersund, 
waar we kans zouden kunnen maken op de 
Laplanduil. Een tweetal dagen hebben we het 
gebied uitgekamd, maar helaas geen Laplanduil. 

Wij kregen hierbij hulp van een Zweedse vogelaar, 
die hem hier enkele jaren hiervoor nog had 
waargenomen, maar ook hij moest zijn pogingen 
opgeven.  
Gelukkig troffen we direct in de buurt  de meest 
beroemde orchidee van Zweden aan nl. de 
Bosnymf (Calypso bulbosa) met zijn prachtige 
roze bloemen, een bijna tropische verschijning, die 
vooral boven de poolcirkel voorkomt. Zo werd ons 
verblijf in Ostersund toch nog geslaagd.   
Wat orchideeën betreft hebben we er ook nog 
enkele mooie kunnen zien in de nabijheid van het 

Lemming 
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Siljansmeer. Zo vonden we daar heel mooi het 
Vrouwenschoentje in bloei en verdere ook de 
Groene knolorchis, die een veel bescheidener 
voorkomen heeft. 
De laatste grote stop was bij het Hornborgasjön, 
dat vooral bekend is om zijn balsplaats van 
tienduizenden Kraanvogels, die daar medio April 
samenkomen. Bekend is, dat daar bijna alle 
fuutachtigen voorkomen, zoals o.a. de Geoorde 
fuut, de Kuifduiker en de Roodhalsfuut. Verder 
werden we hier regelmatig getrakteerd op het forse 
geluid van de Grote Karekiet, hier een heel 
normale verschijning. Ook ontbraken hier de Vis- 
en de Zeearend niet. 
Vlak in de buurt ligt een hoog kalkplateau, de 
Kinnekulle, dat ook om zijn orchideeën bekend 
staat. Vooral bij het plaatsje Österplana troffen we 

een veld met tal van orchideeën aan, zoals de 
Vliegenorchis, de grote Muggenorchis, de 
Mannetjesorchis, de Rietorchis in verschillende 
variëteiten en ook het Vrouwenschoentje, maar die 
was hier al uitgebloeid.  
Naast deze orchideeën groeien hier nog tal van 
andere leuke planten, maar het gaat te ver ze hier 
alle te vermelden 
 
Zo raakten we langzamerhand aan het einde van 
onze reis met tal van goede herinneringen ondanks 
het vaak slechte weer. We hebben, zoals hier blijkt, 
ons hierdoor niet laten weerhouden. 
 
 
   

 
 
 

 
 
 
 
 

Rendier 
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Opvallende waarnemingen april-juni 2011 
 
Kwik-me-dit 
De kenmerkende ‘kwik-me-dit’ roep van de 
Kwartel hoor je in Nederland vooral in 
akkergebieden in het oosten van het land. NO-
Groningen, Drenthe en Flevoland zijn belangrijke 
bolwerken voor de soort. Op de akkers in onze 
omgeving, de bollenvelden, hoor je maar zelden 
Kwartels. Dit is na te lezen als straks het nieuwe 
vogelboek  ‘Tussen tulpen en de zee – Vogels van 
de Duin- en Bollenstreek’ uit is: vanaf 1990 waren 
er maar in vijf jaren één of twee Kwartels te horen 
in onze bollenvelden. 
 
Kwartels hebben een bijzondere broedstrategie. 
Het broedseizoen begint in N-Afrika en Z-Europa, 
waar de vogels al in maart op de eieren zitten. Na 
dit eerste legsel trekt een deel van de populatie 
verder naar het noorden om daar een tweede keer 
te broeden. Deze golf bereikt Nederland vanaf eind 
mei tot in juli. De mannetjes arriveren eerst, 
gevolgd door de vrouwtjes en daarna nog flinke 
aantallen eerstejaars vogels. Deze laatste kunnen al 
in hun eerste levensjaar 
tot broeden komen. De 
trek naar het noorden is 
niet altijd even 
succesvol. Soms 
arriveert alleen de eerste 
golf van mannetjes, die 
dan ongepaard blijven 
en weer verder 
zwerven. 
 
