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Gewone zeehond 

foto: Piet Broekhof 

 

Het aantal Gewone zeehonden in ons land neemt nog steeds toe. In 2011 telde men er 

8000 in de Nederlandse Waddenzee en 530 in het Deltagebied. De laatstgenoemde 

populatie kent een hoge sterfte en er worden weinig jongen geboren. Tussen 

Deltagebied en Waddenzee vindt regelmatig uitwisseling plaats, zoals op 16 januari 

2012, toen deze foto bij Noordwijk genomen werd. Uit de zeetrektellingen blijkt dat 

zeehonden bij Noordwijk vooral te zien zijn van eind oktober tot eind maart. Tussen 

Hoek van Holland en Den Helder kan een zeehond eigenlijk nergens het strand 

opkruipen om er te rusten. Hopelijk biedt het geplande strandreservaat Noordvoort bij 

de provinciegrens straks wel die mogelijkheid. 

Sinds begin jaren tachtig leven er in de Waddenzee ook Grijze zeehonden. De telling 

van 2011 leverde 2400 exemplaren op. Deze grote zeehond met zijn karakteristieke 

lange snuit verschijnt bij Noordwijk vooral in de maanden juni, juli en augustus. 

Daarbij komt hij regelmatig tot op enkele meters van zwemmende badgasten wat 

heftige schrikreacties kan opleveren. 

JvD 
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Activiteitenagenda 

Inloopochtenden 

Zaterdag 7 april   10.00 – 12.00 uur 

Zaterdag 5 mei  10.00 – 12.00 uur 

Zaterdag 2 juni   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! 

NB. Na de verhuizing (waarschijnlijk maart of april), 

vinden de binnenactiviteiten van de jeugdclub plaats op 

de nieuwe locatie aan Zilverschoon, bij de Openbare 

Bibliotheek. 

 

 

 

Op zoek naar de vos 

Zaterdag 3 maart  

Tijd: 9.00 tot 12.00 uur 

Plaats: vertrek vanaf de Northgo sporthal 

In de Amsterdamse Waterleidingduinen gaan we onder 

leiding van Mariska de Graaff op zoek naar de vos. Er 

wordt veel gesproken en geschreven over dit dier, maar 

hebben jullie er wel eens een gezien? Met een beetje 

geluk krijgen we er een te zien. En natuurlijk komen we 

nog veel meer dieren en vogels tegen op onze zoektocht. 

Neem een verrekijker mee als je die hebt. 

 

Boerderij-excursie 

Zaterdag 14 april  

Tijd: 9.30 tot +/- 12.00 uur 

Plaats: vertrek vanaf  parkeerplaats Northgohal 

Deze ochtend gaan wij op bezoek bij een boerderij in 

Valkenburg. Het is een melkveehouderij met koeien, 

schapen en geiten. Meneer Van Leeuwen zal ons over 

zijn bedrijf rondleiden. Er zullen nu veel jonge dieren 

zijn en misschien hebben we geluk dat we een kalfje of 

lammetje geboren zien worden.  

Trek je laarzen aan en ga mee! 

 

Slootjes-excursie 

Zaterdag 9 juni    

Tijd: 10.00 – 11.15 uur 

Plaats: Varkensboslaan (achter Offem) 

Wel eens ontdekt wat er zoal leeft in een slootje? Om 

daar achter te komen gaan we samen met onze gids 

Wim Kuijper op onderzoek. Met een beetje geluk 

vangen we ook deze keer weer de grote waterkever of 

een salamander, kleine stekelbaarsjes of de vreemd 

gevormde bloedzuiger.  

 

Noordwijkse Natuurvrienden 12+ 

De activiteiten van de Noordwijkse Natuurvrienden 

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-

mailadres     

noordwijksenatuurvrienden@gmail.com. Voor 

vragen kun  je bellen met Gab via 071-4013314. 

 

Meijendel  Wassenaar 

Zaterdag 10 maart  

Tijd: 9.00 – 12.00 uur 

Plaats: vertrek vanaf de Northgohal      

Meijendel is een leuk gebied met afwisselend 

struiken en open terrein, mooi om doorheen te 

stampen. We gaan het wel sluipend doen, want 

vandaag gaan we kijken of de eerste trekvogels al 

terug zijn uit hun winterverblijf. Misschien zijn 

wij wel de eersten, die een soort zien dit jaar en 

vestigen we een record!  

 

Huis te Warmond 

Zondag 15 april    

Tijd: 9.00 – 12.00 uur 

Plaats: vertrek vanaf de Northgohal     

Het Huis te Warmond is een soort kasteel met een 

prachtig bos eromheen. In deze maand kleuren onder de 

nog kale bomen de bosanemonen de grond paars en 

blauw. Natuurlijk zien we ook vogels die luidkeels aan 

het zingen zijn om een vrouwtje en een goede nestplaats 

te veroveren.  

 

Amsterdamse Waterleidingduinen - De Zilk  

Zondag 13 mei   

Tijd: 09.00 – 12.00 uur 

Plaats vertrek: vanaf de Northgohal 

De duinen bij ingang De Zilk vormen een mooie 

omgeving waar in het voorjaar alle duinvogels goed te 

zien en te horen zijn. We zullen daar zeker de Tjiftjaf, 

Nachtegaal en Roodborsttapuit aantreffen.  

 

Stoeiende Vossen    foto: Rob Jansson  

 

mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl
mailto:noordwijksenatuurvrienden@gmail.com


 

De Strandloper maart 2012 5 

De Groene Jonker  

Zondag 10 juni    

Tijd: 09.00 – 13.00 uur 

Plaats vertrek: vanaf de Northgohal 

De Groene Jonker is een nieuw natuurgebied bij 

Zevenhoven. Daar broeden onder andere Geoorde 

Fuut, Dodaars en Zwarte Stern. Trek zeker laarzen 

aan want het is er erg kleiig.  

 

Lezingen 

Elke laatste vrijdag van de maand in voor- en najaar 

vindt een lezing plaats in het Jan Verwey 

Natuurcentrum aan de  Duinweg 13a.  

Vanaf mei zitten we in ons nieuwe onderkomen bij 

de bibliotheek. Het adres is Zilverschoon 20.  

De aanvang is 20.00 uur.  

NB. Na de verhuizing (waarschijnlijk maart of april), 

vinden de lezingen plaats op de nieuwe locatie, met als 

adres Zilverschoon, bij de Openbare Bibliotheek. Hou 

de website www.strandloper.nl in de gaten. 

 

Orca’s, haaien en ander roversgespuis (+ ALV)  

Vrijdag 30 maart 

Natuurfotograaf Martijn de Jonge reist de wereld af op 

zoek naar spectaculaire natuur en de dieren die er in 

leven. Zijn passie is het fotograferen van walvissen, 

dolfijnen en roofvogels. Al eerder verraste hij ons met 

zijn beelden van gieren, zeearenden en beren in het 

wild. Na reizen naar Hawaii, Zuid-Afrika, Oman en 

diverse landen in Europa zit zijn map weer boordevol 

nieuw materiaal. We zijn dan ook blij dat hij weer 

bereid is om een lezing te komen geven. We verwachten 

in elk geval Witte haaien, Orca’s en Steppearenden. Met 

welke andere beesten met haaksnavels en vervaarlijke 

bekken Martijn op de proppen komt zal nog blijken. De 

lezing wordt voorafgegaan door een korte 

jaarvergadering. 

 

Tussen Tulpen en de Zee – Vogels van de Duin- en 

Bollenstreek 

Vrijdag 11 mei 

LET OP! Deze lezing vindt plaats op de nieuwe 

locatie: Zilverschoon 20 Noordwijk 
Drieteentjes dribbelend op het strand op een winterdag, 

Gierzwaluwen krijsend boven het dorp op een 

voorjaarsavond. Zingende leeuweriken boven de 

bloeiende tulpen.  

Voor veel mensen uit Noordwijk en omgeving is dit een 

vertrouwd beeld. Je woont tussen de vogels in de Duin – 

en Bollenstreek. Jelle van Dijk, Hans van Stijn en Peter 

Spierenburg stelden er een boek over samen ‘Tussen 

Tulpen en de Zee’.  

Dit boek én de lezing van deze avond gaat over het 

bijzondere landschap van de streek en de vogels die 

daarin leven. Van de Noordzee en het strand tot de 

bollenvelden en de dorpen. Peter Spierenburg vertelt 

over hoe het de vogels in de afgelopen jaren in onze 

streek is vergaan. De beelden komen van de 

verschillende natuurfotografen uit de streek die 

meewerkten aan het boek. Dit is een lezing in het kader 

van de Nationale Vogelweek.  

Cursus 

Opfriscursus Vogelzang 

1 april, 20 april en 29 april 

Dineke Kistemaker geeft een opfriscursus over 

vogelzang. Deze keer geen theorie, maar drie 

praktijkexcursies in de maand april naar de AWD en de 

Noordduinen.  

Tijdig aanmelden (vol=vol) via Dineke Kistemaker: 

dkistemaker@planet.nl. Zie ook het artikel elders in 

deze Strandloper. 

 

Excursies 

Het algemene e-mail adres voor informatie over of 

aanmelden voor de excursies is  

excursiesvnvn@gmail.com  

 

Landje van Geijsel en Waverhoek 

Zondag 11 maart 2012     

Tijd: 08.30 - 12.30 uur 

Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 

Bij Ouderkerk a/d Amstel zet boer Geijsel elk voorjaar 

zijn land onder water. Dit trekt honderden Grutto’s aan, 

waaronder vele van de IJslandse ondersoort. Ook andere 

steltlopers, ganzen en eenden weten deze plek te vinden. 

Hierna rijden we door naar de Waverhoek, een stuk 

nieuwe natuur in de polder bij Vinkeveen. Ook hier zijn 

veel weidevogels, eenden en ganzen te verwachten.  

Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij 

Annelies Marijnis (071-4025425). 

 

Wandeling Landgoed Offem 

Vrijdag 27 april   

Tijd: 19.00 - 21.00 uur 

Plaats: ingang Offem aan de Nieuwe Offemweg 

In het voorjaar is dit landgoed op z'n mooist.  

De duizenden Wilde hyacintjes komen in bloei en de 

Beuken lopen uit. Bijzonder zijn de oude 

narcissenrassen die hier in de jaren dertig werden 

geplant ter gelegenheid van het Florapark, een voorloper 

van de Keukenhof.  

Natuurlijk letten we ook op vogels zoals de Blauwe 

Reigers die al grote jongen hebben. 

 

 

Grasmus;  één van de zangers uit de cursus       foto: Jan Hendriks 

http://www.strandloper.nl/
mailto:dkistemaker@planet.nl
mailto:excursiesvnvn@gmail.com
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Fietstocht langs de bollenvelden 

Zaterdag 12 mei 

Tijd: 9.30 - 12.00 uur 

Plaats: vertrek vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum, 

Zilverschoon 20 

In de bollenvelden broeden veel vogels zoals 

Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart. In het nieuwe 

vogelboek "Tussen tulpen en de zee" wordt hieraan veel 

aandacht besteed. De fietstocht voert voornamelijk door 

de Zilkerpolder en de Hogeveense Polder en is ca. 25 

km. Op diverse plaatsen wordt gestopt, bijvoorbeeld om 

zingende leeuweriken te horen of om nestelende 

Huiszwaluwen te zien. Opgeven via 

excursiesvnvn@gmail.com of bij Rien Sluijs (071-

3610945). Let op: deze excursie start vanaf de nieuwe 

locatie van het Jan Verwey Natuurcentrum, 

Zilverschoon 20.  

Deze excursie is de start van de Nationale Vogelweek. 

 

Gierzwaluwen 

Donderdag 28 juni  

Tijd: 21.00 - 22.30 uur 

Plaats: vertrek vanaf het parkeerterrein aan de Van 

Limburg Stirumstraat 

Langzaam wordt het geheime leven van de Gierzwaluw 

ontrafeld. Over de paar maanden dat Gierzwaluwen in 

ons land verblijven weten we al heel wat, maar over de 

acht maanden in Afrika is nog heel veel niet bekend. 

Met Hein Verkade als gids maken we een wandeling 

langs interessante locaties in Noordwijk-Binnen. Goede 

waarnemingen zijn erg afhankelijk van goede 

weersomstandigheden. Daarom is deze excursie 

enigszins weersafhankelijk. Om goed op de hoogte 

gehouden te kunnen worden, bij voorkeur aanmelden 

via excursiesvnvn@gmail.com 

 

Plantenexcursie Kennemerstrand 

Zaterdag 7 juli   

Tijd: 8.00 - 12.30 uur 

Plaats: vertrek vanaf de Northgohal 

Bij de aanleg van de zeejachthaven langs de zuidpier 

van IJmuiden werd ook het Kennemermeer met een 

nieuw stuk strand aangelegd. Hier heeft zich in de loop 

der jaren een bijzonder interessante vegetatie 

ontwikkeld met soorten als Parnassia, 

Moeraswespenorchis, Moeraskartelblad en Bitterling. 

Na regenbuien is stevig schoeisel zeker aan te bevelen. 

Aanmelden via excursiesvnvn@gmail.com of bij Jelle 

van Dijk (071-3610833). 

 

Vogelexcursie Bollenstreek 

Zaterdag 4 augustus  

Tijd: 8.00 - 12.30 uur 

Plaats: vertrek vanaf de carpoolplaats tegenover Beuk 

(Van Berckelweg) 

Na het rooien van de bollen zetten sommige kwekers 

een perceel onder water ter bestrijding van aaltjes en 

schimmels. Hier komen veel vogels op af om te rusten 

of om er naar voedsel te zoeken. Op de fiets zullen we 

een aantal van deze percelen bezoeken. De route kan 

pas kort van te voren worden vastgesteld, maar zal 

vermoedelijk wel zo'n 25 km bedragen. 

 

Waddenweekend 

Vrijdag 21 september - zondag 23 september 

Dit jaar gaan we naar Vlieland. Meer hierover lees je 

verderop in deze Strandloper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
AW Duinen in winterkleed  foto: George Hageman 
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Bestuursmededelingen maart 2012 
 

Het winterweer in februari zorgde voor de nodige 

interessante vogelwaarnemingen en dus voor veel 

berichtjes onder ‘laatste nieuws’ op de website. Mooie 

winterplaatjes ook, zoals een houtsnip op het ijs of een 

vos in een besneeuwde zeereep.  

foto: Piet Broekhof 

 

De tuinvogeltelling in januari moest het nog doen 

zonder veel traditionele wintergasten, zoals 

koperwieken of kramsvogels. Jelle van Dijk verzamelde 

uiteindelijk de gegevens van 36 tuinen in de buurt. 

Daardoor werd uiteindelijk niet de Turkse Tortel maar 

de Merel nummer 1 in de tuinvogeltelling in Noordwijk 

en Noordwijkerhout (voornamelijk). De lokale media 

besteedden veel aandacht aan de telling, een mooie 

manier dus om interesse in vogels te stimuleren. Jelle 

maakte gelijk gebruik van de gelegenheid om ook ons 

vogelboek Tussen tulpen en de zee onder de aandacht 

te brengen.  

Het gaat goed met de verkoop van ons vogelboek. Trots 

zijn we ook op alle positieve reacties die we krijgen. 

Peter Spierenburg vertelt verderop in de Strandloper 

meer hierover.  

 

We hebben weer een aantal boeiende lezingen en 

excursies achter de rug. Onder andere over 

Nachtvlinders. Wist u bijvoorbeeld dat er ook 

Nachtvlinders zijn die in de winter vliegen? Een 

hoogtepunt was ook de komst van de bekende Brit 

Redmond O’Hanlon, die geïnterviewd werd door 

Alexander Reeuwijk. Dit naar aanleiding van hun boek 

Darwin, Wallace en de anderen. O’Hanlon bleek een 

humorvol verteller, die vaak aan een half woord al 

genoeg had. De lezing organiseerden we samen met 

Boekhandel van der Meer, Bibliotheek Bollenstreek 

Noordwijk en Maria ter Zee Centrum voor Geloof en 

Cultuur. Een groot succes, want alle 300 kaartjes waren 

uitverkocht.  

 

De excursiegangers kregen met wisselend weer te 

maken. De deelnemers aan de excursie naar 

Langevelderslag maakten een koude, maar heerlijke 

wandeling. Terug door het duin waren er niet veel 

vogels te zien of horen, wel was er daardoor volop 

gelegenheid  om even bij te praten. De warme 

chocomelk na afloop smaakte goed. 

Ook de Zeeland-gangers in december 

troffen niet het beste weer, maar 

desondanks was er veel te zien op 

Schouwen en verder, zoals 

Kuifduikers, Roodhalsfuten, een 

Grote Burgemeester en zelfs 12 

Lepelaars.  

 

De komende maanden hoeft u ook 

zeker niet thuis te blijven. In maart 

gaan we met ons boek ‘Tussen 

tulpen en de zee’ naar het 

Cultuurcafé bij Boekhandel van der 

Meer. Onder het motto 

‘natuurvrienden’ zijn er op zaterdag 

24 maart van 10.00 – 12.00 uur 

diverse interessante presentaties. 

Niet alleen van onze vereniging, 

maar ook een cd Geluiden in het 

duin van Wil Heemskerk en Het 

ABC van de veldnamen in de AW duinen van Gert 

Baeyens.  

Alexander Reeuwijk en Redmond O’Hanlon in Noordwijk 
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De presentaties worden voorafgegaan door een excursie 

die om 08.00 uur start vanaf het Cultuurcafé. De 

ochtend krijgt  waarschijnlijk ook een feestelijk tintje, 

want we denken dat we tegen die tijd het 1000ste 

exemplaar verkopen van Tussen tulpen en de zee!  

 

Leuk om te zien (of horen) was, dat het muisstil werd in 

het Jan Verwey Natuurcentrum toen de kinderen van de 

jeugclub geconcentreerd braakballen aan het uitpluizen 

waren.  

