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Bij de voorplaat: 
 

Fluiter 

Foto: René van Rossum 

 
Vrijwel ieder voorjaar verschijnen er één of meer zingende Fluiters 
in de bossen van de binnenduinrand. Dat was in 2018 bijvoorbeeld 
het geval in het bos bij de Duindamseslag en in het Panbos bij 
Katwijk, waar op 23 april deze foto werd genomen. Na terugkeer 
uit tropisch Afrika zingen de mannetjes vele uren per dag om 
langskomende vrouwtjes te verleiden samen voor nageslacht te 
zorgen. Helaas is dat in onze regio zelden het geval. De laatste 
zekere broedgevallen dateren alweer van 1990. In de nieuwe 
Vogelatlas schrijft Rob Bijlsma, die de laatste jaren veel onderzoek 
deed bij deze soort, dat in sommige streken en in wisselende jaren 
een enorm mannenoverschot bestaat. Hij stelt zelfs dat er jaren 
zijn, waarin nauwelijks vrouwtjes in Nederland verschijnen. Over 
de oorzaken van dit bijzondere verschijnsel is niets bekend. Het 
zou wel eens zo kunnen zijn, dat de Nederlandse populatie 
enigszins op peil blijft door aanvulling vanuit streken, waar wel 
goede broedresultaten worden bereikt. 
Jelle van Dijk 
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Activiteitenagenda 

  

Inloopochtenden 2019    
Zaterdag 6 juli  10.00 – 12.00 uur  
Zaterdag 3 augustus 10.00 – 12.00 uur   
Zaterdag 7 september 10.00 – 12.00 uur  
Zaterdag 5 oktober 10.00 – 12.00 uur  
 
Jeugdactiviteiten 
De jeugdactiviteiten zijn bestemd voor de jeugd van 6-12 
jaar, tenzij anders vermeld. De kosten bedragen € 1 per 
kind. Deelnemen is alleen mogelijk na aanmelden via het 
e-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! Tijdens de activiteiten worden 
soms foto’s gemaakt, bedoeld voor publicatie op de 
website of in de Strandloper. Als u er bezwaar tegen heeft 
dat uw kind herkenbaar in beeld komt, gaarne melden aan 
de fotograaf. 
De meeste binnenactiviteiten van de jeugdclub vinden 
plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20 
in Noordwijk. 

Slootjesexcursie   
Zaterdag 15 juni 2019              
Tijd: 10.00 – 11.15 uur      Lokatie: Varkensboslaan 
(achter landgoed Offem) 
Wat leeft er onder de waterspiegel van een schoon slootje? 
Onder leiding van waterbeestjesexpert Wim Kuijper gaan 
we met schepnetjes op zoek naar allerlei spannende 
waterdiertjes, zoals kikkervisjes, bootmannetjes, 
libellenlarven, stekelbaarsjes enz. Wie weet vang jij dit 
keer de grote waterkever! Nadat eenieder de beestjes goed 
bekeken heeft, gaan ze weer terug de sloot in.  
 

Op zoek naar zeediertjes  
Zaterdag 31 augustus 2019               
Tijd: 10.00 – 11.30 uur Verzamelplaats: Kon. 
Astridboulevard strandafrit 5 
Ga mee op zoek naar zeediertjes: garnalen, visjes, 
heremietkreeftjes enz. De bedoeling is dat jullie een 
garnalennetje meenemen en zelf gaan vissen. We gaan ook 
gezamenlijk aan de slag met een kornet/sleepnet.  Voor 
emmers en reservenetjes wordt gezorgd. 
 
Excursies 
Het algemene e-mailadres voor informatie over of 
aanmelden voor de excursies is: 
excursies@strandloper.nl  Bij auto-excursies wordt ervan 
uitgegaan dat de chauffeurs een inzittenden-verzekering 
hebben. Tijdens excursies worden vaak foto’s gemaakt, die 
gepubliceerd worden op de website en in de Strandloper. 
Als u er bezwaar tegen heeft om herkenbaar in beeld te 
komen, wilt u dit dan aan de fotograaf melden? 

