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Bij de voorplaat 
 

Bosuil 
foto Piet Broekhof 
 

Door zijn heldere 'oe-hoe' roep is de Bosuil de bekendste uil van 

Nederland. Uilen zijn nachtdieren die je doorgaans zelden te zien 

krijgt. Maar dankzij de roep, die honderden meters ver draagt, ontdek 

je toch snel of ergens Bosuilen huizen. Uilen als Kerkuil en Ransuil 

zijn veel stiller en vallen daarom minder op. 

Het is een buitenkansje als je een boomholte ontdekt, waarin een 

Bosuil slaapt of broedt. Het gebeurt dan nogal eens dat de Bosuil 'een 

uiltje knapt', zittend in de opening van de boomholte en genietend 

van wat zonnewarmte. Dat geluk had Piet Broekhof toen hij in 

oktober 2017 bij Vogelenzang deze foto maakte. 

In de omgeving van Noordwijk zijn Bosuilen regelmatig te horen op 

Leeuwenhorst, Offem en in de bossen van de Noordduinen en de 

AW-duinen. Buiten de broedtijd laten ze hun roep ook wel eens 

horen op andere plaatsen zoals de Groene Long van Duinpark. Op 

verschillende plaatsen zijn nestkasten voor Bosuilen opgehangen. 

Die kasten vallen ook in de smaak bij Kauwen wat tot heftige 

gevechten kan leiden waarbij de uilen de aftocht blazen. Een andere 

bedreiging is de Havik, die nogal eens een net uitgekropen uiltje 

grijpt. Zo'n uiltje is een gemakkelijke prooi, omdat jonge Bosuilen de 

nestholte verlaten, voordat ze kunnen vliegen. 

Jelle van Dijk 
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Activiteitenagenda 

  

Inloopochtenden 2018    
Zaterdag 6 oktober  10.00 – 12.00 uur  

Zaterdag 3 november  10.00 – 12.00 uur 

Zaterdag 1 december  10.00 – 12.00 uur 
 

Inloopmiddag voor de jeugd 
Zaterdag 22 september  14.00 - 16.00 uur 

Zaterdag 10 november  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. 

Inloopmiddag jeugd 
Zaterdag 22 september 14.00 – 16.00 uur 

In het Jan Verwey Natuurcentrum zijn kinderen met 

(groot)ouders of leerkrachten welkom. Het thema deze 

middag is: “creatief met schelpen”. 

 
Paddenstoelenexcursie 
Zaterdagochtend 29 september 

Tijd: 10.00 – 11.30 uur    

Startpunt: Nieuw-Leeuwenhorst, 

ingang bij het Koetshuis aan de 

Gooweg 

Het is weer tijd voor 

paddenstoelen! Met Arie 

Dwarswaard gaan wij op zoek 

naar de mooiste en vreemdste 

exemplaren met vaak 

wonderlijke namen. Ga mee op 

zoek naar bijvoorbeeld de 

aardappelbovist, rode koolzwam 

of het duivelsei. Heb je een loep 

of klein spiegeltje, neem die dan 

mee.  

 

Herfstnatuurspel 2018 
Woensdag 24 oktober 

Inschrijven tussen 13.00 en 14.30 uur bij de ingang van 

Nieuw Leeuwenhorst aan het Westeinde te 

Noordwijkerhout. Parkeren is mogelijk op het 

opengestelde weiland bij de ingang. Deelname aan het 

Herfstnatuurspel is gratis en geschikt voor kinderen vanaf 

5 jaar. Ouders en grootouders zijn uiteraard ook van harte 

welkom om samen met de kinderen de juiste antwoorden 

op de 26 vragen te noteren en de opdrachten uit te voeren. 

Het thema van deze editie is “Speuren naar sporen”. In 

tegenstelling tot de andere jeugdactiviteiten hoeft men zich 

voor het Herfstnatuurspel niet vooraf aan te melden. 

 

 
 
  

“creatief met schelpen” -  foto: Annet de Willigen 
Herfstnatuurspel 2017 - foto: Piet Broekhof 

 Paddenstoelenexcursie - foto: AdW 

mailto:jeugdnatuurclub@strandloper.nl
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Struinen in de duinen  
Zaterdag 3 november                   

Tijd: 9.00 – 10.30 uur     Verzamelpunt: ingang 

Coepelduynen aan de Boerhaaveweg 

In het duin is veel te beleven en te ontdekken. Met Robert 

Sluijs als gids, gaan wij op zoek naar dierensporen, 

planten, paddenstoelen en vogels. Met een beetje geluk 

zien we een ree of een vos! Ga mee struinen en leer over 

de bijzonderheden van dit mooie duingebied.  

 

Inloopmiddag jeugd 
Zaterdag 10 november   14.00 – 16.00 uur 

In het Jan Verwey Natuurcentrum zijn kinderen met 

(groot)ouders of leerkrachten welkom. Het thema deze 

middag is: “creatief met herfstmateriaal”. 

 

Excursies 
Het algemene e-mailadres voor informatie over of 

aanmelden voor de excursies is: 

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 15) of neem contact 

op met Jelle van Dijk (0713610833 of 

dijkboom@planet.nl). 

 

 
Waddenexcursie Vlieland   
Weekend 5 - 7 oktober 2018 

Zie de aankondiging in deze Strandloper 

 
Pier van IJmuiden 
Zaterdag 27 oktober 2018 

Tijd: 08.00 - 12.30 uur Plaats: vertrek vanaf parkeer-

terrein Duinwetering 

De pieren van IJmuiden vormen een markante 

onderbreking in de kustlijn tussen Den Helder en Hoek 

van Holland. Hierdoor zijn hier vaak zeevogels van 

dichtbij te zien. Ook zijn er vaak vogels die op en tussen 

de betonblokken komen rusten. Naast allerlei verrassingen 

is er een goede kans op Zwarte Zee-eend, Roodkeelduiker, 

Jan van Gent, Kleine Jager en Grote Jager. Tussen en op 

de stenen zijn soorten als Paarse Strandloper, Steenloper 

en Oeverpieper aanwezig. Bij harde wind wordt de pier 

afgesloten voor publiek. Een wandeling rond het 

Kennemermeer is dan een redelijk alternatief.  

Opgeven bij Gab de Croock (tel. 0641462765) of via 

excursies@strandloper.nl 

 
  

Struinen in de duinen - foto: Annet de Willigen 

 

Posthuiswad Vlieland - foto: GH 

Excursie Zuidpier IJmuiden 2014 - foto: George Hageman 

mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:dijkboom@planet.nl
mailto:excursies@strandloper.nl
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Vogels in de Kop van Noord-Holland 
Zondag 25 november 2018 

Tijd: 08.00 - 16.30 uur Plaats: vertrek vanaf 

parkeerterrein Duinwetering 

De tocht voert eerst naar de polder achter de 

Hondsbossche Zeewering. Naast eenden en steltlopers in 

de plasjes van De Putten, zien we daar Goudplevieren, 

diverse soorten ganzen en roofvogels. Via Callantsoog en 

Julianadorp komen we bij het kijkscherm van de 

Balgzandpolder. Hierna voert de route over het voormalige 

eiland Wieringen, waar altijd veel ganzen en steltlopers te 

zien zijn. De havens van Den Oever leveren hierna goede 

mogelijkheden op. De terugweg voert langs de dijk van de 

Wieringermeer. Een goede kans flinke groepen Kleine 

Zwanen te zien. Opgeven bij Jos Zonneveld (062201708) 

of via  

excursies@strandloper.nl 

Vogels in het Deltagebied 
Zaterdag 29 december 2018 Tijd: 08.00 - 17.00 uur Plaats: 

vertrek vanaf parkeerterrein Duinwetering 

Het Deltagebied is in de winter het soortenrijkste 

vogelgebied van Nederland. Vandaar dat wij ook dit jaar 

weer die kant op gaan. Hier zie je eenden, ganzen, zwanen, 

duikers, meeuwen, roofvogels en steltlopers in vele 

soorten. En bovendien kun je ze in het Deltagebied vaak 

op korte afstand bekijken. Opgeven bij Jelle van Dijk 

(071-3610833) of via excursies@strandloper.nl 

 
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! 

 
  

Balgzandpolder Kop van Noord-Holland - foto: GH 

Excursie Deltagebied 2015 – foto: GH 

Lezing Grote Sterns - foto: Ruben Fijn 

mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:excursies@strandloper.nl
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Flora van de Duin- en Bollenstreek  (extra lezing) 
 

Vrijdag 12 oktober 2018  Aanvang 20:00 uur  

Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20 

In april ontvingen de burgemeesters van Noord-wijkerhout 

en Noordwijk de eerste exemplaren van de nieuwe Flora 

van de Duin- en Bollenstreek, getiteld Van Aardaker tot 

Zwanenbloem.  

De schrijvers, Hans van Stijn en Jelle van Dijk, hielden 

bij die gelegenheid een korte presentatie. Deze presentatie 

is uitgewerkt tot een lezing waarin niet alleen de enorme 

variatie in plantengroei centraal zal staan, maar ook de 

veranderingen daarin onder invloed van de 

klimaatverandering. Het is verbluffend hoeveel zuidelijke 

soorten zich in ons land vestigen! Natuurlijk krijgen de 

duinen de nodige aandacht, maar daarnaast wordt ingegaan 

op wat er groeit tussen de straatstenen, in wegbermen, op 

bouwterreinen en op campings. De lezing wordt besloten 

met een aantal planten die in 2018 voor het eerst in onze 

regio werden gevonden en daarom nog niet in het boek te 

vinden zijn. 

 
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. 

 

 

 
Lepelaars zoeken de grenzen op 
 

Vrijdag 30 november 2018 

Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey 

Natuurcentrum, Zilverschoon 20 

Hoe gaat het met de Lepelaars in Europa en met name in 

Nederland?  

In deze lezing zal Petra de Goeij proberen daar een 

antwoord op te geven. Zij is verbonden aan de Rijks 

Universiteit Groningen en het NIOZ en doet onderzoek 

naar de broedbiologie en de verspreiding van de Lepelaars 

in het Waddengebied. De Lepelaars die in Nederland 

broeden, overwinteren op verschillende plekken.  

Een deel trekt helemaal naar Mauretanië en Senegal in 

West Afrika, maar meer en meer Lepelaars overwinteren 

in Spanje en Portugal.   

En hoe zit het in Nederland? Broeden Lepelaars altijd op 

dezelfde plek? Waar halen ze hun voedsel vandaan? Doen 

mannetjes en vrouwtjes hetzelfde? Allemaal vragen 

waarop we antwoorden proberen te vinden door de 

Lepelaars kleurringen om te geven en te zenderen. Iedere 

Lepelaar krijgt zijn eigen kleurringcombinatie. Zo worden 

het individuen en daarmee kunnen we ze volgen door de 

jaren heen van broedgebied naar overwinteringsgebied en 

weer terug.  

  

foto: Jelle van Dijk 

Lepelaars - foto: Niek Oele 

Foto: Leo Jalink 



De Strandloper 50e jaargang nummer 3, september 2018  8 

Agenda najaar 2018 
 

In plaats van het welbekende “Groene inlegvel”: de Agenda van dit najaar nog eens kort samengevat. 

 
Inloopochtenden 2018        
Zaterdag 6 oktober 10.00 – 12.00 uur  

Zaterdag 3 november 10.00 – 12.00 uur  

Zaterdag 1 december 10.00 – 12.00 uur 

 
Inloopmiddag jeugd 
Zaterdag 22 september 14.00 – 16.00 uur “creatief met schelpen”. 

 
Wat beweegt de Grote Stern? Ruben Fijn (lezing) 
Vrijdag 28 september  

Aanvang: 20:00 uur       Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 
 
Paddenstoelenexcursie (jeugdactiviteit) 
Zaterdagochtend 29 september  

Tijd: 10.00 – 11.30 uur    Startpunt: Nieuw-Leeuwenhorst, ingang bij het Koetshuis aan de Gooweg 

 
Flora van de Duin- en Bollenstreek, Jelle van Dijk (extra lezing) 
Vrijdag 12 oktober  

Aanvang 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20 

 
Herfstnatuurspel 2018 (jeugdactiviteit) 
Woensdag 24 oktober 

Inschrijven tussen 13.00 en 14.30 uur ingang Nieuw Leeuwenhorst aan het Westeinde te Noordwijkerhout.. 

 
Paddenstoelen zoeken op de Noordpool, Leo Jalink (lezing) 
Vrijdag 26 oktober  

Aanvang: 20:00 uur       Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 

 
Pier van IJmuiden  (excursie) 
Zaterdag 27 oktober  

Tijd: 08.00 - 12.30u Plaats: vertrek vanaf parkeerterrein Duinwetering 

 
Struinen in de duinen (jeugdactiviteit) 
Zaterdag 3 november                   

Tijd: 9.00 – 10.30 uur     Verzamelpunt: ingang Coepelduynen aan de Boerhaaveweg 

 
Inloopmiddag jeugd 
Zaterdag 10 november   14.00 – 16.00 uur “creatief met herfstmateriaal”. 

 
Vogels in de Kop van Noord-Holland (excursie) 
Zondag 25 november 

Tijd: 08.00 - 16.30u Plaats: vertrek vanaf parkeerterrein Duinwetering 

 
Lepelaars zoeken de grenzen op, Petra de Goeij (lezing) 
Vrijdag 30 november 

Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20 
 
Vogels in het Deltagebied (excursie) 
Zaterdag 29 december  

Tijd: 08.00 - 17.00 uur Plaats: vertrek vanaf parkeerterrein Duinwetering 
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Bestuursmededelingen september 2018 
 

 
Het was een lange, hete zomer. Twee hittegolven in één 

zomer! Records werden gebroken qua temperatuur en 

droogte. In juli vertoonden de bomen al herfstkleuren. Bij 

de excursie naar de Coepel-duynen op 6 juli was er helaas 

weinig te zien van de uitbundige plantengroei van het 

zogenaamde zeedorpenlandschap, vanwege de al vele 

weken durende droogte. Het valt te bezien wat de 

blijvende schade zal zijn. De natuur kan soms verrassend 

reageren op veranderingen. 

Afgelopen maand overleed ons gewaardeerd lid Wim 

Dieleman. Na een lange ziekteperiode, waarin hij nog lang 

probeerde mee te doen aan excursies en activiteiten, 

overleed hij op 5 augustus. Elders in deze Strandloper 

wijdt Jelle van Dijk een in Memoriam aan hem. Velen van 

ons zullen zich hem herinneren van de excursies naar de 

Wadden, waarvan hij een 

trouw deelnemer was, 

steevast uitgerust met een 

loodzware rugzak en een 

hoedje. Hij genoot ervan 

de deelnemers te 

vermaken en belerend toe 

te spreken bij de door 

hem samengestelde 

Waddenquiz. Tijdens de 

jubileumexpositie toonde 

hij een talent dat ik niet 

kende: fijne aquarellen 

van vlinders. In 

Noordwijk-Binnen zal 

het “Wim Dielemanpad” 

zijn herinnering levend 

houden.  

