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Blauwborst 
foto René van Rossum 
 
De Blauwborst was rond 1980 nog een zeldzame vogel in ons land. 
Dankzij een 'aantalsexplosie' in Flevoland en de Biesbosch, 
vestigde de Blauwborst zich ook elders. In 1991 broedde deze soort 
voor het eerst in Berkheide (waar deze foto in april 2012 genomen 
werd) en in 1991 was er een zingende vogel bij het Oosterduinse 
Meer. Ook in de AWD is de Blauwborst hier en daar te vinden, 
bijvoorbeeld in het Wolfsveld en langs de Van Limburg 
Stirumvallei. Vaak gaat het om struwelen met wat riet, maar niet in 
al te dichte begroeiing, want op de bodem wordt het voedsel 
gezocht. 
De Blauwborst is een trekvogel die overwintert in Noord-Afrika en 
Zuid-Europa. Vaak keren ze al in maart en begin april terug. De 
Blauwborst scharrelt meestal over de bodem, maar voor de 
prachtige, heldere zang wordt de top van een struik opgezocht. 
Nadat in de loop van mei de zang is afgelopen, zien we deze vogel 
zelden meer. In september hebben alle Blauwborsten ons land weer 
verlaten. 
Jelle van Dijk
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Activiteitenagenda 
 

Inloopochtenden 

Zaterdag 7 juli   10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 4 augustus 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 1 september  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, in mei, vinden de binnen-
activiteiten van de jeugdclub plaats op de nieuwe locatie 
aan Zilverschoon, bij de Openbare Bibliotheek. 
 
Slootjesexcursie 
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.  
 
Spinnen! 
Zaterdag 15 september 
Tijd: 10.00 – 11.30 uur 
Plaats: verzamelen bij Nieuw-Leeuwenhorst, ingang 
Westeinde 
Ja, je leest het goed … Spinnen! Met een 
spinnenspecialist gaan wij ons verdiepen in de 
wonderlijke leefwereld van de spin. Wist je dat je met 
behulp van een stemvork, paraplu en plantenspuit veel 
te weten kan komen over deze dieren? Mocht je zelf een 
loeppotje hebben, neem dat dan mee. 
 
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-mail 
adres noordwijksenatuurvrienden@gmail.com. Voor 
vragen kun  je bellen met Gab via 071-4013314. 
 
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.  

 
Excursies 
Het algemene e-mail adres voor informatie over of 
aanmelden voor de excursies is 
excursiesvnvn@gmail.com  
 
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 
Het waddenweekend dit jaar gaat naar het bij velen 
geliefde Vlieland. We verblijven in groeps-
accommodatie ’t Westend. Het eiland wordt fietsend en 
te voet verkend. Meer info verder in deze Strandloper 
De kosten bedragen € 100. Aanmelden via 
excursiesvnvn@gmail.com
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Bestuursmededelingen juni 2012 
 
De ‘eerstelingen’ vliegen je om de 
oren, in ieder geval voor wie het 
laatste nieuws op de website 
strandloper.nl de afgelopen maanden 
een beetje heeft gevolgd. Een van de 
hoogtepunten is elk jaar weer de 
komst van de gierzwaluwen. Dit keer 
werden ze gespot tijdens de excursie 
naar landgoed Offem. Het waren er 
een stuk of 10, die laag boven het 
land op insecten joegen, zag Hein 
Verkade. Landgoed Offem is normaal 
gesproken niet toegankelijk. Alleen 
leden van de vereniging mogen 
ongeveer eens per jaar  mee op 
excursie met Hein Verkade, die daar 
regelmatig inventariseert.  
Jos Zonneveld fotografeerde er 
prachtige narcissen.  

 
De deelnemers aan de excursie naar het Landje van Geysel kregen ook een voorjaarsgevoel. Dat was te danken aan het 
prachtige weer en de meer dan 200 Grutto’s die op het Landje te zien waren. Dit landje wordt sinds een aantal jaren 
eind februari onder water gezet door boer Geysel. Daar komen veel vogels op af. Naast Grutto’s zaten er de nodige 
Wulpen, Smienten, Krakeenden, Scholeksters en Bonte Strandlopers. (foto’s: Mariska de Graaff) 

Ook het bezoek van de jeugdnatuurclub naar boer Van 
Leeuwen in Valkenburg stond in het teken van het 
voorjaar. Op zijn melkveehouderij houdt hij koeien, 
geiten en schapen. Er waren al volop lammetjes te 
bewonderen en te knuffelen.(foto’s: Annet de Willigen) 
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Niet meer in bedrijf, maar nog wel te bezoeken, is de voormalige boerderij Veldzicht. Op 14 april hadden we een stand 
op de boerenmarkt daar. Streekmuseum Veldzicht stond die dag in het teken van kruiden, blaarkoppen en Noordwijkse 
gerechten. Aan de overzijde stelde de familie Hoogeveen hun boerderij met de vernieuwde stallen met blaarkoppen 
open voor publiek en in en rond restaurant Koetjes en Kalfjes werd een culinair festijn gehouden. In de stand van de 
vereniging verkochten we o.a. het vogelboek en mensen konden deelnemen aan twee korte fietsexcursies in het kader 
van de weidevogelweek. Het was een zonnige en gezellige dag. 
 

 
 
De verkoop van ons vogelboek ‘Tussen 
Tulpen en de Zee’ blijft goed lopen. Op 
zaterdag 24 maart vond de feestelijke 
overhandiging plaats van het 1000ste 
exemplaar.  Pepita van der Weyden kocht het 
duizendste boek tijdens een presentatie van 
‘Natuurvrienden’, georganiseerd door het 
Cultuurcafé in Noordwijk. Zij ontving uit 
handen van Koene Vegter namens de 
vereniging een bos bloemen en een fles wijn. 
Het vogelboek kreeg ze alsnog cadeau, 
evenals een gratis lidmaatschap van onze 
vereniging.  
 
Verder heeft het voorjaar vooral in het teken 
gestaan van de verhuizing van het Jan Verwey 
Natuurcentrum van de Duinweg naar 
Zilverschoon. Eind maart vond de laatste 
lezing plaats aan de Duinweg. De eer was aan 
natuurfotograaf Martijn de Jonge. Omdat hij niet te beroerd is de nodige ontberingen te lijden, slaagt hij er in om 
bijzondere dieren of vogels van dichtbij op de foto te krijgen. Zo stond hij dagen op een vuilnisbelt in Oman om 
steppearenden en gieren te fotograferen en maakte hij vanuit een onderwaterkooi foto’s van witte haaien. Kortom, een 
waardige afsluiter.  
Deze avond werd tevens de Algemene Ledenvergadering gehouden. Daarbij werden zowel het jaarverslag, het 
financieel jaarverslag als de begroting voor 2012 goedgekeurd. De documenten zijn terug te lezen in de Strandloper van 
maart. Peter Spierenburg (voorzitter) en Anneke Swanen werden herkozen in het bestuur voor een nieuwe termijn van 3 
jaar. Wim Plaatzer werd benoemd tot nieuw lid van de kascommissie voor 2013. 
 

foto: Ineke van Dijk  

foto: Piet Broekhof
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Sinds half april is het 
Jan Verwey 
Natuurcentrum 
gevestigd in het pand 
van de Openbare 
Bibliotheek 
Noordwijk.  
We hebben een eigen 
entree aan de 
achterkant van de 
bibliotheek.  
Ons nieuwe adres is 
Zilverschoon 20. 
Dankzij de 
inspanningen van 
heel veel vrijwilligers 
is het een prachtig 
centrum geworden! 
Bent u er nog niet 
geweest, kom dan 
eens een keer een 
kijkje nemen, 
bijvoorbeeld tijdens 
de inlooopochtend op 
de eerste zaterdag 
van de maand. U 

bent ook van harte welkom op de Open Dag, die we samen met de bibliotheek organiseren op zaterdag 16 juni. De 
bibliotheek is die dag van 10.00 tot 22.00 uur geopend. Het Jan Verwey Natuurcentrum sluit aan van 10.00 – 16.00 uur. 
Meer over de verhuizing leest u elders in deze Strandloper. 
 
Sinds mei vinden onze activiteiten (afgezien van de excursies) plaats op de nieuwe locatie. De eerste inloopochtend was 
op 5 mei en op 11 mei hadden we de eerste lezing. Deze ging over de vogels in de Duin- en Bollenstreek en was 
onderdeel van de Nationale Vogelweek, een initiatief van Vogelbescherming Nederland. In het kader daarvan hadden 
we op 12 mei ook nog een fietsexcursie langs de bollenvelden. Deze organiseerden we samen met de Agrarische 
Natuurvereniging Geestgrond. Hoewel de bollen langzamerhand uitgebloeid raakten, waren er genoeg vogels te zien. 
Het was verrassend wat je allemaal tegenkomt: veel zingende Veldleeuweriken, jonge Kieviten, maar ook broedende 
Visdieven. Met Piet Muller van Geestgrond en met Hein Verkade hadden we kundige gidsen, zodat we behalve over 
vogels ook veel hoorden over het landschap en de teelt. 
 
Als vereniging reageren we regelmatig op ontwikkelingen en plannen die effect hebben op de natuur in onze omgeving. 
Op dit moment is de gemeente Noordwijk bijvoorbeeld een aantal bestemmingsplannen aan het herzien. Zo hebben we 
onze visie gegeven op het bestemmingsplan voor De Zuid en gepleit voor bescherming van de waardevolle bermen en 
duinterreintjes die her en der in deze wijk te vinden zijn. 
 

In onze reacties houden we nauw contact met de Stichting Duinbehoud en we 
stemmen ook in het Milieuoverleg Duin- en Bollenstreek (MODB) onze inbreng 
af. Afhankelijk van het onderwerp en het gebied trekt de ene of de andere 
organisatie de kar. Het is geen gemakkelijk werk, met veel overleg, proberen de 
juiste toon te treffen en zeker geen garantie op succes. In de driehoek tussen 
vereniging, MODB en Stichting Duinbehoud speelt de duinconsulent van de 
laatste organisatie een belangrijke rol. Jarenlang heeft Kees Verweij die rol 
vervuld voor de duinen te noorden van Noordwijk. Hij is daar begin dit jaar mee 
gestopt en we hebben hem als bestuur bedankt voor zijn inzet. Inmiddels hebben 
we twee kundige en betrokken opvolgers gevonden: Didi Felderhoff en Jan van 
der Kroft zijn de nieuwe duinconsulenten. Zij zijn al jarenlang lid van onze 
vereniging en we zijn blij dat ze bereid zijn hun schouders hieronder te zetten. 
 

Tot slot is een compliment op zijn plaats aan de redactie van de Strandloper. Samen met René van Rossum hebben zij er 
voor gezorgd dat de Strandloper een prachtige nieuwe voorkant heeft! 
 
Franciska Faber en Peter Spierenburg 
Namens het bestuur 

  foto: Franciska Faber 
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In memoriam Simon van den Oever 
 

Voor velen was hij al even 'uit het zicht' want hij woonde al 
een paar jaar niet meer aan de Van Panhuysstraat. Maar 
tijdens de nieuwjaars-borrel van 2010 zat hij er nog heel 
gezellig bij; ons oudste lid Simon van den Oever.  
Jarenlang kon men bij hem de sleutel van het centrum halen 
en altijd vond hij het dan gezellig om een praatje te maken. 
Ook heeft hij heel lang de verzending van de Strandlopers 
verzorgd en beheerde hij de kleine kas. Van 1980 tot 1983 
is hij secretaris  geweest van  de vogelvereniging. Kortom, 
altijd een heel actief lid van de vereniging geweest. 
De laatste jaren woonde hij in zorgcentrum Hofwijck waar 
hij het prima naar zijn zin had. Wel miste hij Annie. Maar 
wat wil je, na zoveel jaar huwelijk. Hij genoot van een uitje 
in de rolstoel en hoewel hij nog maar heel weinig zag, kon 
hij echt genieten van de natuur en het zonnetje op zijn 
gezicht. Op 25 april jl. is hij overleden op 97-jarige leeftijd.  
 