Duingebied De Blink 
Zaterdag 8 juni 2019 
Tijd: 7.00 - 10.30 uur  
Plaats: parkeerplaats Randweg bij Stayokay 

Slootjesexcursie achter Offem - foto: Annet de Willigen 

 

Vissen met garnalennetjes - foto: Annet de Willigen 

 

De Blink - foto: Frank-Peter Scheenstra 

mailto:jeugdnatuurclub@strandloper.nl
mailto:excursies@strandloper.nl
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Dit duingebied, in beheer bij Zuid-Hollands Landschap, 
Waternet en Staatsbosbeheer, is gesloten voor publiek. Het 
beheer bestaat uit 'niets doen'. Ook in het verleden werden 
verstuivingen niet vastgelegd met helmaanplant. Het is het 
meest natuurlijke duingebied in de wijde omgeving. Begin 
juni zingen er nog veel vogels en heeft ook de flora zich 
goed ontwikkeld. In het gebied zijn geen paden. Alleen 
geschikt voor liefhebbers die goed ter been zijn! 
Aanmelden bij Frank-Peter Scheenstra (0252-377733) of 
via excursies@strandloper.nl 
 

Hondsbossche Zeewering en duinen bij Schoorl 
Zaterdag 6 juli 2019 Tijd: 13.00 - 18.00 uur Plaats: vertrek 
vanaf de parkeerplaats Duinwetering 
In De Putten, de plasjes langs de Hondsbossche, zijn 
eilandjes opgespoten. Op die eilandjes broeden 
tegenwoordig honderden Grote Sterns. In de middag is 
deze kolonie uitstekend vanaf de weg te bewonderen. Na 
een korte wandeling door de nieuw opgespoten duinstrook 
langs de Hondsbossche gaan we naar de bossen bij 
Schoorl. Hier bloeit begin juli de Dennenorchis, een 
zeldzaam orchideetje van dennenbossen. Aanmelden bij 
Jelle van Dijk (071-3610833) of via 
excursies@strandloper.nl.  
 
Crezéepolder bij Hendrik-Ido-Ambacht 
Zondag 18 augustus 2019 
Tijd: 08.00 – 14.00 uur Plaats: vertrek vanaf de 
parkeerplaats Duinwetering 
De Crezéepolder is het nieuwste natuurgebied van 
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, aangekocht 
in 2018. Twee keer per dag stromen eb en vloed hier 
in en uit, waardoor er een zoetwatergetijdegebied is 
ontstaan. 
Hierdoor is het een aantrekkelijk gebied voor 
steltlopers, zoals Kemphaan, Kluut en in de 
trekperiode overige steltlopers. De polder wordt 
omringd door een ca. 5 kilometer lange dijk waar een 
goed wandelpad over loopt, met daartussen twee 
paden naar kijkschermen. Het is aan te raden om 
laarzen en/of goede wandelschoenen mee te nemen 
i.v.m. de zware rivierklei op deze paden.  
Aanmelden bij Gab de Croock (06-41462765) of via 
excursies@strandloper.nl 
 

 
Najaarsbloemen in het Jac. P. Thijssepark, 
Amstelveen 
Zondag 22 september 2019 
Tijd: 8:30 - 12.30 uur        
 Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering 
Dit rijksmonument bevat de grootste verzameling aan 
Nederlandse inheemse planten.  
Het is ook op een prachtige manier aangelegd zodat je hier 
heerlijk kunt wandelen. In de herfst bloeien b.v. de 
Herfsttijloos. Verder zijn er al vele kleuren aan bessen 
zoals van de Gelderse roos of de Wilde kardinaalsmuts. 
Ook zullen de bladeren weer gaan verkleuren in vele 
tinten.  
Aanmelden bij Frank-Peter Scheenstra (0252-377733) of 
via excursies@strandloper.nl.  

De Putten Noord-Holland    foto: George Hageman 

Kemphanen in de Crezéepolder   foto: Gab de Croock 

Excursie Jac. P. Thijssepark Kardinaalsmuts    foto: Wil Heemskerk 

mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:excursies@strandloper.nl
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Lezingen 
Elke laatste vrijdag van de maand in voor- en najaar vindt 
een lezing plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum, adres: 
Zilverschoon 20. Voor de vaste vrijdagavondlezingen 
geldt: 
- De toegang is gratis. De zaal gaat open om 19.30 uur. 
Vol = vol. 
- Reserveren is niet mogelijk. Kom op tijd! 
 
