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Jan Verwey Natuurcentrum 
 

Het Jan Verwey Natuurcentrum is gevestigd in de bibliotheek van Noordwijk, Zilverschoon 20, 2201 SX 

Noordwijk. Onze uitgebreide natuurbibliotheek, die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe uitgaven, heeft hier 
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janverweycentrum@strandloper.nl 

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

10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de bijgesloten agenda. 
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Bij de voorplaat 
 

Blauwe bremraap 

foto Jelle van Dijk 

 

Voor het zien van de Blauwe bremraap moet je in juni een 

wandeling door De Zuid in Noordwijk aan Zee maken. Vooral na 

een regenrijk voorjaar zijn op veel plaatsen langs de 

Beethovenweg, waar deze foto genomen is, en de Dennenweg 

tientallen Blauwe bremrapen te zien. Helaas zijn nogal wat 

groeiplaatsen langs de Rembrandtweg verloren gegaan door 

'verfraaiing' van de berm met dennen en graszoden door 

particulieren.  

Bremrapen zijn planten zonder bladgroen. Ze krijgen hun 

voedingsstoffen via de wortels van hun 'gastheer'. In De Zuid 

parasiteert deze bremraap op het Duizendblad. Langs de Bosweg 

in Noordwijk aan Zee, waar ook vele tientallen Blauwe bremrapen 

te zien zijn, parasiteert deze soort op de Duinaveruit. 

De Blauwe bremraap is vooral te vinden op plaatsen waar de 

grond in het verleden is omgewoeld. Behalve in de duinen groeit 

deze soort ook in de bermen van de N206 bij Noordwijkerhout. In 

2017 bleek deze soort op Nieuw-Leeuwenhorst te groeien. De 

Blauwe bremraap is in ons land een zeldzame soort die vrijwel 

uitsluitend te vinden is bij de zeedorpen tussen Goeree en Bergen 

(NH). Buiten het duingebied zijn alleen enkele groeiplaatsen op 

rivierduintjes bekend. 

Jelle van Dijk 
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Activiteitenagenda 

  

Inloopochtenden 2018    

Zaterdag 2 juni  10.00 – 12.00 uur   

Zaterdag 7 juli  10.00 – 12.00 uur  

Zaterdag 4 augustus 10.00 – 12.00 uur  

Zaterdag 1 september 10.00 – 12.00 uur 

 

Inloopmiddag voor de jeugd 
zaterdag 2 juni  14.00 – 16.00 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-mailadres: 

jeugdnatuurclub@strandloper.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! 

De meeste binnenactiviteiten van de jeugdclub 

vinden plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum, 

Zilverschoon 20 in Noordwijk. 

 
Slootjesexcursie   
Zaterdag 16 juni 2018               

Tijd: 10.00 – 11.15 uur Plaats: Varkensboslaan 

(achter Offem) 

Wel eens ontdekt wat er zo al leeft in een slootje? 

Om daar achter te komen, gaan we samen met onze 

gids Wim Kuyper op onderzoek. Met een beetje 

geluk vangen we ook deze keer weer de grote 

waterkever of salamander, kleine stekelbaarsjes of de 

vreemd gevormde bloedzuiger.  

 

 
Garnalen vissen – foto: Annet de Willigen 

 
Op zoek naar zeediertjes  
Zaterdag 25 augustus 2018               

Tijd: 10.00 – 11.30 uur      Verzamelplaats: Kon. 

Astridboulevard strandafrit 5 

Ga mee op zoek naar zeediertjes: garnalen, visjes, 

heremietkreeftjes enz. De bedoeling is dat jullie een 

garnalennetje meenemen en zelf gaan vissen. We 

gaan ook gezamenlijk aan de slag met een 

kornet/sleepnet.  Voor emmers en reservenetjes wordt 

gezorgd. 

 

  

Slootjes excursie achter Offem – foto: Claire Schaap 

mailto:jeugdnatuurclub@strandloper.nl
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 Excursies 
Het algemene e-mailadres voor informatie over of 

aanmelden voor de excursies is: 

excursies@strandloper.nl   

 
Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen 
18, 19 of 20 juni 2018 

Tijd: 21.00 – 22.30u Plaats: Verkadeplein 

Noordwijk-Binnen 

Gierzwaluwen zijn het beste te zien op een mooie 

zomeravond. Maar het kan zo maar gebeuren dat op 

de afgesproken avond vrijwel niets te zien is 

vanwege slecht weer. Daarom een nieuwe opzet voor 

de gierzwaluwenwandeling. 

Opgeven bij Hein Verkade, liefst per e-mail via 

hein.verkade@hotmail.com 

Op zondag 17 juni bepaalt Hein welke dag het zal 

worden. Zij die zich hebben aangemeld, krijgen dan 

per e-mail bericht. Ook zal de gekozen datum 

vermeld worden op de website  www.strandloper.nl 

 
Coepelduynen   
vrijdag 6 juli 2018 

Tijd: 19.00 - 21.00u  

Plaats: ingang aan de Boerhaaveweg, Noordwijk aan 

Zee 

Wandeling door het noordelijke deel van de 

Coepelduynen. Dit duingebied staat bekend om de 

rijke flora van het zogenaamde zeedorpenlandschap. 

Door eeuwenlang gebruik vanuit Noordwijk aan Zee, 

zoals takken verzamelen en vee weiden, is hier een 

bijzonder landschap ontstaan.  

Bij deze wandeling letten we vooral op de flora met 

soorten als Nachtsilene, Beemdkroon en Welriekende 

salomonszegel.  

Opgave vooraf niet verplicht. 

 
   

Gierzwaluwdakpan – foto: Hein Verkade 

Coepelduynen met op de achtergrond de Estec –  foto: Joop de Leeuw 

mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:hein.verkade@hotmail.com
http://www.strandloper.nl/
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Sophiapolder   
zondag 12 augustus 2018. 

Tijd: 10.30u - 16.00u Plaats: vertrek vanaf 

parkeerterrein Duinwetering 

De Sophiapolder is een eiland in de Noord, de 

getijdenrivier tussen Dordrecht en Rotterdam. Het 

gebied wordt beheerd door het Zuid-Hollands 

Landschap. Een pontje vanuit Hendrik-Ido Ambacht 

zet je over naar het eiland. Omdat dit pontje alleen 

vaart tussen 12u en 17u, vertrekken we ongewoon 

laat. Op het eiland kan een wandeling van ruim 2 km 

worden gemaakt. Laarzen zijn niet nodig, maar bij 

regen is het pad modderig. Naast vogels als eenden 

en steltlopers maken we ook kennis met de flora van 

een zoetwater getijdengebied.  

Aanmelden bij Jos Zonneveld (062201708) of via 

excursies@strandloper.nl 

 Falsterbo   
5 - 9 september 2018 

Het meest zuidelijke puntje van Zweden is een van de 

beste plaatsen in Europa om de najaarstrek van 

roofvogels waar te nemen. Begin september zijn daar 

per dag tientallen tot honderden Wespendieven, 

Sperwers, Bruine Kiekendieven en Visarenden te 

zien. Daarnaast passeren in kleinere aantallen soorten 

als Slechtvalk, Boomvalk, Zeearend en Rode Wouw. 

Maar ook zangvogels zoals Gele Kwikstaart en 

Boompieper laten zich hier in grote aantallen zien. 

Langs de oevers van het schiereiland zien we veel 

soorten eenden en steltlopers. Kortom een prachtige 

omgeving om op relaxte wijze van trekvogels te 

genieten. We verblijven op camping Falsterbo 

Resort. Reserveren is daar niet nodig. Voor meer 

informatie zie de Strandloper van maart 2018 (pagina 

42) of neem contact op met Jelle van Dijk

(0713610833 of dijkboom@planet.nl).

Waddenexcursie Vlieland   
Vrijdag 5 oktober tot zondag 7 oktober 

Zie de aankondiging in deze Strandloper 

Sophia polder in de Noord –  foto: Google Maps 

Falsterbo  –  foto: website camping Falsterbo Resort 

mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:dijkboom@planet.nl
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Lezingen 
Elke laatste vrijdag van de maand in voor- en najaar, 

vindt een lezing plaats in het Jan Verwey 

Natuurcentrum, adres: Zilverschoon 20. Voor de 

vaste vrijdagavondlezingen geldt: 

  - De toegang voor leden is gratis. De 

zaal gaat open om 19.30 uur. Vol = vol. 

  - Niet-leden betalen € 5,- entree. 

Graag gepast betalen aan de deur. 

  - Reserveren is niet mogelijk. 

 
Wat beweegt de Grote Stern? 
Vrijdag 28 september 2018 

Aanvang: 20:00 uur       Plaats: Jan Verwey 

Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 

Elke zomer zijn ze langs de kust te vinden: Grote 

Sterns, iconische kustvogels, die broeden in een 

beperkt aantal grote kolonies langs de Nederlandse 

kust. Deze Rode-lijst-soort is met name van april tot 

september in ons land, alhoewel ook elk jaar een 

klein deel hier overwintert. De rest van het jaar 

verdwijnt de vogel naar (soms) verre oorden. Naast 

onze eigen vogels maakt ook een groot deel van de 

Grote Sterns uit andere West-Europese kolonies 

gebruik van onze wateren. Al met al beweegt de 

Grote Stern om zeer uiteenlopende redenen en 

volgens uiteenlopende strategieën. Vogelonderzoeker 

Ruben Fijn doet al jaren onderzoek naar de Grote 

Stern en neemt u mee in de wondere 

bewegingswereld van deze prachtige vogel. In zijn 

lezing maakt hij u deelgenoot van het leven van de 

Grote Stern en van de meest opmerkelijke resultaten 

van het onderzoek met ringen, tellingen vanuit het 

vliegtuig en technologische hoogstandjes als GPS-

loggers, waarmee in groot detail de bewegingen van 

vogels kunnen worden vastgelegd. Nederlandse 

sterns, die jaar na jaar terugkeren naar dezelfde 

overwinteringsplek, 16.000 km hier vandaan, maar 

die ook feilloos hun prooidieren in de ondiepe 

kustzone kunnen vinden. Kom u verwonderen tijdens 

deze lezing! 