Ineke van Dijk 
 

Bericht van de penningmeester 
 
Contributiebetaling 2012 
Eind mei  hebben bijna 500 leden van de vereniging hun contributie 2012 al overgemaakt waarvoor hartelijk dank. 
Een herinnering voor de laatste honderd leden om dit  op korte termijn ook  nog  te doen. 
 
Digitale Strandloper 
Een toenemend aantal leden vindt het voldoende om de Strandloper in digitale vorm tot zich te nemen. 
Wanneer u ook genoeg heeft aan een digitale Strandloper – via www.strandloper.nl – en daarom geen prijs meer stelt op 
bezorging of toezending van de papieren Strandloper graag een berichtje aan koenevegter@planet.nl.  
Koene Vegter 
 
 

 

correctie Strandloper maart 2012 
 

 
 
 
 
In de laatste Strandloper is een 
vervelende fout geslopen. 
De tekst bij de foto's op pagina 36 moet 
zijn: 
 
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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We zijn verhuisd! 
 
Sinds half april is het Jan Verwey Natuurcentrum 
gevestigd in het pand van de Bibliotheek Bollenstreek 
Noordwijk. We hebben echter een eigen ingang aan de 
achterkant. Ons nieuwe adres is Zilverschoon 20. En 
daarmee zitten we niet zo ver van de plek waar we 
enkele jaren geleden moesten vertrekken vanwege de 
nieuwbouw van de Morgenster. De Duinweg was een 
tijdelijke locatie, tot de nieuwbouw klaar was en de 
bibliotheek verbouwd.  
 
Hoewel we nu minder ruimte tot onze beschikking 
hebben dan aan de Duinweg, zijn we erg blij met onze 
nieuwe stek. We beschikken over een mooie ruimte 
voor de ontvangst van scholen en werkgroepen en 
daarnaast over een kleine ruimte voor vergaderingen, 
waar ook de Jan Verwey bibliotheek een plekje heeft 
gekregen. En we kunnen gebruik maken van de 
moderne lezingenzaal van de bibliotheek.  
 
Veel vrijwilligers binnen de vereniging hebben 
geholpen met het verhuizen naar de nieuwe locatie en 
met het opknappen en inrichten van de nieuwe ruimtes. 
En met resultaat: het ziet er goed uit! Langs deze weg 
nogmaals dank aan iedereen die een steentje heeft 
bijgedragen. Vooral de ruimte voor de Educatieve 
Werkgroep is mooi geworden, met onder andere een 

‘landschapskast’ met foto’s van Piet Broekhof, waarin 
onze opgezette dieren een plekje hebben gekregen.  
 
Op 14 juni is de officiële opening voor genodigden, 
samen met de bibliotheek. Op 16 juni organiseren we 
vervolgens samen met de bibliotheek een Open Dag. De 
bibliotheek is die dag van 10.00 tot 22.00 uur geopend. 
Het Jan Verwey Natuurcentrum sluit aan van 10.00 – 
16.00 uur. Kom vooral een kijkje nemen, want er is een 
divers programma samengesteld voor jong en oud, met 
korte lezingen, spelletjes voor de kinderen en natuurlijk 
staat de koffie klaar. Iedereen is van harte welkom! 
 
Dit zijn de nieuwe adresgegevens:  

Jan Verwey Natuurcentrum 
Zilverschoon 20 
2201 SX  Noordwijk 

 
Contactpersoon voor het Jan Verwey Natuurcentrum 
blijft Ineke van Dijk. Het algemene post- en 
contactadres voor de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk verandert niet, maar blijft 
het adres van de secretaris (Franciska Faber). Zie 
hiervoor de colofon van de Strandloper.  
 
Franciska Faber

 
 
 
 

Foto’s: Ineke van Dijk 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 

Jelle van Dijk 
 
Bieren P., A. Clements, H.J. van Dijk, J. Hamelink 
& A. Stip 2011. Vogels van de Alblasserwaard. 
Uitgegeven door Natuur- en Vogelwacht "de 
Alblasserwaard". 166 pagina's. Prijs € 7,50. 
 

 
 
Hoewel de Natuur- en Vogelwacht "de 
Alblasserwaard" in een veel groter gebied 
activiteiten ontplooit dan onze vereniging, zijn er 
toch aardig wat overeenkomsten tussen onze club 
en die uit de Alblasserwaard. Zo beschikken beide 
verenigingen over een eigen natuurcentrum. Dat 
van bovengenoemde vereniging staat in 
Papendrecht en is in de zomermaanden op vijf 
dagen per week geopend! Ook is die vereniging 
breed georiënteerd met werkgroepen voor vogels, 
planten, insecten en paddestoelen. Evenals bij onze 
verenging zijn ze in de Alblasserwaard ook actief 
met jeugdprogramma's.  
En tenslotte: deze vereniging heeft ook een 
regionale avifauna gepubliceerd. 
Het hier besproken boek geeft een uitstekend beeld 
van de gevarieerde vogelbevolking van de 
Alblasserwaard. In een inleidend hoofdstuk wordt 
ingegaan op de vogelstand in het verleden. Meteen 

besef je bij het lezen hiervan hoeveel meer wij 
weten over de vroegere vogelstand rond Noordwijk 
dankzij de jachtpraktijken van Abraham en Frits 
Verster van Wulverhorst in de negentiende eeuw 
en de tomeloze activiteiten van de jeugdige Jan 
Verwey in het begin van de vorige eeuw. 
 
Een hoofdstukje dat voor velen die de 
Alblasserwaard niet zo goed kennen, gewaardeerd 
zal worden, behandelt de beste vogelgebieden in 
deze regio. Daarbij zijn ook enkele gebieden die 
bij sommigen van ons goed bekend zijn zoals de 
boezem van Kinderdijk, de Donkse Laagten en de 
Zouweboezem.  
Zoals gebruikelijk in een regionale avifauna neemt 
het hoofdstuk met de soortbesprekingen de meeste 
pagina's in beslag. Dit deel is geïllustreerd met 
talrijke zwart-wit foto's van zowel algemene als 
zeer zeldzame soorten en met een klein aantal 
grafieken. Bij de broedvogels krijgt de 
Purperreiger uiteraard de nodige aandacht. Van de 
750 paren in ons land broeden er bijna 300 in de 
Alblasserwaard (Kinderdijk en Zouweboezem). 
Veel minder goed gaat het met de weidevogels. De 
stand van de Grutto liep terug van 1600 paren in 
1980 tot 600 in 2010. 
 
In de winter is de Alblasserwaard vooral een 
ganzengebied (tienduizenden Kolganzen en 
Brandganzen) met daarbij flinke groepen Kleine 
Zwanen. In een kadertekst krijgt laatstgenoemde 
soort wat extra aandacht. Verbluffend is het te 
lezen hoeveel kustvogels in de Alblasserwaard zijn 
opgemerkt. Voorbeelden hiervan zijn Grote Zee-
eend, IJseend, Roodkeelduiker, Jan van Gent, 
Noordse Stern, Frater en Sneeuwgors. De aanplant 
van een aantal bossen, tezamen het Alblasserbos 
genaamd, heeft geleid tot vestiging van soorten als 
Fitis, Groene Specht en Grote Bonte Specht. 
 
Dat in dit gebied zeer oplettende en kundige 
vogelaars actief zijn bewijst de lange lijst 
bijzondere soorten. Daarop prijken soorten als 
Blauwvleugeltaling, Grijze Wouw, Forsters Stern 
en Noordse Boszanger. Ook de waarnemers van 
trektelpost Kinderdijk (Nieuw-Lekkerland) hebben 
in de loop der jaren veel gegevens aan het 
waarnemingenbestand van de Alblasserwaard 
toegevoegd. Deze waarnemingen maken duidelijk 
dat wij vooral niet moeten denken dat alleen langs 
de kust veel vogeltrek is te zien! 
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van den Burg A., M. Nijssen, M. Geertsma, S. 
Waasdorp & D. Van Nieuwenhuyse 2011. De 
grauwe klauwier. Uitgegeven door KNNV 
Uitgeverij & Stichting Bargerveen. 112 pagina's. 
Prijs € 19,95. 
 

Vogelbescherming Nederland en SOVON 
Vogelonderzoek Nederland hebben 2012 
uitgeroepen tot "Het jaar van de klauwieren". Meer 
aandacht voor de Klapekster en de Grauwe 
Klauwier moet leiden tot meer onderzoek naar de 
eisen die deze soorten aan hun leefgebieden 
stellen. Wat de Grauwe Klauwier betreft is de 
laatste jaren veel onderzoek uitgevoerd door de 
medewerkers van de Stichting Bargerveen. De 
resultaten van dat onderzoek worden samengevat 
in het hier besproken boekje. 
Jan Verwey schreef in 1915 al een artikel in het 
blad De Levende Natuur over het gedrag van deze 
soort in het Hoogwakersbosje. In die omgeving 
vond hij 13 nesten! Zijn artikel ging vooral over de 
prooien (kevers, libellen, muizen) die de klauwier 
op doorntakken spietste. Toen onze vereniging 
direct na de oprichting in 1966 de Noordduinen 
ging inventariseren, waren daar nog vier 
broedparen te vinden. Na 1980 was het echter 
afgelopen, niet alleen in onze omgeving, maar 
vrijwel ook overal elders in ons land. In het 
waddengebied bleef op Ameland een populatie in 
stand, maar na 1998 was het ook daar afgelopen. 
Er was maar één plek in ons land waar deze soort 
zich handhaafde en zelfs in aantal toenam: het 
Bargerveen. In dit veenrestant bij Schoonebeek, 

ten zuiden van Emmen, zorgden 
herstelwerkzaamheden voor een flinke toename 
van moeras en open water. Een grote 
insectenrijkdom was het gevolg. Dit leidde er toe 
dat het Bargerveen een tiental jaren de enige plek 
in ons land was waar je goed Grauwe Klauwieren 

kon waarnemen. 
Vanuit het Bargerveen verspreidde de 
klauwier naar andere delen van 
Drenthe waar natuurontwikkeling 
nieuwe kansen bood. Ook op de 
Veluwe doken hier en daar op 
kaalslagen en heideranden weer 
Grauwe Klauwieren op, met name op 
militaire oefenterreinen. Het duurde tot 
2005 voordat ook weer een paartje de 
duinen opzocht. In 2006 vond een 
broedgeval in het Haasveld plaats. De 
onderzoekers van Stichting Bargerveen 
werden er bij gehaald. Zij stelden vast 
dat de jongen vooral met junikevers 
werden gevoerd. Helaas kreeg dit 
broedgeval in de jaren hierna geen 
vervolg. 
Het hier besproken boek gaat 
uitsluitend in op de ontwikkelingen in 
Oost-Nederland. Goed beheer van het 
kleinschalig cultuurlandschap kan op 

veel meer plaatsen leiden tot terugkeer van deze 
fraaie vogel. De aanwezigheid van veel grote 
insecten blijft cruciaal. Wat dat betreft is de 
Grauwe Klauwier een goede ambassadeur van het 
natuurherstel. Jammer dat niet ingegaan wordt op 
de situatie in de Nederlandse duinen, vroeger toch 
ook een belangrijk broedgebied voor deze soort. In 
de duinen vinden ook grote en kleine 
herstelwerkzaamheden plaats die variëren van 
complete kaalslag (Berkheide) tot het opruimen 
van Amerikaanse vogelkers in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Hebben deze maatregelen 
geleid tot een grotere insectenrijkdom en daarmee 
tot meer kansen voor de Grauwe Klauwier? 
 