Het grenzeloze verhaal van de Grauwe 
Kiekendief 
Vrijdag 27 september 2019 Aanvang: 20:00 uur  Plaats: 
Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 
Bijna waren we de Grauwe Kiekendief kwijt uit ons land - 
ooit een van de meest algemene roofvogels in Nederland -, 
totdat in 1990 iemand in een Groningse akker een nest 
ontdekte. En deze mysterieuze vogel broedt hier nog altijd. 
Wat is het geheim achter dit succes? Wie zijn deze 
bevlogen ‘vogelredders’ en wat weten we nu van deze 
akkervogel? 
Ben Koks, onderzoeker, en Elvira Werkman, 
natuurjournalist en auteur van het boek ”De man op de 
dijk”, vertellen in een duopresentatie over de Grauwe 
Kiekendief en over de onderzoekers, die samen met boeren 

en vrijwilligers nesten beschermen in de Groningse akkers. 
Ze reizen de vogel achterna tot de Sahel in Afrika, met 
uitstapjes naar Wit-Rusland, Denemarken, Engeland, 
Duitsland, Vlaanderen. Kom luisteren naar het verhaal van 
de Grauwe Kiekendief.  

 

Samenvatting agenda zomer 2019 
 

Inloopochtenden 2019 
Zaterdag 6 juli  10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 3 augustus 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 7 september 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 5 oktober 10.00 – 12.00 uur 

 
Duingebied De Blink (Excursie) 

Zaterdag 8 juni 2019 
Tijd: 7.00 - 10.30 uur Plaats: parkeerplaats Randweg bij Stayokay 

 

Slootjesexcursie  (Jeugdactiviteit) 
Zaterdag 15 juni 2019 

Tijd: 10.00 – 11.15 uur Plaats: Varkensboslaan (achter landgoed Offem) 
 

Hondsbossche Zeewering en duinen bij Schoorl (Excursie) 
Zaterdag 6 juli 2019 

Tijd: 13.00 - 18.00 uur Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering 
 

Crezéepolder bij Hendrik-Ido-Ambacht (Excursie) 
Zondag 18 augustus 2019 

Tijd: 08.00 – 14.00 uur   Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering 
 

Op zoek naar zeediertjes (Jeugdactiviteit) 
Zaterdag 31 augustus 2019 

Tijd: 10.00 – 11.30 uur Verzamelplaats: Kon. Astridboulevard strandafrit 5 
 

Najaarsbloemen in het Jac. P. Thijssepark, Amstelveen (Excursie) 
Zondag 22 september 2019 

Tijd: 8:30 - 12.30 uur Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering 
 

Het grenzeloze verhaal van de Grauwe Kiekendief (Lezing) 
Vrijdag 27 september 2019 

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

Grauwe Kiekendief - foto: Gab de Croock 
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Bestuursmededelingen juni 2019 
 
We hebben een nieuwe 

voorzitter! Tijdens de 
algemene ledenvergadering van 
29 maart is Gab de Croock 
benoemd tot voorzitter. Annet 
de Willigen-Lindhout stelde 
zich herkiesbaar voor weer een 
nieuwe termijn van drie jaar. 
Nu op zoek naar een nieuwe 
secretaris, omdat George 
Hageman in maart 2020 zijn 
functie na zes jaar neerlegt. 
Jaap Eisenga, die nog enige tijd 
als interim-voorzitter is aangebleven, werd tijdens de 
ledenvergadering nogmaals bedankt voor zijn inzet.  Het 
bestuur is nu weer compleet, bestaande uit zeven personen. 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering werden twee leden 
verrast door een toespraak van de kersverse voorzitter. Jan 

Jacobs en Kees Erkelens werden benoemd tot erelid. Jan 
heeft een lange staat van dienst binnen de vereniging: 
bestuurslid (1996-2009), betrokken bij de bouw van het 
Jan Verwey Natuurcentrum en de zeetrekhut, coördinator 
bescherming paddentrek, coördinator broedvogeltellingen 
AWD, actief met inventariseren broed- en watervogels, 
coördinator bezorging Strandloper en actief bij monitoring 

Gierzwaluwen. Kees Erkelens is al meer dan 20 jaar de 
motor achter de website en de vormgeving van de 
Strandloper. Daarnaast heeft hij een groot aantal edities 
van de oude Strandlopers gedigitaliseerd. Onder applaus 
werden beide ereleden gedecoreerd met de zilveren speld 
van de VNVN. 
 