 

 
Foto: Leo Jalink 

 
Paddenstoelen zoeken op de Noordpool  
Vrijdag 26 oktober 2018 

Aanvang: 20:00 uur       Plaats: Jan Verwey 

Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 

Leo Jalink doet al ruim 30 jaar 

paddenstoelenonderzoek in poolgebieden zoals 

Spitsbergen, 

Alaska en 

Groenland. In 

2015 nam hij 

deel aan de 

grote 

Nederlandse 

poolexpeditie 

naar 

Spitsbergen.  

Leo vertelt aan 

de hand van 

mooie foto’s met veel enthousiasme over het werken 

in de barre kou op de arctische toendra, over 

ontmoetingen met ijsberen en andere dieren, over de 

rijkdom aan soorten en vormen paddenstoelen in het 

noordpoolgebied en over het bijzondere landschap. 

Deze avond ligt de nadruk op de expeditie van 2015. 

Eerdere expedities komen ook aan de orde. 

 

 

 

 Foto: Leo Jalink 

 

Kolonie Grote Sterns     foto: Ruben Fijn 
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Bestuursmededelingen  juni 2018 
 
Een nieuwe lente, een nieuwe Flora van de 

Duin- en Bollenstreek. Op 13 april werd in het 

Jan Verwey Natuurcentrum feestelijk het eerste 

exemplaar van “van Aardaker tot 

Zwanenbloem” aan de burgemeesters van 

Noordwijk en Noordwijkerhout uitgereikt. 

Voorzitter Jaap Eisenga sprak in zijn inleiding 

een woord 

van dank uit 

aan de 

auteurs, Jelle 

van Dijk en 

Hans van 

Stijn. Een 

boek waar de 

vereniging 

met trots naar kan 

kijken. Aan de 

burgemeesters en 

wethouders deed 

Jaap Eisenga een 

oproep om de 

natuur (één van de 

zeven sterren van 

de gemeente) 

vooral te laten stralen. We moeten zuinig zijn op de 

natuur in en rond ons dorp. Als opvolger van de in 

1978 en 1994 verschenen Flora ligt er nu een prachtig 

boek van 288 pagina’s, dat van A tot Z de wilde 

planten beschrijft in een gebied dat ook de 

landgoederen in Warmond, Sassenheim, Lisse en 

Hillegom omvat.  

Daarna was het woord aan de schrijvers. Hans van 

Stijn vertelde dat de geschiedenis van de Flora  terug 

gaat tot de Flora Leidensis uit 1840. Sommige 

planten uit die Flora blijken nog steeds op dezelfde 

plaatsen voor te komen. Hans is verantwoordelijk 

voor de interviews met floristen uit de streek, van 

jong tot oud, zoals Ees Aartse, Mart Gielen, Maarten 

en Wim Langbroek, Casper Zuyderduyn en Wil 

Tamis. 

Jelle van Dijk behandelde achtereenvolgens de 

verschillende landschapstypes die beschreven 

worden: duinen, bossen, bollenvelden, graslanden, 

langs de waterkant en de woonomgeving. Hij besloot 

met de wens dat door het verschijnen van dit boek 

meer mensen zullen genieten van de rijke en 

gevarieerde flora van onze regio en dat dit zal leiden 

tot waardering en bescherming van alles wat leeft en 

bloeit en ons altijd weer boeit. In deze Strandloper 

leest u waar en hoe u dit boek kunt kopen, voor de 

speciale ledenprijs van € 15,-  Ook geschikt als 

cadeau voor natuurminnende vrienden en familie. 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 maart 

heeft het bestuur afscheid genomen van Anneke 

Swanen. Zij heeft zich negen jaar als bestuurslid 

ingezet, vooral voor de publiciteit rondom lezingen 

en excursies. Daarnaast was ze contactpersoon in de 

samenwerking met de Bibliotheek Bollenstreek. 

Bij het verschijnen van het boek “Tussen Tulpen en 

de Zee” in 2011was ze de coördinator van de 

verspreiding van het boek naar de diverse 

boekhandels. Jaap Eisenga bedankte haar hartelijk en 

overhandigde haar als blijk van waardering een mooi 

boeket. “Noodgedwongen” blijft Jaap Eisenga zijn 

voorzittersfunctie nog even ad interim vervullen, 

omdat er nog geen opvolger gevonden is. Het bestuur 

wordt wel aangevuld met Annelies Marijnis, die een 

deel van de taken van Anneke Swanen overneemt. 

Petra Sonius stelde zich nog voor een tweede termijn 

van drie jaar beschikbaar. Het bestuur kon tevreden 

terugkijken op een financieel gezond verenigingsjaar, 

met vele activiteiten en een ledental dat nog nooit zo 

hoog is geweest: 653 

 

De Auteurs met de 2 burgemeesters –  foto: Piet Broekhof 

Dankwoord voor Anneke Swanen  –  foto: George Hageman 



De Strandloper 50e jaargang nummer 2, juni 2018  9 

 
Strandhuisje  –  foto: George Hageman 

Er zijn ook punten van zorg. In de eerste herziening 

Bestemmingsplan Strand, Zee en Duin van de 

gemeente Noordwijk is te lezen dat de gemeente bij 

de Langevelderslag “de unieke natuur- en 

rustbeleving wil versterken door het toestaan van 

strandhuisjes”. Het Kustpact, dat de gemeente mede 

heeft ondertekend, is juist tot stand gekomen als een 

breed gedragen actie tegen verdere uitbreiding van 

het aantal strandhuisjes. Jelle van Dijk heeft namens 

de Adviesraad voor Natuur, Milieu en Natuurlijke 

Hulpbronnen een kritische reactie opgesteld. Onze 

vereniging heeft zich altijd op het standpunt gesteld: 

alleen activiteiten op het strand voor de boulevards 

en rust en ruimte op de stille delen van het strand, 

inclusief Duindamseslag en Langevelderslag.  

 

Op het Westeinde in 

Noordwijkerhout 

broedt al jaren een 

kolonie 

Huiszwaluwen in 

kunstnesten onder de 

dakgoten van een 

huis. De bewoners, 

de familie 

Duivenvoorden, 

bemerkten dat er 

tekort aan 

nestgelegenheid 

ontstond en kwam 

op het idee een 

huiszwaluwentil te 

plaatsen. Met 

financiële steun van 

Vogelbescherming Nederland en de Nationale 

Postcode Loterij en met hulp van onze vereniging, is 

op 31 maart de zwaluwentil feestelijk geplaatst. In 

april en mei komen de eerste Huiszwaluwen terug uit 

hun overwinteringsgebieden ten zuiden van de 

Sahara. Ze zoeken hun vertrouwde nestplekjes onder 

de dakranden weer op. Helaas is het aantal 

Huiszwaluwen in Nederland met maar liefst 80% 

afgenomen sinds 1970. De achteruitgang hangt 

vermoedelijk samen met de sterke afname van zijn 

voedsel, vliegende insecten, in de afgelopen 

decennia. Hetzelfde geldt voor de beschikbaarheid 

van nestmateriaal en nestlocaties. De Huiszwaluw 

kan daarom wel wat hulp gebruiken. 

2018 is door Vogelbescherming Nederland uitge-

roepen tot het jaar van de Huiszwaluw. Hij staat op 

de “rode lijst”. Op veel plaatsen in Nederland wordt 

extra onderzoek gedaan bij de nesten van 

Huiszwaluwen, om beter inzicht te krijgen in het 

broedsucces van deze vogel en waardoor dit wordt 

bepaald. Ook bij deze zwaluwentil zullen de nesten 

worden gevolgd. 

 

 
Gierzwaluwentellers! –  foto: Ineke van Dijk 

 

Ook de Gierzwaluwen zijn terug uit Afrika en gieren 

op zomerse avonden weer door het luchtruim boven 

Noordwijk. De groep gierzwaluwentellers, onder 

leiding van Hein Verkade, is weer begonnen met het 

inventariseren van de nest/invliegplaatsen van de 

Gierzwaluwen in het dorp. Om herkenbaar te zijn 

voor dorpsgenoten dragen de tellers sinds kort 

blauwe kleding met opschrift “vogelonderzoek 

Noordwijk”, zodat men weet waarom ze naar daken 

De huiszwaluwentil – foto: GH 
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en goten staan te turen. Dat voorkomt onbegrip 

en misverstanden en zorgt zelfs voor een 

belangstellend praatje. Voor belangstellenden is 

er een gierzwaluwenwandeling, afhankelijk van 

het weer op 18, 19 of 20 juni. Zie de 

aankondiging op het groene inlegvel. 

 

In april is er weer een cursus Vogelzang 

gegeven. De cursus werd zoals vanouds 

gegeven door Dineke Kistemaker en bestond uit 

drie theorieavonden en drie ochtendexcursies: 

naar het Leeuwenhorstbos en 2x naar de 

Amsterdamse Waterleiding Duinen. Aan het 

eind van de cursus konden de 28 deelnemers de 

zang van de meest algemene bos- en duinvogels 

herkennen. En nu de paden op, de lanen in!  