De 12+’ers gingen onder andere op bezoek in 

Lentevreugd en maakten een boeiende en zonnige 

wandeling. 

 

Verder sluiten we aan bij de Nationale Vogelweek, die 

begin mei georganiseerd wordt door Vogelbescherming 

Nederland. Die week zijn er in heel Nederland 

activiteiten rond vogels. Wij organiseren een lezing over 

de vogels in de Duin- en Bollenstreek (met een link naar 

ons boek) en een fietstocht langs de bollenvelden. Zie 

hiervoor het groene vel.   

 

Een onderwerp dat onze 

aandacht heeft, is het groen in de 

woonwijken van Noordwijk. De 

gemeente is bezig met  

renovatieplannen om het groen te 

vernieuwen en het in de 

toekomst goed te kunnen 

onderhouden. Helaas blijken de 

plannen niet altijd 

vogelvriendelijk uit te pakken. 

Inwoners realiseren zich niet 

altijd dat  ‘praktische’ beplanting 

weinig vogels aantrekt. Die 

hebben juist inheemse beplanting 

nodig, waar insecten in kunnen 

leven en waar ’s winters bessen 

aan hangen. Ben Kruijsen 

attendeerde ons op een simpel 

voorbeeld over welke soorten je 

zou moeten kiezen.  

Rupsen van de Kleine 

Wintervlinder zijn belangrijk 

Strandexcursie Langevelderslag    foto: Kees Erkelens 
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voedsel voor opgroeiende jonge mezen. Deze rupsen 

leven op de inheemse zomereik, maar niet op 

aangeplante uitheemse soorten. Als vereniging zoeken 

we naar een goede manier om renovatieplannen de 

goede kant op te sturen. We willen graag samen met 

wijkverenigingen en de gemeente tot praktische 

oplossingen komen en een adviesrol vervullen.  

Hier kunnen we zeker meer hulp vanuit de vereniging 

bij gebruiken.  

 

Laat van je horen als je ideeën hebt over wat we kunnen 

doen aan vogelvriendelijk groen in Noordwijk Mail naar 

Peter of Ruurd, pjspierenburg@planet.nl,   

  r.eisenga@gmail.com. 

We zijn al druk bezig met een eerste initiatief in de wijk 

Vinkeveld. Rob Choufoer lanceerde daar het idee om 

een stuk van het groen te 

'adopteren', dat wil zeggen, door 

bewoners zelf vogelvriendelijk in 

te richten en te onderhouden. Het 

kan tenslotte toch niet zo zijn dat 

na het nestkastjes-project van 

vorig jaar, de vogels na de 

groenrenovatie alsnog aan het 

kortste eind trekken.  

Momenteel zijn we druk bezig 

met de voorbereidingen voor de 

verhuizing naar de Morgenster. 

Verderop in deze Strandloper 

leest u er meer over.  

Een exacte verhuisdatum hebben 

we nog niet, dus houd 

www.strandloper.nl in de gaten. 

Hier komt een kopje ‘verhuizing’, 

zodat u op de hoogte bent van de 

vorderingen en veranderingen. 

Het is altijd verstandig om bij de 

activiteiten die plaatsvinden in 

het Jan Verwey Centrum in de 

komende  periode op de website 

even de juiste locatie te checken. Zodat u niet op de 

Duinweg staat, terwijl u bij Zilverschoon moet zijn, of 

andersom. 

 

Tot slot willen we u graag van harte uitnodigen voor de 

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 30 maart, die 

vooraf gaat aan de lezing van Martijn de Jonge. We 

hebben de gewoonte om de vergadering snel af te 

handelen, zodat de spreker tijdig kan beginnen, als op 

een gewone lezingenavond. Alle stukken vindt u in deze 

Strandloper, zoals het jaarverslag en het financieel 

jaarverslag 

 

Vriendelijke groet, 

Peter Spierenburg en Franciska Faber 

Namens het bestuur 

  

Fietstocht door de bollenstreek    foto: Franciska Faber 

Groen in de wijk Vinkeveld    foto: noordwijk.nl 

mailto:pjspierenburg@planet.nl
mailto:r.eisenga@gmail.com
http://www.strandloper.nl/
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Jaarverslag 2011  
 
De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk (VNVN) wil de prachtige, maar ook 

kwetsbare natuurgebieden en landgoederen rondom 

Noordwijk behouden en iedereen de mogelijkheid 

bieden er meer over te leren en ervan te genieten.  

Om dit te bereiken doen we onderzoek, organiseren we 

educatieve activiteiten, geven we informatie over de 

natuur en behartigen we de belangen van de natuur in 

Noordwijk en omgeving. Daarnaast vinden wij ook de 

sociale functie van onze vereniging zeer belangrijk; 

gezamenlijk dingen ondernemen en van elkaar leren. 

Bestuur 

Het bestuur is in 2011 tien keer bij elkaar gekomen. Op 

de Algemene Ledenvergadering in maart werden Koene 

Vegter, Nel Nooijen en Franciska Faber herkozen. De 

samenstelling van het bestuur bleef daardoor gelijk; 

- Peter Spierenburg  voorzitter, lezingen  

- Nel Nooijen  educatieve- en jeugd-

activiteiten, vice voorzitter 

- Franciska Faber  secretaris 

- Koene Vegter  penningmeester 

- Anneke Swanen pr contacten 

- Ruurd Eisenga  excursies 

Ontwikkeling ledenbestand 

Het ledenbestand bleef in 2011 min of meer stabiel. Op 

1 januari 2012 hadden we 571 leden. Dat is vijf minder 

dan in 2011. We blijven een van de grootste lokale 

natuurverenigingen in Nederland.  

Jan Verwey Natuurcentrum 

Het Jan Verwey Natuurcentrum was ook in 2011 elke 

eerste zaterdag van de maand geopend van 10 tot 12 

uur. Vrijwilligers zijn aanwezig tijdens deze 

inloopochtenden om informatie te geven aan 

belangstellenden. Vaak komen daarnaast leden langs om 

waarnemingen uit te wisselen.  

In 2012 zal het Jan Verwey Natuurcentrum verhuizen 

naar de Morgenster. De vereniging heeft in 2011 een 

verhuiscommissie samengesteld die zich bezighoudt 

met alle kwesties rondom de verhuizing. De commissie 

heeft intensief overleg gehad met de bibliotheek en de 

gemeente over onder andere de inrichting, de gedeelde 

voorzieningen en de financiën.  

Educatieve activiteiten voor de jeugd 

2011 was een succesvol jaar voor wat betreft het aantal 

kinderen dat deelnam aan de activiteiten van de 

Educatieve Werkgroep, namelijk 710. De kinderen leren 

spelenderwijs over de natuur als ze mee gaan op 

excursie of deelnemen aan een activiteit in het Jan 

Verwey Natuurcentrum. Dat geldt in ieder geval voor de 

deelnemers aan het jaarlijkse Herfstnatuurspel, ook in 

2011 weer georganiseerd voor kinderen van 

basisscholen in Noordwijk en Noordwijkerhout. Meer 

dan 200 kinderen en begeleiders maakten een speurtocht 

door het Leeuwenhorstbos, waarbij de 24 opdrachten 

onderweg voor veel verbazing en plezier zorgden. Het 

Herfstnatuurspel werd ook dit jaar weer mede mogelijk 

gemaakt door Stichting Baalbergenfonds en Stichting 

Zuid-Hollands Landschap.  

In datzelfde Leeuwenhorstbos heeft de Educatieve 

Werkgroep in 2011 een ‘train de trainer’ middag 

georganiseerd voor docenten uit het protestants 

basisonderwijs. Een grote groep leerkrachten maakte 

begin april een bijzondere wandeling, waarbij ze leerden 

wat je buiten in de natuur allemaal voor activiteiten 

voor kinderen kan opzetten. Hiermee kunnen zij zelf 

hun natuuronderwijs niet alleen kwalitatief verbeteren, 

maar ook boeiender en aanschouwelijker maken.   

Richten de activiteiten zich normaal gesproken op de 

basisscholen, in september bereikten we ook de iets 

oudere doelgroep, toen 230 enthousiaste Northgo 

brugklassers in groepjes langskwamen, in het centrum. 

Ze werkten aan een opdracht over kringloop en 

diersporen.  

Naast de Educatieve Werkgroep, die zich richt op 

scholen, is binnen de vereniging de Jeugdclub actief. 

Geïnteresseerde kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar 

kunnen zich voor de activiteiten opgeven. De Jeugdclub 

organiseerde in 2011 zowel activiteiten in het centrum, 

waaronder een fossielenworkshop, als excursies. Zo 

gingen ze kornetvissen op het strand en bezochten ze de 

sterrenwacht Foucoult in De Zilk.  

Met een programma voor tieners van 12 jaar en ouder 

hebben we in 2011 het aanbod voor de jeugd verder 

vergroot. Op deze manier willen we de interesse in de 

natuur bij deze groep stimuleren. De 12+ club is een 

logisch vervolg op de jeugdclub. Deze ‘Noordwijkse 

Natuurvrienden’ volgden onder andere een minicursus 

vogelgeluiden, inclusief een bezoek aan het 

Leeuwenhorstbos. Ook gingen ze op stap in de 

Amsterdamse Waterleidingduinen, waar naast veel 

herten ook een Snoek werd gespot.  

Excursies en lezingen 

In 2011 werd een zestal goedbezochte lezingen 

georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen. Jeroen 

Reneerkens van de Universiteit Groningen deed verslag 

van zijn onderzoek naar Strandlopers. Met 

ondersteuning van de vereniging had hij het jaar ervoor 

het Noordwijkse strand in zijn onderzoek betrokken. De 

lezing van Kars Veling van de Vlinderstichting bood 

verrassende informatie over vlinders. Voor de lezing 

van eigen leden over hun reis naar de Zuidelijke 

oceanen (‘Atlantic Odyssee”) was zoveel belangstelling 

dat hij een maand later nog eens herhaald werd met 

wederom een volle zaal.  

Ook het excursie aanbod was in 2011 weer divers. 

Belangstellenden konden zowel kort (een halve dag) als 

langer (meerdere dagen) op stap met de vereniging. 

Onder andere de excursie naar Wijk aan Zee was de 

moeite waard. Typische soorten van de zeedorpenflora 

stonden prachtig in bloei. Ook deelnemers aan de 

vogelexcursie naar Starrevaart en De Wilck kwamen 

aan hun trekken. De groep die mee ging kamperen in 
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Falsterbö in Zuid Zweden maakte de beste dag van de 

afgelopen 25 jaar mee met onder andere grote aantallen 

Wespendieven (1000) en Sperwers (500) die op trek 

naar het zuiden gingen.  

De vereniging organiseerde verder voor het derde 

achtereenvolgende jaar een vogelzangcursus voor 

iedereen die de vogels wil herkennen in eigen tuin of in 

de wijdere omgeving van Noordwijk. 27 Deelnemers 

volgden in het voorjaar drie theorieavonden en gingen 

mee op ‘vroege vogel excursie’ naar Landgoed 

Leeuwenhorst, de Noordduinen en de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. 

Onderzoek 

Onderzoek blijft een belangrijke pijler voor de VNVN. 

Regelmatig worden tellingen gedaan om data te 

verkrijgen over de vogelstand in polder, bos en duin of 

over de vogeltrek. Dergelijke waarnemingen worden ter 

beschikking gesteld aan het landelijk waarnemingennet. 

In elke Strandloper worden daarnaast opvallende 

waarnemingen uitgebreid besproken.  

In januari heeft de vereniging meegedaan aan de 

landelijke Tuinvogeltelling van Vogelbescherming 

Nederland. De telling resulteerde in 514 vogels verdeeld 

over 27 soorten. Net als bij de landelijke lijst ging ook 

in Noordwijk de Huismus aan kop.  

Deelname aan landelijke initiatieven is niet alleen 

interessant uit onderzoeksoogpunt maar ook vanwege de 

publiciteit die het oplevert in de lokale pers. Dat gold 

ook dit jaar weer voor de Eurobirdwatch op 2 oktober. 

Het was een gecombineerde excursie met de 12+ club. 

Als locatie was weer gekozen voor de Coepelduynen, 

bij Rinus z’n trap. Omdat dit dichter bij het dorp ligt, 

komen belangstellenden eerder langs. De top 3 in de 

telling in Noordwijk werd gevormd door Spreeuwen, 

Graspiepers en Vinken. Landelijk stond de Spreeuw ook 

op nummer 1.  

Jelle van Dijk deed in 2011 onderzoek naar broedvogels 

in de wijk Duinpark. Het ruim opgezette Duinpark blijkt 

een uitstekend gebied voor onder andere Turkse tortels 

en Kauwen. Ook de Huismus doet het goed. Het blijkt 

ook dat de ‘groene long’ aan de westzijde toegevoegde 

waarde heeft. Een aantal soorten waren alleen hier te 

vinden, zoals Nachtegaal en Tjiftjaf. De resultaten 

werden gepubliceerd in de Strandloper. 

Publicaties 

In de Strandloper was aandacht voor excursies, 

ruimtelijke ordening, inventarisaties en reisverslagen. 

Het blad werd in 2011 vier keer verspreid naar zo’n 550 

huishoudens. De groep leden die het blad digitaal lezen 

op de website neemt toe.  

Het aantal bezoekers van de website 

www.strandloper.nl  is licht groeiend. Doordeweeks 

bezoeken dagelijks 50 à 60 mensen de website. In het 

weekend zijn dat er soms wel 100 per dag.  

Onze vereniging bestond in 2011 45 jaar. Mede in het 

kader daarvan verscheen op 18 november het nieuwe 

vogelboek Tussen tulpen en de zee; vogels van de Duin- 

en Bollenstreek. Met dit 368 pagina’s tellende boek op 

A4 formaat hebben schrijvers Jelle van Dijk, Peter 

Spierenburg en Hans van Stijn een prestatie van formaat 

geleverd. René van Rossum zorgde voor een heldere lay 

out. Joost Bouwmeester en diverse andere fotografen 

van de vereniging zorgden voor de fraaie natuurfoto’s. 

Tussen tulpen en de zee schetst een beeld van de 

verscheidenheid aan vogels in de wijde omgeving van 

Noordwijk. De schrijvers gaan in op de landschappen en 

de 333 soorten vogels die in de loop der jaren in de 

Duin- en Bollenstreek zijn gezien. Zo blijkt dat de 

veranderende vogelpopulatie een relatie heeft met de 

ontwikkelingen in het landschap. Ook de geschiedenis 

van het ‘vogelen’ in de streek komt aan bod. Van Jan 

Verwey, die rond 1920 systematisch waarnemingen 

verzamelde in Noordwijk, tot aan de vogelkenners van 

nu. Op 18 november vond de boekpresentatie plaats in 

het Jan Verwey Natuurcentrum. De schrijvers 

overhandigden het eerste exemplaar aan Hans 

Portengen, directeur Bibliotheek Bollenstreek, en aan 

Jaap Vink en Willem Baalbergen, vogelliefhebbers die 

betrokken waren bij de oprichting van de vereniging 45 

jaar geleden. De reacties op het boek waren alom 

positief. Van Adri de Groot (publicist van 

‘Vogeldagboek’) tot Kester Freriks in NRC 

Handelsblad. De verkoop van het boek liep goed. Eind 

december waren al meer dan 600 exemplaren verkocht.  

Het 45-jarig bestaan van de vereniging werd ook 

aangegrepen voor de start van een geleidelijke invoering 

van een nieuwe ‘look’ voor de communicatiemiddelen 

die we inzetten. Het doel hiervan is een eenduidige en 

herkenbare uitstraling van de vereniging naar buiten. De 

verenigingsfolder kreeg als eerste een nieuw jasje.   

Samenwerking 

De vereniging ziet meerwaarde om samen met andere 

organisaties of partijen activiteiten te ontplooien. Zo 

werkten we mee aan het ‘Cultuurcafé’ van Boekhandel 

van der Meer. De presentatie van een nieuwe 

kinderboek ‘Het boek van de Zee’ werd gecombineerd 

met een strandexcursie die verzorgd werd door een van 

onze leden, Wim Kuijper.  

Daarnaast werkten we mee aan de boswachtersdag van 

Staatsbosbeheer. Bij de vijver in Nieuw Leeuwenhorst 

had de vereniging een informatiestand en bezoekers 

konden vogels  kijken op de vijver en deze op soort 

brengen.  

Samen met de gemeente en de wijkvereniging 

Vinkeveld organiseerde de VNVN in 2010 het project 

‘Vreemde Vogels in het Vinkeveld’ waarbij 

wijkbewoners een nestkastje konden sponsoren. Rob 

Chouffoer en Jos Zonneveld liepen in 2011 alle 50 

opgehangen nestkastjes na om ze schoon te maken in 

voorbereiding op het nieuwe broedseizoen. Het bleek 

dat in 38% van de mezenkastjes gebroed was, een mooi 

resultaat. Helaas was er in de kastjes voor de 

Roodborstjes en Winterkoninkjes geen teken van 

broedactiviteiten. 

De samenwerking met de gemeente verloopt goed. Elk 

kwartaal vindt er overleg plaats over  

het Natuurbeleidsplan van Noordwijk. Eén van de 

onderwerpen die in 2011 aan de orde kwam is het 

strandreservaat. Dit moet komen op een rustig deel van 

het strand tussen Noordwijk en Zandvoort. Dit was één 

van de hoofdpunten van de reactie van onze vereniging 

http://www.strandloper.nl/
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op het voorontwerp van het bestemmingsplan Zee, 

Strand, Duin. 

Als het gaat om natuurzaken die gemeentegrenzen 

overschrijden bundelen we onze krachten met MODB 

(Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek), maar ook met 

Stichting Duinbehoud werken we regelmatig samen.  