Dit jaar verschenen er 
door het hele land vanaf 
eind mei opvallend veel 
Kwartels. In 
www.waarneming.nl 
meldden waarnemers in 
2008-2010 elk jaar 
Kwartels in 18% van de 
atlasblokken (5x5km). 
Dit jaar was dat met 
43% bijna het dubbele. 
In normale jaren zijn er 
nauwelijks Kwartels te 
horen in de kuststrook van Zeeland, Zuid-Holland 
en Noord-Holland, maar in dit goede kwarteljaar 
was dat wel het geval. Rond Noordwijk waren er 
minimaal negen roepende mannetjes aanwezig in 
de bollenvelden, meer dan er in de afgelopen 20 
jaar gevonden zijn! Er waren Kwartels te horen in 
de Zilkerpolder, de Hogeveense Polder, het 
Langeveld, de Noordzijderpolder en de 

Elsgeesterpolder. Dit zijn meest plekken waar ook 
in eerdere jaren al eens het ‘kwik-me-dit’ te horen 
was. De Zilkerpolder lijkt een vaste plek voor 
Kwartels in het westen van de Duin- en 
Bollenstreek te worden. Sinds 2009 zijn er hier elk 
jaar één of twee gehoord. Goede kwarteljaren in 
het noorden van Europa hangen af van de 
omstandigheden in de zuidelijke broedgebieden. 
Vooral een goed broedsucces kan leiden tot goede 
kwarteljaren in het noorden. Ook zuidenwind helpt 
daarbij.  Blijkbaar was het warme en droge 
voorjaar in W-Europa gunstig voor de aankomst 
van veel Kwartels 
 
Nieuwe bollenvogel 
De Blauwborst broedt maar heel spaarzaam in ons 
werkgebied. Verder dan een aantal paren in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen komen we niet.  
Blauwborsten broeden in moerasvegetatie met riet 
en wilgen en daar hebben we weinig van. In het 
noorden van Nederland broeden Blauwborsten ook 
wel in akkergebieden. Een sloot met wat riet is 

daar voldoende voor vestiging in verder kale, open 
gebieden. Het was dan ook niet helemaal een 
verrassing dat er dit jaar een Blauwborst opdook in 
de Hogeveense Polder. Een zingend mannetje 
midden in een tulpenperceel in juni. Dat de vogel 
zich juist hier had gevestigd, heeft waarschijnlijk te 
maken met de natuuroevers die hier zijn aangelegd. 
Een aantal jaar geleden is hier een overhoek van 

Blauwborst foto: Jan Hendriks 

http://www.waarneming.nl/
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een perceel vergraven tot een verbrede sloot met 
drie eilandjes er in. Hier is nu een rijke 
oevervegetatie ontstaan. Een Blauwborst blijkt niet 
veel nodig te hebben om zich ergens te vestigen. 
Een nieuwe broedvogelsoort voor het bollenland! 
 
Vlinders 
Eind maart hield Kars Veling van de 
Vlinderstichting voor onze vereniging een 
boeiende lezing over vlinders in Nederland. 
Wellicht was dit voor sommigen aanleiding om 
mee te doen met de tuinvlindertelling van 6 en 7 
augustus.   
Veel mensen geven hun vlinderwaarnemingen ook 
door via www.waarneming.nl, of de link daar 
naartoe via onze eigen site.  
Van Atalanta’s in de tuin tot Kleine Vuurvlinders 
gezien tijdens een duinwandeling. Inmiddels telt de 
lijst op www.waarneming.nl voor ons 
waarnemingengebied 33 soorten. In de figuur zijn 
deze gerangschikt van de meest tot de minst 
gemelde soorten. Het Geelsprietdikkopje is met 
één waarneming de zeldzaamste soort. Dit voorjaar 
doken er twee zeldzame soorten op in het 
duingebied: de Duinparelmoervlinder en de Grote 
Vos. Voor de Duinparelmoervlinder was dit de 
tweede waarneming en de eerste met foto. Jan 
Hendriks fotografeerde deze zeldzame vlinder in 
de AWD. De Duinparelmoervlinder staat op de 
Nederlandse rode lijst van bedreigde soorten. In de 
jaren tachtig is hij uit de Zuid-Hollandse duinen 
verdwenen. Ten noorden van ons zijn er nog wel 
populaties in de duinen, o.a. in het Noord-Hollands 
Duinreservaat. Het jaar 2010 was bijzonder goed 
voor de soort, dus wellicht is het verschijnen in de 
zuidelijke AWD dit jaar daar een vervolg op. Van 

de Grote Vos zijn in Nederland geen populaties 
meer bekend. Soms bereiken zwervers ons land. 
Dit jaar was een goed jaar met in april bijna elke 
dag wel een waarneming ergens in Nederland. 
Marina Fijten fotografeerde er in die periode één in 
de Noordduinen. 
 