Een aantal oud-cursisten is inmiddels verder 

geschoold om broedvogels te inventariseren, eerst 

samen met ervaren tellers, later zelfstandig. Een 

welkome aanvulling voor de groep van BMP-tellers 

(BMP = Broedvogel Monitoring Project). 

 

In 2018 wordt geprobeerd, met inzet van honderden 

amateur-specialisten, de biodiversiteit van het 

Nationaal Park Hollandse Duinen zichtbaar te maken. 

Het 5000-soortenjaar zorgt er niet alleen voor dat 

meer mensen dan ooit naar de natuur in Nationaal 

Park Hollandse Duinen kijken, maar leidt ook 

tot aandacht voor allerlei ‘vergeten’ dier- en 

plantengroepen. Slakken, paddenstoelen en 

insecten krijgen vaak minder aandacht dan 

vogels en zoogdieren, maar zijn cruciaal voor 

het slagen van het 5000-soortenjaar. De extra 

aandacht voor deze groepen heeft ervoor 

gezorgd dat half mei al de grens van 3000 

soorten is bereikt. Onder de verzamelde 

gegevens zitten veel waarnemingen die voor de 

beheerders van belang zijn. Minder belangrijk 

voor beheer, maar wel reuzeleuk, zijn de nieuwe 

soorten voor Nederland die gevonden zijn. In 

het groot-inventarisatieweekend van 25-27 mei 

hoopt men met vele amateur-specialisten de 

4000 grens te passeren. Op naar de 5000 

soorten! 

 

De educatieve werkgroep heeft het druk gehad. In 

de maand maart werden in drie weken 250 kinderen 

in het Jan Verwey Natuurcentrum ontvangen. 

Gelukkig waren er voldoende braakballen (> 600) om 

door alle kinderen uit te laten pluizen. 

De jeugdnatuurclub (23 kinderen!) hield zich op 17 

februari ook bezig met uilenballen, altijd spannend 

wat voor botjes of tandjes erin zitten. Na ruim een 

uur werden alle botjes opgeplakt, handen gewassen 

en werden de ouders weer verwelkomd met 

enthousiaste verhalen. 

Zaterdagmiddag 24 maart verzamelden 16 kinderen 

zich voor de excursie naar Sterrenwacht Foucault in 

De Zilk. Daar aangekomen stond de zonnekijker al 

opgesteld; nu de zon nog .. Helaas liet die verstek 

gaan. Binnen was er een hele mooie presentatie op 

groot scherm over de Melkweg, waar onze aardbol 

maar een piepklein stipje in is. De boodschap was 

duidelijk: wees zuinig op dit kleine aardbolletje. 

Jammer genoeg kwam er geen zon, maar er is een 

afspraak gemaakt in juni op een zonnige dag nog 

eens terug te komen.  

Braakballen uitpluizen – foto: Mariska de Graaff 

Sterrenwacht Foucault –  foto: Annet de Willigen 
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Op zaterdagochtend 24 februari vertrok een groep 

van 11 personen voor een excursie naar de vogelplas 

Starrevaart en het weidevogelreservaat De Wilck. 

Het had de voorgaande nacht redelijk gevroren,  dus 

het was afwachten in hoeverre de plas dichtgevroren 

zou zijn. Gelukkig viel dit door de harde noordoosten 

wind erg mee. Door de telescopen zag men goed de 

Pijlstaarten, Slobeenden en grote groepen Smienten, 

die regelmatig opvlogen. Daarnaast zaten er 

natuurlijk Grauwe- en Canadese ganzen. Vóór de 

schuilhut zat een Zwarte Ibis met zijn kop in de 

veren. Vanuit de vogelkijkhut was er goed zicht op 

o.a. Brilduiker en de grote groep Smienten die 

dichtbij de hut zwommen. De Roerdomp die hier de 

laatste tijd veel gezien is, liet het echter afweten. 

Vervolgens naar De Wilck gereden. Ook hier veel 

Smienten die, vanuit de auto, op korte afstand zeer 

goed waarneembaar waren. Hier werden nog enkele 

dichtbij langs vliegende Grote Zilverreigers gezien. 

In totaal niet veel soorten waargenomen, maar door 

het mooie winterse weer was het toch een geslaagde 

excursie. 

 

De excursie op zondag 18 maart naar Poelgeest werd 

vanwege het geringe aantal aanmeldingen en het 

ijzige weer afgelast. 

 

Op zaterdag 14 april namen 16 mensen deel 

aan een wandelexcursie naar het Koningshof, 

een mooi gevarieerd landgoed en duingebied 

van Natuurmonumenten. Het is onderdeel van 

het Nationaal Park Zuid-Kennemerland en 

ligt bij Overveen. Rondom het uit rode steen 

opgetrokken landhuis zijn veel stinzenplanten 

te vinden: Stengelloze en Slanke sleutelbloem 

(Primula), Trompetnarcis en Wilde narcis, 

Vingerhelmbloem en het zeldzame 

Armbloemig look (gewone variëteit). Verder 

op een open plek in het dennenbos trof men 

zeer zeldzaam en vrijwel nergens anders 

voorkomend: Kleine ereprijs en 

Trosglidkruid, maar beiden nog niet in bloei. 

Onderweg genoot men van het luide gezang van de 

verschillende bosvogels: Winterkoning, Zanglijster, 

Boomklever, Roodborst, Koolmees. Verder werden 

de Zwarte Mees, Glanskop en Fitis gehoord en zag 

men prachtig gekleurde Goudvinken. In het loofbos, 

met vele Beuken en een roffelende Grote Bonte 

Specht, stond het Rood peperboompje in bloei, dat 

verder alleen in Zuid-Limburg groeit. Al met al een 

heerlijke wandeling door dit prachtige duingebied. 

Op zaterdag 12 mei was er een excursie naar een 

nieuwe bestemming: de Zouweboezem, bij Ameide. 

Gab de Croock en Jos Zonneveld hadden dit gebied 

verkend en op de agenda gezet. Een twintigtal 

vogelaars had zich aangemeld, met het vooruitzicht 

om Zwarte Sterns en Purperreigers te zien. De Zwarte 

Sterns lieten zich prachtig bekijken, de Purperreigers 

vlogen nu en dan op enige afstand over. De show 

werd gestolen door een Bosrietzanger die al zingend 

mooi in beeld kwam. Verder viel er volop te genieten 

van o.a. Bruine Kiekendief, Rietgors, Blauwborst, 

Rietzanger en Snor. Een bezoek alleszins waard. 

Tevreden aanvaardde men dan ook de terugreis, een 

uurtje rijden naar Noordwijk. 

 

  

Excursie Starrevaart en  De Wilck  –  foto: George Hageman 

Excursie Koningshof  –  foto: Jelle van Dijk 

Excursie de Zouweboezem  –  foto: George Hageman 
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De laatste twee lezingen van het seizoen mochten 

zich verheugen in een grote belangstelling. 

Op 23 februari was het woord aan Rogier van Vugt, 

lid van onze vereniging, florist en kenner van wilde 

orchideeën. Hij nam ons mee naar de “echte” natuur 

van Tenerife en Madeira, op zoek naar uitgestorven 

gewaande orchideeën. Met zijn verhaal over deze 

spannende zoektocht wist hij de zaal te boeien en te 

amuseren. De lezing werd verlucht met mooie foto’s, 

waarbij Petra Sonius de vogels van de eilanden 

prachtig in beeld bracht, zoals de Blauwe Vink, de 

Griel en de Westelijke Kraagtrap. 

Op 23 maart, na de algemene ledenvergadering, was 

het de beurt aan onze Katwijkse natuurkenners Gerrit 

van Ommering en Gijsbert van der Bent. De 

dubbelpresentatie ging over Berkheide, het 

duingebied tussen Katwijk en de Wassenaarse Slag. 

In 2017 verscheen het boek “Bijzonder Berkheide”, 

waarvan zij beiden eindredacteur zijn. De lezing gaf 

een mooi beeld van de geschiedenis, de bedreigingen 

en de schoonheid van dit ooit nagenoeg vergeten 

duingebied. 

 

In het kader van de Boekenweek 2018, dat als thema 

“natuur’ had, was er op zondagochtend 11 maart in 

het Cultuur Café van Boekhandel van der Meer een 

Boekenweek Talkshow Vroege Vinken, waaraan 

landelijke coryfeeën als Nico de Haan, Monica 

Wesseling en Kees Camphuysen deelnamen, naast 

onze eigen Hein Verkade en boswachter Mark Kras 

van Hollands Duin. Het programma is op een later 

moment uitgezonden via RTV Katwijk en de 

Bollenstreek Omroep en online terug te zien. 

 

Op 21 april was er weer veel animo voor de 

Boerenmarkt op Veldzicht. Wil Heemskerk 

bemande een kraam van onze vereniging, 

ondersteund door Robert Sluijs en Jaap Eisenga. Van 

de nieuwe Flora van de Duin- en Bollenstreek 

werden 13 exemplaren verkocht. 

 

Namens het bestuur, 

 

George Hageman, secretaris 

 

Madeira tussen de hoogste pieken  –  foto: Rogier van Vugt 

Hein Verkade op de Cultuur Café Boekenweek Talkshow “Vroege Vinken”  –  foto: Petra Sonius 
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Strandloper Archief Digitaal 
 
In maart 1969 verscheen de eerste Strandloper als een gestencild contactorgaan van de Vereniging. In de loop van de jaren 

is de uitgave steeds verder geprofessionaliseerd, vooral door toedoen van de computer en de beschikbaarheid van digitale 

technieken. Sinds maart 2012 is het blad volledig in kleur. Vanaf 1990 is de Strandloper ook digitaal te lezen via de website. 