Hoewel op de laatste vraag niet wordt ingegaan, 
geeft het boek wel informatie over trek en 
overwinteringsgebied. Veel aandacht gaat uit naar 
de mogelijkheden van eigen onderzoek waaronder 
het analyseren van braakballen. Deze pagina's 
lijken vooral geschreven te zijn voor mensen die in 
kansrijke gebieden wonen zoals Drenthe, ZO-
Groningen en Limburg. 
Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat het 
boek prachtig is uitgegeven met goed fotomateriaal 
in een fraaie lay-out. 
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Schoonmaak en inventarisatie nestkastjes Vinkeveld 

25 februari 2012 
 
Jos Zonneveld en Rob Choufoer 
 
Zoals bekend is in 2009 een nestkastjesproject gestart 
in de wijk Vinkeveld. Daarbij konden bewoners een 
nestkastje adopteren, dat vervolgens zo dicht mogelijk 
in hun buurt werd opgehangen. Begin 2010 zijn er in 
het totaal 47 nestkastjes opgehangen; 33 mezenkastjes, 
6 kastjes voor Roodborstjes en 8 voor Winterkoninkjes. 
Natuurlijk dienen deze nestkastjes jaarlijks te worden 
gereinigd zodat ze klaar zijn voor het nieuwe 
broedseizoen. Dat is natuurlijk ook het moment om te 
zien of er daadwerkelijk vogels in hebben gebroed. 

Afgelopen zaterdag 25 februari hebben de twee 
initiatiefnemers van dit project, Jos Zonneveld en Rob 
Choufoer, alle nestkastjes gecontroleerd en waar nodig 
schoongemaakt. Een werkje van 2,5 uur wat deze 
zaterdagochtend bij een heerlijk zonnetje en lekker 
temperatuurtje kon plaatsvinden. Heerlijk!!  
 
Wat opvalt, is het feit dat geen enkel kastje van zowel 
de Roodborst als de Winterkoning, gebruikt is geweest. 
Dat was het vorige seizoen ook al het geval. Het is dus 
tot nu toe niet gelukt om deze soorten via de 
opgehangen nestkastjes in onze wijk te laten broeden.  
Vooruitlopend op de werkzaamheden van de 
groenrenovatie zijn deze nestkastjes uit de struiken 
gehaald om ze in de nabije toekomst een nieuw (en 
hopelijk beter) plekje te geven.  
Het bestand aan mezenkastjes begint behoorlijk terug 
te lopen. Soms zijn de nestkastjes met boom en al 
verdwenen (Gemeente…) maar soms mist er een dakje 
of is moedwillig vernield.  

Wat verder bij de mezenkastjes opvalt is dat alle 
openingen zijn aangevreten. Passen de mezen soms 
niet meer door het gaatje naar binnen? Hebben mezen 
ook al te maken met obesitas???   
In een aantal nestjes lagen zelfs nog eitjes. Bij één 
nestje 10 stuks! Opvallend is hoe dik het nestmateriaal 
in sommige kastjes is. Voor de vogels een hoop werk 
om zo’n dik ‘matras’ te maken. Hoewel dus het aantal 
mezenkastjes met 5 was verminderd werd er in de 
overblijvende exemplaren wel veel meer resultaten van 
broedactiviteiten aangetroffen.  
Was dat bij de inventarisatie in 2011 nog maar 12 
broedgevallen op 32 kastjes (38%), dit jaar was het 14 
op een totaal van 27 kastjes. Dus maar liefst 52%. Een 
goed resultaat.  
Tijdens de inventarisatie verklaarde de vader van Jos 
zich bereidt om 5 nieuwe mezenkastjes te maken. De 
wijkvereniging heeft daarnaast besloten om de kosten 
hiervan en voor de reparatie van eventuele andere 
nestkastjes, voor haar rekening te nemen. Op deze 
manier kunnen we het bestand van nestkastjes 
handhaven wat natuurlijk een mooi gegeven is. 
Met de komende groenrenovatie in de wijk zullen 
nagenoeg alle bestaande struiken (niet de bomen) 
worden weggehaald. Daarvoor in de plaats zal de 
gemeente makkelijker (en dus goedkoper) te 
onderhouden begroeiing aanbrengen. Het mag 
duidelijk zijn dat dit de vogelstand in de wijk niet ten 
goede komt.  
Uiteraard kan iedere inwoner van het Vinkeveld daar 
nu ook al zijn of haar steentje aan bijdragen door in en 
rond de tuin nestkastjes neer te hangen…. Daarnaast 
kunnen kattenbezitters een bijdrage leveren door de 
katten van een belletje te voorzien zodat de vogels ze 
tijdig horen aankomen. 

 
Tijdens de inventarisatie bleek ook dat er nog 
voldoende bomen zijn om nog meer nestkastjes op te 
hangen. Misschien dat dit medio dit jaar kan leiden tot 
een vervolg van het succesvolle nestkastjes project in 
2009…. 

Foto’s: Patsi Zonneveld 
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TUSSEN TULPEN EN DE ZEE 

Recensies en verkoop 
 
Koene Vegter   
 
Het is alweer een half jaar geleden dat de presentatie 
van het nieuwe vogelboek Tussen tulpen en de zee 
plaats vond. Tijd om eens te bezien  hoe de 
buitenwacht er tegenaan kijkt en hoe onze investering 
het op de markt doet.  
Nu om kort te gaan in beide opzichten heel goed en 
hieronder gaan we daar nader op in.  
  

Recensies: een selectie  
Gelijk bij verschijnen van het nieuwe vogelboek van 
onze natuurvereniging  in november 2011, noemt 
Kester Freriks dit  in NRC Handelsblad een 
waardevolle uitgave. Hij verwijst in zijn artikel  naar 
zowel de geboeidheid van de mens door vogels, als het 
ontzag ervoor en illustreert dit nog met het leggen van 
een link naar de film The Birds van Alfred Hitchcock. 
Ook voor vogelaars nog steeds een interessante film 
om te zien overigens.  
In zijn via internet verschijnende Vogeldagboeken      
( www.vogeldagboek.nl )  roemt Adri 
de Groot begin januari 2012 de 
publicitaire activiteiten van lokale en 
regionale vogelwerkgroepen. Hij 
spreekt in ons geval van een fraaie 
uitgave voor een zeer nette prijs en 
meldt haast terloops dat de vogelaars 
uit dit duingebied bekend staan om hun 
deskundigheid . Waarvan acte. 
Een van die vogelaars  ( Luuk Punt)  
noemt het in zijn weblog VogelPunt 
een fantastisch boek. 
SOVON-nieuws besteedt maart 2012 in 
de rubriek Recent verschenen aandacht 
aan het nieuwe vogelboek en stelt dat 
weinig regio’s in Nederland zo grondig 
in kaart zijn gebracht als de 
Noordwijkse met tellingen die tot in de 
jaren zeventig teruggaan en ondermeer 
8634 teluren vanuit de zeetrekhut 
(diverse uitroeptekens).  

In de lokale pers  ( Buyzepers en Witte Weekblad)  is 
vooral aandacht besteed aan de presentatie van het 
eerste exemplaar op 18 november 2011 in het Jan 
Verwey Natuurcentrum en de overhandiging van het 
1000ste exemplaar op 24 maart 2012 in het Cultuurcafé. 
Zoals wellicht bekend, werd dit overhandigd aan 
mevrouw Pepita van der Weijden uit Leiden die vooral 
tot aanschaf is overgegaan vanwege de vele mooie 
illustraties in het vogelboek ; dat zal de fotografen 
deugd doen.  
In de kranten  wordt vooral de belangstelling voor de 
natuur en de kennis van de eigen leefomgeving  als 
waardevol genoemd. Ook wordt aandacht beteed aan 
het toekomstige onderkomen van  het natuurcentrum in 
de bibliotheek Noordwijk. 
 
Verkoop 
Van onze investering van ruim € 25.000 voor het 
drukken van 2.000 boeken  is inmiddels al ruim  
€ 15.000 teruggekomen via de verkoop van meer dan 
1.000 exemplaren Tussen tulpen en de zee. 
 Ook is een 150-tal boeken uitgedeeld aan de schrijvers 
en fotografen, diverse relaties en sponsoren.  
Bij de boekhandel en de schrijvers liggen nog zo’n 200 
boeken op een koper te wachten en de voorraad in onze 
magazijnen is inmiddels tot ca. 650 exemplaren 
geslonken. 
De verkoop gaat niet meer zo snel als in het begin, 
maar nog steeds komen er  uit het hele land 
bestellingen binnen voor deze succesuitgave van de 
vereniging. Ook leden schaffen nogal eens meerdere 
exemplaren aan om bijvoorbeeld cadeau te doen en dat  
nog steeds voor de prijs van slechts € 15. 
Nieuwe leden kunnen voor dezelfde prijs als in de 
boekhandel  (€ 25 - )  èn het boek aanschaffen èn een 
jaar lid worden van onze Natuur- en Vogelvereniging. 

overhandiging van het 1000ste exemplaar op 24 maart 2012 
in het Cultuurcafé    Foto: Piet Broekhof 

Foto: Piet Broekhof 
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Jan Verwey en zijn Oehoe 
 
Jelle van Dijk 
 
Op de laatste dag van de Boekenweek 2012 (24 maart) 
had Boekhandel Van der Meer een Dag van de 
Natuurvrienden georganiseerd. Bij die gelegenheid 
vertelde ik het een en ander over de opgezette Oehoe 
die onze vereniging na het overlijden van Jan Verwey 
in 1981 in bezit kreeg en die nog altijd in het Jan 
Verwey Natuurcentrum is te zien. Hieronder volgt op 
verzoek van enkele aanwezigen een samenvatting, 
aangevuld met enkele bijzonderheden die mij 
naderhand bekend werden. 
 