Er is nog meer heuglijk nieuws. De strandhuisjes zijn van 
de baan! In het ontwerp bestemmingsplan Zee, Strand en 
Duin zijn een paar belangrijke plannen gewijzigd. De 
geplande strandhuisjes bij de Duindamse en 
Langevelderslag gaan niet door. Mede door de inbreng van 
onze vereniging (vertegenwoordigd door Jelle van Dijk) en 
de Stichting Duinbehoud is met succes bezwaar gemaakt 
tegen het bebouwen van de stille delen van het strand. Ook 
het watersportcentrum bij de Koele Costa wordt niet naar 
de Langevelderslag verplaatst, maar blijft waar het nu is. 
Nu nog lobbyen voor een andere locatie voor de 
“trimbaan”, zodat het Natuurmonument Noordrand 
Noordwijk gespaard blijft.  
 
Tijdens een “rondetafelbijeenkomst” van de gemeente over 
de budgetten voor groenonderhoud in Noordwijk en 
Noordwijkerhout, hield Jelle van Dijk een pleidooi voor de 
biodiversiteit. In de gemeente Noordwijk groeien zo'n 
1000 soorten 'onkruid'! 
Het Leidsch Dagblad kopte de volgende dag met zijn 
quote “Liever een veld met onkruid dan een strak 

biljartlaken”. 

 
Een oplettende inwoner van Noordwijkerhout attendeerde 
ons op grootschalige bomenkap op het Bavo-terrein.  
En dat midden in het broedseizoen! Vorig jaar gebeurde 
iets soortgelijks. Er is om opheldering en actie van het 
bevoegd gezag gevraagd. Het is een overtreding van de 
Wet natuur-bescherming.   
 
 
 
 
 

De nieuwe voorzitter 
 Gab de Croock -  foto: GH 

Erelid Jan Jacobs - foto: George Hageman 

Erelid Kees Erkelens - foto: George Hageman 
bomenkap Bavoterrein – foto: Bert Jan van Beers 
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Op 8 mei is het strandreservaat Noordvoort officieel 
feestelijk geopend door de wethouders van de gemeenten 
Noordwijk en Zandvoort. Onze vereniging, in de persoon 
van Leo Schaap, heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
realisatie. Noordvoort ligt tussen de strandpalen 70 en 73 
(ongeveer 1,5 km ten noorden van de Langevelderslag). 
Over een lengte van 3 km mag men over de buitenste 
duinenrij lopen. Dat is uniek voor Nederland. Het 
zeereeppad is aangelegd om zeehonden en vogels op het 
strand rust te geven. Vanaf het pad kan men genieten van 
een weids panorama, met aan de ene kant het strand en aan 
de andere kant de uitgestrekte Waterleidingduinen. 
Honden mogen er alleen aangelijnd lopen. Om de 
dynamiek in de duinen terug te krijgen, zijn er stuifkuilen 
gegraven. Iedereen is benieuwd hoe de natuur zich hier 
gaat ontwikkelen. Neem eens een kijkje en wandel over 
het pad. 
 
Er is ook droevig nieuws. Op 13 april overleed vrij 
plotseling Jan de Ridder, voor velen een bekend gezicht 
bij lezingen en inloopochtenden. Jan was op vele terreinen 
actief als vrijwilliger, bij onze vereniging maar vooral ook 
bij NIJC, de schaatsvereniging. Vele kinderen hebben 
schaatsen geleerd van Jan. We zullen zijn gezelligheid 
missen. Elders in deze Strandloper vindt u een In 
Memoriam. 

In het magazine “Leef” het informatieblad van Welzijn 
Noordwijk, was veel aandacht voor natuur en onze 
vereniging. Leo Schaap en Jaap Eisenga namen de lezer 
mee naar het strandreservaat Noordvoort. Annette de 

Willigen en George Hageman vertelden enthousiast over 
het belang van onze vereniging als advocaat van de natuur 
en over het betrekken van de jeugd bij natuur in en rondom 
Noordwijk. Een werkgroep is voortvarend bezig met het 
samenstellen van een jeugdnatuurmagazine voor alle 
leerlingen van groep 6, mogelijk gemaakt door een donatie 
van De Oude Dorpskern. 
In hetzelfde nummer een leuk interview met Piet 
Broekhof, natuurfotograaf en actief lid van onze 
vereniging. 