  

Duinparelmoervlinder - 
foto Jan Hendriks  
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Veldwaarnemingen april-juni 2011 
 

soort    datum aantal locatie waarnemers 
Kolgans 27 jun 2   zeetrekpost overvliegend ZW   JD 
Brandgans 14 apr 118   zeetrekpost overvliegend NO in 1 uur JD 
Rotgans 30 jun 2   zeetrekpost overvliegend NO   JD 
Tafeleend 06 jun 1   Willem v.d. Bergh AP 
Topper 28 apr 1 man Buitenwatering BB 
Eider 02 jun 8   zeetrekpost overvliegend NO   JD 
Zwarte Zee-eend 06 jun 253   zeetrekpost overvliegend NO in 1 uur JD 
Brilduiker 11 apr 2 man & vr AWD Pindabergje MiF 
Middelste Zaagbek 06 jun 6   zeetrekpost overvliegend NO   JD 
Smient 12 jun 2   zeetrekpost overvliegend ZW   PS 
Kwartel 04 jun 1   Noordzijderpolder baltsend / zingend   PS 

 03 jun 1   Zilkerpolder baltsend / zingend   PS 

 26 jun 2   Noordzijderpolder baltsend / zingend   AM 

 05 jun 1   Noordzijderpolder roepend   LP 

 02 jun 1   Elsgeesterpolder roepend   SH 

 01 jun 1   Elsgeesterpolder JW LP 

 30 mei 1   Elsgeesterpolder JD 

 30 jun 1   Hoogeveense Polder JB 
Roodkeelduiker 20 jun 1 ad zomer zeetrekpost overvliegend NO   JD 
Noordse Stormvogel 19 jun 1   zeetrekpost overvliegend NO   PS 

 17 jun 1   zeetrekpost overvliegend ZW   JD 
Noordse Pijlstormvogel 19 jun 6   zeetrekpost overvliegend ZW   JD PS 
Purperreiger 22 apr 1   wijk Vinkeveld overvliegend N   NA 
Ooievaar 13 mei 2   Offem overvliegend   BB 

 30 apr 1   ESTEC overvliegend N   AM 

 23 apr 4   Middengebied-zuid overvliegend N   CZ 

 09 apr 2   Noordzijderpolder overvliegend NO   KV 
Lepelaar 27 jun 17   Hoogeveense Polder  JD 
Wespendief 30 mei 1   Zilkerpolder overvliegend   RE 

 28 jun 1   Rijnsoever overvliegend Z   MD 
Zwarte Wouw 22 mei 1   Langeveld - natuurontwikkeling overvliegend   MC 

 08 mei 1   wijk Vinkeveld overvliegend N   NA 

 22 apr 1   Noordwijk-Binnen overvliegend NO   BB 
Rode Wouw 16 apr 1   Noordzijderpolder - Duinweg foeragerend  ErS 

 15 apr 1   AWD Paardenkerkhof overvliegend Z   RD 

 17 apr 1   wijk Vinkeveld overvliegend ZO   NA 
Blauwe Kiekendief 25 apr 1 vrouw AWD Boeveld overvliegend N   LB HB 
Grauwe Kiekendief 07 mei 1   AWD Van Limburg Stirumvallei-zuid RD 
Visarend 25 mei 1   Middelmors overvliegend   GT 

 06 mei 1   bedrijventerrein 't Heen overvliegend NO   BB 
Roodpootvalk 22 apr 1 ad man wijk Vinkeveld overvliegend N   NA 
Smelleken 23 apr 1 vrouw wijk Vinkeveld overvliegend N   NA 