 

Begin augustus waren van de ene op de andere dag de 

Gierzwaluwen weer naar het zuiden vertrokken.  Dit jaar 

zijn de Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen weer 

systematisch geteld. Dat gebeurt eens in de vijf jaar. Op 19 

juni was er in Noordwijk-Binnen een Gierzwaluwen-

wandelexcursie met een twintigtal deelnemers, geleid door 

Hein Verkade. Op deze mooie avond nam hij de mensen 

mee naar een aantal interessante locaties in Noordwijk 

Binnen om ter plekke allerlei bijzonderheden over het 

leven van deze wonderlijke vogel te vertellen. Het werd 

een bijzonder boeiende openluchtlezing, geïllustreerd met 

live-beelden. Dat Gierzwaluwen slimme vogels zijn, die 

beslist niet aan één type nestplaats gebonden zijn, werd 

duidelijk door het bezoeken van totaal verschillende 

locaties. Hein suggereerde dan ook dat het aantal 

broedparen niet zozeer bepaald wordt door het aanbod van 

geschikte nestelplaatsen, maar door de beschikbaarheid 

van voedsel. 

Extra leuk was dat de bij Hein Verkade broedende 

Gierzwaluwen via Youtube live gevolgd konden worden, 

ook via onze website www.strandloper.nl . Deze 

streamverbinding is gerealiseerd met steun van onze 

vereniging en in het bijzonder technicus Walter Sonius.  

 

In het jaar van de Huiszwaluw gaat het goed met deze 

vogel, althans op het Westeinde in Noordwijkerhout. Naast 

een goede bezetting van de kunstnesten is het verheugend 

dat er ook gebroed wordt in natuurlijke nesten. Blijkbaar is 

Excursie Coepelduynen -  foto: Jelle van Dijk 

Vlinder aquarel van Wim 

Gierzwaluwen-wandelexcursie - foto: Jelle van Dijk 

Zwaluwtil Westeinde - foto: GH 

http://www.strandloper.nl/
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de grond op sommige plaatsen toch geschikt als “specie” 

voor de nesten. Ook de in maart geplaatste zwaluwentil is 

een groot succes. In zeker de helft van de nesten is 

gebroed. Adrie Duivenvoorden houdt wekelijks de stand 

bij. We zijn benieuwd naar de uiteindelijke resultaten. 

Elders in deze Strandloper leest u er meer over. 

Annelies Marijnis ontdekte dat er nog een kolonie 

Huiszwaluwen in Noordwijk e.o.  broedt, en wel op de 

Herenweg bij de firma Broekhuizen. De eigenaresse is 

trots op haar 18 nesten en vindt de poep op de ramen geen 

probleem. Bij de vijver kunnen de vogels modder 

verzamelen voor de nestbouw. Mooi dat er mensen zijn die 

een poepje op de ramen niet erg vinden en genieten van 

deze vogels bij hun huis. 

 

Op vrijdag 12 oktober 

is er een extra lezing. 

Jelle van Dijk en 

Hans van Stijn zullen 

“voor eigen publiek” 

optreden. De nieuwe 

Flora van de Duin- en 

Bollenstreek, het 

boek “van Aardaker 

tot Zwanenbloem” is 

in april ten doop 

gehouden en zal nu 

uitgebreid voor het 

voetlicht gebracht 

worden. 

Lees de aankondiging 

in deze Strandloper 

en kom kijken en 

luisteren naar de presentatie van de beide auteurs. Mocht u 

het boek nog niet gekocht hebben, voor € 15,- bent u de 

trotse eigenaar. Ook leuk als cadeau voor de 

decembermaand. Het is mij de laatste maanden regelmatig 

gebeurd dat ik ergens fietste en in de berm of langs de 

slootkant kleurige bloemen zag staan. Hoe zouden die 

heten? Het boek geeft antwoord, o.a. door de handige 

indeling in vindplaatsen en de vele foto’s. 

 

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 eind juni al de grens van 5000 

soorten is bereikt. De teller loopt door en staat nu (half 

augustus) op: 5652 soorten. 

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. Stiekem hoopt men aan 

het eind van het jaar de 7500 te halen.  
 

De Strandloper rolt bij de meesten van u elke drie 

maanden door de brievenbus. Slechts een klein aantal 

leden leest het blad digitaal, via het internet. Het sorteren 

en bezorgen van de Strandloper gebeurt al jaren door een 

grote groep vrijwilligers, die van Leiden tot Lisse ons 

verenigingsblad bij de leden aan huis brengen. Daar gaat 

verandering in komen. Het bestuur heeft de productie van 

de Strandloper onder de loupe genomen en dat betekent 

dat de adressering en bezorging voortaan via de drukker 

Multicopy verloopt. De bezorgers zullen binnenkort in het 

zonnetje gezet worden voor hun vaak jarenlange trouwe 

dienst. Heel hartelijk bedankt! 

 

Hein Verkade is namens 

District 9 (Zuid-Holland 

Noord) toegetreden tot de 

Sovon-ledenraad. De raad 

heeft een belangrijke inbreng 

bij de Meerjarenvisie van de 

vereniging en stelt jaarlijks 

de jaarrekening vast. Ze 

controleert daarmee het beleid 

van het bestuur en bekrachtigt 

de aanstelling van nieuwe 

bestuursleden. Een belangrijke, 

meer informele functie van de 

ledenraad is die van 

klankbordgroep: regelmatig 

worden onderwerpen 

besproken die spelen binnen 

bestuur, bureau en/of 

achterban. In de voordracht voor zijn kandidatuur schrijft 

Hein: “Als bewoner van de Randstad voel je steeds de 

druk van allerlei (soms ongewenste) ontwikkelingen. Uit 

ervaring is gebleken dat alleen harde cijfers een goede 

ondersteuning vormen om deze plannen te sturen of tegen 

te gaan. Daarom is het belangrijk dat nog meer vogelaars 

gaan tellen en onderzoeken. Als lid van de ledenraad van 

Sovon wil ik graag meedenken om dit te bewerkstelligen”. 

Hein - foto: PR Sovon 
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Hein hoopt vanuit zijn achterban gevoed te worden met 

ideeën over vogelonderzoek en –bescherming. 

 

 

Op zaterdag 2 juni is het Natuurcentrum Katwijk 

officieel geopend door wethouder Jacco Knape. 

Na enkele jaren op het strand, heeft onze zustervereniging 

in Katwijk nu een vast onderkomen op de hoek Boulevard 

– Voorstraat. Het speciale thema voor 2018 is “krabben”. 

Een aantal leden van onze vereniging heeft de officiële 

opening bijgewoond. Wij feliciteren onze Katwijkse 

natuurvrienden en wensen hun veel succes in de nieuwe 

behuizing.  

 

Naast de al genoemde excursies naar de Coepelduynen en 

naar de Gierzwaluwen, waren er nog enkele 

vermeldenswaardige excursies.  Drie mensen van onze 

vereniging (Annelies Marijnis, Cilka Maas en Frank-Peter 

Scheenstra) leidden op 20 mei een excursie naar De Blink, 

in het kader van de nationale vogelweek. Dit duingebied 

van het Zuid-Hollands Landschap is normaal gesproken 

niet voor het publiek toegankelijk. De deelnemers vonden 

het een unieke ervaring en hebben heel wat duinvogels 

gezien en gehoord. Iemand vond het prachtig de 

Roodborsttapuit een keer goed te zien. Omdat er bijna 

geen mensen in dit gebied komen, zijn de Nachtegalen niet 

zo schuw en dus ook goed met de kijker waar te nemen. 

Verder was het heerlijk struinen met het mooie weer. 

 

Zaterdagochtend 16 juni was weer de jaarlijkse ‘Slootje 

excursie ‘voor de jeugd. Dertien deelnemers hebben goed 
hun best gedaan om vele soorten ‘slootjesdiertjes’ met 

schepnetjes te pakken te krijgen. Het was wel goed 

oppassen voor de vele brandnetels die dit keer wel erg 

hoog stonden. Talloze bootsmannetjes (“hé die zwemmen 

op hun rug!”), posthoorn- en poelslakken werden 

gevangen. En ook de larven van de grote watertor, 

bloedzuigers, stekelbaarsjes en zoetwaterpissebedden. Het 

allermooiste waren toch wel de drie jonge 

watersalamanders! Na het opruimen en teruggooien van al 

het gevangene, gingen de deelnemers met een zoekkaart 

over waterdiertjes weer naar huis.  

Opening Natuurcentrum Katwijk - foto: Jelle van Dijk 

Slootjes excursie - foto: Annet de Willigen 

Excursie naar de Blink - foto: Cilka Maas 
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In oktober en november is er weer een Vogelcursus  

“Vogels in de Winter en vogeltrek”. In deze cursus 

proberen we een tipje van de sluier op te lichten over het 

mysterie van de vogeltrek. Verder besteden we aandacht 

aan het herkennen van de bij ons overwinterende vogels in 

park en tuin, maar ook de eenden, ganzen en zwanen 

komen aan bod. De cursus wordt zoals vanouds gegeven 

door Dineke Kistemaker en bestaat uit drie theorieavonden 

en drie ochtendexcursies.  

Meld u snel aan, want de belangstelling is vaak groot. Zie 

elders in deze Strandloper voor de details. 

 

Op 12 augustus toog een tiental mensen naar de Sophia 

polder, een voor bijna iedereen nieuw gebiedje in de 

Noord, bij Hendrik Ido Ambacht. Het is nog een 

getijdengebied van zoet water, dat  onder water loopt met 

vloed en redelijk droog valt met eb. De voedselrijke 

slikplaten zouden aantrekkelijk zijn voor steltlopers en in 

augustus zou je die kunnen verwachten. 

Tegen de gewoonte in vertrok men pas om 10:30, omdat 

vrijwilligers van het Zuid Hollands landschap pas vanaf 

12:00 uur een pontje bedienen om naar de polder te 

komen. Direct bij de ingang werd een IJsvogel gezien, die 

zich goed liet bekijken, en volgens de vrijwilligers al aan 

z’n vierde nest bezig was. In de polder viel het aantal 

steltlopers wat tegen, maar iedereen genoot toch van dit 

nieuwe gebied, dat nog volop in ontwikkeling is en 

waaronder op 26 meter diepte de Betuwelijn loopt 

. 

Namens het bestuur, 

 

George Hageman, secretaris 

Op weg naar de Sophiapolder met het pontje van het Zuid Hollands landschap - foto: Cilka Maas 

Vogeltrek - foto: Wil Heemskerk 
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In memoriam Willem Dieleman 1938 - 2018 
 
Jelle van Dijk 

 

Op 5 augustus overleed Willem 

Dieleman na een bijzonder 

moeilijk jaar waarin hij sterk in 

zijn mogelijkheden beperkt was.  

In het voorjaar van 2017 kreeg hij 

van het Antoni van Leeuwenhoek-

ziekenhuis en van het LUMC te 

horen dat hij nog slechts enkele 

weken te leven had. Vanaf dat 

moment was hij met een lange 

slang aan een zuurstofapparaat 

gekoppeld en was zijn actieradius 

sterk ingeperkt.  

Maar met rolstoel of scootmobiel 

en een zuurstoftankje bij de hand 

kon hij af en toe toch het huis 

verlaten. Zo bezocht hij op 11 

november 2017 de inloopochtend 

in het Jan Verwey Natuurcentrum. 

Willem stond bekend om zijn 

aparte gevoel voor humor. Dat 

bleek nog eens bij zijn afscheid op 

die dag met de woorden "Moraturi te salutant", wat betekent: "Zij die gaan sterven, groeten u". Dat waren in het oude Rome 

de woorden van de gladiatoren voordat zij hun gevecht op leven en dood begonnen. 

Af en toe was er nog een bezoek aan beide ziekenhuizen. Bij een van mijn bezoekjes in maart belde hij net het LUMC op. 

Een afspraak moest worden afgezegd omdat de taxi niet op tijd verscheen. De nieuwe afspraak zou zeven weken later zijn. 

Willem ontstak in woede met de woorden: "Vorig jaar gaven jullie mij nog drie weken en nu laten jullie mij zeven weken 

wachten!" 

 

Willem Dieleman kreeg in onze vereniging vooral bekendheid als deelnemer aan vele Waddenweekenden en andere 

excursies. Daarbij kon hij het af en toe niet laten discussies op gang te brengen door stevige standpunten over 

natuurbescherming in te nemen. Het viel vaak niet mee enige nuancering in zijn standpunt aan te brengen. Ook naar het 

bestuur toe liet hij af en toe duidelijk merken wat volgens hem natuurbescherming van ons vraagt. Zo herinner ik mij uit de 

jaren negentig, toen ik voorzitter was, dat Dieleman vond dat hij met de aanleg van de kerktuin bij de Oude Jeroenskerk wel 

met echte natuurbescherming bezig was en het bestuur niet. Het bestuur bemoeide zich alleen maar met ruimtelijke ordening 

en schreef zienswijzen, volgens Dieleman allemaal theoretisch gedoe. Gelukkig werd hij later wat milder in zijn oordeel 

over de inspanningen van het bestuur. 

 

Het heeft Willem veel plezier gedaan dat hij de uitgave van de nieuwe Flora nog heeft mogen meemaken. Het eerste 

exemplaar dat eind maart van de drukker kwam, was voor hem. Een week later vertelde hij me dat het een prachtig boek 

was. Hij had het boek helemaal gelezen en daarbij helaas één schrijffout ontdekt: in het register stond "Kartuizer anjer" en in 

de lopende tekst "Kartuiser anjer". Je kritische blik als leraar Nederlands raak je niet zomaar kwijt! 

 

Een bijzondere gebeurtenis vond plaats op 4 oktober 

2015. Het pad bij de al eerder genoemde kerktuin in 

Noordijk-Binnen kreeg toen officieel de naam 

"Willem Dielemanpad". Hiermee toonden 

kerkbestuur en gemeente hun waardering voor het 

initiatief van Willem om in de kern van het oude 

dorp een prachtige groene oase aan te leggen.  

Een verslag van die heuglijke gebeurtenis is na te 

lezen in de Strandloper van december 2015. 