Onze zeetrekhut op de Koningin Astridboulevard staat op 
instorten; niet verwonderlijk na zoveel jaren en op zo’n 
plaats. Hij heeft al heel wat stormen doorstaan. Om een 
nieuwe zeetrekhut te financieren heeft de vereniging een 
aanvraag ingediend bij het Eneco Luchterduinen Fonds. 
Dit Fonds is opgericht om bewoners van de kustgemeenten 
in de omgeving van het Windpark Eneco Luchterduinen in 
de gelegenheid te stellen actief bij te dragen aan 
verduurzaming of aan het versterken van de kustbeleving. 
De aanvraag was genomineerd voor de publieksjurering. 
Veel mensen hebben hun stem uitgebracht op onze 
zeetrekhut. 21 mei werd de uitslag bekend gemaakt. Onze 
vereniging heeft een cheque van 5000 euro ontvangen uit 
het Eneco Fonds. Bestuurslid Annelies Marijnis kreeg de 
cheque feestelijk uitgereikt door leden van de directie en 
vertelde in haar dankwoord dat de vereniging hier heel blij 
mee is.  
Nu kan begonnen worden met de bouw van een nieuwe 
zeetrekhut.    
 

Opening strandreservaat Noordvoort- foto: Sam van der Meij 

De oude zeetrekhut - foto: George Hageman 

Annelies Marijnis ontvangt cheque Eneco Luchterduinenfonds - 
foto Petra Sonius 
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De Huiszwaluwen van het Westeinde zijn online bij 
“Beleef de Lente”. Beleef de Lente is sinds 2007 de 
website van Vogelbescherming Nederland waar iedereen 
ongeveer tussen 1 maart en 1 juli met webcams live kan 
kijken naar vogels in hun nest. Miljoenen bezoekers over 
de hele wereld hebben zo de afgelopen jaren de 
spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van de 
broedvogels gevolgd. Beleef de Lente is te vinden via 
vogelbescherming.nl/beleefdelente  en via onze website: 
www.strandloper.nl  
Momenteel zijn de zwaluwen druk bezig met het bekleden 
van het nest. Het nest met de “binnencamera” is bezet door 
een paartje. Hopelijk volgen er binnenkort eieren. De 
avonturen van de Huiszwaluwen worden via “blogs” 
beschreven door o.a. Hein Verkade, Annelies Marijnis en 
Adrie Duivenvoorden (de gastvrouw op het Westeinde). 
Laatste nieuws (22 mei 2019): gisteren het eerste ei, 
vandaag het tweede !! 

Voor de Gierzwaluwen bij Hein Verkade geldt ook dat 
hun verrichtingen online via onze website gevolgd kunnen 
worden, zodra ze terug zijn in de nestkast aan de 
Douzastraat. Ze worden in de eerste helft van mei 
terugverwacht. 
 
Al jaren geeft Dineke Kistemaker in voor- en najaar 
vogelcursussen voor beginnende vogelaars. Voor 2019 
heeft Dineke een sabbatical 
genomen, wat betreft de 
vogelcursussen. Om toch aan de 
vraag tegemoet te komen, 
hebben Gab de Croock en 
Annelies Marijnis het stokje 
overgenomen.  Veertien mensen 
hebben zich aangemeld voor een 
vogelzangcursus voor 
gevorderden. In de natuur, waar 
de vogels vaak door elkaar 
zingen, is het soms lastig om de 
individuele soorten te 
herkennen. De cursisten kregen 
de zang van diverse vogels eerst 
afzonderlijk en daarna door 
elkaar te horen om te oefenen in 
het herkennen en onderscheiden 
van de verschillende vogels. 
Tijdens de ochtendexcursie 
bleek dat men goed 
geluisterd had. De meeste 

vogels werden goed herkend. Zelfs een Fluiter liet zich 
horen.  
 

Zaterdagmiddag 16 februari was het weer een gezellige 
drukte in het natuurcentrum. Het jaarlijkse uilenballen 

pluizen stond op het programma en dat blijft een 
succesnummer. Achttien deelnemers luisterden aandachtig 
naar de informatie over uilen en keken naar het filmpje. 
Toen werd het tijd om aan de slag te gaan. Al snel 
verschenen er allerlei botjes, die vergeleken werden met de 
voorbeeldkaart en zodoende wist men welk botje waar in 
de muis had gezeten. Toen alle botjes schoongepoetst 
waren, werden ze op een kaart geplakt. Zo konden ze alles 
goed aan de ouders laten zien. Een heel geslaagde middag. 
De verenworkshop van 9 maart kon helaas geen doorgang 
vinden vanwege te weinig aanmeldingen. 
 