  

 

Overzicht activiteiten 2011 
 
Jeugdactiviteiten en 12+ club 

 

Excursies Lezingen 

Braakballen uitpluizen (22/1) Amsterdamse Waterleidingduinen 

(23/1) 

De Rift-vallei; de natuur van Oost 

Afrika op zijn best – Simon Bijlsma 

(28/1)  

Sterren en planeten (11/2) Noord-Holland Noord (19/1) Drieteenstrandlopers: weer terug – 

Jeroen Reneerkens (25/2) 

Fossielenworkshop (12/3) Starrevaart en de Wilck (20/3) Vlinders – Kars Veling (25/3) 

Amsterdamse Waterleidingduinen 

– 12+ (19/3) 

Fietsexcursie weidevogels (16/4) Op expeditie in Chileens Patagonië – 

Paul van Gaalen (30/9) 

Weidevogels op de fiets (9/4) Vogelzangcursus (3 theorieavonden 

+ 3 excursies) in april-mei 

De Slechtvalk, roofridder in opmars – 

Jan van Dijk (28/10) 

Starrevaart – 12+ (16/4) Camperduin (27/5) Boekpresentatie Tussen tulpen en de 

zee; vogels van de Duin- en 

Bollenstreek – Jelle van Dijk, Peter 

Spierenburg, Hans van Stijn (18/11) 

Minicursus vogelgeluiden 

Leeuwenhorst – 12+ (20 en 21/5) 

Zeedorpenlandschap Wijk aan Zee 

(9/7) 

Noordwijkers op de zuidelijke 

oceanen – Hein Verkade, Peter 

Spierenburg (25/11 en 16/12) 

‘Bij’ de imker (28/5) Vogelexcursie Groene Jonker (7/8)  

Slootjes excursie (18/6) Kampeerweekend Lauwersmeer 

(26/8 t/m 28/8) 

 

Kornetvissen (27/8) Vogeltrek bij Falsterbo (31/8 t/m 

6/9) 

 

Vleermuisexcursie – jeugdclub en 

12+ (16/9)  

Waddenweekend Terschelling (9/9 

t/m 11/9) 

 

Paddenstoelen (1/10) Eurobirdwatch (2/10)  

Eurobirdwatch – 12+ (2/10) Paddenstoelenexcursie (22/10)  

Herfstnatuurspel (19/10) Vogels bij Hoek van Holland (5/11)  

Lentevreugd – 12+ (12/11) Winterwandeling Amsterdamse 

Waterleidingduinen (11/12) 

 

Struinen in de duinen (19/11) Noordelijk Deltagebied (29/12)  

Amsterdamse Waterleidingduinen 

– 12+ (10/12) 

  

Ontwikkeling ledenbestand   (ledenaantal per 1 januari 2012) 
 

  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

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

Noordwijk 313 308 303 297 299 296 286 304 321 318 323

Noordwijkerhout, De zilk 38 36 35 38 42 44 45 45 45 47 46

Katwijk 28 30 27 28 26 26 26 24 24 25 22

Rijnsburg, Valkenburg 12 12 13 13 17 19 20 20 20 20 19

Leiden e.o. 36 39 40 38 41 44 45 44 43 40 42

Bollenstreek 62 61 60 64 71 70 73 71 79 83 80

Elders 39 34 34 33 34 40 42 40 41 43 39

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

Totaal 528 520 512 511 530 539 537 548 573 576 571
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Plannen voor 2012 
Een greep uit de plannen voor 2012: 

 Voor het tweede kwartaal staat de verhuizing 

gepland naar de Morgenster. Ons nieuwe adres 

wordt Zilverschoon 20.  

 Voortzetting samenwerking met partijen als 

boekhandel Van der Meer en de Openbare 

Bibliotheek Noordwijk, bijvoorbeeld door 

gezamenlijke lezingen. De verhuizing naar de 

Morgenster kan de samenwerking met de 

bibliotheek een verdere impuls geven. 

 Voortzetten jeugdactiviteiten en verdere promotie 

en ontwikkeling van activiteiten voor de jeugd van 

12+.  

 De Strandloper wordt in 2012 in kleur uitgebracht. 

Tegelijkertijd sluiten we aan bij de nieuwe look van 

de folder.  

 We zoeken steeds vaker aansluiting bij landelijke 

activiteiten van Vogelbescherming Nederland zoals 

de Eurobirdwatch, de Tuinvogeltelling en in 2012 

ook de Vogelweek. Landelijke en lokale activiteiten 

versterken elkaar en bieden de mogelijkheid tot 

publiciteit. 

 De promotie en verkoop van het vogelboek heeft 

voortdurend de aandacht. In het eerste kwartaal van 

2012 wordt de verkoop van het 1000ste boek 

verwacht. 

 Onderzoek naar de mogelijkheid om als vereniging 

een rol te vervullen in groenvoorziening en natuur 

in het dorp in samenwerking met gemeente en 

wijkverenigingen. 

Uitnodiging voor de Jaarvergadering 

2012 
 

Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van 

2012, die plaats vindt op vrijdag 30 maart om 20.00 uur 

in het Jan Verwey Natuurcentrum. De Jaarvergadering 

gaat vooraf aan de lezing van Martijn de Jonge over 

roversgespuis. De lezing zal iets later starten, om 20.30 

uur. De agenda ziet er als volgt uit: 

 

1. Jaarverslag 2011 

2. Financieel verslag 2011 

3. Verslag kascommissie 

4. Begroting 2012 

5. Benoeming nieuwe kascommissie 

6. Bestuursverkiezing 

 

Het jaarverslag en het financieel jaarverslag leest u 

elders in deze Strandloper.  

 

De kascommissie in 2011 bestond uit Herbert de Bruijn 

en Jos Zonneveld. In 2012 controleren Jos Zonneveld en 

Toine Nooijen de jaarrekening. Voor 2013 heeft Wim 

Plaatzer zich bereid verklaard om zitting te nemen in de 

kascommissie. 

 

In het bestuur zijn Peter Spierenburg en Anneke Swanen 

aftredend. Hiermee ontstaan twee vacatures in het 

bestuur. De twee aftredende bestuursleden stellen zich 

herkiesbaar.  

 

Graag tot ziens op 30 maart! 

 

Namens het bestuur, Franciska Faber 

secretaris 

 

                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De 12+ club op stap.     foto: Gab de Croock 
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VERENIGING VOOR NATUUR- EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK 

 

JAARREKENING 2011 
 

UITGAVEN   Begroting 2011  Exploitatie 2011      Begroting 2012 

 

 

Bestuur/Algemeen     1.200                 1.329          1.500 

Activiteiten/Werkgroepen     4.000     5.345          4.500 

Waddenweekend      2.500         2.444          3.000 

Contributies derden        200           231                200 

JVN        2.500     4.374                       7.500 

Strandloper      5.200     5.723          6.000 

(Reservering)Nieuwe Inrichting    15.300               10.000        15.300   

(Reservering) Publicaties   20.000               25.258          2.500 

 

Batig Saldo           981 

     _____________________________________________ 

 

Totaal                  50.900               55.685         40.500 

 

INKOMSTEN 

Contributies/Donaties                8.800      9.353                       9.000  

Diverse Inkomsten/Subsidie              4.000                 9.807          9.000 

Inrichtingssubsidie Gemeente          10.000              10.000                              -.- 

Schenkingen/Legaten                   p.m.                     -.-            p.m. 

Rente          800           940              500 

Verkoop diversen      p.m.        9.460                2.500 

Waddenweekend                 2.500      2.530           3.000 

JVN Inkomsten divers                     800                   495                 600 

Strandloper Advertenties            700            600                        600 

Nadelig Saldo tlv Res. Inrichting                 5.300                                                                   15.300 

Nadelig saldo tlv Res. Publicaties  18.000              10.500 

Nadelig saldo tlv Res. Energie                 2.000 

Nadelig Saldo tlv Alg Reserve                                              

     _____________________________________________  

   

Totaal               50.900              55.685                        40.500 

 

BALANS per  1 januari 2011 

 

Activa        Passiva 

 

Voorraad/Bezittingen         p.m.           Algemene reserve   4.228 

Banksaldi     46.763            Reserve Inrichting/Apparatuur        9.800    

Waddenweekend aanbetaling                 -.-  Reserve Energiekosten          6.000 

       Reserve Speciale Activ/Project      6.200 

       Reserve Publicaties               20.500 

       Contributies vooruitbetaald       35 

        _____       _____ 

Totaal       46.763           46.763 

 

BALANS per  31 december 2011 
              

Voorraad/Bezittingen         p.m.           Algemene reserve     5.209 

Banksaldi     45.259  Reserve Inrichting/Apparatuur         19.800  

       Reserve Energiekosten                  4.000 

       Reserve Speciale Activ/Project          6.200 

       Reserve Publicaties    10.000 

       Contributies vooruitbetaald         50  

        _____       _____ 

Totaal       45.259             45.259 
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TOELICHTING 

 

Algemeen 

 

De Jaarrekening 2011, met aansluitend de begroting 2012, wordt voor een belangrijk deel door twee factoren bepaald, 

te weten de publicatie van het nieuwe vogelboek Tussen tulpen en de zee eind november 2011 en de verhuizing van het 

Jan Verwey Natuurcentrum/JVN naar de Bibliotheek Noordwijk, voorzien in april 2012. 

Voor de publicatie van het vogelboek was in de afgelopen jaren al een aanzienlijke reserve opgebouwd en dankzij 

additioneel ontvangen sponsoring in het verslagjaar konden de drukkosten direct worden voldaan. Door de goed 

lopende verkoop is inmiddels alweer een nieuwe reserve publicaties opgebouwd. 

Voor de nieuwe inrichting van het JVN in de verbouwde bibliotheek is reeds een subsidie van de gemeente Noordwijk 

ontvangen van € 10.000, zodat in combinatie met de voor dit doel opgebouwde reserve, geen problemen op dit gebied 

worden verwacht in 2012. 

De gemeente Noordwijk heeft de Vereniging voor 2011 daarnaast een algemene subsidie verleend op het niveau van 

2010 voor een totaalbedrag van € 21.130, waarvan € 19.163 bestemd is voor de huur van het Jan Verwey 

Natuurcentrum (intern door de gemeente verrekend en daarom niet in deze jaarrekening meegenomen). 

Het resterende subsidiebedrag van € 1.967 is een bijdrage aan de realisering van diverse educatieve activiteiten op 

natuurgebied. 

Op basis van uitgevoerde berekeningen heeft de gemeente over de periode 2008 tot en met 2010, achterstallige 

energiekosten in rekening gebracht, die betaald konden worden vanuit het hiervoor gereserveerde bedrag.   

Door de positieve exploitatie in 2011 is de  algemene reserve gestegen met € 981.  

 

Exploitatie 2011 

 

In 2011 waren met name de diverse subsidie-inkomsten hoger dan begroot als gevolg van de ruime sponsoring van het 

nieuwe vogelboek. Ook is al weer een substantieel bedrag binnengekomen vanuit de verkoop van het nieuwe 

vogelboek.  

De van de gemeente ontvangen subsidie voor inrichting van het JVN in de nieuwe situatie in 2012, is bij de bestaande 

reservering hiervoor gevoegd. 

Inkomsten vanuit het JVN en advertenties waren iets lager dan begroot. 

De contributiebijdragen zijn licht gestegen en nu gemiddeld ca. € 16.50. Bij een minimum contributie van € 10. 

Het drukken en verzenden van de Strandloper is opnieuw iets hoger uitgevallen dan begroot.  

Het Waddenweekend 2011 op Terschelling heeft met een licht positief resultaat gedraaid.  

De uitgaven voor activiteiten e.d. waren hoger dan begroot, door de uitgave van een nieuwe folder en door extra 

uitgaven rond de presentatie van het nieuwe vogelboek en gekoppeld aan de verkoop hiervan. 

Voor de organisatie van het succesvolle Herfstnatuurspel werd opnieuw een subsidie van  

€ 275 ontvangen van de stichting Baalbergenfonds. 

 

Begroting 2012 

 

Uitgaven 

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

en contributie-inning, verzekeringen e.d. Verwacht wordt dat deze post in 2012 iets hoger zal zijn dan 2011. 

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

van lezingen, excursies, schoolbezoeken, het Herfstnatuurspel en het op peil houden van de JVN- bibliotheek: 

ook hier wordt een lichte stijging verwacht.  

- Waddenweekend: in wezen een budgettair neutrale post omdat de kosten over de deelnemers worden 

omgeslagen. 

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

natuurorganisaties en abonnementen op verwante tijdschriften. 

- Jan Verwey Natuurcentrum: de uitgaven in de nieuwe situatie op het gebied van brandveiligheid, energie, 

onderhoud, beveiliging en schoonmaak zullen duidelijk hoger zijn dan in de oude situatie.  

- Strandloper: de kosten van de uitgave van het verenigingsblad de Strandloper, 4x per jaar, bewegen zich in 

stijgende lijn. 

- Nieuwe inrichting: april 2012 is de verhuizing voorzien van het JVN naar de Bibliotheek Bollenstreek 

Noordwijk. Voor inventaris op de nieuwe locatie is in totaal een bedrag begroot van € 15.300. 

 

Inkomsten 

- Contributies: inkomsten hier gebaseerd op de bijdragen van ca. 560 leden die gemiddeld ca. € 16.50 betalen 

(bij een minimumcontributie van € 10). 

- Diverse inkomsten, subsidies en sponsoring: bij de gemeente Noordwijk is, naast de intern te verrekenen 

huursubsidie, een subsidie van  € 2.250 aangevraagd voor de realisering van diverse educatieve activiteiten. 

Aanvullend is een subsidie van € 6.500 aangevraagd voor de extra kosten in de nieuwe situatie op het gebied 
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van onderhoud, energie, beveiliging, brandveiligheid e.d. op basis van een vast tarief van € 50 per m2 en een 

nieuw totaaloppervlak van het JVN van 130 m2. 

Bij het Baalbergenfonds is subsidie aangevraagd om het Herfstnatuurspel te realiseren.  

- Schenkingen/Legaten: pro memorie  

- Rente: het bedrag aan rente beweegt zich in dalende lijn en is begroot op €500. 

- Verkoop: de verkoop van het nieuwe vogelboek is begroot op € 2.500. De opbrengsten worden  in principe 

toegevoegd aan de reservering voor publicaties en kunnen gebruikt worden voor mogelijk nieuwe uitgaven dan 

wel verbetering van bestaande, zoals verfraaiing van het kwartaalblad de Strandloper. 

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

centrum; onbekend  is nog hoe dit zich in de nieuwe situatie zal ontwikkelen. 

- Advertenties Strandloper: dit bedrag is gebaseerd op een tiental advertenties in het verenigingsblad en loopt op 

dit moment iets terug. 

 

Balans 

De reserve voor Inrichting en Apparatuur is door de subsidie van de gemeente gestegen tot 

 € 19.800 (grotendeels te benutten in 2012 bij de verhuizing).  

De reserve voor Energiekosten is gedaald tot € 4.000 vanwege de betaling van de nagekomen energie-rekening van de 

gemeente en is ondermeer bedoeld voor de  nog te verwachten naheffing over 2011-2012. 

De reserve voor nieuwe Publicaties is gedaald tot € 10.000 als resultante van enerzijds de betaling van de rekening van 

de drukker voor het nieuwe vogelboek en anderzijds de tot dusver gerealiseerde inkomsten uit de verkoop hiervan.  

De reserve voor Speciale Activiteiten of Projecten is gelijk gebleven met een bedrag van  € 6.200. 

De Algemene Reserve is door het batig saldo van € 981 tot € 5.209 gestegen. 

 

Koene Vegter, penningmeester 

Noordwijk, januari 2012 

We gaan verhuizen! 
 
Franciska Faber 

 

In de bibliotheek wordt druk verbouwd en ingericht. 

Ook de voormalige kantoorruimten, waar het Jan 

Verwey Natuurcentrum een plek krijgt, worden 

opgeknapt en aangepast voor onze vereniging.  

Ons nieuwe adres wordt Zilverschoon 20. 

 

De verhuizing brengt een hele verandering met zich 

mee: minder ruimte maar meer kwaliteit. We 

beschikken onder andere over een kleine vergaderruimte 

en een ruimte voor de activiteiten van de educatieve 

werkgroep. Een groot voordeel is dat we straks een 

mooie, gezamenlijke lezingenruimte hebben met de 

bibliotheek.  

 

Op het moment van schrijven is de verhuisdatum nog 

niet bekend. We verwachten dat de verhuizing in de 

periode april/mei zal plaatsvinden. Inmiddels zijn alle 

aspecten rond de verhuizing in kaart gebracht, van het 

opruimen, verhuizen en 

inrichten, tot de samenwerking 

met de bibliotheek op de nieuwe 

locatie en de opening.  

 

Wil je op de hoogte blijven van 

de verhuizing, meer weten of 

een handje helpen? Kijk dan op 

www.strandloper.nl onder het 

kopje ‘verhuizing’ voor alle 

actuele informatie over de 

verhuizing. Hier vind je ook 

informatie over de ‘open 

zaterdag’ die we zullen 

organiseren aan de Duinweg, om 

er voor te zorgen dat de spullen 

die we niet mee kunnen nemen, 

een goede bestemming vinden. 

 
In februari werd nog druk verbouwd en 
geklust in het deel van de bibliotheek 
waar het Jan Verwey Natuurcentrum 
komt.     foto: Ineke van Dijk 

  

http://www.strandloper.nl/
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Tussen Tulpen en de Zee slaat aan 
 

Peter Spierenburg 

 

Als je iemand het nieuwe boek ‘Tussen Tulpen en de 

Zee’ laat zien is altijd eerst even stil. Een 

natuurvereniging die een vogelboek uitgeeft met de hele 

vogelwereld van een streek, dat zie je wel vaker. 