De geschiedenis van 'onze' Oehoe begint in 1833 als 
Abraham Verster van Wulverhorst (1796-1882) in 
Noordwijk gaat wonen als houtvester en inspecteur van 
de jacht in Zuid-Holland. Die inspectie beperkte zich in 
zijn dagen vooral tot de personen die het geweer 
hanteerden, niet op wat er geschoten werd. Zelf was hij 
een hartstochtelijk jager die vaak gebruik maakte van 
een jachthut in de 
Noordwijkse duinen. Om de 
vogels naar zijn hut te lokken 
gebruikte hij een Oehoe die 
hij aan een paal op een 
heuveltje voor zijn jachthut 
bond. Vooral kraaien, Eksters 
en roofvogels kwamen op de 
Oehoe af. Abraham Verster 
was bevriend met Hermann 
Schlegel, de toenmalige 
directeur van 's Rijksmuseum 
voor Natuurlijke Historie in 
Leiden, het huidige Nationale 
Centrum voor Biodiversiteit 
Naturalis. Samen met 
Schlegel schreef hij een 
beroemd geworden boek (in 
het Frans) over de 
valkenjacht. Ook schreef 
Schlegel een boek waarin hij 
de jacht bespreekt en waarbij 
hij een tekening opnam van 
een ' kraaienhut met oehoe' in 
de duinen, ongetwijfeld de 
jachthut van zijn vriend Abraham Verster. 
Wanneer onze Oehoe het loodje legde, is niet bekend. 
Een Oehoe kan in gevangenschap wel 60 jaar oud 
worden. In ieder geval werd de Oehoe na zijn 
overlijden keurig opgezet waarna het jachtbedrijf bij de 
kraaienhut met een opgezette Oehoe werd voortgezet.  
De zoon van Abraham, Frits Verster geheten, groeide 
in Noordwijk op en erfde van zijn vader de 
belangstelling voor de natuur en de jacht. Op 16 
oktober 1849 schoot hij een Giervalk, de eerste voor 
ons land. Ook Duinpiepers en Grielen waren voor hem 
niet veilig evenals het Steppehoen dat op 13 november 
1888 in de Noordwijkse duinen neerstreek. Frits 
Verster ging in Leiden wonen waar hij behalve 

gemeenteraadslid en rentmeester van het 
Hoogheemraadschap ook administrateur van 's 
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie werd. Toen hij 
94 was, werd hij onder protest na 60 jaar trouwe dienst 
ontslagen. 
Van veel Nederlandse vogels die het museum kreeg 
aangeboden, maakte Frits Verster tekeningen. Hij 
speelde met het idee een geïllustreerd vogelboek uit te 
brengen. Dat hij aardig kon tekenen blijkt wel uit het 
feit dat zijn zonen Kees en Floris tekenlessen van hem 
kregen. Deze twee artistieke zonen werden later zeer 
bekend in het Leidse kunstenaarsmilieu. Kees bracht 
het tot directeur van Stedelijk Museum De Lakenhal en 
Floris groeide uit tot een van de toonaangevende 
Nederlandse schilders van de periode rond 1900. 
 
Het is dankzij deze Floris Verster dat de opgezette 
Oehoe in handen kwam van Jan Verwey. In 1890 
kwamen Albert Verwey en zijn vrouw Kitty van 
Vlooten in Noordwijk wonen. Zij kochten (het geld 
kwam van oma Van Vlooten) de al vier jaren 

leegstaande Villa Nova op de hoek 
van de Nieuwe Zeeweg en de (latere) 
Prins Hendrikweg. De dichter Albert 
Verwey was de zoon van een 
Amsterdamse meubelmaker die zich 
ontwikkelde tot een leidinggevende 
figuur in literair Nederland (Beweging 
van Tachtig). Villa Nova groeide uit 
tot een ontmoetingsplaats voor 
kunstenaars. Dat waren voor een deel 
verwanten zoals de schrijver Frederik 
van Eeden en de schilder Willem 
Witsen (beiden ooms van Jan 
Verwey). Maar ook anderen zoals de 
schilder Jan Toorop (uit Katwijk) en 
de beeldhouwer Wenckebach kwamen 
over de vloer. Het vaakst kwam echter 
de wat teruggetrokken schilder Floris 
Verster naar Noordwijk. Er waren 
perioden dat Albert Verwey en Floris 
Verster elkaar vrijwel dagelijks 
spraken, was het niet in Villa Nova, 
dan wel in huize Groenoord, de 
buitenplaats (toen) tegen Leiden aan, 
waar Floris Verster woonde. 

Floris Verster (1861-1927) heeft de jonge Jan Verwey 
(geboren in 1899) dus in Villa Nova zien opgroeien. 
Floris Verster maakte furore met zijn grote 
bloemstillevens en waagde zich zelden aan portretten. 
Het getuigt van een bijzondere band tussen die twee dat 
Floris Verster in 1914 begon aan een portret van Jan. 
De belangstelling die Jan toen al had voor de natuur 
heeft daarbij vast een rol gespeeld. Floris Verster was 
immers als tekenaar begonnen door als jongen onder 
leiding van zijn vader vogels te tekenen. 
Floris Verster begon met een krijttekening van de 15-
jarige Jan en werkte dat later uit tot een 
olieverfschilderij. Het poseren nam verscheidene 
zittingen in beslag die vele uren duurden. Jan P. 

Portret van Jan Verwey door Floris Verster (1914)
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Strijbos die al in 1918 vriendschap met Jan Verwey 
sloot, vermeldt in zijn terugblik op die eerste jaren (in 
het boek Vogelvrij uit 1976) dat Jan moeite had met 
stilzitten. Floris Verster wist echter waarmee hij hem 
kon paaien. Als beloning voor het stilzitten, verraste 
Verster hem met mooie dingen van zijn vader. Zo 
kreeg Jan achtereenvolgens: een opgezette Boomvalk, 
twee schedels van Ruigpootbuizerds, een opgezette 
Visotter en als laatste de opgezette Oehoe die dienst 
had gedaan als lokvogel bij vader en grootvader 
Verster. 
De vader van Floris Verster was op dat moment al 88 
jaar oud en had het jachtgeweer vermoedelijk al lang 
aan de wilgen gehangen. Onbeperkt schieten op alles 
wat beweegt, was toen toch al niet meer mogelijk. De 
nieuwe Vogelwet van 1912 stond dat niet meer toe en 
ook het 'verzamelen voor de wetenschap' was er niet 
meer bij. 
 
Vermoedelijk kreeg de opgezette Oehoe geen plaats in 
Villa Nova. Met zeven opgroeiende kinderen zal het er 
een drukke boel zijn geweest. De ouders van Jan gaven 
hem veel ruimte voor zijn hobby, maar die grote uil op 
zijn kamer was wellicht iets te veel. Dat er veel mocht 
in Villa Nova bewijst het verhaal van de IJsduiker die 
in december 1921 vijf dagen in de badkuip zwom 
voordat hij het loodje legde.  
Waar de Oehoe dan wel bewaard werd? Vrijwel zeker 
op de plaats waar hij al jaren stond, namelijk in de 
boerderij Puikenduin van boer Dobbe aan de Duinweg. 
Deze boerderij was eigendom van de familie Verster en 
we mogen aannemen dat de jachthut niet ver hier 
vandaan in de Noordduinen lag. Voor Jan Verwey was 
dit een bekend adres, want elke zondagswandeling 

voerde over de Duinweg naar Puikenduin. Na het 
overlijden van Frits Verster in 1923 werd de boerderij 
Puikenduin afgebroken. De bijbehorende landerijen 
kwamen in handen van Marbus en Admiraal. Willem 
Baalbergen vertelde me dat hij in de jaren zeventig had 
gehoord, vermoedelijk van Jan Verwey zelf, dat de 
opgezette Oehoe bij het leeghalen van de boerderij 
door Jan Verwey werd opgehaald.  
Het blijft een beetje gissen naar wat er in 1914 bij het 
poseren precies is gezegd. Ik vermoed dat Floris 
Verster de Oehoe voor Jan heeft neergezet en dat Jan 
urenlang, zittend op zijn stoel, de Oehoe heeft 
bewonderd. Na afloop van het poseren, zal de 
kunstschilder wel hebben gezegd dat Jan de uil mocht 
houden (evenals de andere opgezette beesten die hij 
eerder meenam). Vermoedelijk heeft de moeder van 
Jan toen gezegd dat ze daar geen zin in had en dat die 
uil voorlopig maar terug gebracht moest worden naar 
Puikenduin. Dat Jan Verwey de uil kwam ophalen 
voordat de boerderij gesloopt zou worden, past in deze 
aanname. Hoe het ook zij, met de opgezette Oehoe 
bezit het Jan Verwey Natuurcentrum een buitengewoon 
interessante vogel! 
 
In Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden is tot en 
met 12 augustus een tentoonstelling over Floris Verster 
en Albert Verwey te zien. Gedichten van Albert 
Verwey over zijn vriend en naar aanleiding van 
bijzonder werk van hem omlijsten een mooie serie 
schilderijen en tekeningen van deze Leidse schilder. 
Daarbij is ook het olieverfschilderij van Jan Verwey te 
zien waarvan hier een afdruk van de bijbehorende 
krijttekening is afgebeeld. Dit is dus het schilderij dat 
onze vereniging de opgezette Oehoe bezorgde! 

De Oehoe van Jan Verwey poserend in de Coepelduynen (juni 2011)   foto: Joost Bouwmeester 
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Gierzwaluwverstopping 
 
 Hein Verkade 
Gierzwaluwen zijn trouw aan hun eenmaal gekozen 
broedplaats. Ieder jaar zijn steeds dezelfde twee van de 
negen beschikbare nestkastjes bezet in onze schuur aan 
de Douzastraat. De broedvogels keren als eersten terug 
uit het overwinteringsgebied in Afrika om er zeker van 
te zijn dat zij hun oude plekje weer kunnen gebruiken. 
Zo ook dit jaar. In kastje G was het paartje al op 30 april 
aanwezig maar in kastje A loopt het wat moeizamer. 
Hier is vanaf 4 mei één vogel op onregelmatige tijden 
aanwezig, een partner laat nog op zich wachten.  
Vanaf half mei  keren ook de vogels terug die op zoek 
gaan naar een nieuwe broedplaats. Deze jonge vogels 
richten zich dan vooral op de reeds bezette plekken. 
Deze zijn kennelijk betrouwbaar, wat belangrijk is voor 
een vogelsoort die uitstekend kan vliegen, maar zich 
verder maar onbeholpen voortbeweegt.  
De nieuwe vogels vliegen in groepjes gierend langs de 
bestaande broedplekken. De broedvogels beschermen 
hun nestplaats met hand en tand. Zij roepen luid terug 
vanuit de nestholte waarmee zij aangeven dat 
de plek inderdaad bezet is. Vaak ligt één van de 
twee broedvogels voor de ingang op wacht.  
Toch komt het regelmatig voor, dat een jonge 
niet-broedvogel een nestholte binnenvliegt. 
Dan ontstaat er bijna altijd een gevecht tussen 
de indringer en de seksegenoot van het 
broedpaar. De vogels grijpen elkaar stevig vast 
en hakken er met hun snavels flink op los. Zo 
was het op 18 mei 2009 raak in kastje A. In de 
schemer blijkt een derde vogel in het kastje te 
zitten. Er volgt een gevecht van vele uren, want 
om half één ’s nachts is de worsteling nog 
steeds aan de gang. Vermoedelijk heeft het tot 
de volgende morgen geduurd, voor de 
indringer naar buiten werd gewerkt.  
Tijdens het gevecht bleef de andere vogel 
rustig op het nest zitten en trok zich niets aan 
van alle onrust in de nestkast. Dat de indringer, 
zoals meestal, aan het kortste eind trok, bleek 
de volgende morgen toen de twee oudervogels 
naast elkaar op het nestje zaten. 
Dit jaar ben ik op 17 mei in de tuin bezig, maar wordt 
steeds afgeleid door kleine groepjes Gierzwaluwen die 
laag over de schuur vliegen. Er is belangstelling voor 
kastje G, waar op dat moment net twee eitjes zijn 
gelegd.   
Om kwart over drie vliegt een vogel naar binnen, maar 
blijft in de doorgang tussen de dakpan en het 
dakbeschot steken. De puntjes van zijn vleugels steken 
nog net naar buiten. Direct volgt een tweede vogel die 
ook naar binnen wil en kennelijk op de rug van de eerste 
blijft hangen want nu steken er vier vleugelpuntjes uit 
de ingang. Het blijft ongeveer een minuut stil, waarna er 
luid gekrijs vanuit het dak komt. Er zijn duidelijk twee 
toonhoogtes te horen, wat duidt op een mannetje en een 
vrouwtje. Dan ontstaat er rumoer in de doorgang.  
Zo steken er vleugels en dan weer staarten naar buiten. 
Een poosje later verschijnt er een kopje, dat driftig 