Op 23 februari gingen 20 liefhebbers mee met Jelle van 
Dijk voor de wandeling door Leeuwenhorst.  Begunstigd 
door heerlijk weer ging men van start bij de ingang aan het 
Westeinde. Het eerste traject voerde door Nieuw-
Leeuwenhorst, gelegen tussen Westeinde en Gooweg en in 
beheer bij het Zuid-Hollands Landschap (ZHL). Dat het 
voorjaar is begonnen, merkten we aan de geluiden van 

Binnencamera met de eerste 2 eieren  

Uilenballen uitpluizen - foto: Annet de Willigen 

Wandeling door Leeuwenhorst - foto: George Hageman 

http://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente
http://www.strandloper.nl/
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Boomklever, Holenduif, Grote Bonte Specht, Roodborst 
en Koolmees. Op en bij de oude vuilstort van 
Noordwijkerhout zagen we honderden Gewone 
sneeuwklokjes staan. Ook de Italiaanse aronskelk stond 
hier met enige tientallen planten. Bij het kijkscherm aan de 
oostzijde van de grote vijver vertelde Hein Verkade ons 
over de geschiedenis van de vijver en de ontwikkeling van 
de vogelstand. Zelf telde hij eens 900 watervogels op deze 
plek. Dat aantal haalden we vandaag zeker niet, maar wel 
konden we fraai soorten als Kuifeend, Krakeend, 
Wintertaling en Slobeend bekijken. Na het oversteken van 
de Gooweg liepen we eerst door het vroegere 
eikenhakhoutbos, om daarna verder te gaan in Klein-
Leeuwenhorst, particulier bezit van gravin Van den Bosch.  
Na ook de Leeweg overgestoken te zijn, kwamen we in 
Oud-Leeuwenhorst. Hier zal in de komende jaren veel 
veranderen. In het kader van het project “landgoed Oud-
Leeuwenhorst” zal een groot landhuis in de stijl van de 
achttiende eeuw op de plek van de vroegere boerderij 
worden gebouwd. Hierin zullen luxe appartementen 
worden gerealiseerd. Langs de vroegere oprijlaan, een 
weggetje van bijna 800 jaar oud, zullen twee grote villa’s 
worden gebouwd. Via de Bronsgeesterweg, de Sparrenlaan 
en de Hoogweg kwamen we, na een mooie wandeling, 
weer terug bij het beginpunt aan het Westeinde. 
 

Na een heldere nacht met wat lichte vorst vertrok op 24 
maart een groep van 24 personen voor een excursie naar 
het Landje van Geijsel en De Waverhoek. Aangekomen 
bij het Landje van Geijsel bleek er nog een redelijke groep 
van ca 100 à 150 Grutto’s aanwezig te zijn. Met de 
telescoop kon duidelijk het onderscheid tussen de 
“gewone” en de IJslandse Grutto’s gemaakt worden. Door 
onbekende oorzaak vlogen de Grutto’s op en lieten een 
mooie show in de lucht zien. Verder zaten er 
Wintertalingen, veel Slobeenden en enkele 
Krakeenden. Van de steltlopers was vooral de 
Tureluur aanwezig en liepen er enkele Kleine 
Plevieren. 
Vervolgens naar De Waverhoek. Een mooi 
natuurgebied met rietvelden en enkele grote, 
ondiepe plassen. Het zonnetje was inmiddels 
goed doorgebroken en de vogels waren hierdoor 
in volle glorie te zien. Bij binnenkomst hoorden 
we al de eerste Blauwborst in het riet zingen. De 
aanwezige Rietgorzen hadden nog geen zin om 
rustig te gaan zitten zingen. Op de plassen zaten 
enkele groepjes Kluten en Grutto’s. De eerste 
Zomertalingen werden ook gezien en op enige 
afstand liep een mannetje Kemphaan, die al een 

redelijk witte kraag kreeg. Het was een mooie, geslaagde 
ochtend. 
 
Op woensdag 24 april was er voor het eerst sinds jaren 
weer een nachtegalenexcursie in de Noordduinen. Helaas 
viel op die avond de eerste stevige regenbui sinds weken. 
Dat weerhield een achttal mensen er niet van te genieten 
van de zang van de Nachtegalen, die zich door de regen 
niet lieten ontmoedigen. 
 