 

 

 

 

Wim Dieleman - Vlieland sept 2016 - foto: GH 
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Waddenweekend 2016 Vlieland - foto: Jos Zonneveld    

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 

 

mailto:excursies@strandloper.nl
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Cursus “Vogels in de winter en Vogeltrek “ 
2018 

 

Ieder najaar gaan er miljoenen vogels op trek. Sommige vliegen wel duizenden kilometers naar hun 

overwinteringsgebied. 

Een groot deel van onze broedvogels vertrekt naar zuidelijker oorden, terwijl miljoenen vogels zoals 

ganzen, eenden en zwanen uit hooggelegen noordelijke streken vooral in ons land overwinteren.  

In deze cursus proberen we een tipje van de sluier over het mysterie van de vogeltrek op te lichten. 

Verder besteden we aandacht aan het herkennen van de bij ons overwinterende vogels in park en tuin 

maar ook de eenden, ganzen en zwanen komen aan bod.  

 

Avonden: 

Er zijn drie theorieavonden op: 

Vrijdag 19 oktober, donderdag 8 en 22 november  

Tijd: 20.00 uur tot 22.15 uur (zaal open om 19.45) 

Plaats: Jan Verweij Natuurcentrum, Zilverschoon 

20, Noordwijk (bij de bibliotheek). 

 

Op de avonden is er vóór de pauze een Power Point 

presentatie over vogeltrek, wintervoeding en 

overwinterende eenden ganzen en zwanen. Na de 

pauze zijn er diverse practica met geluiden en het 

herkennen van onze wintervogels.  

Kramsvogel                                                                                                              

Excursies:           

Er zijn drie ochtend excursies op: 

   

Zondag 21 oktober: vogeltrek in en langs de duinen van Noordwijk. 

Zondag 11 november: eenden en wintervogels in de Starrevaartplas 

Zondag 25 november: eenden, ganzen en Wilde zwanen: naar Durgerdam/Waterland.                                        

 

De excursie starten om 8.30 uur, de 1e en 2e excursie duren  ± twee en half uur en de 3e excursie duurt 

tot ± 13.30.    

Ze staan onder leiding van ervaren gidsen. 

 

Kosten: 

Het cursusgeld is € 32,50 voor leden en € 40,- voor niet leden inclusief lesmap en koffie (wanneer men 

als niet- lid meteen lid wordt à € 10,- dan is het cursusgeld € 32,50). 

Aanmelden voor de cursus per e-mail aan dkistemaker@planet.nl o.v.v. naam, volledig adres en 

telefoonnummer. 

Na opgave ontvangt U een bericht van inschrijving en de gegevens voor de betaling. 

 

Voor verdere informatie kunt u bellen met Dineke Kistemaker 071 3612219 of dkistemaker@planet.nl 

Voor meer informatie over onze vereniging, nieuws en excursies, kijk op www.strandloper.nl 

 

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

 

 
 

Sake P. Roodbergen 2018. De kievit. 228 p. 

Prijs € 22. Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam 

 

In de serie vogelmonografieën van Atlas Contact neemt dit 

boek een bijzondere plaats in. Dat komt vooral doordat de 

schrijver zich zeer verbonden voelt met het Friese 

platteland en de daar broedende Kieviten. Zoals bij veel 

Friezen is de liefde voor de Kievit bij Roodbergen 

verknoopt met het zoeken van kievitseieren. Het 

ljipaaisykjen is voor Friezen zoveel meer dan het rapen 

van een ei uit een nest. Het is een natuurbeleving waar elk 

voorjaar weer reikhalzend naar uit wordt gezien. Het 

bijzondere van deze Friese hobby is, dat na het verstoren 

van al die vroege legsels, de eierzoekers zich gaan 

inspannen om het vervolglegsel te laten slagen. In 1947 

verenigden de Friese vogelbeschermers zich in de Bond 

van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW). Het 

ledental bedroeg tot in het begin van deze eeuw ruim 

25000, waarvan een kleine 4000 zich bezig hielden met de 

zogenaamde nazorg. Dat het ledental terugliep, kwam 

vooral door de beperkingen die aan het rapen van 

kievitseieren werden opgelegd.  In 2015 kwam er een 

definitief einde aan deze Friese traditie, toen het rapen van 

eieren geheel verboden werd. 

Het is niet zo verwonderlijk dat Sake Roodbergen 

uitvoerig ingaat op de teloorgang van deze Friese traditie. 

Roodbergen was namelijk jarenlang bestuurslid van de 

BFVW en redacteur van het blad Vanellus (de Latijnse 

naam van de Kievit). In zijn beschrijving van de 

teloorgang van het eierzoeken proef je duidelijk de 

teleurstelling die hij nog steeds voelt. Vogelbescherming 

(Zeist) deed geen enkele moeite de unieke Friese 

combinatie van eierzoeken gevolgd door nazorg in stand te 

houden. Ook aan de rechtszaken die Kritisch Faunabeheer 

(nu De Faunabescherming geheten) voerde, heeft 

Roodbergen geen prettige herinneringen overgehouden. 

Natuurlijk is in dit boek ook veel te vinden over de 

leefwijze van de Kievit, de zorg voor de jongen, de 

bereikbaarheid van voedsel en de predatoren. Het boek 

eindigt in mineur. Niet vanwege het verbod kievitseieren 

te rapen, maar vanwege de teloorgang van het Friese 

weidelandschap. Ook in Friesland verdwijnen bloemrijke 

graslanden in hoog tempo om plaats te maken voor 

'raaigrasakkers' die soms wel zevenmaal per seizoen 

gemaaid worden. Het negatieve effect van deze 

metamorfose wordt versterkt door de toename van het 

aantal predatoren. Met camera's is vastgesteld dat er veel 

jongen 'verdwijnen' door Zwarte Kraai, Blauwe Reiger, 

Ooievaar, Buizerd, Vos en Hermelijn. Toch hoopt 

Roodbergen dat ook in de toekomst er nog Kieviten in ons 

land zullen broeden. De Kievit is een echte doorzetter die 

enkele vervolglegsels kan produceren als dat nodig is. Ook 

broedt de Kievit niet alleen in grasland. In onze regio is 

bijvoorbeeld het broeden op bollenvelden een gewoon 

verschijnsel. Maar zoals het vroeger in Friesland was, zo 

zal het nooit meer worden. 

 

Boeken van Cor Verdiesen 
Veel natuurliefhebbers vullen regelmatig hun eigen 

bibliotheek aan met boeken die hen interesseren. Bij een 

verhuizing naar een kleinere woning blijkt dan dikwijls dat 

al die boeken te veel ruimte gaan innemen. Dat overkwam 

ook ons lid Cor Verdiesen die door lichamelijk ongemak 

kleiner moest gaan wonen. Wij zijn Cor dankbaar voor de 

boeken die nog niet in de Jan Verwey Bibliotheek te 

vinden waren. Het gaat in deze rubriek te ver om al die 

boeken te bespreken. Slechts bij een paar boeken worden 

hier wat opmerkingen gemaakt. 

 

Jac. P. Thijssse 1995. Eik en 

Beuk. Uitgave van de Heimans & 

Thijsse Stichting, Amsterdam. 

 

In 1994 ontdekte men in het 

archief van de firma Verkade in 

Zaandam een met de hand 

geschreven manuscript van 

Thijsse, bestemd voor een album 

dat in 1935 zou moeten 

verschijnen. Niet duidelijk is 

waarom dat toen niet doorging en ook onduidelijk is 

waarom in 1935 wel het beroemde album "Hans de 

torenkraai", geschreven door H.E. Kuylman, verscheen. 

Voor het album "Eik en Beuk" waren al heel wat plaatjes 

getekend. Een deel hiervan was bruikbaar voor opname in 

"Hans de torenkraai". De nog niet gebruikte plaatjes uit 

1935 zijn opgenomen in het album "Eik en Beuk", 

aangevuld met aquarellen van Annie Meussen.  
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Jaap Buijs & Jan-Paul Verkaik 1999. Staatsbosbeheer, 

100 jaar werken aan groen Nederland. 288 p. Uitgeverij 

Matrijs, Utrecht. 

 

Voor mensen met belangstelling voor geschiedenis is dit 

een buitengewoon interessant boek! Staatsbosbeheer werd 

opgericht om de woeste gronden, en dan met name de 

zandverstuivingen op de Veluwe, te bebossen. Het hout 

zou goed in de mijnen gebruikt kunnen worden. De 

samenwerking met de Heidemaatschappij die vooral 

heidevelden en hoogveengronden in akkers veranderde, 

was in het begin zo hecht dat beide organisaties dezelfde 

directeur hadden! Uit het boek blijkt duidelijk dat het lang 

duurde voordat bij Staatsbosbeheer belangstelling groeide 

voor meer natuurlijke bossen, in plaats van de 

productiebossen waarbij in grote blokken van enkele 

hectaren slechts bomen van één soort en dezelfde leeftijd 

groeiden.  

Dat recreatie en bos een logische combinatie vormen, werd 

eind jaren vijftig duidelijk, toen de vrije zaterdag werd 

ingevoerd en velen de bossen in trokken. Vanaf die tijd 

zorgde Staatsbosbeheer voor picknicktafels en 

wandelroutes via gekleurde paaltjes. 

Met het toewijzen van uitgestrekte duingebieden op de 

Waddeneilanden en elders langs de kust werd 

Staatsbosbeheer ook een belangrijke speler op het gebied 

van natuurbescherming. Ook bij de ruilverkavelingen 

kreeg de natuurbeschermingsconsulent van 

Staatsbosbeheer een belangrijke stem in het kapittel. 

In het boek wordt ook ingegaan op allerlei bestuurlijke 

perikelen. De schrijvers konden in 1999 nog niet weten dat 

de grootste problemen zouden ontstaan in 2010 toen Henk 

Bleker aantrad als staatssecretaris en er zeer fors bezuinigd 

moest worden.  

 

Ferry Bouman, Dieter Boesewinkel, Rob Bregman, Nora 

Devente & Gerard Oostermeijer, 2000. Verspreiding van 

zaden. 240 p. KNNV Uitgeverij, Zeist. 

 

Het aantal manieren om zaad te verspreiden is groot. Een 

wandelaar die in de AW-duinen even buiten de paden gaat 

struinen, weet bij thuiskomst dat er nogal wat planten zijn 

met stekelige zaden zoals Veldhondstong en Ruw vergeet-

mij-nietje. Iedereen kent het zaadpluis van 

Paardenbloemen en populieren. In dit boek wordt nader 

ingegaan op al die vormen van zaadverspreiding. Het boek 

is geïllustreerd met mooie detailfoto's, genomen door een 

elektronenmicroscoop. Het zou aardig zijn geweest als ook 

zaden zouden zijn afgebeeld zoals je die zelf buiten kunt 

waarnemen.   

 

B. van den Boom, J. Holland & E. Lammerts 2004. De 

duinen van Staatsbosbeheer, evaluatie en herstelbeheer 

in de kuststrook. 136 p. Uitgave Staatbosbeheer, 

Driebergen 

 

In deze eigen uitgave van Staatsbosbeheer wordt 

beschreven hoe het beheer van duingebieden in de loop der 

jaren veranderde. Het is nu ondenkbaar dat bossen worden 

aangelegd in open duingebied. Ook het beteugelen van 

stuifgaten door helminplant en het plaatsen van 

takkenschermen is sinds 1995 niet meer toegepast. 

Daarentegen heeft natuurherstel een steeds grotere plaats 

ingenomen. Mede onder invloed van Stichting 

Duinbehoud is het beleid ingrijpend veranderd. 

Stuifduinen krijgen weer de ruimte en dichtgegroeide 

duinvalleien werden afgeplagd. Het verwijderen van de 

dennenbossen stuit dikwijls op veel tegenstand van het 

publiek. Dat in deze bossen zich ook bijzondere 

leefgemeenschappen kunnen ontwikkelen, blijft soms wat 

buiten het zicht van de beleidsbepalers. 
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Verder zijn uit de boekenkast van Cor Verdiesen 

opgenomen: 

 

Frank Buissink, Toon Fey, Symen Kingma, Loek Kusiak 

& Bert van Polen 1997. Ontdek de twaalf. Verkenningen 

door de provinciale landschappen. 160 p. Uitgave van 

Stichting Steunfonds Het Nederlands Landschap 

 

K. van Dort, C. Buter & P. van Wielink 1998. Veldgids 

Mossen. 272 p. KNNV Uitgeverij, Zeist 

 

V. Wirth & R. Düll 1999. Mossen en Korstmossen. 320 

p. Uitgeverij Tirion Natuur. 

 

Jos Kluiters & Frits van Dalen 1988. Zuid-Kennemerland 

natuurlijk. Vijfduizend jaar mensen en natuur. 200 p. 

Uitgeverij Schuyt & Co, Haarlem. 

 

Gerrit Jan Zwier 2003. ANWB Landschappenboek 

Nederland. Sporen van de geschiedenis. 160 p. 

Uitgeverij ANWB 

 

P. Twist, A. van Diepenbeek & J.P. Bekker 2010. 

Veldgids Europese zoogdieren. 368 p. KNNV Uitgeverij, 

Zeist. 

 

Joop Mourik & Mariek Eggenkamp-Rotteveel Mansveld 

2005 Duinvlinders. Op vleugels van parelmoer door 

Zuid-Kennemerland. 192 p. Plus wandelboekkje. KNNV 

Uitgeverij, Zeist 

 

Rob Hume 2003. Vogels kijken in Europa. 224 p. 

Uitgeverij  ANWB 

 

H. Eggelt 2000. Veldgids Nederlandse flora. 424 p. 

KNNV Uitgeverij, Zeist 

 

W.A. Bron & A.J.H. van Vliet 2007. De Natuurkalender 

Handleiding. 92p. Uitgave van Wageningen University & 

Research 

 

D. Buijtendorp & J. Kuppens 2010. De dieren van het 

Nationale Park De Hoge Veluwe. 128 p. 

 

Kees Kervels (diverse jaren) Handige Wandelwaaier (3 

delen: Strand & Wad, Wilde bomen en struiken, 

Paddenstoelen). Uitgeverij Icob, Alphen aan den Rijn 

 
 

 

 

De Educatieve Werkgroep zoekt 
versterking! 

 

Samen met kinderen de natuur beleven 

De Educatieve Werkgroep heeft veel aanvragen voor begeleide natuuractiviteiten voor 
schoolkinderen en daar zijn meer mensen voor nodig! 

Misschien iets voor u/jou? 
 

Flora- en faunakennis is niet direct noodzakelijk, belangstelling voor de natuur en het willen en 
kunnen samenwerken met kinderen wel. 

 
Enthousiast of nieuwsgierig geworden? 