Sommige leden ontvangen het blad niet meer op papier, maar lezen het online. 

Een werkgroep binnen de vereniging (Hein Verkade, Gab de Croock, Kees Erkelens) is bezig oude Strandlopers te 

“digitaliseren”, zodat ze ook online te raadplegen zijn. Dat is waardevol voor het historisch archief van de vereniging, maar 

opent ook de mogelijkheid bepaalde artikelen ter beschikking te stellen aan de website www.natuurtijdschriften.nl die in 

beheer is bij Naturalis. 

Door noeste arbeid van Kees Erkelens en Gab de Croock is inmiddels een groot deel van de oude Strandlopers online in te 

zien. Alle nummers vanaf 1990 zijn nu te raadplegen via de website, onder het kopje “publicaties” - ons archief. Neem eens 

een kijkje en verwonder u over de pennenvruchten en waarnemingen van vele (oud)leden. Bijzonder leuk zijn ook de 

specials over Gierzwaluwen (april 2005) en de jubileumnummers bij het 40- en 50-jarig jubileum van de vereniging.  

De werkgroep is nu bezig met de edities van vóór 1990, wat veel tijd vraagt, omdat dit getypte en gestencilde nummers zijn, 

die moeilijk in te scannen zijn. Monnikenwerk, maar zeer waardevol voor de geschiedenis van de vereniging en voor het 

raadplegen van oude onderzoeksgegevens.  

http://www.natuurtijdschriften.nl/
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WADDENWEEKEND 2018 
 
Het jaarlijkse waddenweekend gaat dit jaar naar het bij 

vele geliefde eiland Vlieland.  

Onze vaste accommodatie ’t Westend wordt verbouwd tot 

appartementen, hier kunnen we helaas geen gebruik meer 

van maken. Met de Vliehorst als nieuwe accommodatie 

hopen we een goed alternatief gevonden te hebben.  

Doordat we met een nieuw onderkomen werken, is het 

‘vaste’ weekend ook veranderd.  

 

We verblijven op Vlieland van vrijdagmiddag 5, tot 

zondagavond 7 oktober.  

 

De Vliehorst ligt dicht bij het dorp, maar meer in het bos. 

Opnieuw dus een goede uitvalsbasis om het eiland te 

verkennen. Dit gebeurt te voet en op de fiets. Wat soorten 

betreft is oktober vaak beter, dus wat dat betreft is er hoop 

dat de wijziging wellicht een verbetering is! 

 

We vertrekken vrijdag aan het begin van de middag en 

hopen zondagavond weer thuis te zijn. Voor het weekend 

worden fietsen gehuurd, er wordt gezamenlijk gekookt en 

gegeten.  

 

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.  

Al jaren wordt, op een gezellige manier, fanatiek gepoogd 

om het aantal waar te nemen vogelsoorten de 100 te laten 

passeren. Iets waar we nu, na een dipje vorige editie, dit 

jaar toch weer in moeten slagen! 

 

Op zaterdag wordt gefietst richting de Kroonspolders. 

Onderweg wordt bij bosschages die in de luwte liggen 

gestopt om Grauwe en of Bonte Vliegenvangers te spotten.  

De Kroonspolders zelf zijn schitterend gelegen. De 

wandeling over de dijk, die de polders van het wad scheidt, 

geeft een prachtig overzicht van het gebied en goed zicht 

op de vele soorten die hier foerageren en rusten. Hier 

kunnen zeker leuke waarnemingen worden gedaan. Op 

zondag wordt in kleinere sub-groepjes het eiland verder 

verkend. Het eiland heeft bossen, duinvalleien, polders en 

heide. Deze variatie aan landschappen maakt het eiland 

zeker de moeite van een bezoek waard.  

 

U begrijpt dat het jaarlijkse waddenweekend 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  

€ 110,- op rekeningnummer NL39INGB0002573795 ten 

name van Vereniging v Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk onder vermelding van Waddenexcursie 2018 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) 

Ook voor andere informatie kunt u uw vragen via 

onderstaand e-mailadres stellen. 

excursies@strandloper.nl  Nadere informatie over o.a. het 

reisschema ontvangt u kort voor vertrek. 

 

Tot ziens in oktober! 

 

Ruurd Eisenga 

Julianastraat 3, 2202 KA Noordwijk  

excursies@strandloper.nl 

Waddenweekend 2016 Vlieland   foto: George Hageman          

 

mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:excursies@strandloper.nl
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Nieuw boek verschenen: Flora van de Duin- en 
Bollenstreek! 

 
Jelle van Dijk 

 

Na jaren van voorbereidend veldwerk, het selecteren 

van foto's en het schrijven van teksten was het dan zo 

ver. Op 13 april 2018 ontvingen de burgemeesters 

van Noordwijk en Noordwijkerhout in het Jan 

Verwey Natuurcentrum uit handen van Hans van 

Stijn en Jelle van Dijk de eerste exemplaren van ons 

nieuwe plantenboek.  

Met de titel "van Aardaker tot Zwanenbloem" 

geven de schrijvers aan dat dit boek een compleet 

overzicht (van A t/m Z) wil geven van wat er groeit 

en bloeit in de Duin- en Bollenstreek. Daarbij gaat 

het om ruim 1200 soorten! Natuurlijk zorgen de 

duinen voor een flinke bijdrage aan dit getal, maar 

meer dan de helft wordt aangedragen door wat er 

groeit in de bossen van de landgoederen, op de 

braakliggende terreinen en in het straatmilieu van de 

dorpen. 

Het boek telt 288 pagina's op A4-formaat en is 

geïllustreerd met ruim 600 foto's waarop ruim 500 

soorten zijn afgebeeld. Na de inleiding waarin de 

soortenrijkdom (biodiversiteit) per landschapstype 

wordt aangestipt volgt een hoofdstuk over historische 

gegevens. Zo wordt ingegaan op de Flora Leidensis, 

uitgegeven in 1840. In dit boek, nu ook op het 

internet in te zien, worden veel vondsten uit onze 

regio genoemd. Die waarnemingen geven ook een 

aardige indruk van het 

landschap in die dagen. 

Zo beschrijven 

Molkenboer & Kerbert 

de gevarieerde 

onkruidflora in de 

graanvelden bij 

Rijnsburg en Katwijk aan 

den Rijn. Hierna komen 

de wandelingen van Frits 

van Eeden (de vader van 

de bekende schrijver 

Frederik van Eeden) uit 

het eind van de 

negentiende eeuw aan 

bod. Vanuit Haarlem 

maakte hij wandelingen 

waarbij hij ook het 

Langeveld bereikte. Het 

moet een lustoord voor 

wilde planten zijn 

geweest! Natuurlijk 

passeert in dit hoofdstuk 

ook de bekende 

Noordwijkse florist meester De Boer, over wie eerder 

in "de Strandloper" een artikel verscheen. 

Hierna volgt een serie hoofdstukken over de 

kenmerkende landschappen van de regio: duinen, 

bossen, graslanden, bollenvelden, waterkanten en 

bebouwd gebied. Recente ontwikkelingen die van 

invloed zijn op de wilde flora worden hierin 

toegelicht. In het hoofdstuk over de eigen 

woonomgeving wordt ondermeer ingegaan op het 

straatonkruid, de verwilderde tuinplanten en de flora 

in wegbermen en op braakliggende terreinen. 

Bijzonder voor een boek over wilde planten is de 

paragraaf waarin de campingflora aan bod komt. Op 

campings blijken verrassende soorten te groeien die 

tot voor kort nog niet in ons land bekend waren! 

Het tweede deel van het boek (hoofdstuk 9) bestaat 

uit een systematisch overzicht van alle soorten die na 

1980 in onze regio zijn aangetroffen. De beknopte 

teksten geven informatie over de talrijkheid en het 

voorkeursbiotoop. Ook opmerkingen over afname of 

toename zijn hier te vinden. Met symbooltjes wordt 

aangegeven of de betreffende soort in deze eeuw niet 

meer gevonden is en ook of de soort op de Rode Lijst 

van bedreigde plantensoorten staat. In het register 

zijn alle gevonden soorten opgenomen met 

vermelding van de pagina waarop ze in hoofdstuk 9 

besproken zijn. Van sommige soorten is alleen de 

Latijnse naam vermeld, omdat die soorten zich recent 

Duinviooltje april 2014 AW-duinen –  foto: Jelle van Dijk 
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in ons land hebben gevestigd en daarom nog geen 

officiële Nederlandse naam gekregen hebben. 

Verspreid door het boek zijn interviews met 

liefhebbers van wilde planten opgenomen. Daarbij 

komen oudgedienden als Ees Aartse en Mart Gielen 

aan het woord, maar ook aanstormende talenten als 

de Katwijkse gebroeders Langbroek. Naast deze 

interviews zijn kaderteksten met als thema "Plant van 

de maand" in het boek opgenomen. Dat begint met de 

Gaspeldoorn in januari en eindigt met de Tongvaren 

in december. 

 

Het spreekt eigenlijk vanzelf dat dit boek voor iedere 

natuurliefhebber de moeite waard is om aan te 

schaffen. De Bollenstreek is terecht beroemd om de 

kleurige bollenvelden, maar er is nog zoveel meer te 

zien op het gebied van planten. 