beweegt, maar niet verder komt. De vogel moet 
vastzitten. Even later nog een kopje en dan blijven ze 
minutenlang stokstijf zitten. Er zit kennelijk geen enkele 
beweging in. Ik ga maar eens even op de zolder 
poolshoogte nemen en kijken of er een handje te helpen 
valt. Nu blijkt er aan de binnenzijde een derde vogel 
voor de doorgang te zitten, en ik kan dus niet bij de 
onfortuinlijke andere twee komen zonder de boel te 
verstoren. Dan maar gewoon afwachten en eerst thuis 
het fototoestel gehaald.  
Zo’n raar tafereel moet natuurlijk op de gevoelige plaat 
worden vastgelegd. Zij gunnen mij alle tijd want pas na 
twintig minuten weet de onderste vogel zich los te 
rukken en vliegt weg. De andere zit nog muurvast en 
blijkt met zijn vleugel verticaal achter de invliegopening 
te hangen. De rest van de vogel bungelt buiten terwijl de 
andere vogel binnen inmiddels in de doorgang is gaan 
zitten. Weer afwachten en ineens schiet de vastzittende 
vogel los en vliegt weg. De derde Gierzwaluw in de 
doorgang trekt zich nu terug in de kast en gaat op het 

nestje zitten. Het gebeuren maakt kennelijk veel indruk, 
want het lijfje trilt en schokt bij elke hartslag. Pas om 
kwart voor vijf verlaat ook deze vogel de nestkast. 
 ’s Avonds zitten beide oudervogels vredig naast elkaar 
op de eitjes.  
Wat is er vermoedelijk gebeurd. Er zat een Gierzwaluw 
in de nestkast, toen de groepjes gierende soortgenoten 
langsvlogen. Waarschijnlijk was deze vogel voor de 
doorgang gaan zitten om de nestplaats te verdedigen. 
Dan durft een jonge vogel toch naar binnen te vliegen, 
ziet de ander voor de doorgang zitten en kan niet verder. 
Vervolgens vliegt de tweede broedvogel direct achter de 
indringer naar binnen en komt op hem terecht. 
Natuurlijk probeert de indringer zo snel mogelijk weg te 
komen. Dat lukt maar moeilijk in en een kleine ruimte 
met een vogel op je rug. Een worsteling volgt en de 
gierzwaluwverstopping is een feit.  
Het is gelukkig allemaal goed afgelopen.  
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WADDENWEEKEND  2012 
 
Het jaarlijkse waddenweekend gaat dit jaar naar het, bij 
veel leden favoriete Vlieland.  
We verblijven 21, 22 en 23 september in het 
vertrouwde onderkomen ’t West Endt aan het einde 
van de Dorpsstraat, net achter de waddendijk. 
(www.twestendt.nl) 
 

 
 
Vlieland is bij velen geliefd door de grote variatie in 
biotopen. Dit maakt het tot een bijzonder soortenrijk 
eiland. September is een maand waarbij de najaarstrek 
goed op gang begint te komen. Het wad rond Vlieland 
wordt door veel vogels bezocht om bij te tanken 
voordat ze verder trekken. Ook zangvogels ontbreken 
in dit jaargetijde niet. Bij gunstige wind zit er wellicht 
wel een zeldzaamheid tussen! 
 
We vertrekken vrijdag aan het begin van de middag en 
hopen zondagavond weer thuis te zijn. Voor de 

zaterdag en de zondag worden fietsen gehuurd.  
Tijdens het traditionele waddenweekend heeft u 
gelegenheid om nader kennis te maken met andere 
leden.  
Daarnaast wordt er uiteraard veel tijd besteed aan 
excursies op het eiland waarbij vogelwaarnemingen 
centraal staan. Er is echter ook aandacht voor planten 
en insecten, waaronder vlinders en libellen.  
 
U begrijpt dat het een unieke kans is het eiland 
Vlieland te verkennen, met al het moois wat er groeit 
en bloeit! Een kans die u niet voorbij kunt laten gaan! 
 
Meldt u daarom snel aan, bij voorkeur voor eind juli, 
door overmaking van een bedrag van  € 100,- 
op rekeningnummer 2573795 ten name van  
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk onder vermelding van Waddenexcursie 
2012 en uw naam. 
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van het 
betreffende bedrag. 
 
Om de organisatie goed te laten verlopen wil ik u 
vragen zich ook per e-mail aan te melden. 
Daarbij ontvang ik graag de volgende gegevens: 

- Naam, adres en telefoonnummer (bij voorkeur 
ook mobiel) 

- Wilt u chauffeur zijn (vergoeding benzine / 
parkeerkosten) 

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

- Of u uw eigen fiets meeneemt.  
 
Ruurd Eisenga 
Julianastraat 3, 2202 KA Noordwijk   
 excursiesvnvn@gmail.com    

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Waddenweekend Vlieland 2008  foto: George Hageman
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Tussen tulpen en de zee.  
 
In een vogeltijdschrift, ik dacht dat het Limosa 
was, las ik een recensie over het nieuwe 
vogelboek van de vereniging. Gijsbert van der 
Bent uit Katwijk steekt daarin terecht de 
loftrompet over het boek. In het artikel zegt hij 
ook iets over de eerdere uitgaven van onze 
vereniging.  
Zo noemt hij De vogels van Noordwijk uit 1973:  
 
`Een bundel gestencilde blaadjes, met een 
handvol groezelige foto`s, en pentekeningen die 
we tot de naïeve kunst kunnen rekenen.`  
 
Natuurlijk heeft hij gelijk, maar toch ben ik nog 
altijd een beetje verliefd op dat boekje. De markt 
wordt overspoeld met glossy uitgaven die je 
tegemoet blinken; toch gaat er eigenlijk niets 
boven die oude, leuke, knullige vogelboekjes van 
eertijds.  
 
Met Frans Beekman heb ik eens een toptien van 
deze boekjes gemaakt. We zaten daarbij in een 
bootje op de Surinamerivier, in de stromende 
regen onder een dekzeil.  
Over nummer één waren we het snel eens: Deze 
mooie wereld van de jong omgekomen Joost ter 
Pelkwijk.  
Een goede tweede werd het boekje van David 
Lack, Swifts in the Tower, het standaardwerkje 
over gierzwaluwen.  
De nummers drie en vier zijn de evergreens van 
Luuk Tinbergen, Vogels onderweg en Vogels in 
hun domein.  
Als naslagwerkje is Zien is kennen van Nol 
Binsbergen op vijf gezet. 

 Als zesde is nog steeds lezenswaardig het boek 
over De Beer, Het Vogeleiland van een aantal 
auteurs, waaronder Nico Tinbergen.  
Bij De Sneeuwgans van Paul Gallico als zevende 
moet zelfs een nuchtere Noordwijker een traantje 
wegpikken.  
Terence White schreef in 1951 De vlucht van de 
Havik, een van de mooiste boekjes over 
roofvogels. Het staat op acht.  
Negen werd het Prisma vogelboek van J.E. 
Sluiters en natuurlijk als laatste het al genoemde 
De vogels van Noordwijk. 
    

 
 Nog even terug naar de recente vogelboeken: 
Waar blijft eigenlijk een goed boek over de vogels 
van onze zuiderburen?  
Laten we wel zijn: De vogels van Katwijk is toch 
niet veel meer dan een veredelde soortenlijst. 
 
W. Andelaar  
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Op de fiets door de bollenvelden 
 

Peter Spierenburg 
Begin dit jaar vroeg Vogelbescherming Nederland ons 
of we mee wilden doen met de nationale Vogelweek. 
Vogelbescherming wil daar in de komende jaren dé 
week van maken waarin vogels en hun bescherming in 
de belangstelling staan. Samen met de Agrarische 
Natuurvereniging Geestgrond besloten we een 
fietsexcursie te organiseren door het bollenland.  
 
Bij het nieuwe Jan Verwey Natuurcentrum 
verzamelden zich 17 deelnemers. Dankzij de 
aankondiging  via de Vogelweek hadden we ook een 
aantal gasten van ver, tot Hilversum aan toe. We 
troffen een prachtige dag: Hollandse luchten met 
stapelwolken boven een Hollands  landschap. Op de 
eerste stops rond Oud-Leeuwenhorst deed Hein 
Verkade de aftrap. Hij wees ons op de subtiele 

hoogteverschillen, waar het ontstaan van het 
bollenlandschap uit af te lezen is. Vanaf het erf van 
bollenkweker Oostdam keken we uit over een oud 
landschap. Een Veldleeuwerik, die vlakbij zingend het 
luchtruim koos zorgde voor een bruggetje naar de 
vogels: landelijk neemt de Veldleeuwerik sterk af, 
maar op mooie stukken bollenland als dit zijn er nog 
net zoveel als vroeger. 
Langs de Leidse Vaart troffen we Piet Muller, teller in 
het bollenvogelproject van Geestgrond. Hij nam ons 
mee naar een perceel in de Hogeveense Polder, waar 
we na een korte wandeling konden ervaren hoe rijk aan 
vogels het bollenland eigenlijk is. We zagen 
Slobeenden 
langsvliegen, vlak 
voor ons 
scharrelde een 
Tureluur rond, er 
liep een Kievit 
met kleine pullen 
en op een kaal 
stuk land verder 
weg, was een 
kolonie Visdieven 
zich aan het vestigen. Er zat daar zelfs een Kokmeeuw 
op het nest. Piet vertelde ook het nodige over de 
ontwikkelingen in de bollenteelt. Helaas rukt de teelt 
van vaste planten en snijbloemen steeds meer op ten 

kosten van de traditionele bolgewassen. Die hebben 
voor vogels weinig te bieden. De Slobeend broedt 
tussen de narcissen en de Gele Kwikstaart zit toch het 
liefst in de tulpen. 