 Stuur dan een email naar janverweycentrum@strandloper.nl  t.a.v. Annet de Willigen 

 

mailto:janverweycentrum@strandloper.nl
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Van Aardaker tot Zwanenbloem  
Flora van de Duin- en Bollenstreek 

Kees Verweij 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor mij ligt een prachtig verzorgde uitgave over de flora 

in de Duin- en Bollenstreek, een waardig opvolger van de 

twee eerder verzorgde uitgaven over de flora in onze 

omgeving.  De eerste verscheen in 1978 en beperkte zich 

tot de gemeente Noordwijk. De vormgeving was vrij sober 

en het boekje was slechts verlucht met een aantal 

tekeningen over het ontstaan van het landschap, enkele 

kaartjes en een paar tekeningen van planten. De lezer kon 

zich met moeite een voorstelling maken van de planten, 

die in dit werkje beschreven stonden. Niettemin was deze 

uitgave al een doorbraak op het gebied van onze lokale 

plantkunde. Je kon in elk geval al iets vinden van wat 

er in onze directe omgeving groeide. 

In 1994 verscheen de Flora van de Duin- en 

Bollenstreek, die al een duidelijke verruiming 

betekende t.o.v. de vorige uitgave. Ten eerste was het 

beschreven gebied belangrijk uitgebreid. Vervolgens 

werd er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende landschappen met de daarin 

karakteristieke planten. Bovendien was deze uitgave 

verlucht met tal van kleurenopnamen van 

verschillende plantensoorten en de daarbij behorende 

biotopen.  

De klap op de vuurpijl betekent deze nieuwe 

omvangrijke flora van de Duin- en Bollenstreek. Zij 

laat zien hoe rijk onze streek aan planten is en dat 

heeft te maken met een grote verscheidenheid aan 

biotopen. In totaal worden ruim 1000 soorten 

beschreven, waarbij een groot deel voorzien is van een 

duidelijke foto, hetgeen het op naam brengen 

aanzienlijk vereenvoudigt. Deze biotopen, zoals 

bijvoorbeeld de duinen, de bossen, de waterkanten enz., 

worden uitvoerig beschreven, zodat men kan nagaan welke 

soorten er in de verschillende gebieden gevonden kunnen 

worden. Verder wordt een beschrijving gegeven van de 

perioden, waarin de plantensoorten te zien zijn. Daarbij 

wordt ook aangegeven, waar ze groeien. Dit heeft als 

voordeel, dat geïnteresseerden daar kunnen gaan kijken, 

maar het gevaar daarbij is, dat planten ook verzameld 

kunnen worden. Maar dit laatste wordt zeker niet in dit 

boek aangemoedigd. Een leuke bijkomstigheid is, dat 

verschillende plantenonderzoekers, die de laatste tijd hier 

actief geweest zijn, een bijzonder plekje in dit boek hebben 

gekregen. Het is een prima standaardwerk naast de 

gebruikelijke algemene flora’s. Het brengt de 

plantenwereld een stuk dichterbij. De schrijvers, Jelle van 

Dijk en Hans van Stijn hebben waar monnikenwerk 

verricht met het aflopen van alle gebieden en het 

inventariseren en op naam brengen van de aangetroffen 

planten. Misschien zou een kleine aanvulling op zijn plaats 

geweest zijn, namelijk een register van de 

wetenschappelijke namen. Dit zal evenwel de waarde van 

dit boek nauwelijks beïnvloeden. 

Het eerste exemplaar werd op 13 april jl. in het Jan 

Verwey Natuurcentrum aan de burgemeesters van 

Noordwijkerhout en Noordwijk aangeboden. Sindsdien 

heeft deze uitgave al een ruime verspreiding gevonden. 

Dat de prijs van 15 Euro, voor leden, zo laag kon blijven is 

vooral te danken aan de schrijvers, vormgevers en de 

verschillende instanties, die voor een belangrijk deel hun 

inzet belangeloos aan dit boek hebben gegeven en die de 

uitgave financieel hebben ondersteund. 
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Uitvoering werkzaamheden Noordvoort 
gaan van start 

Leo Schaap 

 

Eindelijk is het zover. Alle vergunningen zijn verleend en de aanbesteding kan na de zomervakanties 

plaatsvinden. Als alles goed verloopt en er geen budgettaire problemen optreden kan de uitvoering in de winter 

van 2018/2019 gaan plaatsvinden. Daarmee gaat het initiatief van onze vereniging en waarvan de wens al heel 

lang geleden is vastgelegd, in vervuling. Al in 2006 was het idee in het Natuurbeleidsplan opgenomen en in 2013 

is het project door onze vereniging opgepakt om tot uitvoering te komen.  

 
Het heeft heel wat voorbereidingen gekost om in een Natura 2000 gebied aan het werk te mogen gaan. Vooral 

het verkrijgen van de vergunningen voor de werkzaamheden in de Zeereep heeft veel meer tijd en geld gekost 

dan aanvankelijk de bedoeling was. De passende beoordeling die noodzakelijk was, is wel drie keer heen en 

weer gestuurd voordat deze de toets der kritiek van de Noord-Hollandse ambtenaren kon doorstaan. Tijdens de 

ter visie legging van het plan zijn geen zienswijzen ingediend, zodat daarmee de vergunning kon worden 

verleend. Wel leidde het overleg met de verschillende instanties, zoals provincies en welstandscommissies, ertoe 

dat het plan op onderdelen moest worden aangepast.  
 

De uitvoering betreft het plaatsen van robuuste palen op het strand om het 

strandreservaat Noordvoort duidelijk te markeren zodoende aandacht te 

vragen voor de speciale status van dit gebied. Daarnaast worden er twee 

nieuwe opritten aangelegd die bezoekers vanaf het strand, naar de Zeereep 

leiden, waar een gemarkeerde wandelroute is uitgezet. Het gebied wordt 

ook vanaf het fietspad op drie punten toegankelijk gemaakt; een oprit naar 

het al bestaande uitzichtpunt “de juttersplek”, een nieuw uitzichtpunt met 

“theater-zit” aan de Noordwijkse kant en een ander nieuw uitzichtpunt 

met “vizier” aan de Zandvoortse kant. Informatiebordjes moeten 

bezoekers bewegen hun gedrag aan te passen. Het pad en deze attracties 

moeten bezoekers verleiden zoveel mogelijk de drie kilometer lange route 

over de zeereep te kiezen.  
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De route over de Zeereep is spectaculair maar niet voor 

iedereen geschikt. Het blijft een relatief zwaar terrein met 

hoogteverschillen en stuifkuilen. Drie kilometer banjeren door 

dit gebied is voor de voor de gemiddelde wandelaar geen 

gemakkelijke opgave. Dat is dan ook het grootste manco van 

het plan. Het is niet gelukt bezoekers een gemakkelijke route 

aan te bieden zodat het strand maximaal ontlast kan worden.  

 

De ervaring zal leren of daadwerkelijk meer rust op het strand 

ontstaat. Een aantal activiteiten, zoals staand want-visserij, 

schelpenvisserij en naaktrecreatie zal op het strand van 

Noordvoort niet meer mogelijk zijn.  

Honden aan de lijn en voorschriften tijdens evenementen 

moeten de rust op het strand bevorderen.  

Er zal geprobeerd worden aan de hand van tellingen een beeld 

te krijgen van het bezoek aan het gebied en de ontwikkeling 

van rust op het strand.  
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Het uitvliegen van jonge Gierzwaluwen 
 
Hein Verkade 

Al bijna twintig jaar broeden ieder jaar één of twee paar 

Gierzwaluwen in onze schuur aan de Douzastraat. Het 

broedproces wordt zo veel mogelijk gevolgd en vastgelegd 

in een dagboek. De eerste jaren gebeurde dit door in de 

nestkasten te kijken. Aan de binnenzijde van deze kasten 

zit een glazen wandje. Je kunt de vogels tot op tien 

centimeter benaderen, zonder ze te verstoren. Nadeel van 

dit systeem is dat het relatief donker is in de kastjes, 

waardoor je niet alles even goed kunt zien. Het voordeel is 

dat je zowel de nestplek zelf als de nestingang in de gaten 

kunt houden. In 2010 werden infraroodcamera’s 

geïnstalleerd in de bewoonde kastjes. Hierdoor is alles veel 

duidelijker te zien, zowel overdag als ’s nachts. De 

camera’s staan gericht op de nestplek, de nestingang blijft 

buiten beeld.  

 

 
 

In mei 2018 heeft Walter Sonius een webcam geplaatst in 

kast G.  Nu is het broedproces via YouTube voor iedereen 

zichtbaar. Dit systeem is een tijdje online geweest, maar de 

capaciteit van Ziggo bleek helaas onvoldoende. Het viel 

om de haverklap uit. Komende winter gaan we dit 

verhelpen, zodat het volgend jaar hopelijk steeds online 

blijft. 

 

In al die jaren zijn we veel te weten gekomen over het wel 

en wee in de broedkastjes. Toch is die kennis opgebouwd 

uit momentopnamen. Er gebeurde natuurlijk veel meer in 

de tussentijd. Een van de zaken die onderbelicht is 

gebleven, is het moment van uitvliegen van de jongen. De 

camera’s leggen dit niet vast en het is in de afgelopen 20 

jaar maar een paar keer voorgevallen dat we dit toevallig 

hebben waargenomen.  

Hoe anders was dat in 2018. Al een jaar of tien is kastje G 

bewoond door een paartje Gierzwaluwen. Dit kastje hangt 

aan de tuinzijde onder de zuidoostelijke dakhelft. Hierdoor 

is het mogelijk het in- en uitvliegen van de vogels vanuit 

de tuin te bekijken.  

Dit jaar kropen de drie jongen op 6 juni uit het ei. Volgens 

de boekjes zitten jonge Gierzwaluwen 42 dagen in het nest 

voordat zij uitvliegen. Dat is best lang, maar begrijpelijk 

als je weet dat zij gelijk dag en nacht moeten kunnen 

vliegen. 

De jongen zitten op 22 juli ‘s avonds nog gezellig samen 

met hun ouders in de nestkom. Zij zijn dus al een dag of 

vier-vijf ‘over tijd’. Het weer kan geen belemmering zijn 

geweest uit te vliegen want het is al dagenlang zomers met 

weinig wind. Dat wordt interessant om te volgen. De dag 

erop zitten er volgens de camera om 22.00 uur nog twee 

jongen in de nestkast. Ook nu is het prachtig weer. Negen 

minuten later vliegt een oudervogel binnen en gaat met een 

jong in de nestkom zitten. Deze bedelt heftig, maar wordt 

genegeerd. 

Buiten is om 22.20 uur een jong zichtbaar dat naar buiten 

kijkt. Het schemert inmiddels flink, maar het bewegende 

witte gezichtje is goed te zien. Je hoort veel gefladder en 

gekras uit de nestingang komen. Het lijkt wel of de vogel 

vast zit en los wil komen. Het kopje komt steeds verder 

naar buiten en het uitvliegen lijkt aanstaande. Om 22.33 

uur is het zover. Schijnbaar moeiteloos vliegt hij weg in 

zuidoostelijke richting. Niet verwonderlijk, want het is ook 

de favoriete aanvliegrichting van de oudervogels. Jonge 

Gierzwaluwen turen dagenlang naar buiten om de 

omgeving nauwkeurig in zich op te nemen. Dat moet ook 

wel, want het uitvliegen moet in één keer goed gaan. Eén 

foutje en het is gebeurd met de vogel. Je moet dus goed 

weten waar alle obstakels staan die je fataal kunnen 

worden. En die eerste vlucht vindt vaak in de schemering 

plaats, waarschijnlijk omdat er dan een kleinere kans op 

predatie is. Vanavond gaat het in één keer goed. Het ziet er 

wel anders uit dan de vlucht van een oudervogel. Het 

silhouet is wat compacter, met naar verhouding een iets 

zwaarder lijf en kortere vleugels. Het doet een beetje 

denken aan een Vale Gierzwaluw. Ook het vliegen gaat 

anders, fladderig en met veel gezwiep.  Maar de vogel 

houdt opvallend goed hoogte. Volwassen vogels laten zich 

dieper vallen bij het uitvliegen en komen vervolgens weer 

omhoog. 

Veel tijd om te mijmeren is er niet want er zit gelijk weer 

een wit gezichtje in de doorgang! 

Snel even binnen kijken en daar zitten de oudervogel en 

het jong nog in de nestkom. Er zaten dus twee jongen in de 

doorgang, vandaar dat gefladder en gekras; het was daar 

dringen geblazen. Van buitenaf gezien kijkt het tweede 

jong op dezelfde wijze naar buiten en vliegt om 22.39 uur 

uit, zes minuten na de eerste en precies zoals zijn 

voorganger.  

Binnen zit de ouder met het derde jong op het nest, maar 

dan gebeurt er iets heel fascinerends. De oudervogel gaat 

dwars zitten en duwt zijn kop onder het jong. Deze voelt 

zich ongemakkelijk en gaat op de nestrand stijf tegen de 

achterkant van de kast zitten. Maar de oudervogel blijft 

aandringen, alsof die wil zeggen dat het tijd wordt om ook 

het luchtruim te kiezen. Het wordt spannend wat er gaat 

gebeuren. Een paar minuten later schuifelt het jong uit 

beeld richting de nestuitgang. Buiten is nog niets te zien. 

Om 23.09 uur verschijnt er weer een wit gezichtje in de 

uitgang, veel nerveuzer kijkend dan de andere twee. Het is 

vrijwel donker. Dankzij het zwakke schijnsel van de 

tuinlamp is het allemaal nog net zichtbaar. Acht minuten 
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later verdwijnt het kopje weer uit beeld. Binnen 

zit de oudervogel schijnbaar ongeïnteresseerd op 

het nest, maar geen jong te bekennen. Die moet 

dus nog steeds in de doorgang zitten. Pas om 

23.28 verschijnt hij opnieuw in de uitgang. Soms 

komt het kopje ver naar buiten, maar hij durft nog 

niet. Om 23.32 uur is het dan zover, maar twijfel 

wordt hem bijna fataal. Hij vliegt uit maar klemt 

op het allerlaatste moment zijn klauwtjes aan de 

rand van de uitgang vast, waardoor hij voorover 

tuimelt.  

Zijn kop op de pan eronder, staart over de kop en 

vleugels wijd. Dit ziet er niet best uit en hij lijkt 

terug te willen. Dat lukt hem niet. Even later 

fladdert en klautert hij en komt met zijn kop 

omhoog en vleugels wijd naast de nestingang 

terecht. Roerloos…. en wat nu? Na ongeveer een 

minuut zet hij zich kennelijk af en met een klap 

kiest ook hij op dezelfde manier het luchtruim, 

voor een non-stop vlucht die zeker 10 maar 

mogelijk 22 maanden gaat duren…… Dit laatste 

jong is dus bijna twee uren na zonsondergang 

uitgevlogen. Het was echt helemaal donker. 