Op 4 mei gingen 15 deelnemers, met Frank-Peter 
Scheenstra als gids, mee op excursie naar landgoed 

Beeckestijn in Velsen-Zuid. Het ging om de wilde 
planten, de parkvogels en een beetje geschiedenis. Bij de 
entree staan verschillende tulpen-, keizerskroon- en 
hyacintenrassen. Meteen bij het bord, waar uitleg gegeven 
wordt over het leven van de rijke Amsterdammers, die hier 
in de 17de en 18de eeuw de zomer doorbrachten in hun 
zomerverblijven, stond al een veld vol met Haarlems 
klokkenspel. Dit is een variant met dubbele kroonbladeren 
van de Knolsteenbreek (saxifragafamilie), die alleen maar 
rond Haarlem voorkomt. In de Kruidentuin werden wat 
planten aangetipt, die ook in het wild in Nederland 
voorkomen, zoals Wede (voor de blauwe verf), 
Zilverschoon en Blauwe zeedistel, die lustopwekkend is. 
In de nissen op het zuiden van de Slangenmuren kon 
zuidelijker fruit, zoals abrikozen en perziken, groeien. In 
de bloemenwaaiertuin stond een mooie, aangeplante, 
paarse Judasboom in bloei. Onderweg lieten Zwartkop, 

Excursie landgoed Beeckestijn - foto: Nico Plaatzer 

 Landje van Geijsel - foto: Wil Heemskerk 

De Waverhoek - foto: Wil Heemskerk 



 

De Strandloper 51e jaargang nummer 2, juni 2019  11 

Roodborst, Koolmees, Merel, Vink, Winterkoning en 
Grote Bonte Specht zich horen.  
Na de vijver kwamen we van de strakke 17de-eeuwse 
Franse landschapsstijl in het gedeelte in romantische 18de-
eeuwse Engelse landschapsstijl. Onder de bomen stonden 
vele prachtige Wilde Hyacinten in wit en paars. Via de 
Baroktuin met spiegelvijver en Berceau werd de 
wandeling afgesloten langs de 18de-eeuwse beelden waar 
Gulden sleutelbloem en Bosanemoon nog in bloei stonden.  
Ondanks een paar buien was het een lekkere wandeling, 
vooral wanneer er grote stukken blauw aan de hemel 
waren en de zon doorkwam. 

In de periode februari - 
april waren er weer drie 
interessante lezingen. 
Op vrijdag 22 februari 
hebben we kunnen 
genieten van de lezing 
over de natuur op de 
Seychellen. Rogier van 
Vugt nam ons op zeer 
onderhoudende wijze 
mee naar die tropische 
eilanden in de Indische 
Oceaan, ten 
noordoosten van 
Madagascar. Hij is 
beheerder van de 
geconditioneerde 
kassen in de Leidse 

Hortus. Voor zijn werk gaat hij, samen met partner Petra 
Sonius, naar afgelegen gebieden om zeldzame en soms 
nieuwe soorten te zoeken, waarbij zij het nuttige met het 
aangename verenigen. Op de Seychellen komen nog veel 
endemische soorten voor, maar ook de invloed van de 
explorerende mens heeft zijn sporen nagelaten. Bijzondere 
palmen, varens (beide met reusachtige bladeren) en 
orchideeën, maar ook endemische vogels passeerden de 
revue. Bij de zoektochten daarnaar moesten Rogier en 
Petra niet bang zijn door de modder te banjeren en mistige, 
glibberige berghellingen op te klauteren. Een boeiende en 
amusante lezing. 
 

In 2018 is met inzet van honderden amateur-specialisten 
de biodiversiteit van het Nationaal Park Hollandse Duinen 
zichtbaar gemaakt. Het 5000-soortenjaar zorgde er niet 

alleen voor dat meer mensen dan ooit naar de natuur in 
Nationaal Park Hollandse Duinen hebben gekeken, maar 
leidde ook tot aandacht voor allerlei ‘vergeten’ dier- en 
plantengroepen. Slakken, paddenstoelen, nachtvlinders en 
andere insecten krijgen vaak minder aandacht dan vogels 
en zoogdieren. Het aantal van 5000 soorten is ruimschoots 
gehaald. De teller is gekomen tot 6812. Op 29 maart, 
aansluitend aan de Algemene Ledervergadering, hield 
Vincent Kalkman een lezing over de hoogtepunten van dit 
5000-soortenjaar. Hij leidde ons in hoog tempo, op vlotte 
wijze door de materie heen; saai was het geen moment! Al 
met al bleken er ongeveer 20 nieuwe soorten voor het 
gebied te vermelden, waarvan het merendeel gevormd 
werd door de kleine priegelbeestjes. Er werd één nieuwe 
vogel gevonden (een Grijswanglijster uit Amerika). Na 
afloop was er een geanimeerde borrel. 
 