Regelmatig komen er boeken uit. Maar deze is al op het 

eerste gezicht anders. Een stevig boek,  een omslagfoto 

waar je niet omheen kunt en een titel die meteen alles 

zegt. Sla je het open dan blader je al snel van de ene 

spectaculaire foto naar de ander. Ook is meteen 

duidelijk dat het volgepakt zit met kennis van vogels en 

de streek. Alles wat we er op dit moment over weten 

staat er in. Vervolgens blijkt het ook goed geprijsd – 

‘geen geld voor zo’n mooi boek’. Het mag geen 

verrassing heten: ons boek slaat goed aan. 

Het team dat het boek heeft samengesteld, Jelle, Hans, 

René, Joost, ondergetekende en nog de nodige anderen, 

is inmiddels overladen met positieve reacties. Van alle 

kanten, van de vogelaars in onze vereniging tot mensen 

die voor het eerst in hun leven een vogelboek 

aanschaffen. Het is echt een boek met voor ieder wat 

wils. Als samenstellers waren we ook bijzonder blij met 

de reactie van Fred Hustings van SOVON. Hij is de 

man achter grote landelijke publicaties als de Avifauna 

van  Nederland en hij weet als geen ander wat er bij 

zo’n project komt kijken. Met een enkele opbouwende 

kritische noot was hij één en al lof over de 

‘megaprestatie’ en vatte het samen met ‘Het hele boek 

straalt  een weldadige rust en bezonnen redactievoering 

uit’. Nou als we al niet trots waren op het boek dan nu 

wel! 

Het boek is de derde in een serie. De eerste verscheen  

in 1973, van de hand van onder andere Willem 

Baalbergen en Jaap Vink. Fred Hustings zei enigszins 

gekscherend dat de omgeving van Noordwijk inmiddels 

gerekend kan worden  tot de best onderzochte gebieden 

van Nederland. En dat is natuurlijk ook zo. Want het 

boek is vooral ook een weerslag van het vele veldwerk 

dat leden van onze vereniging in de loop van jaren 

hebben gedaan. Van broedvogelinventarisaties tot het 

simpelweg via www.waarneming.nl doorgeven van 

bijzondere of juist gewone vogels. Niemand kan meer 

zeggen dat het geen zin heeft iets door te geven omdat 

er toch niks mee gedaan wordt. Alles wat er ooit aan 

waarnemingen is doorgegeven of is geteld hebben we 

gebruikt. Het is wat dat betreft een boek waar velen op 

de één of andere manier deel in hebben. Echt een boek 

van de hele vereniging . 

De verkoop loopt boven verwachting. Twee maanden na 

de presentatie is al bijna de helft van de boeken weg 

(stand nu tussen de 800-900). Een derde daarvan  is 

verkocht via de boekhandels in de regio, die we met 

enige regelmaat blijven bevoorraden. Nog eens een 

derde is door leden gekocht en de rest hebben via 

allerlei andere routes hun weg gevonden. We zorgen dat 

we altijd wat boeken bij ons hebben, want even 

aandacht op vestigen in een bijeenkomst levert al snel 

weer geïnteresseerden op. Dit onderstreept weer dat het 

niet zomaar een boek is. In de boekhandels hoor je dat 

dit verkoopcijfers zijn waar je zelfs voor een landelijk 

boek  heel blij mee mag zijn. 

In de komende periode hopen we de verkoop goed door 

te kunnen zetten. Want we hebben  er nog genoeg 

tenslotte. Veel leden hebben het inmiddels. Maar wat 

we ook veel hebben gezien is dat mensen er twee of 

zelfs meerdere kopen. Het blijkt een bijzonder geschikt 

boek om cadeau te doen aan vrienden of familie. Die 

laten het weer aan anderen zien, wat weer tot nieuwe 

verkopen  leidt.  

Want vooral de mond-op-mond  reclame blijkt goed te 

werken. 

Dus vertel het verder! Dat we als vereniging een boek 

als dit uit hebben weten te brengen is een bijzondere 

prestatie. Iets waar we met ons allen trots op mogen 

zijn.  
 

  

Een foto van Bergeenden uit  het 
boek “Tulpen en de zee” 
 foto: Jan Hendriks 

http://www.waarneming.nl/
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 

R.H de Bruyne & Th.W. de Boer 2008. Schelpen van 

de Waddeneilanden. Fontaine Uitgevers, 's-Graveland. 

360 p. Prijs (ramsj) € 12,50. 

 

Een bezoek aan een waddeneiland zonder een 

strandwandeling is welhaast ondenkbaar. Let je daarbij 

ook een beetje op de schelpen, dan valt direct op dat er 

meestal veel minder schelpen liggen dan op het 

Noordwijkse strand. Vooral de zeer brede stranden van 

de oostelijke eilanden zijn nogal eens opvallend 'leeg'. 

Toch weten veel bezoekers dat op die stranden soms een 

opvallend grote en stevige schelp te vinden is: de 

Noordkromp. Met name Schiermonnikoog staat er om 

bekend. 

Denk nu niet dat dit boek vooral aandacht heeft voor  

typische soorten als de Noordkromp. en de Noorse 

hartschelp. Alle schelpen van het waddengebied, en 

daarmee ook vrijwel alle schelpen van de Hollandse 

kust, komen uitgebreid aan bod met fraaie foto's, goede 

tekeningen, gedetailleerde beschrijvingen en uitgebreide 

informatie over de verspreiding. Ook de mollusken die 

in de Waddenzee leven worden uitvoerig besproken. 

Behalve tweekleppigen en slakken komen ook de 

inktvissen aan bod.  

In een kort hoofdstuk worden de verschillen per eiland 

aangestipt. Daarin noemen de schrijvers ook het 

onderzoek van Professor Lever van de Vrije Universiteit 

naar de 'sorterende werking der zee'. Die paar zinnen 

doen mij terugdenken aan de jeugdbondkampen op 

Terschelling van begin jaren zestig. Onder de 

deelnemers waren studenten van Lever die ons 

enthousiast maakten om urenlang het strand af te zoeken 

op mooi gekleurde plastic Zaagjes die maanden eerder 

voor de kust van Terschelling in zee waren uitgestrooid.  

Daarbij ging het niet alleen om de kleur, maar vooral 

om de vraag: is het een linker- of een rechterklep. Al 

lang geleden was het strandjutters opgevallen dat op 

sommige stukken strand vooral rechterschoenen 

aanspoelen en op andere stukken vooral linkerschoenen. 

Dit boek moet natuurlijk meegenomen worden naar de 

Waddenweekenden die jaarlijks door onze vereniging 

worden georganiseerd. Maar ook voor allen die op het 

Noordwijkse strand wel eens op de schelpen letten, is 

dit een bijzonder bruikbaar boek. Nu de prijs van € 

29,90 verlaagd is naar € 12,50 mag dit boek eigenlijk bij 

geen strandliefhebber meer ontbreken. 

 

 

Stichting FLORON 2011. Nieuwe Atlas van de 

Nederlandse Flora. Distributie KNNV Uitgeverij, 

Zeist. 176 p. Prijs € 39,95. 

 

In de periode 1980-1989 verschenen de drie delen van 

het standaardwerk Atlas van de Nederlandse Flora. Op 

de kaarten was de verspreiding vóór en na 1950 

aangegeven. In de begeleidende tekst werd bij elke soort 

ingegaan op de verspreiding wereldwijd. Bovendien 

waren hier veel bijzonderheden over de verspreiding in 

ons land te vinden. 
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De titel van het hier besproken boek verwijst naar het 

bovengenoemd standaardwerk. In de nieuwe atlas zijn 

alleen kaarten opgenomen.  

Op de hoofdkaarten is de verspreiding uit de vorige 

atlas met verschillend gekleurde blokken (van 5x5 km) 

voor de perioden vóór en na 1950 overgenomen. 

Hieraan is nu de verspreiding per kilometerblok vanaf 

1975 toegevoegd.  

Naast de grote kaarten zijn ook veel kleine kaarten 

opgenomen waarbij van veelal algemene soorten de 

kleur aangeeft in hoeveel van kilometerhokken van het 

5x5 km-blok de soort vanaf 1975 aangetroffen is. 

Het grote verschil met de vorige atlas is dus de 

toevoeging van de gegevens vanaf 1975 per vierkante 

kilometer. Dit geeft een veel nauwkeuriger beeld dan in 

de vorige atlas. Zo zorgde de vondst van bijvoorbeeld 

één Keverorchis er voor dat een heel blok van 5x5 km 

groen gekleurd werd. Op de nieuwste kaart geeft dit 

slechts één stipje in het betreffende km-blok. 

Als je de atlas doorbladert, valt het op hoe bijzonder rijk 

het duingebied tussen Scheveningen en Bergen (NH) is. 

Veel soorten zijn alleen hier te 

vinden, soms met nog enkele 

groeiplaatsen in Zuid-Limburg.  

Daarbij is te denken aan 

Bitterkruidbremraap, Blauwe 

bremraap, Ruw gierstgras, 

Kruipend stalkruid, Liggende 

asperge, Nachtsilene, 

Duinaveruit, Hondskruid, Ruige 

scheefkelk, Driedistel en 

Welriekende salomonszegel.  

Deze soorten zijn vooral te 

vinden in het zogenaamde 

zeedorpenlandschap. Hieronder 

verstaan we de duingebieden die 

in vroeger tijd voor allerlei 

doeleinden gebruikt werden door 

de kustbewoners. Hierbij is te 

denken aan plaggen steken, 

kreupelhout verzamelen, schapen 

en koeien weiden en netten 

boeten (wantveld). 

Interessant zijn ook de kaarten 

van de nieuwkomers in de 

Nederlandse flora. Het 

Bezemkruiskruid heeft vrijwel 

ons gehele land veroverd.  

De eerste vondst in Noordwijk 

dateert uit 1989. De verspreiding 

langs de snelwegen is duidelijk 

op de kaarten terug te vinden. De 

mooiste 'snelwegverspreiding' 

heeft overigens het Deens 

lepelblad!  

Andere nieuwkomers zijn vooral 

in de stadscentra van West-

Nederland aan te treffen. Dat is 

onder andere het geval bij Spoorbloem, Kransmuur, 

Gele helmbloem en Schijnaardbei. Veel stippen in Den 

Haag, Haarlem en Leiden op deze kaarten zijn te danken 

aan het nauwgezette speurwerk van onze plaatsgenoot 

Martien de Graaf.  

 

Natuurlijk kijk je bij alle kaarten of er in de Duin- en 

Bollenstreek ook soorten zijn aangetroffen die aan je 

aandacht zijn ontsnapt. Voor de Flora van de Duin- en 

Bollenstreek (1994) hebben we indertijd de gehele regio 

behoorlijk nauwkeurig onderzocht. Hierna hebben 

Martien de Graaf en recensent regelmatig aanvullingen 

in ons blad "de Strandloper" gepubliceerd. De kaarten 

bekijkend zien we dat blijkbaar nog wel wat soorten aan 

onze aandacht zijn ontsnapt. Zo is op de kaarten te zien 

dat na 1975 bijvoorbeeld de volgende soorten niet door 

ons zijn opgemerkt: Veenreukgras, Gevlekte rupsklaver 

en Waterdrieblad. Een goede aanleiding om nauwgezet 

de flora in onze regio te blijven volgen!  
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Verslag AWD Broedvogeltellingen 2011 
 
Jan Jacobs 

 

Sinds 1986 inventariseren leden van onze vereniging 5 

kavels in de Amsterdamse Waterleiding Duinen op 

broedvogels De kavels zijn 30 tot 50 hectaren groot en 

liggen in het Zuid-Hollandse deel van de AWD. De 

broedvogels worden geteld volgens de SOVON-

methode en de gegevens worden aan SOVON en 

Waternet ter beschikking gesteld. De kavels Gijs 

Kokkieshoek, Wolfsveld-west en Hoekgatterduin zijn 

dit jaar voor het eerst digitaal ingevoerd en verwerkt 

met autoclustering volgens de Sovon-richtlijn zoals die 

gold op 1 januari 2012. Westhoek en Boeveld-west zijn 

nog handmatig uitgewerkt en ingevoerd. 

De tellingen zijn uitgevoerd door dezelfde 

inventariseerders als in 2010. Enkelen van hen hebben 

een verslag geschreven van hun ervaringen in het veld; 

zie elders in De Strandloper. 

 

Gijs Kokkieshoek.  

Het geïnventariseerde terrein wordt in het noorden 

begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten door de 

het rijwielpad, in het zuiden door de Langevelderslag en 

in het westen door de Houtweg. Het terrein heeft een 

oppervlakte van ca. 47 ha, waarvan ca. 7 ha 

duinberkenbos, ca. 15 ha duindoornstruweel, ca. 5 ha 

stuifzand en stuifplekken en ca. 20 ha open duin met 

Duinriet, Zandzegge en Helmgras. Het terrein is erg 

geaccidenteerd. Het is in 2011 geïnventariseerd door 

Erwina Teunissen en Annelies Marijnis 

Er is dit jaar een herstel opgetreden na enkele jaren van 

achteruitgang in de vogelstand. Er zijn 30% meer 

territoria vastgesteld dan in 2010. Dit is vooral te 

danken aan de Heggenmus, Koolmees en Tjiftjaf. Er is 

voor het eerst een broedgeval van de Grote Bonte 

Specht vastgesteld. Ook broedde er weer een Houtduif. 

Sinds jaren is er weer een broedgeval van de 

Veldleeuwerik in de duinen en voor het eerst is in dit 

kavel een Zwarte Roodstaart gemeld. De Koekoek en de 

Gaai zijn dit jaar als broedvogels verdwenen. 

 

 

Boeveld–west  

Jan Veefkind en Willem Baalbergen hebben als vanouds 

in het Boeveld geteld. 

Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 

begrensd door het Finlayweggetje, in het oosten door de 

Houtweg, in het zuiden door het raster van de 

Langevelderslag en een stukje onverhard wandelpad en 

in het westen door de zandvlakte van het voormalige 

Van Limburg Stirumkanaal. Het betreft een vrij kaal 

duinterrein, met toppen tot een hoogte van 18 m. Langs 

de Houtweg vinden we begroeiing met struweel, terwijl 

in het noordelijk stuk het Verbrande Vlak ligt. Deze 

duinvallei is dicht begroeid met onder meer 

Ratelpopulier. De totale oppervlakte bedraagt ongeveer 

18 ha. Als gevolg van de ligging dicht bij de ingang van 

de Langevelderslag is de recreatiedruk redelijk groot. 

De Grote Bonte Specht van 2010 is dit jaar niet 

teruggekomen, maar is mogelijk verhuisd naar de Gijs 

Kokkieshoek of het Wolfsveld. Ook de enige Roodborst 

van 2010 is dit jaar niet meer vastgesteld. Ook 

Zwartkop, Sprinkhaanzanger en Ekster zijn dit jaar niet 

meer genoteerd. Wel konden voor het eerst sinds jaren 

weer een Goudvink en een Rietgors worden geteld. 

Helemaal nieuw is de waarneming van een Rietzanger. 

Voor zover bekend is dit de eerste waarneming sinds het 

begin van de tellingen in 1986 in de zuidelijke AWD. 

Het totaal aantal soorten en territoria is in 2011 licht 

gedaald. 

Wolfsveld-west 

Het terrein meet ongeveer 35 hectare en ligt tussen het 

Boeveld en de Ruigenhoeker Schulpweg, langs het 

voormalige Van Limburg Stirumkanaal. Het telt vijf 

beboste dellen in een overwegend open duinlandschap. 

Deze dellen bestaan grotendeels uit Meidoorn, 

Duinliguster, Berk, Ratelpopulier, Vlier en Duindoorn.  

Inventariseerders waren wederom Jaap Eisenga en 

Koene Vegter. Voor een verslag van deze inventarisatie, 

zie elders in de Strandloper. 

Nieuw voor het Wolfsveld was de komst van de Grote 

Bonte Specht. Zoals ook in het Boeveld zijn hier 

Winterkoning en Roodborst verdwenen. Mogelijk zijn 

Veldleeuwerik    foto: Jan Hendriks 

Rietzanger    foto: Jan Hendriks  
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de laatste stevige winters van 2009 en 2010 hiervan de 

oorzaak. Ook de Blauwborst en de Goudvink zijn niet 

teruggekeerd. Evenals in het Boeveld verdwenen hier de 

Eksters. 

Vogels die het duidelijk beter deden waren 

Sprinkhaanzanger met drie territoria, de Nachtegaal met 

20 en de Fitis met 23 territoria. De Koolmees is weer 

sterk achteruitgegaan. Het totaal aantal soorten en 

territoria is in het Wolfsveld nauwelijks veranderd. 

 

Roodborsttapuit   foto: Jan Hendriks  

 

Westhoek/Haasvelderbeken  

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 

Nieuwe Haasvelderweg, in het oosten door het 

Oosterkanaal, in het zuiden door de Starrenbroekerweg 

en in het westen door de Haasvelderweg. Het terrein is 

niet sterk geaccidenteerd. De Trapjesberg is met ruim 

16 m boven NAP de hoogste duintop in dit gebied. Een 

deel van dit gebied was vroeger een landbouwvestiging, 

waarvan de sporen in de vorm van oude teelthoeken en 

weitjes nog duidelijk zichtbaar zijn. Deze gebieden 

liggen laag en kunnen bij een nat voorjaar knap drassig 

zijn. 

Het terrein telt 55 ha en bevat verschillende pannen en 

dellen, zoals Pan van de Heiweg, Pan van Janus, 

Berkenpan, Kattendel, Ligusterdel en Wilgenpoot. In 

deze gebieden met oude bomen zitten de boomnest- en 

holenbroeders. Het is een sterk struweelgebied en 

rijkelijk begroeid met Duindoorn en Meidoorn. De 

voorheen overheersende Amerikaanse Vogelkers is na 

rigoureuze kap in de afgelopen jaren grotendeels 

verdwenen en wordt door ingerasterde koeien en 

schapen kort gehouden. 