Binnen zit de oudervogel nog steeds in de nestkom. Jonge 

Gierzwaluwen moeten het dus helemaal zelf volbrengen. 

Dat is toch wat anders dan met je eigen kinderen. 

Wekenlang help en bescherm je ze op weg naar hun eerste 

vrije stapje van de stoelpoot naar de tafel……. 

Ik voel me een bofkont dat ik het uitvliegen nu eens 

helemaal heb kunnen volgen. En alle drie de jongen op 

dezelfde avond in precies één uur tijd. 

In het dagboek bladerend blijkt dit redelijk bijzonder te 

zijn. De meeste keren zit er één tot zeven dagen tussen het 

uitvliegen van het eerste en laatste jong. Alleen in 2002 en 

in 2014 lijkt het erop dat beide jongen binnen 24 uur zijn 

uitgevlogen. Slechts één vogel heb ik toen daadwerkelijk 

uit zien vliegen. Dat was op 10 augustus 2002 om 22.22 

uur. Ook in de late schemer. 

 

  

Schuur in de Douzastraat. Links de tuinlamp en bij de pijl de nestingang van de 
Gierzwaluwen in kastje G 

 

Jonge Gierzwaluwen turen dagenlang naar buiten om de omgeving nauwkeurig in zich op te nemen. 
Schuur Douzastraat 26 juli 2015 
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Een schoolklas in het Jan Verwey Centrum 
 
Annet de Willigen 

 

Vele schoolklassen bezoeken het Jan Verwey 

Natuurcentrum. Elk jaar komen ongeveer 350 kinderen 

met hun juf of meester en begeleidende ouders af op het 

programma, dat de Educatieve werkgroep samenstelt. 

Omdat vele van u waarschijnlijk geen idee hebben hoe 

zo’n bezoek verloopt heb ik het volgende daarover 

geschreven; 

 

Via het mailadres janverweycentrum@strandloper.nl krijgt 

Tineke Verloop een aanvraag van een basisschool. Een 

leerkracht geeft aan welke data zijn voorkeur hebben en 

met welke groep hij of zij komt en het aantal leerlingen. 

Tineke checkt de agenda van het natuurcentrum én van de 

lezingenzaal of het op die data beschikbaar is. Als dit niet 

het geval is dan wordt er contact gezocht met de 

bibliotheek of die misschien kunnen schuiven qua ruimte. 

Als beide ruimten beschikbaar zijn stuurt Tineke een mail 

uit naar de vrijwilligers van de Educatieve Werkgroep met 

info en de vraag wie er op die en die datum tijd heeft om 

de schoolklas te begeleiden. Als er genoeg vrijwilligers 

beschikbaar zijn, minimaal 3, dan wordt de afspraak naar 

de leerkracht bevestigd. 

Op de afgesproken ochtend staat bijvoorbeeld van 9.30 uur 

tot 11.00 uur de schoolklas ingepland. De dag ervoor 

worden door iemand de braakballen uit de vriezer gehaald, 

zodat ze de volgende dag uitgeplozen kunnen worden. Op 

de dag zelf zijn vrijwilligers om 9.00 uur aanwezig om 

alles klaar te zetten; tafels en stoelen worden verschoven, 

zowel in het centrum als in de lezingenzaal, alle materialen 

voor het braakballen uitpluizen worden over de tafels in de 

lezingenzaal verdeeld en de microscopen worden 

neergezet. De kaartjes, waarop de botjes geplakt zullen 

worden, worden voorzien van dubbelzijdig tape. In het 

centrum worden tafels en stoelen zo klaargezet dat de hele 

groep, meestal zo’n 25 tot 30 kinderen, kunnen zitten en 

goed het grote tv-scherm kunnen zien. Tafels om op te 

schrijven worden her en der verdeeld. En er wordt ook 

koffie en thee gezet voor de vrijwilligers maar ook voor de 

leerkracht en de begeleidende ouders. 

En ja hoor, ben je nèt klaar klinken buiten al de 

kinderstemmen! Enthousiast en druk staan ze te popelen 

voor de deur, want tsja het is toch een uitje voor ze en alles 

is beter dan in de schoolbanken zitten. Als het goed is 

worden ze door de leerkracht toegesproken dat ze nu toch 

echt rustiger moeten worden, maar eigenlijk gaat dat 

vanzelf. Want eenmaal binnen in het centrum zijn ze onder 

de indruk van de vele opgezette dieren. Als ze hun plaats 

hebben ingenomen neemt één van de vrijwilligers het 

woord en heet ze van harte welkom. We stellen meestal 

ook wel de vraag of er iemand van de groep ooit eens 

eerder in het natuurcentrum is geweest en heel vaak is het 

antwoord ‘nee’. Ook de begeleiders schudden hun 

hoofden. Er gaat een nieuwe wereld voor ze open! Het 

welkom heten gaat over in een verhaal over de herkomst 

van de opgezette dieren, “nee joh, we schieten ze niet 

dood, wij zijn een vereniging die juist de natuur en de 

vogels beschermt!”. De Kerkuil wordt goed bekeken en 

alle kenmerken van uilen worden genoemd. Dan gaat het 

grote tv-scherm aan en kijken ze naar een educatieve film 

over uilen. Daarna is het tijd om de groep in tweeën te 

splitsen en aan de slag te gaan. De ene helft gaat naar de 

lezingenzaal om daar de braakballen uit te pluizen en de 

andere groep blijft in het centrum voor de Natuurquiz. Dit 

is een nieuw ontwikkeld onderdeel wat bestaat uit 11 

vragenkaartjes over de 5 verschillende landschapkasten. 

Twee van elke kast en één algemene vragenkaart. Alle 

antwoorden zijn te vinden als ze goed kijken en zoeken in 

die kasten of door logisch na te denken. Uiteraard zijn de 

vrijwilligers aanwezig om hen te helpen. Met z’n tweeën 

of drieën wordt er druk gezocht en overlegd. Hoe heet een 

jong vosje? Welke bosvogels zie je wel eens in je tuin? 

Noem de drie zoogdieren die in de kasten zijn. De 

pluimpjes op de kop van een Ransuil, zijn dat oren? Enz. 

Na drie kwartier is het tijd om te ruilen; zo doet elke groep 

allebei de onderdelen. Het braakballen uitpluizen is altijd 

de meest favoriete activiteit. Soms zijn er kinderen die het 

vies vinden en écht niet willen beginnen. Dan zeggen wij 

dat er nog nooit een kind is geweest die er niet aan 

begonnen is. “Ja dat kan wel zijn, maar ik doe het ècht 

niet!” Een paar minuten later ziet hij of zij hoe enthousiast 

het klasgenootje bezig is en wat er tevoorschijn komt. Dit 

is té leuk om niet te doen en gaat overstag. Bovenbeentjes, 

onderkaken, schedeltjes en ribben worden in rap tempo 

uitgeplozen. Als de botjes goed schoongepoetst zijn met 

een borsteltje kan het onder de microscoop bewonderd 

worden. Vooral de onderkaakjes zijn daar geschikt voor, 

kiezen zijn namelijk erg leuk om uitvergroot te zien. Soms 

heeft de uil een spitsmuis gegeten en daarvan zijn de 

kiezen prachtig roodgekleurd. Als alle botjes gevonden en 

gepoetst zijn, worden ze op een kaart geplakt. Op deze 

manier raakt er niets verloren en kan het op school of thuis 

geshowd worden. Na anderhalf uur in het natuurcentrum te 

zijn geweest zit deze bijzondere biologieles erop. 

Natuurquiz- en braakbalkaartjes gaan mee naar school en 

huis en de leerkracht en ouders krijgen folders over de 

vereniging mee. Vrijwilligers worden bedankt en de jassen 

worden aangetrokken. De rust is weergekeerd. Nu is het 

tijd om alles op te ruimen en schoon te maken. Tafels en 

stoelen worden gesopt en voor de vloer komt de stofzuiger 

tevoorschijn. Alle tafels en stoelen weer op zijn plek en de 

afwas gedaan. Rond 11.30 uur zijn dan ook de vrijwilligers 

klaar. Ja, het kost wat tijd en inzet, maar het plezier en de 

voldoening is groot om kinderen iets te leren over de 

natuur! Naast deze activiteiten kunnen schoolklassen ook 

het Landschapspel doen. En natuurlijk bieden wij 

buitenexcursies aan, zoals; op het strand of vissen met een 

kornet in zee, bosexcursie in Leeuwenhorst of struinen in 

de duinen. Zelfs een slootjes excursie is mogelijk.  

 

Heeft u interesse om ons team te komen versterken dan 

bent u van harte welkom! Voor meer informatie mail naar 

janverweycentrum@strandloper.nl 

 

 

mailto:janverweycentrum@strandloper.nl
mailto:janverweycentrum@strandloper.nl
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De Huiszwaluwen van het Westeinde 
 
George Hageman 

 

Het is een gezellige drukte op het Westeinde bij de familie 

Duivenvoorden als ik kom aanfietsen voor het interview 

over de Huiszwaluwen. Overal hoor je het aangename 

gekwetter (“prrit”) van de zwaluwen die om het huis heen 

vliegen en razendsnel hun prooi aan de jongen in de 

nestopening afgeven. Op het terras vertellen Adrie 

Duivenvoorden (en haar man) en Jan Mark over de 

geschiedenis van het broedsucces van de Huiszwaluwen. 

 

Jan Mark en de familie Duivenvoorden kennen elkaar al 

sinds 1978. Beiden waren lid van de Leidse Pluimvee- en 

Konijnen Vereniging. Jan Mark (76 jr) heeft in zijn jonge 

jaren veel vogels geringd, o.a. honderden Huiszwaluwen 

en Boerenzwaluwen. In de loop van de jaren heeft hij veel 

kennis vergaard en ervaring opgedaan met Huiszwaluwen. 

Met zijn adviezen is het aantal 

bezette nesten op het 

Westeinde in een paar jaar 

spectaculair toegenomen. 

 

Adrie Duivenvoorden (61jr) is 

geboren op de boerderij 

“Westerhout” aan het 

Westeinde en had altijd al veel 

interesse in vogels. Na het 

overlijden van haar ouders 

lieten ze “Nieuw Westerhout” 

bouwen, het huis waar ze nu 

sinds 2007 wonen en waar de 

Huiszwaluwen onderdak 

vonden. Adrie: “Op de 

boerderij van mijn ouders, die 

in 1957 is afgebroken, hebben 

nooit Boerenzwaluwen of 

Huiszwaluwen gebroed.  

Opmerkelijk was dan ook, dat 

vrijwel direct na de 

nieuwbouw van ons huis, er 

een Huiszwaluw succesvol 

broedde in de nok van het 

huis. Dat was een natuurlijk nest, gemaakt van bagger, dat 

toen in overvloed aanwezig was, door veel grondverzet. 

Daarna hebben de Huiszwaluwen een aantal malen 

gepoogd een natuurlijk nest te bouwen, maar dat mislukte 

door gebrek aan geschikt bouwmateriaal (modder)”.   

 

Jan: “In 2012 hebben we een aantal kunstnesten geplaatst. 

De zwaluwen kwamen wel kijken, maar broeden was er 

niet bij. In 2013 hetzelfde verhaal. Op mijn advies hebben 

we de bovenplank een stuk breder gemaakt, omdat 

zwaluwen heel graag broeden onder een zo breed 

mogelijke dakoverhang. Ik had die ervaring in de 50-er en 

60-er jaren opgedaan in de Rijnstreek. In 2014 was het 

meteen raak: vier paartjes Huiszwaluwen kwamen tot 

broeden, één kunstnest werd bezet door een paar Grauwe 

Vliegenvangers!  Dat was het begin van een 

succesverhaal”. 

 

Adrie: “Het aantal kunstnesten werd elk jaar uitgebreid. In 

2015 alle nesten bezet (10), in 2016 weer alle nesten bezet 

(20).  In 2017 kreeg ook de buurvrouw de smaak te 

pakken; ze plaatste een aantal kunstnesten (12) en ook met 

broedsucces. Vorig jaar ontstond het plan een zwaluwentil 

te plaatsen. Ik zocht contact met de Vereniging voor 

Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Daar werd 

enthousiast gereageerd. Met hulp van de vereniging en met 

financiële steun van Vogelbescherming Nederland en de 

Nationale Postcode Loterij, werd op 31 maart van dit jaar 

feestelijk de zwaluwentil geplaatst. In totaal hebben we nu 

42 kunstnesten, inclusief de til. Het is nu eind juli en zeker 

de helft van de 18 nesten in de zwaluwentil is bewoond.”  

Het enthousiasme voor Huiszwaluwen verbreidt zich op 

het Westeinde als een olievlek en dat heeft zeker te maken 

met de inspirerende rol van Adrie Duivenvoorden.  Ze 

houdt wekelijks een registratie bij van de nesten in de 

buurt en brengt haar enthousiasme over op de buren. Enige 

overlast van vogelpoep wordt op de koop toe genomen. 

Opvallend is dat er naast 54 kunstnesten ook 21 natuurlijke 

nesten in de buurt zijn. Volgens Adrie heeft dat te maken 

met het uitstrooien en verwerken van papierpulp over het 

bollenland (om verstuiven tegen te gaan). De grond wordt 

daardoor wat plakkerig en blijkbaar geschikter voor 

Huiszwaluwen om een natuurlijk nest te bouwen.  

 

2018 is het jaar van de Huiszwaluw, bedoeld om meer 

aandacht te vragen voor deze mooie, “gezellige” vogel, die 

zich thuis voelt dichtbij de mensen.  Helaas gaat het sinds 

de 70-er jaren minder goed met de Huiszwaluw; de 

aantallen zijn zelfs met 80% afgenomen. Overigens gaat 

het sinds de eeuwwisseling wel weer iets beter met de 

aantallen. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de 

De zwaluwtil 
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achteruitgang (minder insecten?) organiseren  Sovon en 

Vogelbescherming  in 2018 een neststudie van de 

Huiszwaluw. Een veronderstelling is dat de achteruitgang 

samenhangt met het mislukken of uitblijven van het 

tweede legsel. 

Adrie Duivenvoorden noteert voor dit onderzoek wekelijks 

(vanaf half april tot begin september) van 10 nesten de 

“broedfase”.  Bij sommige nesten (vroege broeders) is nu 

al sprake van een tweede legsel.  