 01 mei 1   AWD Starrenbroek overvliegend NO   MiL 

 22 apr 1 vrouw Noordwijk-Binnen overvliegend NO   BB 

 24 apr 1   AWD Wolfsveld JW 
Boomvalk 19 apr 1   Noordwijk-Binnen overvliegend NO   BB 
Slechtvalk 09 jun 1   Langeveld jagend   SH 
Kluut 02 apr 29   zeetrekpost overvliegend NO in 1 uur JD KV 
Goudplevier 27 jun 1 ad zomer zeetrekpost overvliegend ZW   JD 
Drieteenstrandloper 01 jun 11   zeetrekpost overvliegend NO   JD 
Drieteenstrandloper 25 jun 1   strand Noordwijk RB 
Kemphaan 10 apr 3 Man Elsgeesterpolder overvliegend NO   RR 
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soort    datum Aantal locatie waarnemers 
Watersnip 18 apr 1   Polder Hoogeweg JF 
Houtsnip 01 jun 5   AWD Paardenkerkhof baltsend / zingend   BN 
Rosse Grutto 03 mei 8   strand overvliegend N   ES 

 04 mei 4   Noordduinen - strand KV 
Regenwulp 27 jun 2   zeetrekpost overvliegend ZW   JD 

 10 apr 1   AWD Zweefvliegveld PH 
Wulp 28 jun 143   zeetrekpost overvliegend ZW in 2 uur JD 
Zwarte Ruiter 28 jun 3 ad zomer zeetrekpost overvliegend ZW   JD 
Groenpootruiter 27 jun 2   zeetrekpost overvliegend ZW   JD 
Witgat 18 apr 3   ESTEC SH 
Oeverloper 19 apr 1   Buitenwatering BB 
Steenloper 25 jun 2   Buitenwatering RB 
Kleine Jager 06 jun 1 Onv zeetrekpost overvliegend NO   JD 

 17 apr 1 Adult zeetrekpost overvliegend NO  JD 
Zwartkopmeeuw 21 mei 3   Noordzijderpolder overvl 2 ad en 1 subad MW 
Dwergmeeuw 17 apr 348   zeetrekpost overvliegend NO in 1,5 uur JD 
Kokmeeuw 28 jun 975   zeetrekpost overvliegend ZW in 2 uur JD 
Grote Mantelmeeuw 19 jun 29   Binnenwatering PS 
Drieteenmeeuw 19 jun 1 Adult zeetrekpost overvliegend ZW   JD 

 27 mei 1 ad zomer zeetrekpost overvliegend ZW   JD 
Noordse Stern 02 jun 1   zeetrekpost overvliegend NO   JD 

 05 jun 3   zeetrekpost overvliegend NO   JD 

 25 jun 2   Coepelduynen - strand RB 
Dwergstern 28 jun 2   zeetrekpost overvliegend ZW   JD 
Zwarte Stern 19 jun 1   zeetrekpost overvliegend ZW   JD 
Zomertortel 20 mei 1   Oosterduinse Meer baltsend / zingend   RJ 

 05 mei 1   Oosterduinse Meer RD 

 24 apr 1   Oosterduinse Meer RJ 
Koekoek 11 apr 1   Oosterduinse Meer roepend   RJ 
Gierzwaluw 22 apr 1   Noordwijk aan Zee overvliegend   CZ 

 22 apr 4   Noordwijk-Binnen overvliegend   KV 

 22 apr 5   Boerenburg NA 
Bijeneter 25 apr 1   wijk Vinkeveld overvliegend N   NA 
Hop 23 mei 1   Coepelduynen  ML WL 
Draaihals 8 mei 1  tuin Noordwijk MH 
Groene Specht 03 apr 2   Overbosch roepend   MG 
Kleine Bonte Specht 13 mei 2   AWD Sasbergen nestindicerend gedrag   RD 
Oeverzwaluw 06 apr 2   Oosterduinse Meer JD 
Boerenzwaluw 02 apr 1   Noordwijk aan Zee overvliegend N   CZ 
Huiszwaluw 06 apr 2   Oosterduinse Meer JD 
Boompieper 02 apr 1   zeereep Coepelduynen overvliegend   LP 
Engelse Kwikstaart 19 apr 2 Man De Puinhoop CZ JZ 

 10 apr 1 Man Elsgeesterpolder RR 

 24 apr 1 Man Polder Het Langeveld  JH 
Gele Kwikstaart 06 apr 3   Elsgeesterpolder LP 
Noordse Kwikstaart 09 mei 2   De Puinhoop RH 
Grote Gele Kwikstaart 02 apr 1   Noordwijk aan Zee overvliegend N   CZ 
Nachtegaal 07 apr 2   Noordduinen - noordrand Noordwijk KV 
Blauwborst 04 jun 1 Man Hoogeveense Polder baltsend / zingend   PS 