 

In de Westhoek hebben Gab de Croock en Jos 

Zonneveld enkele verrassende waarnemingen gedaan. 

Allereerst dat de grote aantallen Nachtegalen nagenoeg 

zijn verdwenen; nog slechts twee territoria konden 

worden geteld. Het aantal Gekraagde Roodstaarten 

daarentegen explodeerde bijna, met wel 14 territoria. 

Deze vogels broeden daar in stompen van de gekapte 

Amerikaanse vogelkers. Ook de Roodborsttapuit deed 

het goed; met 5 waarnemingen scoorde deze vogel het 

hoogst sinds de aanvang van de tellingen in 1986. 

Uit het bos verdwenen de Grote Bonte Specht, de 

Houtduif, de Roodborst, de Staartmees en de Goudvink. 

Van het open veld verdwenen de Graspieper en de Witte 

Kwikstaart. 

Opmerkelijk is wel dat er twee broedgevallen zijn geteld 

van de Tapuit, een soort die in heel Nederland uiterst 

zeldzaam is geworden en de laatste jaren nog slechts op 

enkele plaatsen in de zeereep werd gevonden.  

Sinds lange tijd heeft er weer een Sprinkhaanzanger 

gebroed. 

In de Westhoek is het aantal soorten verminderd van 27 

naar 23. Dit is voornamelijk ten koste gegaan van de 

bosbroeders. Mogelijk dat de grootschalige kap van de 

Amerikaanse vogelkers en de aanwezigheid van de 

koeien en schapen van invloed is. 

Het totaal aantal territoria bleef stabiel. 

Hoekgatterduin 

Het geïnventariseerde gebied is ca. 50 ha groot. Het 

wordt in het noorden en oosten begrensd door de 

Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zilker Slag 

(Joppeweg) en in het westen door het Oosterkanaal. 

Door het gebied lopen enkele zandpaden. 

Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale 

duinen met veel stuifgaten. We vinden verspreid over 

het terrein enkele bosjes van voornamelijk 

eikenhakhout, zoals het Amerikaanse Bosje. Langs het 

Oosterkanaal vinden we enkele bosjes van de 

Oostenrijkse Den. Een groot deel van de Amerikaanse 

vogelkers is inmiddels uit het terrein verwijderd. 

Het kavel is in 2011 weer geïnventariseerd door Leo 

Schaap en George Hageman. Het heeft als enige kavel 

open water en daarmee ook enkele broedende 

watervogels. Het zijn geen grote aantallen, maar het 

geeft toch wat extra variatie.  

Dit jaar werden twee broedsels van Wilde Eenden en 

twee van Nijlganzen waargenomen. Meerkoeten telden 

daar 3 territoria. De Kuifeend ontbrak dit jaar. 

Van de struweel- en bosvogels zijn de Glanskop en de 

Groene Specht verdwenen en Tuinfluiter en Grasmus 

flink achteruit gegaan. Ook de andere mezen deden het 

relatief slecht.  

De Spotvogel van 2010, de eerste in de AWD ooit, is 

niet teruggekomen. Wel opmerkelijk zijn de twee 

paartjes Groenling. 

 

Conclusie 
 

Wat betreft de broedvogels kunnen we zeggen dat er 

zich in de zuidelijke AWD geen grote veranderingen 

hebben voorgedaan. Er verdwenen enkele soorten, zoals 

de Groene Specht, de Glanskop en Blauwborst. 

Winterkoning en Roodborst hebben zich na de stevige 

winters van 2009 en 2010 niet hersteld en zitten nog niet 

op de helft van het langjarig gemiddelde. Ook de 
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Koolmees ging sterk achteruit. De Zomertortel is helaas 

nergens meer teruggekeerd. 

Zomervogels van het struweel zoals Tuinfluiter, 

Zwartkop, Tjiftjaf en Fitis deden het relatief goed. 

Tapuit, Rietzanger en Veldleeuwerik vormen de 

zeldzaamheden in dit duingebied. 

De Rietgors is met twee broedpaartjes terug. De 

Gekraagde Roodstaart is een succesverhaal.  

Alle inventariseerders hebben met veel genoegen aan dit 

monitoringsproject meegedaan. Ze kijken weer uit naar 

het volgende voorjaar om opnieuw de AW-duinen in te 

gaan. 
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Broedvogelinventarisatie AWD Wolfsveld-West 2011 
 
Geïnventariseerd door Jaap Eisenga en Koene Vegter 

(verslag), in samenwerking met Pieter de Jong 

 

Terreinomschrijving 

Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectare langs het 

voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt verder 

begrensd door het Finleyweggetje aan de zuidoostkant 

en de Ruigenhoeker Schulpweg in het noorden. Het is 

een redelijk geaccidenteerd terrein met een vijftal 

dellen, zoals het Abelendel, het Spejendel en het Ronde 

Vlak, met een variatie aan begroeiing van Meidoorn, 

Berk, Duinliguster, Vlier, Ratelpopulier en oprukkende 

Duindoorn.  

 

Toelichting op de inventarisatie 2011  

Nadat de inventarisaties in eerste instantie handmatig 

waren verwerkt, zijn ze in tweede termijn door Jaap 

Eisenga, met ondersteuning van Leo Schaap, via het 

nieuwe SOVON-systeem van autoclustering verwerkt. 

Hier en daar leidde dat tot kleine afwijkingen, met over 

het algemeen een iets lagere score van broedterritoria.

   

In totaal werden er in de periode medio maart tot eind 

mei 2011, tussen ‘s-morgens 7 en 10 uur , 

10 bezoeken gebracht aan dit fraaie en afwisselende 

gebied, met vaak licht bewolkt of zelfs onbewolkt weer, 

een geringe wind die nogal eens uit het noordoosten 

kwam en met gemiddeld een graad of 8 aan de warme 

kant. Met in totaal 26 soorten en 133 territoria zijn deze 

totalen nagenoeg gelijk aan die van 2010.   

In het begin van de inventarisatieronden scoorde de 

Koolmees met 8 duidelijk lager dan in 2010 (toen nog 

15). De Vink met 7 en de Heggenmus met 14 gingen 

licht vooruit ten opzichte van 2010. De Braamsluiper 

daalde van 5 naar 2 en de Gaai van 3 naar 1.  

De gebruikelijke top drie voor deze biotoop bestond 

weer uit Fitis, Grasmus en Nachtegaal met resp. 23, 22 

en 20 broedgevallen. Totaal 65 vs. 59 in 2010 en 69 in 

2009.   

Het paartje Blauwborst dat ons twee jaar lang verblijdde 

in het Biezenvlak, kon dit jaar helaas niet opnieuw 

gesignaleerd worden. Ook de Winterkoning, de Ekster 

en de Goudvink ontbraken dit jaar. Wel werden 

opnieuw de Sprinkhaanzanger (3), de Pimpelmees (1) 

en de Rietgors (1) genoteerd en voor het eerst de Grote 

Bonte Specht (1).   

Buiten de datumgrenzen en/of criteria vallend, werden 

dit jaar waargenomen:  

Goudhaan, Roodborst, Tapuit en Fazant. Overvliegend 

konden worden genoteerd: Turkse Tortel, Gierzwaluw, 

Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Aalscholver, 

Knobbelzwaan, Boerenzwaluw, Grauwe Gans, 

Bergeend, Visdief, Kievit, Havik, Sperwer, Buizerd, 

Torenvalk, Holenduif, Blauwe Reiger, Oeverzwaluw, 

Houtsnip, Nijlgans en Canadese Gans. Daarnaast de 

nodige Reeën en Damherten, een enkele Vos en de 

Kleine parelmoervlinder en de Kleine vos.  

 

Al met al was 2011 daarmee een boeiend en rijk 

soortenjaar in het Wolfsveld.  

Dit jaar was tevens het laatste jaar dat Jaap en ik onze 

waarnemingen nog in samenspraak met Pieter de Jong 

konden afronden. Op 19 mei gebeurde dit voor het laatst 

bij Pieter thuis en de maandag daarop overleed hij op 23 

mei 2011.  

Volgend jaar in 2012 hopen wij onze broed-

vogelinventarisatie in zijn blijmoedige traditie voort te 

zetten.  

Grote Bonte Specht    foto: Piet Broekhof 
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Jeugdnatuurclub 
 
Annet de Willigen 

 

De jeugdnatuurclub is ook in 2011 zeer goed bezocht 

door kinderen van 6 tot 12 jaar. Er waren 135 

deelnemers bij 11 excursies aanwezig, uit Noordwijk, 

Noordwijkerhout, Voorhout en Sassenheim. 

Er zijn vaak dezelfde gezichten die geen activiteit 

overslaan, maar zeker ook zijn er regelmatig nieuwe 

deelnemers. Het is erg leuk om met deze enthousiaste 

kinderen op stap te gaan om ze de natuur te laten 

beleven. Ik probeer ze elke keer informatie of een 

zoekkaart mee te geven passende bij de activiteit van 

die dag. 

Aanmelden gebeurt via ons e-mailadres 

jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl en dat verloopt 

goed en is praktisch. De excursies zijn bijna altijd 

volgeboekt. Soms wordt er de avond van tevoren nog 

gemaild of zelfs ge-sms’t met de vraag of er nog een 

plekje vrij is. Bij de buitenactiviteiten is dat meestal 

geen probleem, voor de binnenactiviteiten ligt dit 

anders.  

Sommige activiteiten worden wegens succes elk 

jaar georganiseerd, zoals: braakballen uitpluizen, 

slootjes-, paddenstoelen-, vleermuizen- en 

duinexcursie. Andere iets minder frequent: 

fossielen, weidevogels en kornetvissen. Nieuw 

was afgelopen jaar de avondexcursie naar 

sterrenwacht 

Foucault in de Zilk. Ondanks dat het 

bewolkt weer was, was het toch een hele 

bijzondere en leerzame avond. 

Helaas kon er ook een excursie niet 

plaatsvinden wegens te weinig aanmeldingen. 

Dat was een bezoek aan de bijententoonstelling in de 

Leidse Hout. Ik heb geen idee wat de reden daarvan was 

of waren de kinderen misschien nog niet toe aan het 

verhaal van de ‘bloemetjes en de bijtjes’? … 

In juni en augustus bij de slootjes- en de kornetexcursie 

was het vreselijk slecht weer, echt storm en regen. 

Vooral voor het kornetvissen is dit niet de meest ideale 

omstandigheid, maar omdat de kinderen ook zelf met 

een garnalennetje de zee ingingen, hebben we toch nog 

heel wat gevangen en zelfs een waterhoos gezien. “ 

Kijk, een tornado !! ” werd er geroepen.  

 

 

Tsja, en in 

oktober op zoek naar de 

paddenstoelen in het Leeuwenhorstbos liepen de 

deelnemers in hun T-shirt met blote voeten in 

teenslippers… 

Dit jaar in april bezoeken we voor de tweede keer 

een melkveehouderij in Valkenburg. Erg leuk en 

leerzaam, vooral in deze tijd van het jaar met de 

vele jonge dieren. Een nieuwe excursie komt er in 

het najaar. Dan gaan we op stap met een 

spinnenexpert. Dat is weer eens heel iets anders! 

Mocht er iemand nog een suggestie hebben voor 

een jeugdexcursie, dan hoor ik dat uiteraard 

graag! 

 

 
 

mailto:jeugdnatuurclubnoordwijk@live.nl
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In memoriam Nelly Verwey 
 

Op 27 december 2011 is Nelly Verwey, één van de dochters van Jan Verwey, overleden. Bij 

de totstandkoming van ons natuurcentrum hebben wij veel contact met haar gehad. Samen 

met haar zuster Els steunde zij indertijd onze plannen om tot een dergelijk centrum in 

Noordwijk te komen. Vooral de naamgeving van het centrum stelden zij zeer op prijs. 

 

Willem Baalbergen 

 

 

Mossenwerkgroep Hollands Duin - Jaarverslag 2011 
 

Jeannette Teunissen 

 

Ook in 2011 kwam de mossenwerkgroep op de eerste 

dinsdagavond van de maand bijeen in het Jan Verwey 

Natuurcentrum in Noordwijk aan Zee. Daarbij hielden 

we evenals in voorgaande jaren onze bijeenkomsten in 

de maanden september t/m april (de r in de maand). We 

bewonderden onder andere fraaie mossen als het 

Staafjesiepenmos, de Grote viltmuts (met kapsels) en 

het Buizerdmos. Daarnaast probeerden we onze 

vaardigheden in het op naam brengen van mossen op 

een hoger niveau te brengen door met behulp van een 

microscoop bepaalde kenmerken uit de tabellen te 

controleren. Onze studiebijeenkomsten werden 

bijgewoond door vijf tot negen liefhebbers. 

We betreurden het overlijden van Jeanne de Bok, in het 

verleden een zeer actief en betrokken lid van de 

werkgroep. Ze heeft de werkgroep nooit vergeten. Ze 

liet ons haar binoculair en diverse boeken na.  

Na jarenlang onderdak in het Jan Verwey 

Natuurcentrum aan de Duinweg gevonden te hebben, 

zullen we in de loop van 2012 verhuizen naar een 

ruimte bij de Openbare Bibliotheek Bollenstreek in 

Noordwijk-Binnen. Dit jaar zetten wij onze 

gebruikelijke activiteiten voort, met inbreng van nieuwe 

ideeën. Iedereen is van harte welkom.  

 

Voor meer info: tel. 0172-437018 of  

KNNVLeiden5@gmail.com. 

 

 

 
 
  

Buizerdmos   foto: © Dick Haaksma   www.verspreidingatlas.nl 
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Veenmollen,  waterkevers en waterwantsen in de 

braakballen van reigers 
 

Wim Kuijper en Jan Jacobs      

                                                              

Op 25 september 2004 brachten we een bezoek aan het 

terrein van de voormalige psychiatrische inrichting Sancta 

Maria in Noordwijk. Dit terrein ligt ca. 1 km ten noorden 

van Noordwijkerhout in de Noordzijder polder en is 

omgeven door weilanden en bollenvelden. Een klein deel 

van het met veel bomen en struiken begroeide terrein is 

ingericht als begraafplaats voor de kloosterzusters en 

patiënten, die hier vroeger verbleven. Het is een rustige plek 

met veel struiken en een aantal ca. 80 jaar oude grote 

dennenbomen. Op zoek naar uilenballen kwamen we grote 

grijze braakballen tegen die onder de bomen tussen de 

grafzerken lagen. In de bomen bleken Blauwe Reigers te 

zitten, die dit kerkhof als overnachtingsplaats gebruikten. 

Reigernesten hebben we niet waargenomen. 

 

Omdat we nieuwsgierig waren naar wat de dieren gegeten 

hadden, hebben we een aantal braakballen meegenomen 

voor een analyse. De resultaten van ons onderzoek waren 

zodanig, dat we graag nog meer materiaal wilden 

verzamelen. Misschien was het mogelijk meer over het 

voedsel van Blauwe Reigers gedurende een heel jaar te 

weten te komen, waarmee dan tevens iets gezegd kon 

worden over de aanwezigheid van diverse (water-)dieren in 

de omgeving. Een aantal bezoeken in de jaren daarna 

leverde helaas geen geschikt materiaal meer op. Reigers 

werden door ons ook niet meer hier gezien, maar 

uitwerpselen wijzen erop, dat ze hier soms nog wel een 

enkele maal komen.  

 

Het onderzochte materiaal van 2004 bestond uit ca. een 

halve liter. Dit was het samengevoegde materiaal van ca. 15 

braakballen. De braakballen leken qua samenstelling sterk 

op elkaar. Na zeven met kraanwater om het fijnste ‘stof’ te 

verwijderen, bleef er een residu over met honderden 

insectenresten (fig. 1). Hierin troffen we een zaad van 

pijlkruid, wat veertjes (dons) en de resten van de volgende 

dieren aan: 

 

Veenmol  (Gryllotalpa gryllotalpa) 

 vele tientallen fragmenten (o.a. de karakteristieke 

graafpoten en koppen). Fig.  2. 

Grote spinnende watertor (Hydrophilus piceus) 

enkele tientallen fragmenten (o.a. de rugschilden en 

koppen). Fig. 3-links. 

 (Gewone ?) geelgerande waterkever (Dytiscus cf 

marginalis) [de Gevlekte geelgerande (Dytiscus 

circumflexus) komt ook in aanmerking] 

enkele tientallen fragmenten (o.a. de rugschilden en 

koppen). Fig. 3-rechts, Fig. 4 

Tuimelaar  (Cybister lateralimarginalis) 1 rugschild 

Waterpieptor  (Hygrobia hermanni) 

1 rugschild. Fig.5. 

een soort waterroofkever  (Agabus sp.) 

1 rugschild. Fig. 5. 

een soort kniptor (Elateridae) 

1 fragment. Fig. 5. 

een soort haantje/bladkever ? (cf Chrysomelidae) 

2 fragmenten. Fig. 5. 

een soort snuitkever (Curculionidae) 

1 fragment. Fig. 5. 

een soort loopkever ? (cf Carabidae)  

1 rugschild. Fig. 5.   

bootsmannetje  (Notonecta sp.) 

diverse fragmenten, o.a. enige koppen.  

Platte waterwants  (Ilyocoris cimicoides) 

fragmenten, o.a. enige koppen.  

Staafwants (Ranatra linearis) 1 kop. Fig. 5. 

Het blijkt dus dat deze reigers op Veenmollen en op 

waterinsecten hebben gejaagd. Over de verspreiding van 

deze prooidieren in Nederland kan het volgende vermeld 

worden. 

De Veenmol  is een krekelsoort met een aparte levenswijze. 

De dieren leven ondergronds in gangen. Er wordt o.a. 

gejaagd op allerlei ongewervelde dieren, maar ze kunnen 

Fig. 1. Overzicht deel braakbal. 

 

Fig. 2. Veenmol, graafpoot. 
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veel schade veroorzaken door het afknagen van 

plantenwortels. De dieren kunnen ook zwemmen, duiken en 

vliegen.  