De volgende stop was bij de voormalige boerderij 
Sixenburg. Degenen die eerder bij de molen de Kleine 
Plevieren gemist hadden, kregen hier uitgebreid de 
kans ze te bekijken. Een rondje door het bollenland 
leverde een Tapuit en een Bergeend op. Maar we waren 
vooral onder de indruk van het grote aantal zingende 

Veldleeuweriken en Gele Kwikstaarten. Deze laatste 
lieten zich mooi bekijken. Het felgeel van de buik en 
het blauwgrijs van de kop was prachtig te zien.  
We sloten af in de kantine van het bollenbedrijf van 
Ruud Uittenboogaard. Jan Hoogeveen van Geestgrond 
zorgde voor een mooie schets van de initiatieven die 
kwekers ontplooien voor natuur in het bollenland. Voor 
de deelnemers was dit een verrassende excursie, juist 
ook voor degenen voor wie het dicht bij huis was. Even 
van de fiets en met een kweker het land in en je 
realiseert je hoe rijk het bollenland is aan vogels. 
Zowel de wijdse Hogeveense Polder als het oude 
landschap bij Leeuwenhorst, zijn pareltjes van de 
streek. Een mooie ochtend aan het begin van de 
Nationale Vogelweek.  

foto: Kees Erkelens 

Tapuiten       foto: Jan Hendriks 

Gele Kwikstaart        foto: Jan Hendriks 

Kievit pul      foto: Jan Hendriks
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Noordse Stormvogels en de plasticsoep 
 
Hein Verkade 
Tot halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw 
kieperden we alles wat onbruikbaar, versleten of giftig 
was in het milieu. Omdat steeds meer afval uit moeilijk 
afbreekbare materialen bestond liepen we tegen 
problemen op. De lucht, de aarde en het water raakten 
meer en meer vervuild. 
Uit meerdere hoeken kwamen signalen dat we verkeerd 
bezig waren. Zo ook uit de vogelwereld. Bijna vijftig 
jaar geleden zagen onderzoekers op het eiland Griend in 
de Waddenzee dat vele Grote Sterns letterlijk dood uit 
de lucht vielen. Bij nader onderzoek bleek dat de vogels 
vol gif zaten. Doordat zij hun vetvoorraad tijdens het 
broedproces aanspraken kwam veel van dat gif vrij en 
stierven de vogels massaal. In een paar jaar tijd slonk de 
Nederlandse broedpopulatie Grote Sterns van enkele 
tienduizenden tot slechts enkele honderden paren.  
Zo kon het niet verder en de strijd voor een schoner 
milieu kwam van de grond. Stap voor stap werden de 
industrie, de landbouw en de consument overtuigd dat 
er anders met onze omgeving moest worden omgegaan.  
Er is in de jaren die volgden aardig wat bereikt. Zo werd 
de lucht minder zuur, loosden minder schepen olie op 
zee en werden oude gifbelten zoals in Lekkerkerk 
afgegraven en de grond schoongemaakt. Een goed teken 
is dat de populatie Grote Sterns zich langzamerhand 
herstelde en op dit moment weer voorzichtig boven de 
tienduizend paartjes is gekomen in Nederland.  
Inmiddels klinken begrippen als ‘groen’, ‘duurzaam’ en 
‘klimaatneutraal’ ons vertrouwd in de oren.  
We zijn op de goede weg, maar aan een aantal 
milieuproblemen wordt nog niets gedaan. Een 
voorbeeld is de plasticsoep in de zeeën en oceanen. We 
produceren steeds meer plastic en hiervan belandt een 
veel te groot deel gewild en ongewild via de rivieren in 
de zee. Veel van dat plastic verbrokkelt tot kleine 
deeltjes die op het wateroppervlak blijven drijven. Via 
de zeestromen concentreert een groot deel van dit 
plasticafval  zich uiteindelijk op plaatsen in de oceaan 
met weinig stroming. Dit wordt de plasticsoep 
genoemd. Zo zou deze ‘kunststofarchipel’ in de 
noordelijke Grote Oceaan ten westen van de Verenigde 
Staten reeds een oppervlakte zo groot als Frankrijk 
hebben bereikt.  
Veel soorten zeevogels zien de kleine plastickorreltjes 
aan voor voedsel en slikken deze gewoon in. Meeuwen 
spugen de onverteerde deeltjes van tijd tot tijd weer uit, 
maar bij Noordse Stormvogels ligt dat anders. Deze 
vogels verzamelen het afval in hun maag waar het tot 
kleinere deeltjes wordt vermalen. Te veel afval in het 
lichaam kan tot de dood van de stormvogel leiden.  
Dr. Jan-Andries van Franeker van instituut ‘Imares’ op 
Texel onderzoekt al jaren de maaginhoud van dode 
Noordse Stormvogels op de aanwezigheid van plastic 
afval. De resultaten liegen er niet om. In de jaren tachtig 
trof hij bij 90% van de vogels één of meer stukjes 
plastic aan. Dit percentage liep in het begin van deze 
eeuw op tot boven de 95%, een groeiend probleem dus.   

Dit onderzoek is belangrijk, omdat dit het probleem van 
de plasticsoep inzichtelijk maakt. Iedere aangespoelde 
stormvogel is dus welkom op de snijtafel van Jan-
Andries. 
In de winter van 2010 deed de Duitse student Lars 
Gaedicke onderzoek naar Drieteenstrandlopers op het 
Noordwijkse strand. Tijdens zijn speurtochten vond hij 
op 31 januari een nog levende Noordse Stormvogel. Hij 
zette het dier bij een strandpaal aan de duinvoet, waar 
Jan Jacobs hem ’s avonds ophaalde. Een dag later stierf 
hij in het vogelasiel en belandde in de vrieskist van het 
Jan Verweij Natuurcentrum. Misschien zou hij opgezet 
kunnen worden en dienst doen in het diorama van de 
zee….. 
Bijna twee jaar lag hij diepgevroren toen er een oproep 
van Jan-Andries van Franeker verscheen om Noordse 
Stormvogels voor zijn onderzoek te verzamelen. In de 
winter van 2012 kwamen na een aantal zware 
noordwesterstormen opvallend veel vogels in de 
Noordzee terecht, waarvan er velen uitgeput 
aanspoelden. Kort na elkaar vonden Annet Lindhout en 
ikzelf een dode Noordse Stormvogel. De diepgevroren 
vogel kreeg gezelschap van twee soortgenoten.  
Dit voorjaar kondigde zich de verhuizing van het Jan 
Verweijcentrum naar de Zilverschoon aan. De vrieskist 
moest helemaal leeg worden gemaakt. Een goed 
moment om Jan-Andries te bellen of hij de Noordse 
Stormvogels wilde hebben. Dat bleek het geval, dus 
togen Jan en ik eind maart op een prachtige 
maandagmorgen richting Den Helder. Op het instituut 
van Imares had Jan-Andries een grote verzameling Petri 
schaaltjes uitgestald, ieder met de plasticmaaginhoud 
van een Noordse Stormvogel. Het maakte diepe indruk 
en je kreeg een idee van de enorme omvang van het 
probleem van de plasticsoep. We lieten de drie 
Noordwijkse vogels achter en hadden verder een 
heerlijk dagje vogelen op het eiland, waar de Grote 
Sterns alweer met honderden aanwezig waren. 
De vogel uit 2010 werd met voorrang behandeld, omdat 
dit onderzoeksjaar werd afgesloten. Het duurde niet lang 
of het resultaat rolde uit de computer. Zoals verwacht 
behoorde hij  tot de 95% plasticvogels. Er werden maar 
liefst 14 stukjes plastic en 11 stukjes paraffineachtig 
materiaal uit haar ( het bleek een éénjarig vrouwtje) 
maag gepeuterd door Jan-Andries (foto 1). De 
hoeveelheid  werd door hem als ‘matig’ omschreven, 
het kan dus veel erger.  
Het wordt steeds moeilijker om milieuproblemen op de 
(politieke) agenda te krijgen. Zeker als het probleem 
niet zichtbaar is en niet direct de gezondheid van 
mensen raakt. Het is in het belang van de Noordse 
Stormvogel zelf en voor de milieugevolgen op termijn, 
dat zoveel mogelijk vogels worden onderzocht op 
plasticdeeltjes in hun maag. Hopelijk leidt het er toe dat 
we in  de toekomst anders met plastic omgaan. 
Voorlopig komt er helaas nog steeds meer plastic in de 
zee terecht en zullen steeds meer Noordse Stormvogels 
hiervan de gevolgen ondervinden.   
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Mocht U in de komende winter tijdens een 
strandwandeling een dode Noordse Stormvogel vinden 
waarvan de ingewanden nog aanwezig zijn neem deze 
dan mee en geef hem af bij het Jan Verweij 
Natuurcentrum aan de Zilverschoon in Noordwijk-
Binnen. Jan Andries van Franeker is U daar dankbaar 
voor.  
Nu spoelen Noordse Stormvogels niet dagelijks aan en 
het lukt het niet iedereen om de soort te herkennen. 
Daarom een paar tips. Op het eerste gezicht kun je hem 
verwarren met een volwassen Zilvermeeuw. Hij is 

echter wat kleiner en heeft kortere poten. Het meest 
opvallend is de kop. Deze is groot en rond en op de 
snavel zit een lange neusbuis, hét kenmerk van een 
stormvogel (foto 2). 
Schrijf in ieder geval de vindplaats en -datum op, want 
dat is belangrijk voor het onderzoek.  
Twijfelt u of weet u niet precies hoe te handelen, mail 
mij dan gewoon voor hulp. 
Hein Verkade  
hein.verkade@telfort.nl 

 
  
  
  
 
  
Foto 1.  
Maaginhoud van Noordse Stormvogel 
gevonden op het Noordwijkse strand door 
Lars Gaedicke op 31 januari 2010. In het 
Petri schaaltje boven: 2 industriële plastic 
korrels (rechts van label), 2 cellen 
polystyreen piepschuim (rechtsboven), 1 
stukje nylon draad (midden boven label), 1 
stuk plastic zak (links van label), 8 
fragmenten plastic (linksboven). Onder het 
label 11 brokken paraffineachtig of 
palmvetachtig materiaal. Jan-Andries van 
Franeker 
 
 

 
 
 
 

 
Foto 2.  
Dode Noordse 
Stormvogel 
aangespoeld op 
het strand.  
Let op de 
neusbuis op de 
bovensnavel. 
Jan-Andries van 
Franeker 
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Waarnemingen januari, februari en maart 2012 
 
Peter Spierenburg 
De waarnemingenrubriek - maar waar is de tabel? Sinds 
het begin van de waarnemingenoverzichten was er altijd 
een tabel waarin de waarnemingen opgesomd stonden. 
Nu, in de 44e jaargang, is het tijd om het eens over een 
andere boeg te gooien. In de tijd van Jan Glasbergen 
bestond de tabel nog uit alle waarnemingen die 
ingestuurd werden. Later, toen Ab Steenvoorden het 
over had genomen, eind jaren negentig, waren het nog 
alle waarnemingen van een voorselectie van 
soorten. Rien Sluijs heeft het nog even 
volgehouden  alle waarnemingen op te 
nemen, maar door de groei van 
waarnemingen barstte de tabel uiteindelijk 
uit zijn voegen. Ik ben zelf begonnen met 
een selectie te maken van ongeveer 150 
waarnemingen per keer. Dat was zo rond 
2005 nog goed te doen met ongeveer 500 
ingezonden waarnemingen per kwartaal.  In 
‘Tussen Tulpen en de Zee’ is een grafiek te 
zien van de groei van het aantal 
waarnemingen per jaar. Sinds velen via 
www.waarneming.nl zijn gaan invoeren, is 
het aantal in snel tempo gegroeid. Dit 
kwartaal kwamen er bijvoorbeeld zo’n 3500 
vogelwaarnemingen binnen. Een goede 
zaak. Maar het is wel ondoenlijk geworden  

daar nog in een tabel een zinvolle selectie 
uit te maken. Vandaar: geen tabel meer. Via 
www.waarneming.nl worden de gegevens prima 
vastgelegd en er zijn op allerlei manieren selecties te 
maken. Dus wie een overzicht wil van de waarnemingen 
in ons werkgebied kan via de link op onze site terecht 
bij www.waarneming.nl. 
 
Wat komt er in plaats van de tabel? In de eerste plaats 
blijft het eerste deel van de waarnemingenrubriek als 
voorheen: een paar opvallende verschijnselen van het 
afgelopen kwartaal worden uitgelicht. Want er gaat geen 
kwartaal voorbij, of we zien toch weer 
andere dingen dan we gewend zijn. De 
vogelwereld blijft continu in beweging. Het 
tweede deel van de rubriek is nu een 
maandoverzicht, met een meer anekdotische 
insteek. Ik put daarvoor dankbaar uit de 
berichtjes in de email groep en wat mensen 
zoal aan commentaar toevoegen bij hun 
waarnemingen op www.waarneming.nl. Met 
een strandloper in kleur is het ook de 
uitdaging  er flink wat foto’s bij te vinden. 
Ik hoop dat de nieuwe versie van de 
waarnemingenrubriek in de smaak valt. 
Suggesties zijn altijd welkom. 
 