In de boekhandel kost het boek € 24,95. Voor onze 

eigen leden bedraagt de prijs slechts € 15! 

Die ledenprijs geldt ook als men meer boeken koopt 

om aan vrienden en familieleden te geven. Sommige 

leden hebben daar al enthousiast gebruik van 

gemaakt. Zo waren er twee leden die tezamen 12 

boeken aanschaften! Anderen kochten er twee of 

drie.  

De meeste leden van onze vereniging kochten tot nu 

toe echter nog helemaal geen boek! Daar moet 

natuurlijk snel verandering in komen. Bij het bepalen 

van de oplage is het bestuur uitgegaan van een ruime 

afname door de eigen leden. 

De speciale ledenprijs geldt alleen als het boek wordt 

opgehaald in het Jan Verwey Natuurcentrum tijdens 

een inloopochtend of een lezingenavond. Ook tijdens 

een excursie kan het boek voor de gereduceerde prijs 

worden aangeschaft. Bovendien zijn er enkele 

afhaaladressen. 

 

Dagkoekoeksbloem mei 2017 Nieuw-Leeuwenhorst  –  foto: Jelle van Dijk 



De Strandloper 50e jaargang nummer 2, juni 2018  17 

Het boek kan voor € 15 worden afgehaald op de volgende adressen:  

Jaap Eisenga - Bremkant 46 2203 NG Noordwijk-Binnen (071-3612274) 

George Hageman - van Struykstraat 27 2203 HC Noordwijk-Binnen (071-3617510) 

Jelle van Dijk - Leendert Hellenberghof 32 - 2202 XT Noordwijk aan Zee (071-3610833) 

Sam van der Mey - Voorhouterweg 75A 2231 Rijnsburg (071-4030522) 

Annet de Willigen - Albert Plesmanlaan 22 2171 RE Sassenheim (0252-221760) 

Annelies Marijnis - Hercules 157 2221 MB Katwijk-Noord (071-4025425) 

 

Wilt u meer dan één boek kopen, dan kan de bestelling gratis bij u worden thuisbezorgd indien u in de 

Bollenstreek woont. Neem in dat geval contact op met Jelle van Dijk. 

 

Het boek kan ook per post worden toegezonden  

Hiervoor moet u € 21,50 overmaken op bankrekening: NL39INGB0002573795 

ten name van Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 

Vragen over betaling en verzending kunt u richten aan: 

Robert Sluijs  e-mailadres: penningmeester@strandloper.nl 

 

Boekhandels 

Natuurlijk kunt u ook naar een regionale boekhandel gaan om daar het boek te kopen, bijvoorbeeld omdat u na 

een verjaardag met een stapeltje boekenbonnen zit. 

Bij de volgende boekhandels is het boek voor € 24,95 te krijgen: 

Van der Meer   Noordwijk-Binnen 

BRUNA   Noordwijk-Binnen 

Wagenaar & Van Halem Noordwijkerhout 

De Vries   Haarlem 

Van Stockum   Leiden 

Rijnlandse Boekhandel  Oegstgeest 

De Kler    Oegstgeest 

Primera    Voorhout 

Wagner    Sassenheim 

Grimbergen   Lisse 

Readshop   Hillegom 

Readshop   Rijnsburg 

Readshop   Katwijk  

Het Baken   Katwijk 

Franse silene 29-05-2016 Gravendijck  –  foto: Jelle van Dijk 
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Tiffany Gierzwaluw 
 
Annelies Marijnis 

 

Het is 25 jaar geleden dat Hein Verkade begon met 

het 1 x per 5 jaar tellen van Gierzwaluw 

invliegplaatsen in Noordwijk. Dit jaar is het weer 

zover en wordt een groot deel van Noordwijk Binnen 

geïnventariseerd op "Stienkrijters" zoals ze in 

Noordwijk worden genoemd. Eigenlijk is Hein elke 

zomer wel druk bezig om nieuwe nesten van 

Gierzwaluwen te zoeken voor de volgende officiële 

telling. Vanwege dit 25-jarig jubileum leek het de 

Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Noordwijk een goed idee om alle vrijwilligers, die 

helpen met het tellen van de Gierzwaluw 

invliegplaatsen, herkenbaar te maken voor de 

Noordwijkers. Dat is gelukt in de vorm van een pet 

met een Gierzwaluw afbeelding en kleding met de 

tekst Vogelonderzoek Noordwijk. De enthousiaste 

medetellers vonden het een leuk idee om Hein als cadeau een Tiffany Gierzwaluw te overhandigen, gemaakt 

door Piet Chris van Dijk.  

Op 14 mei is, met het in ontvangst nemen van de kleding en het cadeau, de telling 2018 officieel begonnen. Wij 

hopen op veel oude en nieuwe invliegplaatsen van deze mooie vogel. 

 

 

Het vogelonderzoekteam – foto Ineke van Dijk 

De Tiffany Gierzwaluw 
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Belevenissen in onze tuin in Noordwijk 
 
A.J.M. Schipperijn 

Wij hebben hier in Noordwijk aan de Leeuwenhorstlaan 

een mooie tuin. Met een nagemaakt bosje, zoals bossen er 

behoren uit te zien. Laagblijvende kruipende 

gewassen, zoals Maagdenpalm en hier en daar wat 

Daslook, maar helaas ongewild vreselijk genoeg: ook 

Zevenblad.  

Daarboven strekt zich wat laagblijvend gewas uit met een 

7-tal soorten varens en laag blijvend struikgewas, 

waaronder de mooie Tuinfuchsia (oorspronkelijk uit Zuid-

Amerika, zoals Chili), Peperboompje en hoog 

opschietende varens zoals Stekelvarens. En heesters die als 

een soort laag bladerdak-geboomte dienen. Zoals de 

winterbloeiende Fatshedera, en wat Klimop (in diverse 

kweektypen) tegen de erfscheidingen. En een paar 

boomsoorten die heel hoog kunnen worden zoals 

Eucalyptus en de Hemelboom (tja, tijdens megalomane 

momenten verzin je weleens wat (tropisch oerwoud; je 

blijft wel lachen). Het resultaat van alles is wel een tuin, 

die met de voortuin erbij, meer dan 170 soorten planten 

omvat. 

 Ga daar maar eens tegen wintertijd zo rondom 14.00 uur 

wat vogelvoer her en der neerzetten, netjes in schoteltjes. 

Dat vogels eigenlijk bij het eten slabbetjes nodig hebben, 

wordt duidelijk na het aanschouwen van de puinzooi die 

zij achterlaten. Overal zaden. Minder leuke schattige 

veldmuisjes (nou ja). En wel wat erger tijdens 

rioleringswerkzaamheden maanden geleden in de buurt. 

Toen had ik de zeer twijfelachtige eer een heel rattengezin 

van 7 dieren te mogen opruimen (hulp van de gemeente 

hierbij: forget it; kastje - muurtje adviezen). Ik had er op 

een gegeven moment schoon genoeg van (want je 

vermoordt er mede MAMMALIA). En familie, die 

evolutionair toch wel aan de wieg van onze eigen species 

staat. Beetje meer respect had ik dus moeten opbrengen. 

Maar ja: ratten als logees! Niet zo’n lekker idee. Gestopt 

dus met bijvoeren. Ook riskant voor onze broedvogels. 

 

Met grote regelmaat houden wij een inventarisatie van de 

broedvogels in onze tuin. Merels mannen en vrouwen, 

Zanglijster, Koolmezen, Staartmezen (zelfs een maal 

nestelend), Pimpelmezen, Heggenmussen (vele), 

Roodborstjes, Winterkoninkjes (die, wanneer je ze in je 

tuin ziet rondrennen, even aan muisjes doen denken), 

Halsbandparkieten, Houtduiven en Turkse Tortels, 

Groenlingen, Kauwtjes, meerdere van die mooie vinkjes 

en, meer dan in vorige jaren, Fitissen. Met verder het zicht 

op een reuzennest van Eksters bij onze achterburen. 

In de loop van de jaren hebben wij wel wat rare snuiters 

gezien. Tegenwoordig veel meer Kleine Bonte Spechten. 

Enkele jaren geleden, jaren achtereen Houtsnippen! Een 

had zich doodgevlogen tegen onze serreramen 

(determinatie: de heer Jelle van Dijk) en een niet geringde 

Japanse Nachtegaal die ons een heel jaar dwars de winter 

door plezier deed met zijn aanwezigheid. Op de 

schoorsteen van onze achterburen: een Nijlgans. En op het 

dak van dezelfde achterburen: Blauwe Reigers. Dat hebben 

wij met ons 3-sterren restaurant met een fantastische groep 

goudvissen, die zich heel tam naar ons toe gedroegen, 

geweten. Op één ochtend heeft een echtpaar in enkele 

minuten de gehele vijver leeggegeten. Het kostte mij toen 

veel moete om de ALLERHOOGSTE niet in uiterst korte 

gebedjes aan te roepen, zoals men dat doorgaans niet in de 

kerk doet. Deze herfst ook Koperwieken. 

U ziet hoe wisselend en hoe leuk de verrassingen kunnen 

zijn tijdens het inventariseren van vogels in eigen tuin. 

Heus, ga er echt voor zitten; het geeft u ook de 

broodnodige rust die die stomme asobieltjes niet geven.

Staartmees    foto: Jan Hendriks 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 

Kees Camphuysen 2018. De zilvermeeuw. 