 

We zijn benieuwd wat de uitkomsten zullen zijn van het 

landelijke onderzoek. In ieder geval lijkt het erop dat op 

het Westeinde de Huiszwaluw aan een opmars bezig is.  

 

Fiets gerust eens langs en geniet van deze fascinerende 

vogels. Wees wel snel, want vanaf half september 

vertrekken ze weer naar Afrika, om dan weer in april het 

voorjaar in te luiden.

 

 

De druk bezette nesten 
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Ontmoetingen met Parel- en Roodkeelduikers in 
Zweden 

 
Kees en Dineke Verweij-Kistemaker 

 

Wanneer we ’s winters vanaf het strand naar de zee 

turen kunnen we vroeg in de ochtend grote duikers 

voorbij zien vliegen. Soms zwemmen ze voor de 

kust, zoals bij de Brouwersdam in Zeeland of bij 

havenhoofden. Duikers zijn bepaalde fuutachtigen, 

maar dan een slagje groter. Ze vallen vooral op door 

hun snelle en strakke vlucht. Echt mooi zijn ze niet, 

enigszins grauw met een wat lichtere onderbuik. 

Maar ’s zomers is het heel anders, want in het wat 

latere voorjaar (begin mei) keren ze terug in 

bijvoorbeeld Zweden en dan vertonen ze hun 

mooiste tekening. Parelduikers hebben dan op de rug 

een fraaie zwart-witte bloktekening en in de hals een 

grote zwarte vlek. Ook de kop is bedekt met fijne 

donkere lijnen. De Roodkeelduiker, de naam zegt het 

al, heeft een grote rode keelvlek. Verder is het 

lichaam donkergrijs tot zwart gekleurd. De kop is 

lichtgrijs gekleurd en aan de achterzijde met fijne 

lijnen bezet.In de eerste helft van mei laten de Parelduikers 

hun prachtig galmend geluid horen over de vele grote 

meren, die Zweden telt. ’s Avonds begint het festijn en dan 

is hun galmen honderden meters ver te horen. Kennelijk 

behoort deze muzikale serenade tot het paringsgedrag, 

want later in de maand mei hebben we dit geluid 

nauwelijks meer gehoord. De eerst keer, dat we dit jaar 

hoorden, was op de camping Grinsby, gelegen aan de 

onderzijde van het natuurreservaat Glaskogen, even schuin 

boven het uitgestrekte Vännermeer in de provincie 

Värmland. Het grappige was, dat deze muzikale 

ontboezeming kennelijk aanstekelijk werkt op andere 

vogels, want achtereenvolgens hoorden we de trompet van 

de Wilde Zwaan, het getoeter van de Kraanvogels en tot 

slot de luide roep van de Canadese ganzen. Vanaf onze 

plek op de camping Grinsby hadden we een prachtig 

uitzicht op het meer en we konden de Parelduikers mooi 

heen en weer zien zwemmen. Parelduikers geven de 

voorkeur aan grote meren met een of meer eilandjes in het 

midden. Op deze eilandjes broeden ze en zitten ze veilig 

voor vossen en andere belagers. 

We hadden ook nog onze zinnen gezet op de 

Roodkeelduikers, maar die zijn heel wat moeilijker te 

spotten, zeker wanneer men zich wat zuidelijker in 

Zweden bevindt. Het broedgebied van de Parelduikers 

begint al in de provincie Smaland in het zuiden van 

Zweden. De Roodkeelduikers zoeken het duidelijk wat 

hogerop. Tot dusverre waren we niet in geslaagd ze goed 

te observeren en te fotograferen. In het bezoekerscentrum 

van het reservaat Glaskogen wist men ons te vertellen, dat 

er onlangs een telling had plaatsgevonden en dat er in dit 

gebied zo’n 10 à 15 paar Roodkeelduikers moesten zitten. 

Het probleem was echter, dat lang niet alle plekken 

behoorlijk toegankelijk waren en dat we hooguit 2 à 3 

plekken met de auto konden bereiken. Lopen was 

ondoenlijk, gezien de grote afstand tussen de verschillende 

plekken en de grote hoeveelheid klimwerk. Maar waar we 

konden komen was het direct raak en we zagen op een 

klein meertje in de verte een paartje rondzwemmen. We 

moesten heel voorzichtig zijn, want Roodkeelduikers zijn 

toch wel wat schuwer dan Parelduikers. Het lukte ons 

inderdaad een paar leuke opnamen te maken, maar de 

afstand was nog betrekkelijk ver. De volgende dag reden 

we in de vroege ochtenduren naar de oostkant van het 

reservaat om daar Elanden en Auerhoenders te gaan zien.  

 

Op de heenreis zagen we een tweetal grote groepen 

Kraanvogels in het veld staan en dat gaf ons een goede 

opsteker, maar Elanden en Auerhoenders lieten zich helaas 

niet zien. Wel passeerden we een klein meertje en daar zat 

inderdaad ook weer een paar Roodkeelduikers. Opvallend 

is, dat Roodkeelduikers in veel kleinere meertjes broeden 

dan Parelduikers. Toch worden ze wel op grotere meren 

gezien, maar daar komen zij alleen maar om te foerageren. 

Je hoort ze soms aankomen met een soort kwakend geluid, 

voordat ze hun zoektocht naar vis in het meer beginnen. 

Paartje Parelduikers bij de camping in avondlicht 

Paartje Rookeelduikers 
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Voor het mooie zaten deze Roodkeelduikers wat te ver 

weg, want een mooie opname viel hier niet te maken. 

Een paar dagen later vertrokken we naar Hallefors, een 

stukje noordoostelijk van Glaskogen in het gebied 

rond Örebro. Onze camping, ook weer aan het water 

gelegen, lag niet zo ver van een bijzonder reservaat, de 

zg. Knuthöjdmossen. Dit gebied bestaat vooral uit 

moeras met enkele meren. Via zg. knuppelpaden kan 

men een groot stuk door dit gebied wandelen. 

Achteraan staat een groot kijkscherm, vanwaar men 

een prachtig uitzicht heeft over enkele met elkaar in 

verbinding staande meren. We waren hier al om 7.00 

uur ’s morgens, want dan is alles nog rustig. Tot onze 

grote verbazing zaten op korte afstand enkele 

Roodkeelduikers, waarvan er twee duidelijk een 

paartje vormden. We hadden hier te maken met de 

balts van deze Roodkeelduikers, want geregeld lieten 

zij, net als bij Parelduikers, een indrukwekkende galm 

horen. Alleen is hun galm iets minder melodieus dan bij 

Parelduikers. Opvallend is, dat Roodkeelduikers bij 

voorkeur ’s morgens hun aanwezigheid laten horen, terwijl 

dat bij de Parelduikers ’s avonds het geval is. Zij 

zwommen regelmatig heen en weer en op een gegeven 

moment stegen ze bijna uit het water om er een soort dans 

uit te voeren. Het was een indrukwekkend gezicht, dat we 

nog nooit hadden meegemaakt. Aan het einde van deze 

vertoning klom het vrouwtje op een grote graspol, waarop 

haar nest lag. Op de terugweg passeerden we een ander 

meertje en daar zaten nog enkele Roodkeelduikers. We 

vermoedden, dat hier een paar mannetjes om de gunst 

dongen van een begeerd vrouwtje.  

 

Al met al konden we naar de camping teruggaan met een 

aantal mooie foto’s waarvan we hierbij enkele laten zien. 

 

 

 

 

Vrouwtje Roodkeelduiker op nest 

Baltsende Roodkeelduikers 

Parelduiker in zomerkleed Parelduiker in de AWD in winterkleed 



De Strandloper 50e jaargang nummer 3, september 2018  30 

Nachtegalen en de grijze duinen 
 

Mark Kras 
 
Natuur beheren is geen eenvoudig werk. Dat klinkt 

vanuit de mond van een boswachter misschien wat 

raar. Of juist te voor de hand liggend. Maar ik wil het 

hier toch maar eens gelijk als stelling inbrengen.  Het is 

natuurlijk wel prachtig mooi werk. Maar het is geen 

eenvoudig werk. 

 

Aan de hand van een flinke opgave waar we voor staan in 

de duinen van Noordwijk, wil ik in dit stukje uit de doeken 

doen hoe we aan de slag gaan. En u zult zien: natuur 

beheren is geen … . 

 
Natuurcompensatie in de Noordwijkse duinen 
Dit jaar zullen in het duin flink wat struiken en bomen 

verdwijnen in het kader van de ‘programmatische aanpak 

stikstof’, afgekort PAS. Door de uitstoot van stikstof door 

landbouw, industrie en vervoer, komen er extra 

voedingsstoffen (stikstof) in het duin, waardoor met name 

struiken hard gaan groeien. Om dit effect van stikstof 

tegen te gaan, heeft de provincie geld beschikbaar – 

afkomstig van de veroorzakers van de uitstoot - om in de 

natuur de effecten te compenseren.  De ontwikkeling van 

een soortenrijk duin wordt belemmerd door extra 

voedingsstoffen.  Juist weinig voedsel in de bodem leidt 

tot veel soorten. Met name het kortgegraasde duin kent 

vele soorten en is bijzonder zeldzaam in Europa. Het 

Natura 2000 beheerplan noemt dit grijs duin. Dit soort 

duin heeft stuivend zand (wit duin) en het werk van 

grazende en gravende konijnen nodig om zich te 

ontwikkelen.  

 
Weg met exoten, grassen en struiken 
Grassen en struiken groeien goed op de door ons uitgestote 

stikstof. Teveel stikstof betekent teveel begroeiing en 

minder van dit zeldzame ‘grijze duin’. Dus helpen we de 

natuur dit grijze duin te behouden. 

Weghalen is het devies en dan beginnen we het liefst met 

woekerende, exotische soorten als Rimpelroos, Zwarte 

engbloem en prunus. Maar ook duindoorns zullen eraan 

moeten geloven.  Ai, en laat nu net in die duindoorns en 

ander struweel de grootste aantallen Nachtegalen zitten 

van West-Europa. 

 

Hoe aan de slag met grijs duin en Nachtegalen? 
Allereerst is er een kaart gemaakt waar we struweel weg 

kunnen halen om stuivende duinen te krijgen ten behoeve 

van grijs duin. Daarbij zijn bekende plekken waar 

Nachtegalen voorkomen, als de luwe zijde van de zeereep 

en plaatsen waar liguster en vlier staan, zoveel mogelijk 

gemeden. Op deze kaart zijn ook de gegevens gezet van 

alle vogelsoorten en hun broedplekken. Zo blijkt dat, 

hoewel er na de werkzaamheden minder struiken zullen 

staan, dit op plekken is waar Nachtegalen toch minder van 

gecharmeerd zijn.  

 
Gesprekken en details 
Door zo te werk te gaan, kan ook in de wijze van werken 

(rijroutes) en tijdstip van verschillende werken rekening 

worden gehouden met aanwezige kwetsbare natuur. Op 

steeds verder detailniveau krijgt de planning van het werk 

vorm. Daarbij namen ook de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming Noordwijk, Stichting Duinbehoud en 

betrokken en bezorgde particulieren deel aan de 

voorbereidende gesprekken. Nu alle gesprekken en 

veldbezoeken achter de rug zijn, worden de benodigde 

vergunningen aangevraagd en de werken aanbesteed. Ook 

worden nog aanvullende natuurchecks gedaan voor soorten 

die aangewezen zijn in het Natura 2000 beheerplan en dus 

extra ontzien moeten worden. Daarnaast wordt aan een 

ieder die de duinen van Noordwijk na aan het hart ligt, dit 

complexe natuurwerk via diverse media uitgelegd. U ziet 

dat natuurbeheer geen eenvoudig werk is. Daarom zal ik in 

diverse media zeker nog een paar keer in detail 

terugkomen op wat er allemaal gaat gebeuren in de duinen 

van Noordwijk. 

Wilt u meer lezen, zie dan mijn columns in de plaatselijke 

kranten of kijk op www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/ .  

U kunt mij ook volgen op Twitter én op Instagram via 

@boswachtermark 

    

 woekerende Rimpelroos 

Nachtegaal in de Duindoorns 

http://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/
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Waarnemingen april, mei, juni 2018 
 
Peter Spierenburg 

 

Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere 

soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen. 

 

5000 soorten 
 
Het jaar 2018 is het ‘5000 soortenjaar’ in het beoogde Nationaal Park Hollandse Duinen. Vrijwilligers proberen zoveel 

mogelijk soorten vast te stellen. De duinen en het omringende kustlandschap behoren tot de gebieden met de hoogste 

biodiversiteit van Nederland. Met het 5000 soortenjaar laten de waarnemers zien hoe waardevol deze zijn als leefgebied 

voor de meest uiteenlopende soorten. Belangrijk om goed te beschermen! Al halverwege het jaar werd de mijlpaal van 5000 

soorten bereikt. Op 28 juni werd in Meijendel als 5000ste een Kamillevlinder gevonden, een zeldzame nachtvlindersoort 

gebonden aan kamille als waardplant. Ons waarnemingsgebied overlapt grotendeels met het Nationaal Park Hollandse 

Duinen. Het is daarom interessant eens te kijken welk deel van de soorten hier is gezien. In ons ‘Noordwijkse’ deel van het 

Nationaal Park zijn er 2485 soorten waargenomen t/m juni, ofwel bijna de helft van alle tot dan toe waargenomen soorten. 

Soortenrijke groepen als planten, nachtvlinders, vogels en kevers zijn samen goed voor bijna tweederde van de soorten 

(figuur 1). Reptielen en amfibieën en zoogdieren leveren maar een kleine bijdrage. Of een soort in ons waarnemingsgebied 

is gezien is vooral afhankelijk van hoe goed er op gelet is. Vogels zijn duidelijk de meest populaire groep: meer dan 90% 

van alle vogelsoorten van het 5000 soortenjaar is dit jaar in ons waarnemingsgebied gezien. De Fiets Big Day van 12 mei 

heeft daar een flinke bijdrage aan geleverd met soorten als Grote Jager en Grote Zilverreiger. Jelle van Dijk en Hans van 

Stijn lieten met het nieuwe boek ‘Van Aardaker tot Zwanebloem’ zien dat er ook veel kennis over planten aanwezig is in 

onze regio. Het hoge percentage van 80% van de plantensoorten, gezien in ons waarnemingsgebied, is dan ook geen 

verrassing. Soortenrijke groepen als nachtvlinders en kevers zijn het domein van een kleine groep specialisten. In het 

nachtvlinderweekend van 15-17 juni verbleven 40 leden van de Nederlandse Entomologische Vereniging in Noordwijk. Dit 

leverde een totaal van 424 verschillende soorten nachtvlinders. Hieronder waren ook de nodige zeldzame. In de nacht van 

17 juni werden in de Luchter Zeeduinen bijvoorbeeld 80 Bruine Heide-uilen gevangen. Dit is een nachtvlindersoort die tot 

nu toe maar van een paar plekken in Nederland bekend was en waarvan er nooit meer dan één op een avond is gevangen. 