 30 jun 1 Man Hoogeveense Polder JB 
Gekraagde Roodstaart 21 apr 1   Middelmors baltsend / zingend   LP 

 17 apr 1 Man Noordduinen - Duindamse Slag zingend   AM 

 03 apr 1 Vrouw De Puinhoop BB 
Paapje 22 apr 1 Man AWD Van Limburg Stirumvallei-zuid PH RD 
Tapuit 26 jun 2   AWD De Vellen LN 
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Soort    datum Aantal locatie waarnemers 
Tapuit 25 jun 1   Coepelduynen  RB 

 05 jun 1   Hoogewegpolder - Noordwijkerhoek PS 

 08 apr 5 Man Noordduinen - Duindamse Slag 4 m & 1 vr JH 

 17 apr 8   Noordduinen - Duindamse Slag 4 m & 4 vr AM 

 01 apr 1   Bronsgeest FK 

 16 apr 7   Noordduinen - Duindamse Slag JF 
Beflijster 08 apr 1 man Coepelduynen  foeragerend   AM 

 11 mei 1   Coepelduynen - Guytendel MK 
Kramsvogel 11 apr 1   Sollasi overvliegend   RJ 
Sprinkhaanzanger 08 apr 2   AWD Wolfsveld KV 
Spotvogel 13 mei 1   Hoogeveense Polder baltsend / zingend   HS 
Bosrietzanger 17 jun 1   Hoogewegpolder - Noordwijkerhoek JF 
Kleine Karekiet 24 apr 1   Hogeveense Polder  KV 
Rietzanger 31 mei 1   Hoogewegpolder - Noordwijkerhoek JF 

 03 jun 1   Oosterduinse Meer JD 
Braamsluiper 09 apr 2   AWD Gijs Kokkieshoek baltsend / zingend   AM 
Grasmus 10 apr 1   Coepelduynen - Guytendel WL 
Tuinfluiter 21 apr 1   Middelmors baltsend / zingend   LP 
Zwartkop 08 apr 1   Middengebied-zuid baltsend / zingend   CZ 
Fluiter 04 mei 1   Sint Bavo baltsend / zingend   NA 

 03 mei 1   Boerenburg baltsend / zingend   AM 

 03 mei 1   Hoogeveense Polder baltsend / zingend   BB 

 21 apr 1   Rijnsoever baltsend / zingend   RR 
Fitis 02 apr 1   Noordduinen - Driehoek KV 
Grauwe Vliegenvanger 28 mei 1   Sint Bavo MW 

 09 mei 1   Zwarte Pad  RH 
Bonte Vliegenvanger 22 apr 1 man AWD PH 
Sijs 03 apr 40   Langeveld - natuurontwikkeling ID 

 
 
Zoogdieren 

Watervleermuis 20 mei 1  AWD Oosterkanaal BN 
Wezel 09 apr 1  AWD De Zilk BH 

 

Vlinders en libellen 
Aardbeivlinder 22 apr 15 

 
Noordduinen MF 

Groot dikkopje 2 jun 1 
 

Langeveld - natuurontwikkeling RD 

 
20 jun 3 

 
Willem v.d. Bergh AP 

Oranjetipje 24 apr 1  Willem v.d. Bergh RR 
 25 apr 2  Luchter Zeeduinen LB 
 6 mei 1  Noordduinen - Duindamse Slag JF 
Bruin blauwtje 14 mei 1  Coepelduynen  CZ 
 27 mei 1  Willem v.d. Bergh AP 
Grote vos 22 apr 1  Noordduinen MF 
Duinparelmoervlinder 25 mei 1  Luchter Zeeduinen JH 
Koevinkje 23 jun 1  Willem v.d. Bergh AP 
Bruine Winterjuffer 17 apr 10  Zwarte Pad  CZ 
Viervlek 1 mei 20  Langeveld - natuurontwikkeling DB 
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Waarnemers 
      