Uitgeverij Atlas Contact. 288 p. Prijs € 20,- 

 

De monografieën in deze serie zijn nogal 

verschillend van opzet. Bij een aantal, zoals "De 

spreeuw" en "De gierzwaluw", heeft de schrijver 

zich vooral verdiept in de literatuur, aangevuld 

met eigen ervaringen. Bij andere boeken in deze 

serie gaat het om een gedegen verslag van eigen, 

diepgravend onderzoek. In dat kader moet het 

boek "De koekoek" worden genoemd, maar ook 

het boek van Kees Camphuysen over de 

Zilvermeeuw valt duidelijk in deze categorie. 

Wij kennen Kees Camphuysen al vele jaren als 

een gedreven marien bioloog, die degelijke 

rapporten over uiteenlopende onderwerpen 

produceert. Wat mij in dit boek meteen opviel, 

was de boeiende verteltrant en de vlotte stijl 

waarin een grote hoeveelheid kennis van 

Zilvermeeuwen gepresenteerd wordt. Het is een 

uitstekend leesbaar boek geworden, waarin de 

lezer wordt meegevoerd in het 

meeuwenonderzoek. Twaalf jaar lang volgde 

Camphuysen het wel en wee van de 

zilvermeeuwenkolonie in het zuidelijke 

duingebied van Texel. Veel meeuwen kregen 

een kleurring en een klein aantal werd met een 

zender uitgerust. Aan de hand van uitgewerkte 

dagboekaantekeningen schrijft Camphuysen een 

boeiend relaas over het reilen en zeilen in de 

meeuwenkolonie, van de eerste vestiging na het 

winterseizoen tot en met het moment waarop de 

jonge meeuwen de kolonie verlaten. Daarbij maakt 

Camphuysen duidelijk dat er grote verschillen 

bestaan tussen de individuele meeuwen. Ook zonder 

naar de kleurringen te kijken weet hij veel meeuwen 

individueel aan hun typische gedrag te herkennen. 

Dat geldt trouwens wederzijds! Als Camphuysen met 

een aantal medewerkers de kolonie betreedt, vallen 

de meeuwen vooral hem aan, omdat ze hem meteen 

herkennen als de persoon die vaker hun rust komt 

verstoren. Hoewel de Zilvermeeuw als soort nogal als 

opportunistisch bekend staat, blijken individuele 

meeuwen opvallend conservatief in eenmaal 

aangeleerde gewoonten te zijn.  

Tussen de ervaringen in de kolonie door krijgt de 

lezer het complete historische verhaal over de 

ontwikkeling van de Nederlandse broed-

vogelpopulatie te horen. Recente tellingen maken 

duidelijk dat het aantal broedende Zilvermeeuwen in 

ons land al jaren achtereen aan het afnemen is.   

 

De iets kleinere Kleine Mantelmeeuw neemt echter 

toe. Dat laatste is ook in Noordwijk zichtbaar. Zagen 

we tot voor kort in diverse woonwijken vooral 

Zilvermeeuwen, tegenwoordig duiken steeds meer 

Kleine Mantelmeeuwen op. Voor beide soorten geldt 

dat de beschikbaarheid van voedsel een belangrijke 

reden is om zich in dorpen en steden te vestigen. Zo 

stelde Camphuysen vast dat bepaalde meeuwen van 

zijn kolonie op Texel naar Amsterdam vliegen om 

daar te profiteren van al het voedsel dat op straat ligt 

na het opruimen van de markt. 

 

In plaatsen als Katwijk en Leiden wordt nogal 

negatief over Zilvermeeuwen gedacht en geschreven. 

Dat het bijzonder interessante vogels zijn, die slim 

profiteren van geboden mogelijkheden, blijkt uit deze 

bijzondere monografie.  Van harte aanbevolen!  
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Ed Buijsman 2018. Fraaie schepsels. De Grote Stern 

in Nederland.  

Uitgeverij Matrijs. 208 p. Prijs € 29,95. 

 

 Het boek van Ed Buijsman doet wat opzet betreft 

denken aan sommige monografieën van Uitgeverij 

Atlas Contact. Hier is niet een onderzoeker aan het 

woord die zijn onderzoeksresultaten deelt met een 

groter publiek (zie bespreking van "De 

zilvermeeuw"), maar wel een liefhebber die zich 

grondig verdiept heeft in lief en leed van zijn 

favoriete soort, de Grote Stern.   

De belangstelling voor de Grote Stern is bij Ed 

Buijsman vermoedelijk sterk gegroeid toen hij werkte 

aan zijn prachtige boek over het voormalige 

natuurmonument De Beer bij Hoek van Holland 

("Een eerste klas landschap. De teloorgang van 

natuurmonument De Beer", uitgegeven in 2007). De 

enorme kolonie Grote Sterns op De Beer zorgde er 

met andere kolonies voor dat in de eerste helft van de 

vorige eeuw ruim 40.000 paren in ons land broedden. 

Met het uitvoerig beschrijven van het wel en 

wee van de Grote Sterns in Nederland geeft 

Ed Buijsman ook een beknopt overzicht van 

de natuurbescherming gedurende de vorige 

eeuw.  

De sterke terugloop van het aantal broed-

paren eind jaren vijftig werd aanvankelijk 

vooral aan de teloorgang van De Beer 

toegeschreven. Dat er ondertussen een veel 

ernstiger zaak speelde, drong toen nog niet 

tot iedereen door. Al in 1958 en 1959 was bij 

de kolonie op Schouwen waargenomen dat 

Grote Sterns zomaar 'uit de lucht vielen' en 

na enig stuiptrekken stierven. Enkele jaren 

later werd dit ook waargenomen door 

onderzoeker Jan Veen op het eilandje Griend 

in de Waddenzee.  

Toen ook de stand van roofvogels en 

zaadeters kelderde, werd pas duidelijk welke 

ramp zich voltrok. De oorzaak bleek het 

ruime gebruik van niet afbreekbare 'drins' te 

zijn, veelvuldig toegepast in de landbouw en 

geloosd in het oppervlaktewater via een 

fabriek van Shell in het Rotterdamse 

Botlekgebied. Pas na dit schandaal ontstond 

een breed gedragen milieubeweging.  

Dat betekende evenwel niet dat, na het 

uitbannen van de gevaarlijkste stoffen, de 

stand zich snel herstelde. Dat gold wel voor 

de roofvogels, de Aalscholver en de 

Lepelaar, maar niet voor de Grote Stern.  

De aantallen van rond 1950 werden hierna niet meer 

gehaald. 

Buijsman gaat uitvoerig in op de recente 

ontwikkelingen waarbij Grote Sterns verleid worden 

niet op platen en schorren te gaan broeden, maar in 

nieuwe natuurgebieden die aan de binnenzijde van de 

zeedijk zijn aangelegd. Een storm in juni kan een 

kolonie op een zandplaat in één keer wegvagen. Dat 

is in het recente verleden herhaaldelijk gebeurd bij 

kolonies op De Schorren (Texel) en de Kwade Hoek 

(Goeree). Vooral op Texel heeft men groot succes 

met nieuwe kolonies op kunstmatige eilandjes in 

binnendijkse gebieden als Wagejot en Utopia. 

 

Met het produceren van dit fantastische boek over de 

Grote Stern heeft Ed Buijsman een geweldige 

prestatie geleverd. Het gaat hier niet alleen om een 

zeer fraai uitgegeven boekwerk, maar ook om een 

bijzonder goed leesbaar, degelijk verhaal. In de tekst 

wordt verwezen naar 529 noten! Voor verdere studie 

wordt verwezen naar ruim 400 literatuurtitels.  

Kortom een heerlijk boek over een prachtige vogel! 
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Waarnemingen januari, februari, maart 2018 
 
Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels die deze 

maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen. 

 

Kraanvogels 
Zuid-Holland is niet de provincie waar je gemakkelijk Kraanvogels te zien krijgt. Toch waren er in maart bijna dagelijks 

waarnemingen van overtrekkende Kraanvogels ergens in de provincie. Op 4 maart en op 30 maart dwaalde er ook een 

groepje af over ons waarnemingsgebied. De Kraanvogel doet het goed in Europa. Niet alleen breidt de Nederlandse 

broedpopulatie zich gestaag uit, langs de hele Noordwest-Europese trekroute zijn de aantallen ongekend hoog. Een groot 

deel van de Kraanvogels overwintert in Spanje en trekt dan via Frankrijk en het westen van Duitsland naar Scandinavië, 

waarbij ook het oosten van Nederland vaak een graantje meepikt. Bij harde oostenwind, zoals in maart veel voorkwam, kan 

er dan ook wel eens een groepje in Zuid-Holland of boven Noordwijk terecht komen.  

In 2017 hebben naar schatting 420.000 Kraanvogels de Noordwest-Europese trekroute gevolgd. In de jaren zeventig waren 

dat er nog maar 40.000, een spectaculaire groei. Ook in 2018 waren de aantallen hoog. Op de bekende plek Lac du Der, 

pleisterplaats op de route van Spanje naar Scandinavië werden op 4 maart 90.000 Kraanvogels geteld, een recordaantal voor 

deze tijd van het jaar. Deze piek viel samen met een grote doortrekgolf in Frankrijk. Boven ons waarnemingsgebied vlogen 

die dag twee Kraanvogels over de Coepelduynen, al aangekondigd vanaf de telposten van De Vulkaan en Berkheide. Een 

tweede groep volgde op 30 maart, op het moment dat de doortrek door Frankrijk al op zijn eind liep. Ook deze groep van 15 

vogels was aangekondigd.  Bijzonder was dat de groep langs een groot deel van de Nederlandse kust te volgen was. Om 

even na half 10 passeerden ze Breskens. Ruim twee uur later, om 11u45, werden ze opgepikt boven De Vulkaan. Al gauw 

kwamen ze vervolgens in zicht van telpost Berkheide, waar ze langdurig cirkelden boven Meijendel en om 12u35 

doorvlogen. De passage van Noordwijk volgde kort daarna om 12u50. Via de app groepen van vogelwerkgroepen in Noord-

Holland werden de vogels van plaats naar plaats door gegeven zodat ze ook noordelijker gevolgd konden worden. Vanaf de 

AWD staken ze meer landinwaarts om via Haarlem en Alkmaar rond 15u40 boven de Wieringermeer te verschijnen. De 

laatste waarneming was in centraal Friesland om 19u10. Over het hele traject van 250 km van Breskens tot Friesland deden 

ze bijna 10 uur, met een gemiddelde snelheid van 26 km/uur. Het traject Berkheide-Noordwijk legden ze als één van de 

snelste af, waarschijnlijk omdat ze boven Meijendel hoogte hadden gewonnen en daardoor snel konden afzeilen. 