Als je goed kijkt blijkt er nog veel te ontdekken in ons waarnemingsgebied! Bron en verdere informatie 

https://5000soortenjaar.nl/ 

 
Figuur 1 Verdeling waargenomen soorten over soortgroepen in waarnemingsgebied VNVN januari-juni 2018 (N=2485 

soorten) 

 

   

Planten, 650, 26%

Nachtvlinders en micro's, 424, 17%

Vogels, 232, 9%
Kevers, 210, 8%

Vliegen en muggen, 138, 6%

Weekdieren, 122, 5%

Mossen en korstmossen, 122, 5%

Wantsen, cicaden en plantenluizen, 117, 5%

Geleedpotigen (overig), 102, 4%

Bijen, wespen en mieren, 91, 4%

Paddenstoelen, 84, 3%

Insecten (overig), 32, 1%

Overige ongewervelden, 31, 1%

Dagvlinders, 27, 1% Libellen, 22, 1% Zoogdieren, 22, 1%

Vissen, 21, 1%

Algen, wieren een eencelligen, 19, 1%

Sprinkhanen en krekels, 12, 0%

Reptielen en amfibieën, 7, 0%

http://www.waarneming.nl/
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Figuur 2 Percentage van het aantal soorten waargenomen in het 5000 soortenjaar, dat ook in het waarnemingsgebied van 

VNVN is waargenomen 

 
 

 
Vlinders en libellen profiteren van warm weer 
 
Het warme, zonnige 

weer lijkt gunstig te zijn 

geweest voor libellen en 

vlinders. De laatste 

kregen in juni wel te 

lijden onder de droogte 

en het gebrek aan 

bloeiende nectarplanten. 

Desondanks kwam een 

aantal voor Noordwijk 

zeldzame soorten 

algemener voor dan in 

andere jaren. De 

Eikenpage is dun 

gezaaid in ons 

waarnemingsgebied, 

maar werd dit jaar op 

veel meer plekken 

gezien, met o.a. een 

ruimere verspreiding in 

de AWD en een 

vestiging op Willem v.d 

Bergh 

(GB).Spectaculair was 

hervestiging van de 

Bruine Eikenpage in 

de Noordduinen in de omgeving van de Noordwijkse Golfclub. De populatie in de Noordduinen was na 1996 verdwenen. 

Na een waarneming van één vlinder in 2006 waren er nu acht, wat goede hoop geeft op hervestiging (CZ). Ook de 

Aardbeivlinder werd na twee jaar afwezigheid opnieuw gemeld (ML ea). De Duinparelmoervlinder wordt sinds 2014 

jaarlijks gemeld in de AWD en Noordduinen. Dit jaar waren er 2 waarnemingen (CZ ea).  

 

Met de aanhoudende oostenwind was er in de hele duinstreek en op veel plekken elders in Nederland een influx van 

Gevlekte Witsnuitlibel. De eerste waarneming in ons waarnemingsgebied was in 2014. Dit jaar vlogen er vanaf 26 mei 
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Bruine eikenpage 24 juni 2018 Noordwijk - Noordduinen - Noordwijkse Golfclub © Reinder Genuït 
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(DD ea) op 3 plekken 

meerdere, met een maximum 

van 10 in binnenduinrand van 

het Langeveld. Dit is ook de 

plek, waar hij in 2014 voor het 

eerst opdook. Hier werd ook 

voortplanting waargenomen, 

zodat een vestiging wellicht in 

het verschiet ligt. 

 De Vuurlibel is een zuidelijke 

soort en is pas één keer eerder 

in 2009 in ons 

waarnemingsgebied 

waargenomen. Dit jaar waren 

er waarnemingen in de AWD 

(ML) en in Nieuw-

Leeuwenhorst (CZ). De 

populatie van Zuidelijke 

Keizerlibellen in het Noord-

Hollandse deel van de AWD 

begint zich verder uit te breiden 

naar het zuiden. In 2015-2017 

waren er jaarlijks 1-3 

waarnemingen, meest dicht bij 

de provinciegrens. In 2018 

waren er 11 waarnemingen, met meerdere in de binnenduinrand vaan het Langeveld en de meest zuidelijke in de 

Hogeveense Polder (RG). De Tengere Grasjuffer is een soort van vochtige duinvalleien. Na eerdere waarnemingen in de 

AWD in 2014 en 2017 dook hij dit jaar op in de Coepelduynen (CZ).  

 
Bijzondere broedvogels 
 

Het broedseizoen van 2018 liet tot eind juni geen grote verrassingen zien. Die verrassing kwam pas in juli, met een 

broedgeval van de Kluut. Dit is een nieuwe broedvogelsoort voor het waarnemingsgebied. Bij Tespelduin in de Hogeveense 

Polder klonk een geluid, dat lang niet te horen was geweest in onze regio: een territoriale haan Fazant. Bij de 

broedvogelinventarisatie in dit gebied (SH TH) was het hele voorjaar een paar aanwezig.  

Ook uit de AWD werd een Fazantenhaan gemeld bij het Pindabergje (Waternet). Het laatste territorium van een Fazant in 

ons waarnemingsgebied was in 2013 in de Coepelduynen. De laatste waarnemingen uit de AWD stammen uit 2011. De 

dichtstbijzijnde bezette broedlocatie is Lisserbroek in de Haarlemmermeer. Zien we een begin van hervestiging als 

broedvogel? De Zomertortel is bijna verdwenen, maar dook toch weer op in dit broedseizoen. In de groenstroken aan de 

noordrand van Noordwijkerhout was op 29 juni een koerende vogel aanwezig (HY).  

De Engelse Kwikstaart had een redelijk jaar met 6 bezette locaties, met in totaal 7 paar. De locatie in het Langeveld lijkt 

definitief verlaten (RG) en ook de Zilkerpolder bleef leeg dit jaar. Daar staat tegenover dat er voor het tweede jaar op rij 

weer een territorium was in de Elsgeesterpolder, één van de voormalige bolwerken. Ook was er een nieuwe locatie in Polder 

Hoogeweg. De man van dit paar was een hybride Engelse x Gele kwikstaart die gepaard was met een vrouw Engelse 

Kwikstaart. De jongen van het paar vlogen succesvol uit. In de Zwetterpolder was het paar Engelse Kwikstaarten niet 

succesvol en viel het nest ten prooi aan een predator (HV PS). Bijzonder was, dat hier in bollenland, net als vorig jaar tot 8 

april weer een territoriale Grote Gele Kwikstaart aanwezig was (PS).  

De gezonde populatie Graspiepers in de duinen heeft ook effect op het aangrenzend bollenland, met territoria in het 

Vinkeveld en Polder Hoogeweg (PS). Appelvinken hebben zich over onze hele waarnemingsgebied verspreid. Op 8 

locaties waren in het broedseizoen vogels aanwezig, met o.a. 2 paar in Nieuw-Leeuwenhorst (LS). Ook Willem v.d. Bergh 

lijkt inmiddels bezet te zijn (PD). De Kleine Bonte Specht, ook een soort van oud bos, leek minder verspreid, met alleen 

waarnemingen uit de AWD.  

Van de Grauwe Vliegenvanger waren minimaal drie territoria, waaronder één in Nieuw-Leeuwenhorst (CZ). In de 

Noordduinen zong op 15 juni een Vuurgoudhaan (KB), indicatie van een mogelijk broedgeval. Na half mei bleven er nog 

op 3 locaties in de Noordduinen en Het Langeveld Fluiters zingen, maar zonder aanwijzingen dat deze ook tot broeden 

kwamen.  

De Houtsnip had een territorium bij de Noordwijkse Golfclub, een flink stuk zuid van de vaste plek rond het 

zweefvliegveld en het Paardenkerkhof in de zuidelijke AWD (JF). Ook de Gekraagde Roodstaart lijkt zich naar het zuiden 

van het waarnemingsgebied uit te breiden met een vestiging in de Coepelduynen (BH). Buiten het bolwerk in de AWD 

zaten er Blauwborsten bij Tespelduin in de Hogeveense Polder, bij het Oosterduinse Meer en in de Noordrand Noordwijk.  

 

  

Zuidelijke keizerlibel 6 juni 2018  Noordwijkerhout - Luchter Zeeduinen © Casper Zuyderduyn 
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Maandoverzicht 

 
De Witkopgors in de Zwetterpolder 

was op 1 april nog aanwezig (PD). De 

laatste 2 Geelgorzen bleven daar nog 

een dag langer (PS ea). Bij de 

Binnenwatering zat op 1 april een 

Baltische Mantelmeeuw, met 

kleurringen die de herkomst 

verraadden (AM). Langs de zeetrekhut 

vloog die dag een Roodhalsfuut (PS). 

Op 8 april passeerden daar de laatste 

Smienten en de eerste 2 Dwergsterns 

en (JD). De eerste Noordse Sterns 

vlogen op 23 april langs (JD). Op 24 

april passeerde een Parelduiker (JD). 

Een Smelleken vloog laag over Sollasi 

op 5 april (RJ). De volgende dag trok 

een Zwarte Wouw over Rijnsoever 

Katwijk (PS) en passeerden in totaal 6 

Bruine Kiekendieven ons 

waarnemingsgebied (MK ea). Op 18 

april vlogen zowel een Zwarte (JD) als 

een Rode Wouw (JHa) over de 

Noordduinen. De volgende dag verscheen de eerste Boomvalk van het seizoen boven de AWD (KV) en op 20 april trok een 

Visarend over Katwijk-Noord (PD). De vestiging van de Raaf in de duinstreek leidt tot waarnemingen over een steeds 

groter gebied. Op 21 april vlogen er in totaal 4 Raven over het Middengebied (CZ RM). Slechtvalken hingen rond bij de 

toren van Leeuwenhorst, maar aanwijzingen voor een broedpoging ontbraken (JD). Op 26 en 27 april zwierf er een 

tweedejaars Grote Burgemeester rond de Uitwatering Katwijk (AM ea). Deze vloog ook langs de zeetrekhut (JD). Op 18 

april trokken er in totaal 17 Zwartkopmeeuwen over de Coepelduynen naar noord (CZ). De eerste Fitis zong op 3 april in 

de Noordduinen (SP). De laatste Grote Zaagbek van het seizoen zat op 4 april in de Binnenwatering (AM). Vanaf dat 

moment druppelden de zomergasten binnen: Gekraagde Roodstaart op 6 april (HL), Sprinkhaanzanger en Nachtegaal 

op 7 april (CZ) Koekoek (JF ea) en Grasmus op 8 april (JV). Braamsluiper op 12 april (RD), Tuinfluiter 17 april (RJ). 

Een vroege Spotvogel zong op 18 april in Rijnsoever (AM). De eerste Gierzwaluw vloog op 19 april boven de 

Noordduinen (CZ). Afsluiter was de Kleine Karekiet 

op 30 april bij het Oosterduinsemeer (KV). Vanaf 6 

april kwam er een golf Beflijsters binnen, met een 

groep van 7 vliegend over de AWD (LS). In de 

Coepelduynen verbleven maximaal 6 Beflijsters op 

22 april (WB) en 9 op 28 april (BH). Andere schaarse 

doortrekkers waren de man Bonte Vliegenvanger die 

op 7 april verbleef op Willem v.d. Bergh (WB) en de 

Fluiter die op 27 april zong in de AWD – De Zilk 

(CB). Van 1 tot 15 april trokken er 

Rouwkwikstaarten door, met een maximum van 3 in 

de Coepelduynen op 9 april (AMe). Op 6 en 18 april 

trok er een Europese Kanarie over de duinen (CZ), 

gevolgd door een Kruisbek op 20 april (CZ). Op 22 

april was er nog een Keep aanwezig in Nieuw-

Leeuwenhorst (LS). 

 

Op 7 april liep een Bunzing in de AWD in het 

Marelvlak. Er vielen dit kwartaal in totaal 4 

verkeersslachtoffers onder de Bunzings, waarvan 3 

rond Leeuwenhorst en 1 in de binnenduinrand bij De 

Blink (RJ e.a.). 

april 

De maand april begon met een koude perste paasdag, met een temperatuur lager dan tijdens de afgelopen kerstdagen. 

Daarna sloeg het tot dan toe koude voorjaar om naar overwegend zacht weer. Onder invloed van hogedrukgebieden 

boven Oost- en Noord-Europa zat de wind meest in de zuid- tot oosthoek. In de laatste week van de maand bracht een 

westelijke stroming veel wind en regen en lagere temperaturen.  

 

Beflijster  23 april 2018 Amsterdamse Waterleidingduinen - De Vellen  
© Marc Kolkman 

Grote Burgemeester 27 april 2018  Katwijk aan Zee - Buitenwatering © 
Peter van Duijn 
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Met harde westenwind vlogen op 1 mei 1510 Rosse 

Grutto’s langs de zeetrekhut (JD). De volgende dag 

passeerden 2 Zomertalingen en een Noordse 

Stormvogel (JD). Op 5 mei vloog een Smelleken 

langs (JD). De dag van 21 mei bracht gevarieerde 

steltlopertrek met o.a. 72 Bontbekplevieren en 10 

Groenpootruiters (JD). De doortrek van 

Bontbekplevieren was ook te zien in de Hogeveense 

Polder waar er 20 neerstreken (SH TH). Op 24 mei 

trokken 57 Zwarte Sterns langs (JD). Tussen 4 en 15 

mei was er regelmatig een Grote Burgemeester 

aanwezig rond de Uitwatering. Het bleek te gaan om 

twee verschillende vogels (AM). Op 7 mei zat er een 

Temminck’s Strandloper in de Hogeveense Polder 

(JB). Op 25 mei was de laatste dag dat er 

Oeverlopers doortrokken, maar in flink aantal en op 

verschillende plaatsen. Zo zaten er 6 bij de 

Binnenwatering (AM). Een Zwarte Wouw trok op 4 

mei over het Langeveld (RG). De doortrek van 

Tapuiten piekte in de eerste week van mei met 12 op 

6 mei in de Coepelduynen (WB). Dat was ook de laatste dag met Beflijsters, met nog 3 vogels (BH). Op 9 mei was daar een 

Paapje aanwezig (WB). Op 27 mei kwam er een golf Noordse Kwikstaarten langs, met 40 in de Coepelduynen (CZ ea). 