Burgemeesters op het strand 
De stevige stormen van december en begin 
januari hebben de zeebodem voor onze kust 
behoorlijk omgewoeld. In de weken erna 
spoelden er veel losgeslagen bodemdieren 

aan op het strand, onder andere Amerikaanse 
zwaardschedes en zeesterren. Dit had een grote 
aantrekkingskracht op meeuwen. Tijdens de 
watervogeltelling rond het midden van de maand zaten 
er duizenden meeuwen op het strand: 3000 
Zilvermeeuwen tussen Katwijk en Noordwijk, 6000 
tussen Noordwijk en de provinciegrens. Ook 
Kokmeeuwen (2000 Katwijk-Noordwijk, 2500 noord 
van Noordwijk) en Stormmeeuw (bijna 3000 ten 

noorden van Noordwijk) waren massaal aanwezig. In 
deze massa gingen  ook zeldzamere soorten schuil.  
Vasthoudende meeuwenkijkers vonden Pontische en 
Geelpootmeeuwen in verschillende kleden, soms zelfs 
meerdere in dezelfde groep. 
Maar het was vooral een uitzonderlijke winter voor 
burgemeesters. Velen hadden deze winter het geluk een 
Kleine of Grote Burgemeester, of zelfs beiden te zien. 
Meeuwenkenner Mars Muusse zag op 12 januari op het 

Grote Burgemeester  foto: © Mars Muusse  12 jan. 

Kleine Burgemeester 9 jan   foto: © René van Rossum 
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strand van de Noordduinen de twee soorten bij elkaar. 
Van de Kleine Burgemeester was er deze winter een 
ongekende influx. Niet alleen in Nederland, maar ook in 
Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk werden er 5 tot 
10 keer zoveel vogels gezien als in andere jaren. 
Waarschijnlijk zijn deze Kleine Burgemeesters 
afkomstig van Groenland, waar ze broeden en normaal 
gesproken ook overwinteren. Het vermoeden is dat 
voedselgebrek in deze overwinteringsgebieden ze 
verder heeft doen uitzwermen dan normaal. Meestal zijn 
het de eerstejaars vogels die ons land bereiken, maar dit 
jaar waren er ook opvallend veel oudere vogels. Dat 
zagen we ook rond Noordwijk. In totaal zijn er 
minimaal 4 verschillende vogels gezien: één eerste 
winter, twee tweede winters en één bijna volwassen. Dit 
is een minimum, want afgezien van de leeftijd zijn er 
vaak weinig aanknopingspunten om individuen uit 
elkaar te houden. Wel lijkt het er op, dat de spierwitte 
tweedejaars vogel die op 8 januari voor het eerst bij 
Katwijk is gezien, langere tijd in onze omgeving is 

blijven rondhangen, met 19 februari als laatste datum. 
Op die dag was er met zekerheid ook een andere 
tweedejaars bij de Binnenwatering in Katwijk, die 
wellicht ook al met tussenpozen hier langs kwam.  
Ook van de Grote Burgemeester waren er meer dan we 
gewend zijn. Afgaande op de verschillende kleden, met 
donkere en lichte varianten, moeten er minimaal 4 
eerstejaars en een vierdejaars Noordwijk voor kortere of 
langere tijd aangedaan hebben. Hier zat één vogel 
tussen, die goed individueel herkenbaar was, met twee 
opvallende witte pennen in de staart. Deze vogel is 
vanaf half december regelmatig in Scheveningen 
gezien. Hij bleek de hele Hollandse kust langs te 
zwerven, met waarnemingen tot aan de Hondsbossche 
Zeewering toe. Dit laat zien dat één individuele vogel 
verantwoordelijk kan zijn voor een hele reeks 
waarnemingen op verschillende plekken. Tegelijkertijd 
is het ook niet gezegd dat we op één plek steeds 
dezelfde vogel terug zien. Dus hoeveel burgemeesters 
nu werkelijk Noordwijk aan hebben gedaan dit jaar, is 
moeilijk te zeggen. Meer dan anders, dat is zeker.  
 

Stervende steltlopers 
De felle koudegolf van begin februari heeft veel 
steltlopers in problemen gebracht. Anders dan in 
voorafgaande jaren was het niet alleen de sneeuw, maar 
ook het in recordtijd dichtvriezen van het 
oppervlaktewater, dat voor barre omstandigheden 
zorgde. Net als in voorgaande jaren waren de 
kwelslootjes aan de binnenduinrand weer 
toevluchtsoord voor Watersnippen en Bokjes. Ook de 
bossen zaten weer vol met tientallen Houtsnippen . Ze 
proberen hier, op relatief korte afstand van de plekken 
waar ze normaal overwinteren,  de periode van 
winterweer te overbruggen. Uit voorgaande jaren wisten 
we al, dat deze strategie riskant is en dat veel snippen in 
deze periodes het loodje leggen. Dat het zeker dit jaar 
om een flink aantal slachtoffers ging, bewees wel het 
aantal dat Rob Jansson op 7 en 8 februari vond langs de 
Duinweg: 3 Bokjes, 6 Watersnippen, 5 Houtsnippen en 
1 Witgat. Bijzonder in deze winter was, dat ook de 
overwinteraars in het waddengebied in de problemen 

kwamen. De wadplaten raakten 
overdekt met ijs en Wulpen, Bonte 
Strandlopers en Scholeksters namen de 
wijk. Alleen bij de Wulp leidde dit tot 
duidelijke vorsttrek langs de Hollandse 
kust, met dagelijks tientallen passanten 
in de periode van 3 t/m 10 februari. De 
misère bij andere steltlopers was vooral 
te zien bij de Uitwatering. Hier 
verzamelden zich vogels die je er 
anders nooit ziet: een groepje Bonte 
Strandlopers, een Kanoet, een 
Tureluur, een Rosse Grutto en een 
Zilverplevier. De laatste heeft het met 
zekerheid niet gered. In de ochtend van 
7 februari liep hij nog rond, maar ’s 
middags werd hij dood gevonden. 
Vooral Scholeksters hebben 
waarschijnlijk een zware klap gehad. 
Het is een honkvaste vogel en hij 
verlaat de Waddenzee pas op het 

allerlaatste moment. Dankzij een zender was een vogel 
van het Balgzand op zijn vlucht te volgen. Hij raakte 
uiteindelijk verzeild in de haven van Scheveningen, 
waar hij het leven liet. Of de Wulpen die al eerder langs 
trokken een betere keus hebben gemaakt, is nog te 
bezien. De vorst heeft hen binnen het bereik gebracht 
van de geweerlopen van Franse jagers. Een in alle 
opzichten slechte winter voor steltlopers. 

 
 
 
 

Bokjes 5 febr.      foto: © René van Rossum 

Zilverplevier  7 febr.  Foto: © Maarten Langbroek 
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Waar zijn de  Grote Gele Kwikstaarten gebleven 
Rob Jansson vond op 7 februari ook een dode Grote 
Gele Kwikstaart bij een kwelslootje langs de Duinweg. 
Ook deze zijn gevoelig voor vorst. We kennen de Grote 
Gele Kwikstaarten als overwinteraar in de bebouwde 
kom, met jaarlijks meerdere vogels aanwezig. Maar 
waar zijn ze eigenlijk gebleven? Ze lijken de afgelopen 
twee jaar op een onopvallende manier 
verdwenen te zijn uit het dorp en het 
buitengebied. Als we voor de afgelopen 
5 jaar het aantal waarnemingen van 
november-december vergelijken met dat 
van januari-februari dan zien we een 
interessant patroon. In de zachte winters 
van 2007/08 en 2008/09 zie je dat het 
aantal waarnemingen aan het begin en 
het eind van de winter elkaar niet zoveel 
ontloopt. In januari-februari is het aantal 
wel wat lager (zo’n 10-20%) dan in 
november-december; een indicatie dat er 
in de loop van de winter sterfte optreedt. 
In de koudere winters van de afgelopen 
drie jaar zien we een veel dramatischer 
afname: gemiddeld zo’n 50%. Blijkbaar hebben de 
Grote Gele Kwikstaarten veel te lijden van sneeuw en 
vorst. Opvallend is ook, dat het aantal waarnemingen in 

de afgelopen 5 jaar gestaag is afgenomen, ook in 
november-december.  
Er arriveren minder overwinteraars uit de 
broedgebieden ten oosten van ons. Dit sluit aan bij de 
afname die in O- en Z-Nederland na de afgelopen ijzige 
winters is waargenomen. 
 

Aantal  waarnemingen  van  Grote  Gele  Kwikstaart  in  het 
Noordwijkse waarnemingsgebied  in  het  eerste  (nov‐dec)  en 
tweede deel (jan‐feb) van de winter.  
Bron: waarnemingenarchief en www.waarneming.nl 

 
 

Grote Gele Kwikstaart  11 febr. AWD      foto: © Jos Zonneveld 
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januari 
Na de uitzonderlijk zachte maand december begon ook  januari nat en stormachtig. Op 3 tot 5 januari stond 
er een storm met uitschieters naar windkracht 9. We bleven bijna de hele maand in een westelijke 
luchtstroming en het bleef flink waaien. In de laatste dagen van de maand sloeg het weer om. Met een zich 
ontwikkeld hogedrukgebied boven NW-Rusland, ging de wind naar oost en viel de vorst in.  

Maandoverzicht 

 
De zeetrektellers begonnen op 1 januari met een 
nieuwjaarsbakkie in de zeetrekhut. Een Drieteenmeeuw 
(RR) kwam op het strand voor de hut er even gezellig 
bij zitten. Boven zee lag een dichte mist, maar 
desondanks lukte het om  twee onvolwassen Middelste 
Jagers (JD) op te pikken. Na de stormachtige 
decembermaand waren deze blijven hangen. De hele 
maand waren er nog vogels aanwezig, met de laatste 
waarneming op 28 januari. De storm van 3-5 januari 
bracht behalve veel Middelste Jagers (max. 4 op de 4e 
JD) ook Grote Jagers  (max. 7 op de 5e JD) en Noordse 
Stormvogels (max. 20 op de 4e JD), waaronder enkele 
van de donkere fase. Na het luwen van de storm kwam 
het pas echt los met 127 Noordse Stormvogels op 7 

januari (JD e.a.). ’s Middags vloog er ook een 
Papegaaiduiker langs (JD, HS).  Eerder op 5 januari 
was er al een verzwakte jonge vogel van het strand van 
de AWD geraapt, zoals te zien op een foto in de 
plaatselijke krant (JD). Deze was maar ternauwernood 
gered uit de snavel van een Grote Mantelmeeuw. Van 
de Kleine Alk was er alleen een vondst  op 8 januari op 
het strand van de Coepelduynen (JE). Rosse 
Franjepoten verschenen in de  Uitwatering op 3 januari 
(RR) en in de branding van het strand van de AWD op 
14 januari (WV). Op 14 januari werd het 
maanduurrecord voor de zeetrekhut voor 
Drieteenmeeuw verbroken met 2010 vogels. Ook 27 
januari was een dag met veel zeevogels met 2960 langs 
vliegende alkachtigen (JD). Hier zat mogelijk een flink 
aandeel Alken bij, want eerder in de maand waren deze 
al opvallend talrijk aanwezig, bij voorbeeld 17 op 7 
januari (PS). Van de alkachtigen die in januari op  naam 
gebracht konden worden, was 63% Alk en 37% 
Zeekoet.  
 