 

Siberische kou 
De maand maart was opvallend koud. Op veel 

plekken in Nederland kon zelfs geschaatst 

worden. Na een zachte winter was dit voor veel 

vogels een extra uitdaging. Het vroege voorjaar 

is altijd een kritieke periode. De vogels moeten 

dan in hun energie- en hormonenhuishouding 

omschakelen van de ‘winterstand’ naar 

broedseizoen, juist als het voedselaanbod laag is 

en de trek extra energie vraagt. Het voorjaar is 

dan ook de tijd dat veel volwassen vogels 

sterven. De koude periode in maart viel een 

aantal soorten rauw op het dak. Vooral Kieviten 

hadden het zwaar. Tijdens de vorstperiode 

werden maar liefst 5 dode Kieviten gemeld. Dit 

is waarschijnlijk het topje van de ijsberg en 

daarmee slecht nieuws voor een soort die als 

broedvogel toch al achteruit holt in ons 

waarnemingsgebied en elders in Nederland. Ook 

een vondst van een dode Wulp (5 maart CZ) is 

niet heel gebruikelijk rond Noordwijk. De 

terugtrek van deze steltlopers is begin maart in volle gang. Maar behalve naar noord vliegende vogels waren er nu ook die 

terugkeerden. In Polder Hoogeweg wachtte een groep van 33 Wulpen (10 maart RM) betere tijden af om de reis voort te 

zetten. Ook Bonte Strandlopers en Bontbekplevieren zagen hun route naar het noorden eindigen in een Waddenzee met 

aangroeiend ijs. Dit gaf veel beweging, waarbij een deel van de vogels weer terug naar zuid vloog, in dichte groepjes over 

strand en zeereep. Slecht nieuws was de vorstperiode in elk geval voor de IJsvogel. De foto van een in het ijs vastgevroren 

IJsvogel, gevonden in Oostzaan, werd binnen korte tijd landelijk nieuws. In ons waarnemingsgebied waren in januari en 

februari dankzij de zachte winter op veel plekken IJsvogels aanwezig (minimaal 12 verschillende plekken). Helaas stopten 

de waarnemingen abrupt vanaf 27 februari met de inval van de Siberische koude. Geen enkele van onze overwinteraars lijkt 

de venijnige maartse kou te hebben overleefd en het is de vraag of we dit jaar nog ergens een broedgeval hebben in ons 

waarnemingsgebied. 

 

Kievit – 3 maart 2108 Noordwijk - Willem v.d. Bergh © Peter van Duijn 

http://www.waarneming.nl/
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Witkopgors 
Opnieuw meldde zich dit jaar een 

nieuwe soort voor ons 

waarnemingsgebied: de 

Witkopgors. Elk jaar overwintert er 

ergens in het bollenland wel een 

groepje Geelgorzen. Favoriet zijn 

de plekken waar een wintergewas 

als Japanse haver is ingezaaid om 

het stuiven tegen te gaan. Op de 

zaden in zo’n perceel kan een 

groep Geelgorzen de hele winter 

goed overleven. Steeds vaker zie je 

’s winters dergelijke percelen in het 

bollenland. Een gunstige 

ontwikkeling, niet alleen voor de 

Geelgorzen, maar ook voor de 

Veldleeuweriken en Patrijzen. 

Goede winteroverleving staat aan 

de basis van een florerende 

broedpopulatie. Wellicht dat zelfs 

de Geelgorzen zich zo ooit weer 

weten te vestigen in de 

Bollenstreek. Overwinterende 

Geelgorzen bleven dit jaar lang 

onder de radar, maar uiteindelijk 

bleek er op 11 maart toch een groepje van acht te bivakkeren in de Zwetterpolder. Dit was op korte afstand van de locatie 

waar vorig jaar een groepje overwinterde in Polder Hoogeweg. De volgende dag ontdekte Dave van der Spoel in deze groep 

een volwassen vrouw Witkopgors. Intrigerend was dat deze vogel geringd was, evenals twee van de Geelgorzen. Waar zou 

deze vogel vandaan zijn gekomen? Helaas lukte het niemand om de ring met de telescoop of met foto’s af te lezen. De 

Witkopgors is de oostelijke tegenhanger van de Geelgors, die vanaf de Oeral tot Oost-China voorkomt. Het dichtstbijzijnde 

overwinteringsgebied is in de Centraal-Aziatische staten. Midden jaren negentig werd ontdekt dat hij ook in kleine aantallen 

in Noord-Italië overwintert. Vervolgens dook er ook een kleine winterpopulatie op in Zuid-Frankrijk in de Camarque. In 

Nederland is de soort een dwaalgast. Sinds 2015 zijn er iedere winter waarnemingen. De vogel in de Zwetterpolder is de 

eerste die tot zo laat in het seizoen op de winterplek bleef (t/m 1 april). Dit komt goed overeen met de periode van wegtrek 

van de winterlocaties in Zuid-Europa (half maart). In de Camarque en Noord-Italië kiest de Witkopgors als winterhabitat 

duingebieden. De Zwetterpolder, een strandvlakte in het oude kustlandschap, lijkt daarmee uiteindelijk niet zo’n gekke plek 

voor een overwinterende Witkopgors. 
 

Ooievaars 
Na twee succesvolle broedseizoenen was het paar Ooievaars in de Bronsgeest al weer vroeg present. Op 20 maart stonden 

ze voor het eerst op de nest (JD). Ze waren al eerder aanwezig want al vanaf 27 januari was een paar regelmatig te zien in 

Polder Hoogeweg. Deze waren herkenbaar als het paar van de Bronsgeest omdat één partner een kleurring droeg. Ook 

bezochten ze hun favoriete plekken, zoals het grasland achter Offem. Het vuile verenkleed deed vermoeden dat de vogels de 

winter hadden doorgebracht op de Spaanse vuilnisbelten. De partner met de kleurring, geboren in Rijswijk in 2013, is 

inmiddels 5 jaar oud en begint aan het vierde 

broedseizoen. In het eerste jaar van vestiging 

mislukte het broedsel. De vogel was toen pas 

twee jaar oud. Het is uitzonderlijk dat 

Ooievaars al in hun tweede jaar tot broeden 

komen. In het volgende jaar was het paar wel 

succesvol en bracht één jong groot. Voorzien 

van kleurring vloog deze in juli 2016 uit. Dit 

jaar bleek dat deze vogel de gevaren van de 

trek en overwintering had overleefd. Op 18 

april stond hij samen met een partner op een 

nest bij Delft. In de voetsporen van de ouder 

is deze dus al in zijn tweede jaar gepaard en 

bezet een nest. Waarschijnlijk is ook hij nog 

te jong om succesvol tot broeden te komen. 

Maar het is wel bijzonder dat de eerste in 

Noordwijk geringde jonge Ooievaar zich 

weer heeft gemeld in de regio. 

Witkopgors – 12 maart 2018 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum 

Ooievaars – 30 januari 2018 Noordwijk - Polder Hoogeweg -© Johan Westra 
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Maandoverzicht 

 
Op 6 januari zat er een Grote Burgemeester bij de Uitwatering Katwijk (AM). Op 16 januari was een andere vogel 

aanwezig bij de Binnenwatering (AM). Langs de zeetrekhut vloog op 6 januari een Grote Jager (JD HV). In zee was deze 

winter veel voedsel aanwezig, getuige de grote aantallen Roodkeelduikers en Zeekoeten. Aantallen Roodkeelduikers waren 

hoog tot de laatste week van de maand, met een maximum van 652 op 23 januari (JD). Die dag vloog ook een 

Roodhalsfuut langs (JD). Alk/Zeekoeten waren talrijk tussen 19 en 24 januari met een maximum van 1250 op 22 januari. 

Voor zover te determineren waren dit allemaal Zeekoeten (JD HV). Een Parelduiker zwom op 13 januari in de Leidse 

Vaart ter hoogte van de Zilkerpolder (TH). Bijzonder was ook het paar Fazanten dat die dag opdook in de Hogeveense 

Polder bij Tespelduin (PV). Deze zijn vrijwel verdwenen uit ons waarnemingsgebied.  Op strand tussen Noordwijk en de 

provinciegrens verbleven op 21 januari 964 Drieteenstrandlopers (HV). Eerder waren daar op 4 januari 4 Steenlopers 

aanwezig (HV). Op 7 januari vloog een Ooievaar over Noordwijk aan Zee (RR). In de AWD De Vellen verbleef op 15 

januari een Klapekster (JF). Een Smelleken zat op 27 januari in de binnenduinrand van het Langeveld (RJ). In de 

Bronsgeest liet zich die dag een groep van 15 Patrijzen zien (WK). Een Zwarte mees zat op 5 januari op Willem v.d. 