Het dier wordt tot ca. 5 cm lang en staat voor Nederland in 

de categorie kwetsbaar op de rode lijst van sprinkhanen en 

krekels. De soort komt vooral in West Nederland voor; 

daarnaast zijn er waarnemingen van diverse plaatsen 

verspreid over heel het land. Er is een voorkeur voor 

vochtige humusrijke 

bodems, dus 

veengebieden, 

geestgronden, 

tuinbouwgebieden en 

moestuinen zijn ideaal. 

Vroeger kwamen 

Veenmollen soms in 

grote dichtheden voor, 

tegenwoordig niet meer. 

In het poldergebied 

tussen Leiden en 

IJmuiden-Haarlem komt 

de soort nog vrij veel 

voor, o.a. in volkstuinen 

(Kerkhof, 2007). De 

laatste jaren worden de 

dieren ook regelmatig in 

de duinen (oevers, 

duinvalleien) 

waargenomen.  

De andere waarnemingen betreffen 8 soorten kevers en 3 

soorten waterwantsen. 

De Spinnende watertor is onze grootste waterkever (tussen 

de 3 en 5 cm lang). Vooral in diverse polder- en 

duingebieden in westelijk Nederland wordt dit dier 

regelmatig aangetroffen, daarbuiten minder algemeen. Leeft 

voornamelijk in stilstaand water met veel vegetatie. 

De Gewone geelgerande en de Gevlekte geelgerande 

waterkever zijn algemeen in onze omgeving, vooral in de 

wat kleinere wateren. De Tuimelaar lijkt op een 

geelgerande. De Tuimelaar is een wat zeldzamere 

waterkever van grotere wateren. Deze keversoorten kunnen 

3 – 5 cm lang worden. De grootte van de Waterpieptor is 

ongeveer 1 cm. Deze kever leeft in stilstaand zoet water. De 

resten van de andere kevers waren lastig op naam te 

brengen. 

Bootsmannetjes, ook wel ruggezwemmers genoemd , zijn 

waterwantsen. Er zijn diverse soorten.  Ze zijn ongeveer 1 

cm lang.  Algemeen in allerlei stilstaande wateren. In onze 

omgeving zowel in poldersloten als duinplasjes. 

De Platte waterwants leeft ook in allerlei stilstaande 

wateren, die meestal goed begroeid en voedselrijk zijn. 

Ongeveer 1 cm lang. Algemeen, maar meestal in kleine 

aantallen, in heel Nederland. 

De Staafwants lijkt op een wandelende tak. De dieren 

worden ca. 3,5 cm lang (met adembuis 6 cm) en verplaatsen 

zich langzaam tussen de vegetatie van allerlei zoete 

stilstaande wateren. Met een schepnet worden ze maar af en 

toe gevangen. Verspreid over heel Nederland. 
 

 

Door de soortensamenstelling van de prooiresten kunnen we 

aannemen dat de reigers hun voedsel in de naburige 

poldersloten  hebben gevangen. Alle watersoorten kunnen 

hier in goed begroeide sloten leven. Kennelijk hebben 

reigers er geen moeite mee flinke aantallen grote kevers te 

verzamelen.  Als wij met een schepnet in dezelfde sloten 

vissen, dan  is het heel wat lastiger om dergelijke grote 

kevers te vangen. Maar ook kleine waterkevers en 

waterwantsen worden gepakt. Vooral waterwantsen zijn 

t.o.v. een reiger opvallend kleine prooien. Twee van de 

gevonden soorten zijn smal en kunnen circa 1 centimeter  

worden.  

Het opvallendst in wel de aanwezigheid van de Veenmol. 

De laatste tijd wordt deze soort weer wat vaker 

waargenomen, zowel in het poldergebied (bollenland) als in 

de duinen. Maar dat een reiger kennelijk gemakkelijk deze 

prooi weet te vinden is wel opmerkelijk. Het geeft aan dat de 

Veenmol in de omgeving van de Sancta Maria niet zeldzaam 

zal zijn. 

 

Bij het op naam brengen van een aantal insecten hebben wij 

hulp gekregen van B. Koese, E. van Nieukerken en O. 

Vorst. Hiervoor onze dank. 

  
Fig. 3 - links. Grote spinnende watertor, dekschild. 
- rechts. geelgerande waterkever, dekschild. 

 

Fig. 4. geelgerande waterkever, halsschild. 
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Fig. 5. Enkele kleine insectenresten: 
Bovenste rij, van links naar rechts: 

Waterpieptor, Agabus sp., cf Elateridae, cf 
Carabidae. 

Onderste rij, van links naar rechts: 
Elateridae, Curculionidae, cf Chrysomelidae, 

Staafwants (kop). 

 

 

 

  

       

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

Cultuurcafé staat op 24 maart in het teken van 

Natuurvrienden 
 
Op zaterdag 24 maart staat het Cultuurcafé in Noordwijk 

in het teken van Natuurvrienden. Aanleiding is de 

boekenweek, die het thema ‘vrienden’ meekreeg. Het 

programma bestaat uit een natuurexcursie en diverse 

presentaties van natuurvrienden.  

De natuurexcursie - onder leiding van Hein Verkade - start 

om 08.00 uur vanaf het Cultuurcafé, bij Boekhandel van 

der Meer. Na de excursie vinden er van 10.00 – 12.00 uur 

diverse presentaties plaats. Wil Heemskerk presenteert 

zijn nieuwe cd Geluiden in het duin deel 3 en Gert 

Baeyens presenteert haar nieuwe boek Het ABC van de 

veldnamen in de AW-duinen. Ook ons eigen vogelboek 

Tussen tulpen en de zee komt aan bod. En wellicht hebben 

we tegen die tijd wel (bijna) het 1000ste exemplaar 

verkocht van 'Tussen Tulpen en de Zee' en kunnen we een 

feestje geven…   

 

Toegang vrij, reserveren gewenst via  

www.hetcultuurcafe.nl. 

 

http://www.hetcultuurcafe.nl/
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Een vreemde vogel buigt zich over een stukje 

geschiedenis van de vereniging 

 

 

Waarom spannen sommige leden van de vereniging zich 

toch zo in, dat het wel werk lijkt? 

Dat ik me die vraag stelde, hield verband met mijn 

studie. Ik studeer Algemene Cultuur-wetenschappen en 

moest als aanloop naar mijn masterscriptie een 

historisch onderzoek doen met als thema 

'vrijetijdsbesteding'. De voorbeelden die daarbij 

gegeven werden wezen vooral in de richting van 

amusement. Eigenwijs als ik ben zocht ik het juist in 

een combinatie tussen vrijetijdsbesteding en nut.  

Ik ken de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk al meer dan dertig jaar 

omdat mijn partner lid is. Ik heb in die jaren gezien 

hoeveel tijd er ging zitten in veldwerk (samen met 

andere leden of alleen), het uitwerken van gegevens, het 

schrijven van artikelen voor De Strandloper of het 

meewerken aan een van de uitgaven van de 

vereniging. Ik heb me in die lange periode 

meer dan eens afgevraagd waar die 

gedrevenheid vandaan kwam. Wat was voor 

mijn vriend en de vele anderen in de 

vereniging de achterliggende motivatie? 

Nadat ik me wat had ingelezen in de eerste 

jaargangen van De Strandloper en zijn 

voorgangers, kreeg ik het vermoeden dat 'zorg 

voor de natuur' misschien het antwoord was. 

In 1970 startte de vereniging een actie tegen 

de aanleg van een verharde autoweg door de 

duinen ten noorden van Noordwijk. Die actie 

had met name succes omdat de vereniging 

wist wat er in dat gebied broedde en bloeide. 

Voor natuurbescherming was en is kennis 

nodig en die krijg je als plaatselijke 

natuurvereniging door gestructureerd 

onderzoek. Met andere woorden: door vele 

uren te besteden aan veldwerk en het 

uitwerken van de aldus verkregen gegevens.  

Met dat in mijn achterhoofd ben ik serieus 

gaan zoeken in de overige afleveringen van 

De Strandloper en de andere door de 

verenigingen uitgegeven publicaties tussen 

1966 en 1984. Daarnaast heb ik gezocht in 

berichten in de plaatselijke en regionale pers. 

Mijn belangrijkste bron van informatie waren 

echter de gesprekken die ik met een aantal 

betrokkenen uit die tijd heb gevoerd. 

Tot mijn verbazing merkte ik gaandeweg dat 

mijn hypothese, dat natuurbescherming de 

drijfveer voor de activiteiten was, niet juist 

bleek. Met name uit de interviews bleek dat de 

basismotivatie voor alle activiteiten van de vereniging 

een liefde voor en nieuwsgierigheid naar de natuur was. 

Acties voor natuurbehoud hadden steeds een relatie met 

de bedreiging van een door de actieve leden goed 

gekend natuurgebied en werden daarnaast gevoed door 

het besef dat er natuur aan het verdwijnen was. 

Natuuronderzoek was steeds een op zich zelf staande 

doelstelling en werd slechts zelden uitsluitend gedaan in 

dienst van natuurbehoud. 

Genieten van de natuur zou je een vorm van vermaak 

kunnen noemen en dat bleek ook nog een nuttige kant te 

hebben. 

Een bijkomend effect van mijn onderzoek was dat mijn 

respect voor de mensen die dit soort 'werk' in hun vrije 

tijd doen nog meer is toegenomen.  

 

Theo Lutkie 
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Tuinvogeltelling Noordwijk 2012 
 
Jelle van Dijk 

 

De tuinvogeltelling in het weekend van 21 en 22 januari 

2012 was een groot succes. Ruim 33.000 personen 

verspreid over geheel Nederland namen de moeite om 

een half uur lang de vogels in de eigen tuin te tellen en 

de resultaten hiervan op te sturen naar 

www.tuinvogeltelling.nl. Uit Noordwijk en omgeving 

werden ruim 70 tellingen ingestuurd. Via de website 

www.strandloper.nl en de plaatselijke bladen werd 

gevraagd de resultaten ook naar schrijver dezes op te 

sturen voor het maken van een plaatselijk overzicht. Dit 

had tot gevolg dat van 40 tuinen de resultaten werden 

ontvangen. Na het telweekend verscheen een 

persbericht in de Noordwijker, de Weekendkrant en het 

Witte Weekblad. Hierin waren de resultaten van de 

eerste 23 tellingen samengevat. Hieronder volgt een 

uitgebreider verslag dat gebaseerd is op alle 40 

ingestuurde tellingen. Hiervan kwamen er 33 uit 

Noordwijk, vijf uit Noordwijkerhout, één uit Rijnsburg 

en één uit Katwijk. De Noordwijkse tuinen waren als 

volgt verdeeld:  

Noordwijk aan Zee: De Zuid 4 - Duinpark 4 - overig 3 

Noordwijk Binnen: Grashoek 6 - Boerenburg 6 - 

Vinkeveld 3 - overig 7. 

 

Talrijkste soort 

Kijken we alleen naar het aantal, dan blijkt ook in 

Noordwijk de Huismus de talrijkste soort te zijn. De 136 

getelde Huismussen zijn echter zeer ongelijk over de 

tuinen verdeeld. Dat blijkt al uit het feit dat deze soort in 

ruim de helft van de tuinen ontbrak. Evenals in 2011 

telde Jos Zonneveld veruit de meeste Huismussen in 

zijn tuin gelegen aan de rand van woonwijk Vinkeveld 

(38 ex.). Hierna volgen de tuinen aan Johannes 

Poststraat in Rijnsburg (20 ex.), de Spinozaweg (18 ex.) 

en de Duinweg (16 ex.). 

Vergelijkbaar met de verspreiding van de Huismus is 

die van de Ringmus en de Groenling. Ook deze soorten 

waren in weinig tuinen te zien, maar waar ze waren was 

doorgaans sprake van een groepje.   

 

Meest verspreide soort 

In het persbericht waarin de eerste 23 tellingen waren 

verwerkt, werd de Turkse Tortel de meest verspreide 

soort genoemd. De tellingen die hierna nog binnen 

kwamen, wijzigden dit beeld een beetje. De Merel staat 

nu op de eerste plaats wat het aantal tuinen betreft, 

direct gevolgd door de Turkse Tortel. Dat wijkt af van 

het landelijke beeld waar de Merel weliswaar ook eerste 

staat, maar de Turkse Tortel pas op de zevende plaats is 

terug te vinden. Dat de Turkse Tortel het hier beter doet 

dan op veel plaatsen elders in ons land, werd ook al 

opgemerkt in ons nieuwe vogelboek Tussen tulpen en de 

zee. Een goede verklaring hiervoor kunnen we niet 

geven. 

Vogelrijke tuinen 

De meeste vogelrijke tuinen liggen in wijken die 

grenzen aan andere groenvoorzieningen zoals de groene 

long van Duinpark, de Algemene Begraafplaats, het 

landgoed Offem, villapark De Zuid, Willem van den 

Bergh of het gebied van Staatsbosbeheer langs de 

Duinweg. 

De vogelrijkste tuin bevond zich dit jaar in de 

Kersentuin op het terrein van Willem van den Bergh. 

Tineke Hoogeveen en Hans van Duin telden hier liefst 

65 vogels verdeeld over 19 soorten! Op enige afstand 

volgden de tuinen van de fam. Van Wezel aan de 

Nieuwe Offemweg (56 ex. 15 soorten), Jan Veefkind in 

het Breloftpark (32 ex. 14 soorten) en de fam. Van Dijk 
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aan de Spinozaweg (43 ex. 13 soorten). 

Maar ook  midden in dichtbebouwde woonwijken waren 

soms verrassend veel vogels te zien zoals bij de fam. 

Vogelezang aan de Oranje Nassaustraat (40 ex. 12 

soorten) en de fam. Van Dijk aan de Duinkant (24 ex. 

12 soorten). 

Er waren twee Noordwijkse tuinen waar zich in een half 

uur slechts één vogel vertoonde. Verder was er nog een 

tuin in Noordwijkerhout waar maar één soort (Spreeuw 

3 ex.) werd gezien. In totaal werden 850 vogels geteld. 

Verdeeld over 40 tuinen geeft dat een gemiddelde van 

21,3 vogels per tuin. Het gemiddelde aantal soorten per 

tuin bedroeg 7,6. 

 

 Lijst van waargenomen soorten gerangschikt naar het 

aantal tuinen. Tussen haakjes is het totaal aantal 

exemplaren voor alle tuinen samen genoemd. 

 

 

 
Een paar opvallende zaken 

De telling van 2012 laat goed zien dat tot en met het 

telweekend de traditionele wintergasten uit noordelijker 

streken ontbraken. Kepen, Kramsvogels, Koperwieken 

en Sijzen ontbraken geheel. Opvallend dat ook de 

Zanglijster ontbrak terwijl er al wel meldingen van 

zingende Zanglijsters waren gedaan.  

De Zwartkop, met de Tjiftjaf toenemend als 

wintervogel, verscheen alleen aan de Nieuwe 

Offemweg. De Halsbandparkiet werd hier ook gezien 

evenals in het Breloftpark (2 ex.) en op het terrein van 

Willem van den Bergh (10 ex.). In het Breloftpark 

vertoonde zich ook een Zwarte Kraai. De Sperwer werd 

alleen uit twee tuinen in Noordwijkerhout gemeld. Het 

dakterras van de familie Verkade aan de Van Limburg 

Stirumstraat trok ook dit jaar weer de aandacht van 

Kokmeeuw en Zilvermeeuw. Verder scoorde de tuin op 

het terrein van Willem van den Bergh vier soorten die 

verder nergens anders gezien werden: Buizerd (1 ex.), 

Fazant (3 ex.), Staartmees (3 ex.) en Boomkruiper (2 

ex.). Dat Roodborstjes elkaar slecht verdragen, blijkt 

ook uit deze telling: in 20 tuinen werden 22 

Roodborsten geteld. 

 

Landelijk talrijkste soorten in 2012 

1. Huismus 2. Koolmees 3. Merel 4. Pimpelmees 5. 

Kauw 6. Vink 7. Turkse Tortel  

8. Houtduif  9. Spreeuw 10. Ekster. 

 

 

 

 

 

 

Foto’s Piet Broekhof (Huismus en Turkse Tortel)

   

1  Merel  32 

(76) 

16 Winterkoning 4 

(4) 

2 Turkse 

Tortel 

31 

(92) 

17 Halsbandparkiet 3 

(13) 

3 Heggenmus 25 

(37) 

18 Grote Bonte 

Specht 

3 

(3) 

4 Koolmees 24 

(67) 

19 Stadsduif 2 

(6) 

5 Kauw 23 

(80) 

20 Sperwer 2 

(2) 

6 Vink 20 

(57) 

21 Putter 2 

(2) 

7 Roodborst 20 

(22) 

22 Zilvermeeuw 1 

(4) 

8 Huismus 18 

(136) 

23 Staartmees 1 

(3) 

9 Spreeuw 18 

(54) 

24 Fazant 1 

(3) 

10 Ekster 17 

(36) 

25 Boomkruiper 1 

(2) 

11 Pimpelmees 17 

(35) 

26 Zwarte Kraai 1 

(1) 

12 Houtduif 15 

(27) 

27 Zwartkop 1 

(1) 

13 Groenling 10 

(62) 

28 Kokmeeuw 1 

(1) 

14 Gaai 7 

(10) 

20 Buizerd 1 

(1) 

15 Ringmus 4 

(13) 
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In de bibliotheek van Artis hebben een aantal biologen 

zich enige tijd gebogen over de evolutie volgens 

Redmond O`Hanlon. Onder leiding van Alexander 

Reeuwijk discussieerden onder andere Midas Dekkers 

en Tijs Goldschmidt met de Britse avonturier over 

Darwin en Wallace. Deze laatste is in de geschiedenis 

van de evolutietheorie wat ondergesneeuwd, maar hij 

hield zich nog, voor Darwin, met het ontstaan van de 

soorten bezig. O`Hanlon is een schrijver van reisboeken 

en is een groot kenner van het werk van Darwin en 

Wallace. Hij is vooral bekend geworden als opvarende 

van de Stad Amsterdam. Op het schip, dat de reis van de 

Beagle navolgde, trad hij op de voorgrond. Aan de hand 

van een kist vol boeken gaf hij aan boord lesjes 

geschiedkunde weg.     