De eerste terugtrek van Kleine Rietganzen januari 
vanuit de overwinteringsgebieden in België, was al op 2 
januari te zien met 280 over zee (JD) en 200 over 
Grashoek (ID). Een overwinterende Bonte Kraai was 
weer aanwezig in de AWD (2 jan JW t/m 21 jan AP). 
Op 6 januari verbleef een winterse Witte Kwikstaart 
samen met een Grote Gele Kwikstaart in de 
zuidwesthoek van Polder Hoogeweg. Op 29 en 30 
januari was een vrouwtje Krooneend aanwezig op de 
vijver van Nieuw-Leeuwenhorst (HV). In het bos zat op 
de 29e ook een Appelvink (CZ). 

Noordse Stormvogel  7 jan.  Foto: ©  Ed Schouten 

Kleine Rietganzen 10 jan.   foto: © René van Rossum 
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Op 3 februari kwam vanwege de strenge vorst een 
vorstrush op gang, met de eerste Wulpen en 26 
Nonnetjes (JD). Op 5 februari bereikte de rush zijn 
hoogtepunt met 133 Wulpen, een mannetje Blauwe 
Kiekendief, 32 Toppers, 29 Grote Zaagbekken en 

216 Nonnetjes (JD). Sinds de legendarische winter van 
1978/79 waren er niet meer zulke grote aantallen 
Nonnetjes langs gevlogen. 
 Op zee liep het aantal Futen op to 1600 op 4 februari 
(JD). Ook meer in een binnenland was trek zichtbaar. 
Op 5 februari vlogen eind 
van de middag 8 Grote 
Zilverreigers over Katwijk-
Noord (JZw).  
In de ochtend van 8 februari 
zag Maarten Wielstra vanaf 
het St Bavo terrein 61 Grote 
Zaagbekken naar zuid 
vliegen over de Noord-
zijderpolder (MW). Net als 
in eerdere koude winters, 
raakten ook de Witbuik-
rotganzen op drift en streek 
er een paar keer even een 
groepje neer bij de 
Uitwatering: 4 op 5 februari 
(JS), 9 op 6 februari (PS), 1 
op 9 februari (JM).  
Bij de Uitwatering  
verzamelden zich steltlopers 
op de vlucht voor de vorst 

en ook enkele soorten die zich normaal niet bij zout 
water wagen: 8 Dodaarzen op 5 februari (AP), 2 
Waterhoentjes en 15 Meerkoeten op 6 februari (PS). 
Ook de  Roerdomp in het Langeveld op 10 februari 
maakte een verzwakte indruk (MW, CZ). In de 

Maandagse Watering bleef bij de 
rioolwaterzuivering de hele vorstperiode 
een groot wak aanwezig. Er om heen 
verzamelden zich grote aantallen eenden. 
Op 12 februari telde Hein Verkade hier het 
ongekende aantal van 2100 Krakeenden 
(HV). Het vrouwtje Krooneend bleef 
rondzwerven en liep op 2 februari tussen de 
Krakeenden en Smienten bij de Maandagse 
Watering (JD) en was op 25 februari weer 
aanwezig in Nieuw-Leeuwenhorst (HV). 
Op 5 februari zat er een mannetje op het 
Oosterduinse Meer (CZ). Na de 
koudeperiode bleven op verschillende 
plekken Grote Zaagbekken hangen, 
waaronder een mannetje dat vanaf 12 
februari (PV) enkele dagen bij het Zwarte 
Pad en op de vijvers in Rijnsoever zat (PS). 
De Grote Zilverreiger wordt een steeds 
gewonere verschijning in onze regio. Buiten 
de bekende plekken van de graslandpolders 
en de Noordzijderpolder, duikt hij op 

onverwachte plekken op. Bij Willem v.d. Bergh vloog 
op 14 februari een Grote Zilverreiger op uit een 
kwelslootje (KV).  
 

februari 
De maand februari begon met een felle koudegolf, met een laag sneeuw en snel dichtvriezend 
oppervlaktewater. Vanuit Rusland en de Oekraïne kwam zeer koude lucht binnen stromen en het werd kouder 
dan we lang hebben meegemaakt. Op 12 februari viel de dooi in en verdween de kou weer net zo snel als ze 
was gekomen. De rest van de maand zaten we in een westelijke stroming met zacht weer, weinig regen maar 
wel dagen met mist. 

Roerdomp 10 febr.     Foto:  © Casper Zuyderduyn 
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Na de influx van de Ruigpootbuizerd van afgelopen 
herfst, was er nu maar één waarneming: 11 februari één 
overvliegend over de Coepelduynen (SH). Er 
overwinterden weer Geelgorzen in het bollenland, 
getuige de 3 vogels die op 13 februari in het Langeveld 
gezien werden (RJa). Op 27 februari liet een adult 
mannetje Smelleken zich mooi bekijken in de 

Elsgeesterpolder (RR). Ondanks de barre 
omstandigheden van het begin van de maand was het 
broedseizoen niet heel ver weg. Op 10 februari verbleef 
een Kleine Bonte Specht in de AWD bij Sasbergen 
(RD). Annelies Marijnis hoorde de eerste zingende 
Boomleeuwerik in de AWD op 26 februari (AM). Op 
28 februari zong de Grote Lijster op de St Bavo (MW).

    

Smelleken  27 febr.    foto: © René van Rossum 
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Op 5 maart konden enkelen genieten van een voor 
Noordwijk bijzondere ervaring: het geluid van 
overvliegende Kraanvogels. Het eerste groepje van 3 
kwam ’s middags rond 12:30u over (RG, MW, AS). 
Daarna volgden ’s middag nog twee kleine groepen 
(RG). ’s Avonds rond 22:00u vlogen er minimaal drie 
groepen over Noordwijk, waaronder één van 40 die zo 
laag vloog, dat ze in het donker zichtbaar waren (CZ). 
Zowel vanuit de Grashoek (ID, RE) als vanuit 
Noordwijk aan Zee (JD, JJ) waren vogels te horen. 
 
Op 4 maart waren er de eerste Grutto’s: twee in de 
Zwetterpolder (HV). Op 6 maart vloog er een  Ooievaar 
over de Bronsgeest (JF), de enige deze maanden. Adri 
de Groot schreef in zijn vogeldagboek over de Rode 
Wouw die hij op 8 maart over de AWD bij De Zilk zag 
vliegen (AG). Dick Passchier en Kees Erkelens zagen 
de volgende dag vanuit hun volkstuin een Rode Wouw 
boven de Noordzijderpolder. Deze winter overwinterde 
er nergens een Roodborsttapuit. De eerste van het 
seizoen verscheen pas op 11 maart (RD), de eerste 
lentedag. Die dag zong ook de eerste Tjiftjaf (CZ). 
Langs de zeetrekhut vloog de eerste Zwartkopmeeuw 
van het seizoen (PS). De zeetrektellers beleefden één 
van de slechtste voorjaren ooit. De warme periode aan 

het eind van de maand bracht wel vroege Grote Stern 
(24 mrt JD) en Visdief (23 mrt PS). Massale trek van 
Dwergmeeuwen bleef vrijwel uit, terwijl deze in andere 
jaren vaak al eind maart piekt. Met een op het oog niet 
zo gunstige westenwind, was 18 maart (JD, PS) een 
onverwachte topdag voor Rotgans (3433) en 
Wintertaling (794).  Dit waren waarschijnlijk vogels 
die, met de wind in de rug, laat in de nacht waren 
vertrokken uit wadden-gebieden in de monding van de 
Theems. De  Rotganzen, die langzamer vliegen, 
kwamen later in de ochtend door dan de Wintertalingen. 
Een goede dag was ook 23 maart met 2 Bruine 
Kiekendieven, 66 Kluten en een Roek (JD). In de 
laatste week van maart was er boven de duinen leuke 
trek: een Kruisbek op 21 (CZ) en 24 maart (PS), 3 
Appelvinken op 23 maart, een IJsgors op 23 maart 
(HV) en Barmsijzen (11 op 23 mrt CZ, 13 op 24 mrt 
PS). De deelnemers aan de excursie voor de 
natuurvriendenochtend bij boekhandel van der Meer 
(met de aanbieding van het 1000ste boek) zagen op 24 
maart een Velduil uit zee aan komen vliegen (HV). In 
de AWD vond Leo Schaap tijdens de 
broedvogelinventarisatieronde op twee lokaties een 
Kleine Bonte Specht (LS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maart  
In de eerste helft van de maart zette het zachte, maar sombere weer zich voort. We zagen maar 
weinig zon. Op de dagen dat de zon er wel doorkwam, zoals op 11 maart ,voelde het wel meteen als 
lente. Vanaf 19 maart werd het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar, met zonnige dagen 
waarbij de temperatuur soms al boven de 16 graden kwam.  

Kleine Bonte Specht        foto: © Leo Schaap 
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 Waarnemers 
AM Annelies Marijnis JE Jaap Engberts PV Pieter Verburg 

AG Adri de Groot JF Jaap Faber RD Rineke Dedding en  

AP Arno Piek JJ Jan Jacobs  Axel Duivenvoorden 

APl André van der Plas JM Jaap van der Marel RE Rob Erents 

AS Ab Steenvoorden JW John van der Woude RG Reinder Genuït 

CZ Casper Zuyderduyn JS Joost van der Sluijs RJa Richard Jansen 

HS Hans van Stijn JZw Johnny van der Zwaag RR René van Rossum 

HV Hein Verkade LS  Leo Schaap SH Sarah Humphrey 

ID Ineke van Dijk MW Maarten Wielstra WV Welmoed Vriend 

JD Jelle van Dijk PS Peter Spierenburg   

Bonte Strandloper  2 febr.   Foto: © Dennis van der Niet 

Witbuikrotganzen  5 febr.     Foto: ©  Joost van der Sluijs 
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Voor service en maatwerk! 
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KOM VOGELEN IN DE KAUKASUS 
 

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

Nederlandse gids. 
 

12 daagse Vogelreis 
Georgië 15 t/m 26 sep 2012  voor € 1.450,-  

(all-in, incl. tickets) o.a. kans op 27 soorten roofvogels  
 

Voorjaarsreis 30 april t/m 12 mei ‘13  
voor € 1.650,- (all-in, incl. tickets)  

o.a. kans op 200 soorten vogels  

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.strandloper.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



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.

Slowakije, wandeltocht door de Hoge Tatra     16-6 

Duitsland, korte kruidenreis in het Elbedal      16-6 

Duitsland, korte natuurfotografiereis Elbedal   20-6 

Polen, kanowandelreis Biebrza & Bialowieza     20-7 

Albanië, wandelen langs de Albanese Riviera   21-7 

Albanië, wandelen in de Albanese Alpen          28-7 

Polen, ontdek al wandelend noordoost Polen      3-8 

Schotland, wandelen op de Isle of Skye          10-8 

Engeland, wandelen in het Lake District          31-8 

Engeland, wandelen in het Lake District          21-9 

Rottumeroog, meerdaagse vogelexcursie       27-9 

Hongarije, Kraanvogelspektakel                   13-10 

Duitsland, korte natuurfotografiereis Elbedal 27-10 

    enkele groepsreizen

antiquariaat

Moby Dick
gespecialiseerd 

in natuurboeken

Schoolstraat 31

2202 HD Noordwijk

Tel. (071) 361 94 98 

www.mobydicknoordwijk.nl