Bergh (CZ) en op 27 januari in Rijnsoever Katwijk (AM). Overwinterende Roodborsttapuiten waren opvallend talrijk, met 

vogels op 5 locaties: Coepelduynen, Bronsgeest, Achterweg, Elsgeesterpolder, Noordwijkerhoek (CZ ea) Op 3 plekken 

overwinterden Witte Kwikstaarten: in het Langeveld (RG), De Klei (PS) en het zuidwesten van Polder Hoogeweg (MD). 

Op die locatie was op 28 januari ook een Waterpieper aanwezig. (MD). Tjiftjaffen doken op twee locaties op, op 1 en 5 

januari op Willem v.d. Bergh / Coepelduynen (GB CZ) en op 21 januari langs de Zilkerduinweg (SG). Ringmussen 

overwinterden in Noordwijkerhout (max 4), het Duinpark (max 3) en Rijnsoever Katwijk (max 2) (TB JD JZ).  

januari 

De maand januari was zacht met somber en grijs weer. De maand begon met harde westen- tot zuidwestenwind, die op 3 

januari opliep tot windkracht 8. Daarna volgde een rustiger periode tot de wind vanaf de 15e weer stevig aantrok, met 

opnieuw een noordwesterstorm op 18 januari. In de zuidelijke stroming liep op 24 januari de temperatuur al op tot boven 

de 10 graden. 

Parelduiker – 13 januari 2018 Leidse Vaart ter hoogte van de Zilkerpolder Lisse  © Ton Hogenes 
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Op 2 februari vloog er een volwassen Zwartkopmeeuw langs de zeetrekhut (JD). Op 6 en 14 februari verbleef een 

Klapekster in de zuidelijke AWD (JM PN). Op 13 februari zong bij de Langevelderslag de eerste Boomleeuwerik (JW) en 

op 18 februari de eerste Veldleeuwerik in de Elsgeesterpolder (MG). Na de invasie van afgelopen najaar bleven overal 

(Grote) Barmsijzen opduiken, met o.a. 15 in Noordwijk-Binnen 

(HV). Op 18 februari vloog er een Rode Wouw over de AWD 

Paardenkerkhof (CR). Twee Raven zwierven over de AWD en de 

Noordduinen, met waarnemingen op 10 februari (RM) en 25 

februari (CZ). Jan-van-Genten waren opvallend talrijk voor de 

zeetrekhut met o.a. 137 langsvliegend op 11 februari (PS) en 115 

op 22 februari (HV). Op 25 en 26 februari zaten er nog steeds veel 

Alk/Zeekoeten, met 464 langsvliegend op 25 februari (JD HV). 

Een man keken zat op 24 februari op het dak van een schuur in de 

Bronsgeest (JS). Bij de inval van de vorst begonnen Bokjes op te 

duiken in de kwelslootjes in het Middengebied met één op 27 en 

op 28 februari (RM). In slootjes van het Vinkevelden de 

Noordzijderpolder zaten op 25 en 28 februari één tot twee 

Witgatten (GB JD). 

 

Op 16 februari vloog al de eerste Kleine Vos in de Amsterdamse 

Waterleidingduinen. Op 27 februari was een Boommarter 

aanwezig in de Noordduinen (KB).  

 

 

Met de vorstinval zwommen er van 1 tot 4 maart 

Nonnetjes in de Leidse Vaart, met minimaal 5 op 3 

maart (WB GC). Ook langs de zeetrekhut was er 

bescheiden vorsttrek, met 3 Nonnetjes langsvliegend 

op 2 en 3 maart (JD). In de slootjes van de 

Noordzijderpolder zaten op 2 maart in totaal 13 

Bokjes (BB). Houtsnippen verzamelden zich tijdens 

de vorst in de bossen, met 10 op 2 maart op Willem 

v.d. Bergh (PD) en 19 in Offem op 6 maart (HV). Op 

3 maart liep er ook een Waterpieper langs de 

slootjes op Willem v.d. Bergh (PD). Op 4 maart 

trokken er 2 Kraanvogels over de Coepelduynen 

(WB) en op 30 maart een groep van 15 over de 

binnenduinrand (WB ea). Gedurende de maand trok 

er 4 keer een Rode Wouw over: op 4 maart (HL), op 

16 maart (AM ea) en op 29 maart over de zeetrekhut 

(JD). Op 30 maart vloog er één naar zuid over de 

Noordduinen (CZ). Een vroege Zwarte Wouw vloog 

op 24 maart naar noord over de Coepelduynen (CZ). 

Drie keer vlogen één tot twee Raven over de duinen 

tussen de AWD en noordrand Noordwijk (HL JZ ea). 

Op strand van de AWD liep op 9 maart een Bonte 

Kraai (MM). In de Hogeveense Polder bij 

Tespelduin was op 10 maart nog steeds een Fazant 

aanwezig tijdens de broedvogelinventarisatie (SH).  

 

 

februari 

De maand begon met een zuidwestelijke tot westelijke stroming, af en toe afgewisseld met oostenwind. Vanaf 16 februari 

draaide de wind definitief naar het oosten en startte een aanvoer van koude lucht. De temperatuur deed iedere dag een stapje 

terug. Tijdens de laatste dagen van de maand stroomde koude Siberische lucht binnen en was het guur. Het was wel de meest 

zonnige februarimaand ooit gemeten  

maart 

Maart was een koude maand. Het gure weer van de laatste week van februari zette zich voort, met een harde oostenwind. Op 

4 maart sloeg het weer om en zat de wind vaker in de zuidhoek. Op 10 maart was het al voorjaarsachtig met een temperatuur 

boven de 10 graden. Daarna was er 17 maart opnieuw een koude inval, die een aantal dagen aanhield. De rest van de maand 

bracht rustig weer maar het bleef een koud voorjaar. Daarna bleef het koud tot de rest van de maand, wind was matig. 

Kleine vos – 16 februari 2018 Amsterdamse Waterleidingduinen 
- Sasbergen © Kees van Dommele 

Waterpieper 3 maart 2018 Noordwijk - Willem v.d. Bergh  © Peter van Duijn 
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Vanaf 12 maart 

verbleef een Witkop-

gors met 2 tot 8 

Geelgorzen in de 

Zwetterpolder (DS 

ea). 

 Tussen 14 en 23 

maart zat er een aantal 

keer een Grote 

Aalscholver in de 

Binnenwatering 

Katwijk (GT). Op 14 

maart was daar ook 

een man Topper 

aanwezig (PS ea). Op 

18 maart waren nog 

steeds 30 Wulpen 

aanwezig in Polder 

Hoogeweg (JW). 

Langs de zeetrekhut 

vloog die dag een 

Parelduiker (JD). Op 

22 maart passeerde 

een tweedejaars 

Drieteenmeeuw (JD 

HV). Bij de winter-

vogeltelling op 17 

maart zaten er in de 

Elsgeesterpolder 17 

Kemphanen (JD). Bij de Binnenwatering Katwijk waren op 27 maart 2 Kluten neergestreken (AM). In de Coepelduynen 

verbleef op 30 maart een Smelleken (AM). De eerste 10 Grote Sterns passeerden op 12 maart de zeetrekhut en de eerste 

Visdief op 26 maart (JD). De eerste Tjiftjaffen zongen op 14 maart (KV AM). De eerste Bruine Kiekendief van het 

seizoen trok op 15 maart over de Achterweg (CZ). Op 22 maart was er al een paar Kleine Plevieren aanwezig in de AWD 

Westhoek (ML). Op 30 maart zat een Blauwborst in de Hogeveense Polder (JW) en vloog de eerste Boompieper van het 

seizoen over de Noordduinen (CZ). Op 31 maart zaten in de AWD een Tapuit (RD) en een Beflijster (MK) op. Op 24 

maart verbleef een Klapekster in de zuidelijke AWD (JF).  

 

De eerste Citroenvlinder vloog op 5 maart in de Noordduinen (MKr). In de Noordduinen werd op 15 maart een Bunzing 

gefotografeerd met een fotoval (KB). Op 24 maart dook er één op midden in de wijk Vinkeveld (JWf). 
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AM Annelies Marijnis JWf Jantien Westerhoff PV Paul Venderbosch 

BB Bas van der Burg JZ John van der Zwaag RD Rineke Dedding 

CR Christophe Reijman KB Klaas van den Berg RG Reinder Genuït 

CZ Casper Zuyderduyn KD Kees van Dommele RJ Rob Jansson 

DS Dave van der Spoel KV Koene Vegter RR René van Rossum 

GB Gijsbert van der Bent MD Menno van Duijn RM Rob de Mooij 

GC Gab de Croock MK Marc Kolkman SG Sjaak de Groot 

GT Gijsbert Twigt MKr Mark Kras SH Sarah Humphrey 

HL Hugo Langelaan ML Martijn Los SR Sjac van Ruiten 

HV Hein Verkade MM Mars Muusse TD Ton Duivenvoorden 

JD Jelle van Dijk PD Peter van Duijn THo Ton Hogenes 

JF Jaap Faber PN Pim de Nobel WB Wijndelt Boelema 

JS Joost van der Sluijs PS Peter Spierenburg WK Willem Knoppert 

JW Jan Wierda     

bron: www.waarneming.nl 

 

Geelgors – 12 maart 2018  Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum 
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Gierzwaluw met een volle krop voer voor de jongen.  
foto: René van Rossum
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