Van 5 tot 27 mei zongen er op ca. 5 plekken een Fluiter in de Noordduinen en de AWD (JF ea). Van de late zomergasten 

arriveerde de eerste Grauwe Vliegenvanger op 3 mei in de Noordduinen (RG) De eerste Bosrietzanger zong op 7 mei in 

mei 

De meimaand was de warmste ooit gemeten. Na west 7 op de eerste dag van de maand maakte het koele weer snel 

plaats voor aanhoudende hoge temperaturen met weinig regen. Wind uit het zuidoosten tot noordoosten domineerde de 

maand. Rond de 16e kwamen we even in een noordelijke stroming en was het aantal dagen frisser met harde 

noordenwind. De maand eindigde broeierig warm en met onweer. 

Tapuit – 4 mei 2018  Coepelduyn C1  © Annelies Marijnis   foto: Job de Ridder 

Baltische Mantelmeeuw 17 mei 2018 Katwijk aan Zee - Buitenwatering  
© René van Rossum 
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de Coepelduynen (CZ). Een vrouw Grauwe Klauwier zat op 6 mei in de AWD in Starrenbroek (RD). Tussen 11 en 27 mei 

zong er op verschillende plekken vier keer een Wielewaal in de AWD (LS ea). Op 25 mei zat er één op landgoed Dijk en 

Burg (CZ). Op 20 en 21 mei vlogen er 2 Bijeneters over de Langevelderslag en AWD Westhoek (JSc ea). Op 27 mei was 

een zingende tweedejaars Roodmus even aanwezig in De Zuid (WH ea). Het Big Day team voor het 5000 soortenjaar 

Nationaal Park Hollandse Duinen zag op 12 mei o.a. een Grote Jager bij Langevelderslag en een late overvliegende Grote 

Zilverreiger (CZ ea). De enige IJsvogel waarneming van het kwartaal was op 10 mei in de Hogeveense Polder (PVe). Een 

Zomertortel vloog op 13 mei over de AWD (HN). Een Roerdomp zat op 19 mei bij de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst 

(AT). Op 21 mei vloog een Smelleken over de Zwetterpolder (PS). Vier keer trok er een Visarend over: op 8 mei (LS ea), 

22 mei (TH), 27 mei (CZ) en 28 mei (BB). Op 23 mei trok een Wespendief over ’t Heen Katwijk (BB) en op 31 mei één 

over Rijnsoever (AMe). Vanaf 21 mei tot half juni waren er regelmatig twee tweedejaars Bruine Kiekendieven, waarvan 

één duidelijk een vrouwtje was, aan het jagen in Polder Hoogeweg en de Zwetterpolder (PS e.a.). In de Coepelduynen zat op 

27 mei een Velduil (CZ). 

 

 

De tweede Noordse Stormvogel van het jaar vloog op 3 juni langs de zeetrekhut (JD). De eerste Wulp naar zuid markeerde 

die dag het begin van de najaarstrek (JD). Op 3 en 4 juni zat er een Grote Burgemeester rond de Uitwatering Katwijk, die 

op 21 juni ook langs de zeetrekhut vloog.  

Op 17 juni kwam er een late Rotgans langs (JD). Op 26 juni trokken 145 Bergeenden langs op weg naar hun ruigebied 

(JD). Hoogtepunt van de zeetrek was de Reuzenstern die op 29 juni vlak achter de branding langs kwam (JD). Op 6 juni zat 

op onder water gezet bollenland in de Hogeveense Polder een Zwarte Ruiter in zomerkleed en een Kluut (PS). Deze 

laatste bleef de hele maand aanwezig (PV ea).  

Op 28 juni zat er een Drieteenstrandloper bij de Uitwatering Katwijk (AM). De laatste Tapuiten trokken door op 4 juni in 

de Coepelduynen (BH) en op 10 juni in de Elsgeesterpolder (KV). Op 11 juni zong een Wielewaal in de Noordduinen bij de 

Duindamseslag (KV).  

Op 15 juni vlogen er 8 Casarca’s over de AWD (ML). Een Wespendief vloog daar op 20 juni over (BB). In Polder 

Hoogeweg riep op 16 juni een Kwartel (PS). In de nachttrekopnames over de St Bavo was op 10, 13 en 25 juni een 

Porseleinhoen te horen, met in die laatste nacht ook een overtrekkend Kleinst Waterhoen (MW). Op 26 juni vloog er een 

Kwak over de St Bavo en op 15 en 25 juni een Roerdomp (MW). Op de golfbaan Tespelduin werd op 23 juni een dode 

Ransuil gevonden (SH). 
 

juni 

Juni was de derde warme voorjaarsmaand op rij. Het was ook extreem droog. De laatste regen viel op 24 juni waarna het 

weken droog bleef. De wind kwam meest uit het zuiden tot zuidoosten. Rond de 12e en rond de 24e draaide de wind even 

naar west en trok flink aan. Vanaf de 25e ging de wind weer naar het noordoosten en was het warm zomers weer. 

Noordse Kwikstaart – 22 mei 2018 Noordwijk - Noordzijderpolder - Kraaierslaan © Reinder Genuït 
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Waarnemers 

AM Annelies Marijnis JD Jelle van Dijk PD Peter van Duijn 

AMe Arnold Meijer JF Jaap Faber PDo Pieter Doorn 

AT Arie Twigt JHa Joël Haaasnoot PS Peter Spierenburg 

BB Bas van der Burg JSc Jannick Scheepstra PV Paul Venderbosch 

BH Ben ter Haar JV Jack van Velzen RD Rineke Dedding 

CB Corine Bliek KB Klaas van den Berg RG Reinder Genuït 

CZ Casper Zuyderduyn KV Koene Vegter RJ Rob Jansson 

DD Dominique Dijkshoorn LS Leo Schaap RM Rob de Mooij 

GB Gijsbert van der Bent MK Marc Kolkman SH Sarah Humphrey 

HL Hugo Langezaal ML Martijn Los SP Sven Pekel 

HN Hans de Nobel MLo Merijn Loeve  TH Thomas van Haaster 

HY Han van Yperen MW Maarten Wielstra WB Wijndelt Boelema 

JB Joost Bouwmeester LS Leo Schaap WH Wouter van der Ham 

bron: www.waarneming.nl 

 

Zwartkopmeeuwen - 18 april 
2018  Noordwijk - 

Coepelduynen – Guytendel 
 © Casper Zuyderduyn 

 

https://noordwijk.waarneming.nl/waarneming/view/154939276?_popup=1
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Werkgroepen 
 

De vereniging is op verschillende terreinen actief, uiteenlopend van vogeltellingen tot het organiseren van educatieve activiteiten. In 

verschillende werkgroepen en commissies zijn leden van de vereniging hiermee aan de slag. Wilt u binnen één van de werkgroepen of 

commissies actief worden laat dat dan weten! Op deze pagina vindt u een overzicht van contactpersonen. Zij kunnen u meer vertellen over 

de activiteiten en op welke manier u hier aan mee kunt werken. 

 

Jeugdnatuurclub 
De jeugdnatuurclub organiseert excursies en activiteiten in het 

Jan Verwey Natuurcentrum speciaal gericht op de schooljeugd 

van 6 – 12 jaar. Contactpersoon: Annet de Willigen 

tel: 0252-221760 E-mail:  jeugdnatuurclub@strandloper.nl 
 

Excursies 
Er worden regelmatig excursies georganiseerd. De bestemming 

kan de omgeving van Noordwijk zijn, maar ook natuurgebieden 

elders in Nederland of zelfs het buitenland.  

Contactpersoon: Jos Zonneveld 

tel:(na 18.00uur) 06-22017081 E-mail: excursies@strandloper.nl 
Waddenexcursie 

Contactpersoon: Ruurd Eisenga 

Telefoon: 071-3618141 

E-mail: r.eisenga@gmail.com 

 

Vogelwerkgroep 
De vogelwerkgroep doet onderzoek naar de vogelstand rond 

Noordwijk. Er worden onder andere broedvogelinventarisaties, 

watervogel en zeetrektellingen uitgevoerd.  

Contactpersonen: vacant 
Broedvogelinventarisatie AWD 

Contactpersoon: Leo Schaap tel: 06-53626663 

E-mail: lhjschaap@gmail.com 

 
Paddenstoelenwerkgroep 
De paddenstoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal soorten 

paddenstoelen dat in Noordwijk en omgeving voorkomt. 

Contactpersoon: Arie Dwarswaard 

Telefoon: 025-2233466 

E-mail: a.dwarswaard2@kpnplanet.nl 

 

Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(Samen met KNNV-afd. Leiden) 

De mossenwerkgroep houdt zich bezig met de mossen en 

korstmossen die rond Noordwijk te vinden zijn. 

Contactpersoon: Jeannette Teunissen. Telefoon 071-8886585, 

 E-mail: KNNVLeiden5@gmail.com 

 

Kerkuilen Werkgroep 
Met het plaatsen van nestkasten hoopt de Kerkuilen Werkgroep 

de vestiging van Kerkuilen in de regio een steuntje in de rug te 

geven.  Contactpersoon: Mariska de Graaff 

Telefoon: 0252-211826; mobiel: 06-14905960 

E-mail: info@mariskadegraaff.nl site: www.mariskadegraaff.nl 

 

Waarnemingenarchief 
De vereniging verzamelt sinds 1969 waarnemingen van vogels,  

zoogdieren, vlinders en andere diersoorten. Waarnemingen 

kunnen onder meer via de website www.strandloper.nl 

doorgegeven worden. Ook kunt u contact opnemen via 

onderstaand e-mail adres. Contactpersoon: Peter Spierenburg 

Telefoon: 071-4035136 E-mail: 

waarnemingenarchief@strandloper.nl 

 

Coördinatie bezoek Jan Verwey Natuurcentrum 
Het Jan Verwey Natuurcentrum biedt ruimte om scholen te 

ontvangen, lezingen te houden en educatie activiteiten te 

organiseren. Werkgroepen of verwante organisaties kunnen er 

vergaderingen houden en activiteiten organiseren. Ook is er een 

maandelijkse inloopochtend. 

E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl 

 

Beheercommissie Jan Verwey Natuurcentrum 
Voor het onderhoud van Jan Verwey Natuurcentrum wordt 

regelmatig beroep gedaan op klussers. 

Contactpersoon: Wim Plaatzer 

tel. 071-3618648 E-mail:wimplaatzer@hotmail.com 

 

Jan Verwey bibliotheek 
De vereniging heeft een verzameling boeken op het gebied van 

vogels en natuur. Aan de basis van de verzameling staan de 

boeken die Jan Verwey aan de vereniging heeft nagelaten. 

Regelmatig worden er nieuwe boeken en naslagwerken 

aangekocht. Informatie over uitlenen: Marian Zijderveld 

Telefoon: 071-3612726 

 

Educatie Werkgroep 
De Educatie Werkgroep coördineert de educatieve activiteiten 

van de vereniging zoals het scholenbezoek, de jeugdexcursies, 

het Herfstnatuurspel en de informatievoorziening in het Jan 

Verwey Natuurcentrum.  
Contactpersoon: Annet de Willigen Tel: 0252-221760  

E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl 

 

Lezingen 
Van september t/m november en van januari t/m maart wordt er 

elke laatste vrijdagavond van de maand in het Jan Verwey 

Natuurcentrum een lezing gehouden over uiteenlopende 

natuuronderwerpen. 

Contactpersonen: Petra Sonius en Jaap Eisenga 

Telefoon: 0643490125 E-mail: lezingen@strandloper.nl 

 

Natuurbeschermingszaken 
De vereniging volgt de ontwikkelingen die invloed kunnen 

hebben op de natuur en het landschap in Noordwijk en omgeving. 

Zo nodig wordt door middel van bijvoorbeeld inspraakreacties 

actie ondernomen. Activiteiten worden gecoördineerd met 

verwante organisaties in het Milieuoverleg Duin- en 

Bollenstreek. 

Contactpersoon: Jaap Eisenga Telefoon: 0643490125 

E-mail: voorzitter@strandloper.nl 

 

Redactie De Strandloper en Website 
Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt vier maal per jaar. 

De website geeft een actueel overzicht van wat er gebeurt in de 

vereniging. 

Contactpersoon: Kees Erkelens 

Telefoon: 071-3614143 E-mail: redactie@strandloper.nl 
Facebookpagina 
Contactpersoon: Franciska Faber  

E-mail: franciska.faber@kpnmail.nl 

 

Ledenadministratie 
Aanmelden nieuwe leden: Robert Sluijs 

Telefoon: 06-47114354 E-mail: penningmeester@strandloper.nl 
 

Vogelcursussen werkgroep 
2x per jaar worden er vogelcursussen georganiseerd. 

Contactpersoon: Dineke Kistemaker 

Tel: 071 3612219 E-mail: dkistemaker@planet.nl 
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Prins Bernhardstraat 90
2202 LR  Noordwijk

Tel.      071 - 3613558
Telefax 071 - 3620392

E-mail joopfaase@wanadoo.nl

b.v.
TELEVISIE- EN RADIO SPECIAALZAAK

KOELKASTEN EN WASAUTOMATEN

 

Joop Faase BV
Prins Bernhardstraat 90
2202 LR  NOORDWIJK

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

E joopfaase@wanadoo.nl
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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 Den Haag Forepark
Oder 18, 2491 DC Den Haag

T 070 301 301 0

E forepark@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/forepark

beddenspecialist  
VERKADE
V. Limburg-Stirumstraat 38  2201 JP Noordwijk  071 3612661

www.beddenspecialist.nl/verkade



ANTIQUARIAAT

Moby Dick
gespecialiseerd 

in natuurboeken

Schoolstraat 31

2202 HD Noordwijk

Tel. (071) 361 94 98 

www.mobydicknoordwijk.nl

Online boeken 
bestellen?
Sta achter je 
Noordwijkse 
boekhandel en ga 
naar onze webshop

www.boekhandelvandermeer.nl

De beSte boekverkoper 

van Nederland

boekhandel van der Meer
Noordwijk > www.boekhandelvandermeer.nl

De beSte 
boekverkoper 
van Nederland 

2011/2012

Vandaag besteld en morgen
overal in Nederland 
thuis bezorgd.

www.strandloper.nl

HEERLIJK 
UITWAAIEN 
AAN DE KUST
Natuur bij u in de buurt

Ò WWW.ZUIDHOLLANDSLANDSCHAP.NL

Steun natuur en landschap:
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Stichting Duinbehoud geeft 4x per jaar het 
magazine DUIN uit, met foto’s, artikelen en 
wetenswaardigheden over de duinen. Actuele 
duinberichten worden regelmatig op de website 
geplaatst. Hier kunt u zich ook aanmelden als 
donateur en onder andere gratis een digitaal 
nummer van DUIN downloaden.
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