Die kennis deelde hij kort geleden met enkele 

honderden Noordwijkers in een bijeenkomst in de 

vernieuwde kerkzaal van Maria ter Zee. Hij begon 

daarbij zijn lezing met de opmerking dat het bijzonder is 

om in een kerk over de evolutie te spreken. Immers, 

vooral in Engeland, waren de kerkleiders de grootste 

tegenstanders van Darwin. O`Hanlon kan op een 

smakelijke en enthousiaste wijze vertellen over de twee 

bedenkers van de evolutietheorie. Volgens Midas 

Dekkers draaft hij daarbij wel eens door. Dat is te lezen 

in een boek dat Alexander Reeuwijk over de 

bijeenkomsten in de Artis Bibliotheek heeft geschreven. 

Als Redmond al te boute uitspraken doet bromt Midas: 

`Nooit bewezen!`  

Het bewuste boek is een aanrader. Op een plezierige 

wijze worden naast Darwin en Wallace ook anderen, die 

zich met evolutie bezig hielden, genoemd. Het gaat om 

mensen als Huxley, Lyell, Heackel en de Nederlander 

Hugo de Vries. Reewijk beschrijft de komst van 

Redmond in Amsterdam als volgt: `In het grijze 

rolkoffertje, dat Redmond midden in de bibliotheek 

heeft laten staan, zit een deel van zijn privébibliotheek 

die hij vanuit Pelican House, zijn woning net buiten 

Oxford, mee naar Amsterdam heeft genomen. 

Voormalig conservator van de Artis Bibliotheek Piet 

Verkruijse heeft twee boekenkasten vrijgemaakt en 

omgedoopt in ``Bibliotheca Redmondiana``. Op de 

omloop van de bibliotheek staan nu o.a. de eerste 

drukken van Erasmus Darwin; de grootvader van 

Charles Darwin. 

Redmond O`Hanlon bespeelde in Noordwijk de zaal 

met toehoorders en signeerde met plezier het boek van 

Reeuwijk. Maar toch denk ik dat hij nog meer genoot 

van de maaltijd van boerenkool met worst, voorafgaand 

aan zijn optreden. 

 

W.Andelaar  

Redmond O’Hanlon  in de Artis bibliotheek  foto: Alexander Reeuwijk 
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Vooraankondiging Waddenweekend 
 
Waddenweekend 2012 

 

Vrijdag 21 sept. – zondag 23 sept. 2012 

Het traditionele Waddenweekend gaat dit 

jaar naar het bij velen geliefde Vlieland. 

We verblijven in groepsaccommodatie ’t 

West End aan het einde van de Dorpstraat. 

Vlieland is een uitermate soortenrijk 

vogeleiland. Vlieland heeft veel 

verschillende biotopen. De Waddenzee is 

in september het gebied waar veel vogels 

komen ‘bijtanken’, opvetten om hun reis 

naar het zuiden succesvol voort te zetten. 

In natuurgebied de Kroonspolders vinden 

we soorten die aan zoetwater zijn 

gebonden; daarnaast worden deze polders 

gebruikt als rustplaats bij vloed. Het 

eiland wordt fietsend en te voet verkend. 

Er wordt gezamenlijk gegeten. De 

organisatie is in handen van Ruurd 

Eisenga.  

Vooraanmelding is mogelijk onder 

vermelding van: waddenweekend, naam en 

mobiel telefoonnummer via 

excursiesvnvn@gmail.com .  

Kosten ca. € 100. Nadere informatie in het juninummer van de Strandloper. 

Het ABC van de AWD

Het ABC van de AWD is een alfabetische opsomming 

van alle veldnamen (toponiemen) in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen (AWD). 

De eerste lijst van 

veldnamen werd in 1991 

samengesteld door Jaap 

Duyve, op basis van de 

archieven van Frans van 

den Berg. De oudste 

namen vond Frans op 

kaarten uit de 17e en 

18e eeuw.  

De meeste duinnamen 

werden in 1946 

opgetekend door Engel 

van der Meulen. Daarna 

heeft Frans nog talloze 

interviews afgenomen 

en alle namen ingevuld 

op door hem zelf 

nauwkeurig getekende kaarten. Die plattegronden uit 

1968 vormen de ruggengraat van dit boek en kunnen 

nog steeds de weg wijzen in het duin van vandaag.  

Frans van den Berg heeft ons in die zin een ware 

schatkamer nagelaten, nu gekoesterd en beheerd door 

het Genootschap Oud de Zilck. 

Een voorproefje   
Astrid’s Driftje: in de jaren '30 is de jachthond Astrid 

hier tijdens een drijfjacht per ongeluk doodgeschoten. 

Een drift is dat deel van het jachtveld dat bij een 

drijfjacht door de drijvers wordt "uitgeklopt". 

Barnaartkanaal: gegraven in 1865 in het aan Jonkheer 

W.P. Barnaart toebehorende Zandvoorts duin.  

Cycloop: de naam van deze duintop is dezelfde als die 

van het radar-stoomschip dat op 2 januari 1855 

schipbreuk leed. Het strandde pal vòòr de zeereep en 

vanaf deze top kon men de masten al zien. Pas op 15 

mei van datzelfde jaar kon het schip weer worden vlot 

getrokken. 

Gert Baeyens,  het ABC van de AWD 

Derde herziene druk , 78 pagina’s: 20 historische foto’s 

zw/w en 17 kaarten in kleur   

 

Verkrijgbaar (vanaf 4 maart 2012)  

bij: Genootschap Oud de Zilck Sportlaan 12 de Zilk   

Tel: 0252-516929 E-mail: info@ouddezilck.nl  

Prijs is €10,- ISBN 97890 6182 9007 

   

Even opsteken bij Het Posthuys voordat de Kroonspolders worden bezocht. 
foto: Koene Vegter 

mailto:excursiesvnvn@gmail.com
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Opfriscursus vogelzang  2012 
 
Speciaal voor degenen met enige kennis over het 

herkennen van vogels (bijvoorbeeld na het volgen van 

de basiscursus vogelzang), organiseert de vereniging in 

april een ‘Opfriscursus vogelzang’.  

 

De cursus bestaat uit een drietal excursies. 

Zo. 1 april  07.00 -  09.30 uur   

AWduinen , ingang Oase.  

Voor de eerste  zomergasten. 

Vr. 20 april  19.00 - 21.00 uur  
AWduinen, ingang ZH-Landschap.  

Voor de Nachtegalen en  eventueel Uilen en baltsende 

Houtsnippen. 

Zo. 29 april 06.15 – 08.45 uur   
Noordduinen, Duindamseslag.  

Vooral  vogels van de zeereep en middenduin. 

 

Praktische informatie 

Inschrijven kan bij Dineke Kistemaker via 

dkistemaker@planet.nl onder vermelding van:  

vogelzangcursus,  je  naam en  volledige adres en 

telefoonnummer. Inschrijving gaat naar volgorde van 

aanmelden, dus let op, want vol = vol.  

 

 

De kosten voor de cursus bedragen € 10,-, over te 

maken op gironummer 2573795 t.n.v. Vereniging voor 

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk en  onder 

vermelding  van “Vogelzangcursus”.  

Meer informatie bij Dineke Kistemaker via het 

genoemde mailadres of via tel. 071 3612219 . 

Email: dkistemaker@planet.nl    

 
“Luisteren in het duin deel 3”. 

 

In totaal 20 jaar heb ik met veel plezier deze 

natuurgeluiden opgenomen en zo telkens nieuwe 

geluiden kunnen toevoegen aan deze serie. 

  

Broedvogels verdwenen zoals de Boomvalk, de Tapuit, 

de Zomertortel en de Zwarte Specht (2009) maar andere 

vogels hebben zich weer gevestigd;  de Grauwe Gans, 

de Nijlgans, de Blauwborst en de Boomkikker kwamen 

erbij. Gelukkig is de Waterspreeuw na jaren van 

afwezigheid weer teruggekeerd (2010) als wintergast 

langs de kanaaltjes in het duin.  

Ook de Klapekster is praktisch elke winter tot in het 

vroege voorjaar te bewonderen. De Fluiter en de 

Iberische Tjiftjaf, beiden een zeldzaamheid in dit 

gebied, heb ik in deel 3 kunnen vastleggen. Zo blijven 

de Amsterdamse Waterleiding Duinen in elk jaargetijde 

verrassen.  

De driedelige CD serie is klaar, maar ik blijf in het 

duingebied geluiden opnemen en genieten van de 

wandelingen die ik in de toekomst nog ga maken en ik 

hoop dat de Cd’s u zullen inspireren om het duin te 

bezoeken.  

 

Verkrijgbaar bij: 

Boekhandel van der Meer/Cultuurcafé   

Vuurtorenplein 10 Noordwijk 

 

Cd “Luisteren in het duin No3”  

 € 13,50 per Cd. 

 

Wil Heemskerk. 

E-mail: wil.heemskerk@casema.nl 

Nachtegaal   foto: Jan Hendriks 

mailto:dkistemaker@planet.nl
mailto:wil.heemskerk@casema.nl
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Opvallende waarnemingen oktober-december 2011 
 
Lemmingen 

Half oktober werden de trektelposten in Nederland 

ineens opgeschrikt door onverwachte gasten. Van de 

ene op de andere dag spoelde er een golf jonge 

Ruigpootbuizerden over Nederland. Vooral in de 

kuststreek waren de aantallen ongekend. Over de 

Puinhoop vlogen op 15 oktober 10 Ruigpootbuizerden. 

Ter vergelijking, dit is evenveel als het totaal van de 

afgelopen 10 jaar! Eén van de verklaringen was de 

oostelijke stroming waarin we half oktober zaten, die 

meer roofvogels onze kant op bracht. Op de Puinhoop 

waren er dagen met over de tientallen Buizerds en 

Sperwers.   

Maar belangrijker was dat de Ruigpootbuizerds in 

Scandinavië een bijzonder goed broedseizoen achter de 

rug hadden. Twee sneeuwrijke winters had daar gezorgd 

voor een goede stand van Lemmingen en Woelmuizen. 

Onder een sneeuwdek kunnen deze makkelijker de 

winterkou overleven. Van roofvogels is bekend dat niet 

alle broedparen elk jaar aan het broedproces meedoen. 

Met de overvloed aan voedsel dit jaar zullen veel paren 

tot broeden zijn gekomen en veel jongen hebben groot 

gebracht. Deze zijn massaal uitgezwermd, deels zelfs de 

Noordzee op en uiteindelijk bij ons terecht gekomen. 

Ook andere muizeneters lijken een goed broedseizoen 

gehad te hebben. Op de Puinhoop passeerden tientallen 

Blauwe Kiekendieven en de Velduil was een geregelde 

verschijning. Het lijkt er op dat ook de Sperwer op de 

één of andere manier heeft weten te profiteren, hoewel 

het eigenlijk een vogelspecialist is. Op 15 oktober 

vlogen er 127 Sperwers over de Puinhoop. Voor dagen 

met meer dan 100 Sperwers zoals dit jaar op de 

Puinhoop moeten we terug tot de jaren vóór 2000. Dat 

verschillende roofvogels een goed jaar hadden in 

Scandinavië blijkt wel uit de aantallen trekkers op 

Falsterbö aan het zuidpuntje van Zweden. Behalve 

Ruigpootbuizerd en Blauwe Kiekendief vestigde ook de 

Sperwer daar een nieuw jaarrecord. 

 

Tussen de kiekendieven ontdekten de tellers op 15 

oktober ook een Steppekiekendief. Een soort waar al 

weken naar uit werd gekeken want nooit eerder waren 

er zoveel in Nederland als dit najaar. Maar de 

waarnemingen beperkten zich tot een brede band van 

Groningen naar Zeeland. De vogels leken Zuid-Holland 

consequent links te laten liggen. Tot de gedenkwaardige 

roofvogeldag van 15 oktober. 

 

Met ‘Tussen Tulpen en de Zee’ kunnen we nu mooi 

afmeten hoe bijzonder deze roofvogelinflux was. 

Ruigpootbuizerds hebben we nog niet eerder in deze 

aantallen gezien. Alleen in oktober 1985 is er een keer 

iets vergelijkbaars gebeurd. Met strakke oostenwind 

kwam er een golfje Ruigpootbuizerds langs. Maar het 

aantal bleef beperkt tot 8 en er bleven ook geen vogels 

hangen zoals dit jaar. Over Sperwers lezen we dat de 

aantallen doortrekkers tegenwoordig lager zijn dan vóór 

2000. Daar staan nu weer een paar mooie topdagen 

tegenover. Zo is het boek een prachtige referentie, 

juist om te zien dat de vogelwereld steeds in 

beweging en je altijd verrast zult blijven worden. 

 

Stille herfst boven zee 

Een soort waarvan het bekend is dat ze sterk 

reageren op goede lemmingjaren is de Middelste 

jager. In jaren met een goed broedseizoen kunnen 

dan in november massaal jonge vogels voor onze 

kust verschijnen. Met de hoge aantallen roofvogels 

waren ook voor jagers de verwachtingen 

hooggespannen. Maar de Middelste jagers bleven 

weg. Reden daarvoor was dat we een 

novembermaand hadden zonder storm. Nadat we 

al het hele jaar van weerrecord naar weerrecord 

zijn gegaan was ook november atypisch. 

Aanhoudend stil, mistig weer. De Middelste Jagers 

zijn waarschijnlijk ver buiten ons zicht over volle 

zee gepasseerd. Dat ze er wel waren bleek later. 

Na een grote novemberinflux van jagers blijven er 

vaak vogels tot diep in de winter hangen. Toen het 

uiteindelijk in december toch begon te stormen bleken 

er inderdaad nog bijzonder veel Middelste Jagers 

aanwezig. Deze belaagden de Drieteenmeeuwen die 

deze winter in grote zwermen voor de kust verschenen. 

Voldoende voedsel om hier te blijven hangen in plaats 

van door te vliegen naar tropische wateren. 

 

De Noordse Stormvogel zien we maar af en toe langs de 

Noordwijkse kust. In ‘Tussen Tulpen en de Zee’ 

meldden we al dat dit opmerkelijk is als je bedenkt 

hoeveel honderdduizenden er broeden langs de kusten 

van Noordwest-Europa. De decemberstorm bracht er 

tientallen in het zicht van de zeetrektellers. Het deed een 

beetje denken aan de spectaculaire aantallen van 

december 2001, alleen ging het toen om honderden. Net 

als toen zaten er ook ‘donkere’ stormvogels tussen. 

Vogels van deze kleurfase hebben een donkere kop en 

soms hebben ook de onderdelen niet de gebruikelijke 

witte kleur. De donkere stormvogels wijzen op een 

Lemming voorjaar 2011  foto: Kees Verweij 
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noordelijke herkomst.  In de kolonies in het arctisch 

gebied (Groenland, Spitsbergen) hebben de meeste 

vogels deze kleurvariatie. Een winterinflux gaat meestal 

gepaard met verzwakte en dode stormvogels die op het 

strand aanspoelen. Ook dat zagen we weer gebeuren 

deze winter. 

 

333 soorten 

In ‘Tussen Tulpen en de Zee’ meldden we dat er in het 

waarnemingsgebied van onze vereniging in totaal 333 

soorten zijn vastgesteld. Dat is een momentopname, 

want er zullen op een gegeven moment vast weer 

nieuwe soorten opduiken. Het was spannend of dit 

aantal, nu in de eerste maanden na verschijning van het 

boek, al snel achterhaald zou worden met een nieuwe 

soort voor onze omgeving. Er waren een paar goede 

kandidaten: een Citroenkwikstaart die over de St Bavo 

vloog, pas de tweede waarneming voor ons 

waarnemingsgebied. De Bruine Boszanger bij Katwijk, 

pas de derde. Anders wel de Giervalk die op 14 oktober 

over de Puinhoop vloog. Fred Klootwijk fotografeerde 

deze vogel en op basis hiervan kon roofvogelspecialist 

Dick Forsman bevestigen dat het om een Giervalk ging. 

Het was zeer waarschijnlijk dezelfde vogel die daarna in 

Zeeland overwinterde. Maar ook deze soort staat al op 

de Noordwijkse lijst. In ‘Tussen Tulpen en de Zee’ 

lezen we dat de heer Verster van Wulverhorst op 16 

oktober 1849 een onvolwassen mannetje Giervalk 

schoot. Het was een grote zeldzaamheid: het eerste 

geval voor Nederland. De opgezette vogel bevindt zich 

in de collectie van Naturalis en de foto staat in het boek. 

Zo staat het aantal van 333 nog steeds onaantastbaar. 