AM Annelies Marijnis JaF Jack Folkers MK Marc Kolkman 
AP Arjan Portengen JF Jaap Faber ML Maarten Langbroek 
BB Bas vd Burg JH Jan Hendriks MiL Michel de Lange 
BH Bas Haasnoot JW Jan Wierda MW Maarten Wielstra 
BN Bart Noort JoW John van der Woude NA Noël Aarts 
CZ Casper Zuyderduyn JZ Jan Zuijderduijn PH Pel van Hattum 
DB Daniel Benders KV Koene Vegter PS Peter Spierenburg 
ES Ed Schouten LB Lars Buckx RB Ronald Bontrop 
ErS Erik Schumacher LN Lucas Nieuweboer RD Rineke Dedding en Axel Duivenvoorden 
FK Fred Klootwijk LP Luuk Punt RE Rik van Eekelen 
GT Gijsbert Twigt MC Marnix de Croock RH Ronald Honders 
HB Han Buckx MD Menno van Duijn RJ Rob Jansson 
HS Hans van Stijn MF Marina Fijten RR René van Rossum 
ID Ineke van Dijk MiF Michel Floris SH Sarah Humphrey 
JB Joost Bouwmeester MG Mariska de Graaff WL Wim Langbroek 
JD Jelle van Dijk MH Michelle van der Hulst   
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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 

  

Herfstnatuurspel 2010     foto: Piet Broekhof 



De Strandloper september 2011 41 

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 
  
Natuurvrienden 12+  
Ouder dan 12 en Natuurliefhebber? 
Bel dan met Gab de Croock (071-4013314) of mail naar 
noordwijksenatuurvrienden@gmail.com.  
  
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. 
Contactpersoon: Jelle van Dijk  
Telefoon: 071-3610833  e-mail: dijkboom@planet.nl 
  
Paddenstoelenwerkgroep 
De paddenstoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal 
soorten paddenstoelen 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: Jeannette Teunissen.  
Telefoon 0172-437018 
  
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 580 leden.  
Contactpersoon: Koene Vegter  
Golfweg 39 2202-JH Noordwijk 
Tel:  071-3615044 e-mail: koenevegter@planet.nl
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DOE HET ZELF MARKT 

Voor service en maatwerk! 
Keyserswey 46 

(Industrieterrein s‛Gravendijck) 
2201 CX Noordwijk 

 
Tel: (071) 3613728 
Fax: (071) 3646232 

 



Foto Henny Hoogeveen

Met Swift verrekijkers zie je meer !

Hoofdstraat 49 - Noordwijk

Tweewielercentrum Mooijekind
Fietsen, brommers en schaatsen

Tevens verhuur van:
- fietsen
- tandems
- strandwagens
- skeelers
- mountainbikes

Schoolstraat 45, Noordwijk aan Zee, tel: 071-361 28 26, fax: 071-361 51 34
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MultiCopy Katwijk/Noordwijk
De Scheysloot 3, 2201 GN Noordwijk
T 071 408 10 03
E katwijk@multicopy.nl

MultiCopy Sassenheim
Koetsiersweg 5, 2171 NL Sassenheim
T  0252 21 50 99
E  sassenheim@multicopy.nl
I www.multicopy.nl/sassenheimI www.multicopy.nl/katwijk



Zonder de Noordzee zou het leven in ons land er heel anders 
uitzien. Veel mensen danken hun werk aan de Noordzee: in 

de  havens, de  scheepvaart, 
de visserij, de restaurants en 
de winkels. Het strand is ook 
een  prima  vakantieplek  om 
in   de   zon   te    liggen   of 
schelpen   te   rapen   en   te 
strandjutten. Maar wil je ook 
weten  waar  bijzondere 
gebieden   in   de   Noordzee 
liggen, welke  diersoorten  er 
leven  en  welke  schelpen  je 
op   het   strand   vindt?   Dan 
moet  je  dit  boek  lezen!  Je 
weet   dan  ook  waarom   er 

ooit mammoeten  rondliepen  waar nu water is. 
 

 
Piet Duizer en Annette  Fienieg laten met  veel voorbeelden 
en duidelijke tekeningen zien waarom de Noordzee een 
bijzondere  zee is en waarom  we er zuinig op moeten  zijn. 
Het Grote Zeeboek, € 13,50 
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Boekhandel van der Meer 
Vuurtorenplein 10 
2202 PB Noordwijk 
www.boekhandelvandermeer.nl 

 
Schoolstraat 31 - 2202 HD Noord 

Te I. (071) 361 94 98 
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