 

 
  

De Giervalk in de collectie van Naturalis en de Giervalk 

gefotografeerd door Fred Klootwijk op 14 oktober 2011  boven 

de Puinhoop in Katwijk. 
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fotocollage van een aantal bijzondere wintergasten.   foto’s: al onze natuurfotografen (zie www.strandloper.nl) 
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Veldwaarnemingen oktober-december 2011 www.waarneming.nl 

 

 

soort datum   aantal locatie waarnemers 

Toendrarietgans 19 nov 10     Polder Hoogeweg - Koebosjes   JD 
Kleine Rietgans 14 nov 8     Polder Hoogeweg - Koebosjes   JD 
Grauwe Gans 16 nov 108     Polder Hoogeweg - Koebosjes   JD 
Kolgans 14 nov 9     Polder Hoogeweg - Koebosjes   JD 
Brandgans 19 nov 4     Binnenwatering   RR 
Topper 19 nov  2 man   bedrijventerrein 't Heen   PS RR ea 

 - 08 dec     
IJseend 08 okt 1     zeetrekpost Noordwijk overvliegend NO PS JD 
Krakeend 04 dec 2     Zwarte Pad Katwijk    AM 
Slobeend 22 okt 30     Nieuw-Leeuwenhorst   HV 
Roodkeelduiker 28 nov 838     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Dodaars 28 okt 3     Polder Hoogeweg - Koebosjes   JF 
Roodhalsfuut 23 nov 1     zeetrekpost Noordwijk foeragerend JD 
Kuifduiker 17 okt 3     Binnenwatering   PS 
Noordse Stormvogel 07 dec 16     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Grauwe Pijlstormvogel 06 okt 1     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 

 18 okt 1     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Noordse Pijlstormvogel 06 okt 1     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Vale Pijlstormvogel 27 nov 1     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Vaal Stormvogeltje 08 okt 2     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW PS JD 
Jan-van-gent 05 okt 65     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Aalscholver 13 okt 58     Nieuw-Leeuwenhorst  slaapplaats JD 

 24 okt 1042     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Kleine Zilverreiger 09 okt 1     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD HV 
Grote Zilverreiger 20 nov 1     Zwetterpolder - Fagelsloot   JR 

 13 dec 6     Nieuw-Leeuwenhorst slaapplaats JD 
Lepelaar 13 okt 5     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Bruine Kiekendief 05 nov 1 vrouw   Coepelduynen  overvliegend ZW LP 
Blauwe Kiekendief 15 okt 17     De Puinhoop overvliegend ZW LP FK ea 
Steppekiekendief 15 okt 1     Coepelduynen  overvliegend ZW RR LP FK 
Sperwer 15 okt 127     De Puinhoop overvliegend ZW LP FK ea 

 22 okt 55     De Puinhoop overvliegend ZW LP FK ea 
Buizerd 15 okt 95     De Puinhoop overvliegend ZW LP FK ea 
Ruigpootbuizerd 15 okt 7     De Puinhoop overvliegend ZW LP FD ea 

 16 okt 2     De Puinhoop overvliegend Z NA AM ea 

 17 okt 1     AWD - Paardenkerkhof overvliegend W MP 

 22 okt 1     Duinpark overvliegend ZW JD 

 22 okt 1     De Puinhoop overvliegend ZW LP NA ea 

 23 okt 2   juv De Puinhoop   GB AM ea 

 25 okt 2     De Puinhoop overvliegend Z RR 

 28 okt 1     AWD overvliegend O PH 

 31 okt 1   juv De Puinhoop overvliegend JL 

 05 nov 2   juv De Puinhoop overvliegend Z GB RF 

 06 nov 1     AWD - Palmveld   JF 

 06 nov 2     wijk Vinkeveld overvliegend ZO NA 

 09 nov 1   juv Zilkerpolder   NA 

 11 nov 1     wijk Vinkeveld overvliegend Z NA 

 11 nov 1     Sollasi overvliegend ZW RJ 
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soort datum   aantal locatie waarnemers 

Ruigpootbuizerd 12 nov 1   juv Kleine Maasvlakte overvliegend NO JL 
Visarend 15 okt 1     De Puinhoop overvliegend FK JE ea 
Roodpootvalk 22 okt 1 man ad De Puinhoop overvliegend ZW PS FD ea 
Smelleken 22 okt 3     De Puinhoop overvliegend ZW LP NA ea 
Giervalk 14 okt 1   juv De Puinhoop overvliegend JE FK RF 
Slechtvalk 30 okt 1   adult Polder Hoogeweg - Koebosjes   JD 
Waterral 10 nov 2     Zwarte Pad Katwijk  foeragerend RR FK ea 
Kraanvogel 12 nov 24   AWD  overvliegend ZW GN JK 
Goudplevier 16 nov 680     Polder Hoogeweg - Koebosjes   JD 
Paarse Strandloper 13 nov 1     strand   AP 

 27 nov 1     zeetrekpost Noordwijk   JD 
Regenwulp 07 okt 1     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Oeverloper 22 dec 1     Binnenwatering   LW 
Rosse Franjepoot 10 okt 1     Buitenwatering   ES JD ea 

 11 okt 1     Buitenwatering   LP KV ea 

 17 dec 1   adult  Langevelder Slag - strand foeragerend OT 

 25 dec 3  1e wint Buitenwatering   BB NA ea 

 31 dec 1     Noordduinen - strand   DK 
Middelste Jager 29 nov 34   1kj zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 

 04 dec 10     zeetrekpost Noordwijk overvliegend PS JD 

 07 dec 9   1kj zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Kleine Jager 27 nov 7     zeetrekpost Noordwijk overvliegend Z CZ JD 

 06 dec 1   1kj zeetrekpost Noordwijk overvliegend NO JD 

 07 dec 1   1kj zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 

 08 dec 1     AWD - strand - zuid overvliegend RJ 
Grote Jager 07 dec 2     zeetrekpost Noordwijk   JD 
Zwartkopmeeuw 24 okt 1   adult  zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Vorkstaartmeeuw 07 okt 1   1kj zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW PS 

 21 okt 1     strand overvliegend Z AM 

 23 okt 1     strand overvliegend ZW BB 
Stormmeeuw 29 nov 1950     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Kleine Mantelmeeuw 28 dec 3     Binnenwatering   BB 
Pontische Meeuw 16 dec 1   adult  zeetrekpost Noordwijk   JD 
Kleine Burgemeester 29 dec 1   1kj Buitenwatering overvliegend Z RR FD 

 31 dec 1     Buitenwatering   BB BD ea 
Grote Burgemeester 05 nov 1   adult De Puinhoop overvliegend NO FD 

 29 dec 1  1e wint Binnenwatering   MB 
Grote Mantelmeeuw 26 okt 282     strand Nora   HV 
Drieteenmeeuw 29 nov 18140     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Grote Stern 06 nov 1     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Visdief 23 okt 6     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW HV 
Noordse Stern 16 okt 2     De Puinhoop overvliegend Z NA 
Alk / Zeekoet 30 nov 3790     zeetrekpost Noordwijk overvliegend ZW JD 
Kleine Alk 04 nov 1     zeetrekpost Noordwijk   HV 

 31 dec 1     strand Nora vondst (dood) RJ 
Holenduif 25 dec 84     Elsgeesterpolder   JD 
Zomertortel 11 dec 1  Noordwijk aan Zee foeragerend WNL 
Ransuil 14 okt 1     Coepelduynen    ES PS 
Velduil 02 okt 3     Coepelduynen    BB NA ea 

 24 okt 2     De Puinhoop   RR WL 

 29 okt 2  AWD - Haasvelderduinen opvliegend GN 

 11 nov 1     AWD - Haasveld overvliegend RD 
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soort datum   aantal locatie waarnemers 

IJsvogel 02 okt 1     AWD - Pindabergje   BO 

 17 okt 1     Offem   HV 

 12 nov 1     Nieuw-Leeuwenhorst   HV 
Kleine Bonte Specht 22 okt 1     De Puinhoop overvliegend ZW LP SG 
Boomleeuwerik 22 okt 96     De Puinhoop overvliegend Z WL LP ea 
Boerenzwaluw 13 okt 86     De Puinhoop overvliegend Z RR 

 22 okt 1     De Puinhoop overvliegend Z WL BB ea 
Huiszwaluw 13 okt 4     De Puinhoop overvliegend Z RR Mwa 
Grote Pieper 08 okt 1     Coepelduynen    MD 
Grote Pieper 05 nov 1     De Puinhoop overvliegend Z CZ RR ea 
Citroenkwikstaart 15 okt 1     Noordzijderpolder overvliegend N MW 
Grote Gele Kwikstaart 03 dec 1     Rijnsoever overvliegend AM 

 10 dec 1     Middengebied   CZ 
Witte Kwikstaart 06 nov 14     Bronsgeest   HV 
Pestvogel 28 dec 2     Hoornes   WB 
Zwarte Roodstaart 10 nov 1 man   Noordwijk-Binnen   HV 
Tapuit 31 okt 3     Elsgeesterpolder   HV 

 05 nov 1 1e wint De Puinhoop   GB 
Beflijster 27 okt 1     Coepelduynen - Guytendel   JH 

 10 dec 1 man  Rijnsoever   PS 
Tuinfluiter 02 okt 1     Zwarte Pad Katwijk    BB 
Zwartkop 02 okt 40     Zwarte Pad Katwijk    BB PS 

 22 nov 1 vrouw   Zwarte Pad Katwijk    JZu 
Bladkoning 01 okt 1     Willem v.d. Bergh  roepend BB 

 01 okt 1     Zwarte Pad Katwijk    RH 

 02 okt 1     Zwarte Pad Katwijk    BL BB ea 

 02 okt 1     Middengebied   CZ 

 02 okt 1     Noordduinen - Puik en Duin roepend JZw 

 02 okt 1     Coepelduynen    NA 

 03 okt 1     ESTEC roepend WL ES Mla 

 08 okt 1     Sint Bavo   MW 

 15 okt 1     Noordduinen - Noordwijkse Golfclub   EW 

 16 okt 1     Sint Bavo   MW 

 17 okt 1     Offem   HV 
Bruine Boszanger 02 nov- 1     Zwarte Pad Katwijk    ArM APl ea 

 04 nov     
Fitis 29 okt 1     Willem v.d. Bergh    ArM AE 
Bonte Vliegenvanger 02 okt 1     Zwarte Pad Katwijk    BB 
Boomklever 02 okt 1     Noordduinen - Puik en Duin   JZw 
Buidelmees 02 okt 1     De Puinhoop overvliegend Z NA BB SG 
Klapekster 17 okt 1     Coepelduynen    GB AP 

 17 okt 1     AWD - Paardenkerkhof   MP 

 17 okt 2     AWD - Boeveld   HO 

 06 nov 2     AWD - Palmveld   JF 

 16 nov 1     AWD - Marelberg   HB 
Ekster 24 nov 30     Noordduinen - Kachelduin overvliegend KV 

 04 dec 28     De Puinhoop   AM 
Bonte Kraai 22 dec 1     Coepelduynen    LW 
Europese Kanarie 13 okt 1     De Puinhoop overvliegend ZO RR Mwa 
Kneu 02 okt 405     De Puinhoop overvliegend Z NA 
Frater 03 nov 2     Buitenwatering overvliegend Z RR 
Goudvink 08 okt 1 vrouw   Noordduinen - Noordwijkse Golfclub   JD 
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soort datum   aantal locatie waarnemers 

Goudvink 05 nov 2     Coepelduynen    ER 
Appelvink 02 okt 2     Vinkeveld   JZ 
Sneeuwgors 24 nov 1 vrouw   Noordduinen - Kachelduin   KV 

 18 dec 5     Buitenwatering   ArM 

 31 dec 1 man ad AWD - strand - zuid   RJ 
Geelgors 10 nov 5     wijk Vinkeveld   NA 
Rietgors 22 okt 188     De Puinhoop overvliegend ZW LP WL NA 
      

 

 

Zoogdieren 

Damhert 22 okt 2 
 

Nieuw-Leeuwenhorst HV 
Gewone Zeehond 23 nov 2 

 
Buitenwatering RR 

Wezel 11 nov 1 
 

Noordwijk aan Zee - boulevard KV 
 

 

Vlinders en libellen 

Groot koolwitje 10 nov 1 
 

Zwarte Pad Katwijk  MZ 
Kl. parelmoervlinder 10 nov 1 

 
Zwarte Pad Katwijk  MZ 

Atalanta 10 nov 2  wijk Vinkeveld NA 

Zwervende Heidelibel 31 okt 1  Noordduinen - noordrand Noordwijk CZ 

Bruine Winterjuffer 4 nov 1  Middengebied CZ 

Bruinrode Heidelibel 9 nov 1  Noordduinen - noordrand Noordwijk CZ 

      

Waarnemers 

AE Arjan van Egmond HO Hans Overduin MLa Marien Langbroek 

AM Annelies Marijnis HV Hein Verkade MWa Max van Waasdijk 

ArM Arnold Meijer JD Jelle van Dijk MP Marja Pruis en Rob Smit 

AP Arjan Portengen JE Jaap Engberts MW Maarten Wielstra 

APl André van der Plas JF Jaap Faber MZ Mark Zevenbergen 

BD Bart Dijkstra JH Joël Haasnoot NA Noël Aarts 

BB Bas vd Burg JK Janneke van Kralingen OT Otto Thomas 

BL Bert Logtmeijer JL Jaap van der Linden PH Pel van Hattum 

BO Bert Oving JR Job de Ridder PS Peter Spierenburg 

CZ Casper Zuyderduyn JS Joost van der Sluijs RD Rineke Dedding en Axel Duivenvoorden 

DK Diederik Kok JZ Jos Zonneveld RF Rob Floor 

ES Ed Schouten JZu Jan Zuijderduijn RH Rob Hoeben 

EW Edzard van de Water JZw Johnny van der Zwaag RJ Rob Jansson 

ER Erwin Reinstra KV Koene Vegter RR René van Rossum 

FD Frank van Duivenvoorde LP Luuk Punt SG Sam Gobin 

FK Fred Klootwijk LW Luuk Wanders WB Willem Bosma 

GB Gijsbert van der Bent MB Max Berlijn WL Wim Langbroek 

GN Gerhard Niezen MD Menno van Duijn WNL www.waarneming.nl 

HB Hans Berkhout     

      

 

 

 

 



Wij zouden onze 
boeken online bestellen 

via de webshop...

Henr ië t te  Ro land Hols tA lber t  Verwey

De beste  boekverkoper  van Neder land 2011
Vuur torenple in 10 -  Noordwi jk aan Zee -  T  071 361 30 73

www.boekhandelvandermeer.nl

Boekhandel van der Meer

www.
www.boekhandelvandermeer.nl

HET KLEINE REISCOLLECTIEF
kleinschalig  verantwoord  vertrouwd

info@hkrc.nl       www.hkrc.nl       085-7853820

Het Kleine Reiscollectief is een initiatief van

Wij organiseren natuurbelevingstochten, kant en klaar of op maat,

voor vogelaars en liefhebbers van fietsen, wandelen en kanovaren.

Wij zijn er voor kleine groepjes, families en individuele reizigers.

Ook organiseren we studiereizen/excursies en groepsreizen

Roemenië, vogelreis Donaudelta                    20-4 

Polen, vogelreis Biebrza & Bialowieza     27-4 & 4-5 

Hongarije, vogelreis Bükk-Tisza-Hortobágy     27-4 

Polen, kanokampeerreis Czarna Hancza           18-5 

Kroatië, wandelen langs de kust van Istrië       19-5 

Duitsland, korte kruidenreis in het Elbedal      16-6 

Duitsland, korte natuurfotografiereis Elbedal   20-6 

Polen, kanowandelreis Biebrza & Bialowieza     20-7 

Polen, ontdek al wandelend noordoost Polen      3-8 

Schotland, wandelen op de Isle of Skye          10-8 

Engeland, wandelen in het Lake District          21-9 

Hongarije, Kraanvogelspektakel                   13-10 

Duitsland, korte natuurfotografiereis Elbedal 27-10 

Wij reizen per trein naar onze vogelreisbestemmingen.

    enkele groepsreizen

antiquariaat

Moby Dick
gespecialiseerd 

in natuurboeken

Schoolstraat 31

2202 HD Noordwijk

Tel. (071) 361 94 98 

www.mobydicknoordwijk.nl



KOM VOGELEN IN DE KAUKASUS 
 

Geheel verzorgde 
vogelreizen in een ruige 
en vogelrijke regio o.l.v. 

Nederlandse gids. 
 

11 daagse Vogelreis 
Georgië 1 t/m 11 mei ‘12  

voor € 1.350,-  (all-in, incl. tickets)  
 
12 daagse Najaarsreis 15 t/m 26 sep 2012  
voor € 1.450,- (all-in, incl. tickets) 
met o.a. kans op 25 soorten roofvogels  
 
volledige aanbod en data: 
www.kaukasusplus.nl 
info@kaukasusplus.nl 
t. 0031(6)234 60236 
 
 

Kaukasus Plus Reizen 
Reizen met een Plus in de Kaukasus! 

 

Good morning beautiful

Word beschermer van het Zuid-Hollands Landschap 

Tussen vele gebouwen en 
wegen laat onze provincie 
zich van haar beste kant 
zien. U ook? 
Sta stil bij uw natuur en help 
ons om de unieke natuur-

gebieden in Zuid-Holland te 
behouden en uit te breiden. 
Word nu beschermer van het 
Zuid-Hollands Landschap. 
Van ons krijgt u elk kwartaal 
een gratis tijdschrift.

www.zuidhollandslandschap.nl
010-2722222

(

Voor meer informatie:

www.Destrandloper.nl
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...zowel particulier als zakelijk

MultiCopy Katwijk/Noordwijk
De Scheysloot 3, 2201 GN Noordwijk

T 071 408 10 03

E katwijk@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/katwijk

MultiCopy Teylingen
Wattstraat 64, 2171 TR Sassenheim

T 0252 21 50 99

E teylingen@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/teylingen



 

DOE HET ZELF MARKT 

Voor service en maatwerk! 
Keyserswey 46 

(Industrieterrein s’Gravendijck) 
2201 CX Noordwijk 

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

Prins Bernhardstraat 90
2202 LR  Noordwijk

Tel.      071 - 3613558
Telefax 071 - 3620392

E-mail joopfaase@wanadoo.nl

b.v.
TELEVISIE- EN RADIO SPECIAALZAAK

KOELKASTEN EN WASAUTOMATEN

 

Joop Faase BV
Prins Bernhardstraat 90
2202 LR  NOORDWIJK

T 071 - 361 35 58
F 071 / 362 03 92

E joopfaase@wanadoo.nl