Op 26 april was Steve Geelhoed in het Jan Verwey 
Natuurcentrum voor een lezing over zeevogels. Hij houdt 
zich bij 'Wageningen Marine Research', voorheen 
IMARES, bezig met zeevogels en zeezoogdieren. Al sinds 
de jaren tachtig bestudeert hij zeevogels. In eerste instantie 
vanaf land door zeetrek te tellen in Bloemendaal aan Zee, 
maar in tweede instantie ook op zee vanaf schepen of een 
enkele keer vanuit een vliegtuig. Steve begon met te 
zeggen dat hij geïnteresseerd en geïnspireerd was geraakt 
door Jelle van Dijk, sinds jaren bezig met het bestuderen 
en registreren van zeetrek. Hij dacht: “Dat wil ik ook!”. 
Noordwijk vervult een belangrijke rol in de reeks telposten 
langs de kust. 
In zijn lezing schetste Steve Geelhoed een beeld van het 
vóórkomen en de ecologie van vogels op de Noordzee. Net 
als op land hebben zeevogels soortspecifieke 
verspreidingspatronen en seizoenspatronen. Op de 
Noordzee komt een breed spectrum voor, variërend van 
kustgebonden soorten tot min of meer kustmijdende 
soorten. Zo zijn duikers kustgebonden en is hun 
vóórkomen beperkt tot het winterhalfjaar. Papegaaiduikers 
daarentegen kunnen bijna het gehele jaar op het 
Nederlands deel van de Noordzee gevonden worden. Ze 
komen echter verder uit de kust voor. Andere soorten 
trekken alleen door. Van alle soorten kregen we 
schematisch de aantallen en trekbewegingen te zien.  
 
Namens het bestuur,  
George Hageman, secretaris 

Lezing Vincent Kalkman – foto: Bart Noort  

Phelsuma-astriata-semicarinata - 
Seychellen – foto: Rogier van Vugt 

Lezing Zeevogels op de Noordzee - foto: Steve Geelhoed 
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In memoriam Jan de Ridder 1934 - 2019 
 
Jelle van Dijk 

 
Op 13 april 2019 overleed Jan de Ridder op 85-jarige leeftijd. Bij velen in onze 
vereniging was hij een bekend figuur. Dat kwam doordat hij zich vaak liet zien 
bij allerlei verenigingsactiviteiten. Zo kwam hij vrijwel altijd even 'buurten' op 
de maandelijkse inloopochtend in het Jan Verwey Natuurcentrum. Ook bij 
excursies stond zijn naam regelmatig op de deelnemerslijst.  
Vooral bij de decemberexcursie, traditiegetrouw naar het Deltagebied, ontbrak 
hij zelden. Bij die excursies mengde Jan zich niet in discussies over een 
bepaalde vogelsoort. Het maakte hem niet zoveel uit of het een Roodkeelduiker 
was die net onderdook of dat het wellicht toch om een Parelduiker ging. Jan 
genoot van het Zeeuwse landschap en de gezelligheid en ongedwongen sfeer in 
de groep van deelnemers. 
Jan was ook altijd bereid de handen uit de mouwen te steken als het nodig was. 
Zo herinner ik mij de Natuurwerkdag van 1 november 2003 in het Langeveld. 
Het Zuid-Hollands Landschap had in 2002 met graafmachines de bovenlaag van 
de graslandjes afgegraven, met als doel hier een duinvallei te ontwikkelen. In 
2003 dreigden deze valleitjes al dicht te groeien door opslag van wilgen. Met 13 
leden van onze vereniging waren we de hele zaterdag bezig met het uittrekken 
van de jonge boompjes. Toen één dag niet voldoende bleek, gingen vier man, 
waaronder Jan de Ridder, op 8 november het karwei afmaken.  
Ook in de jaren dat het Jan Verwey Natuurcentrum moest verhuizen naar de Witte Mavo aan de Duinweg en 
later naar Zilverschoon 20, was Jan altijd van de partij om te helpen bij het klussen. Met Jan de Ridder verliezen 
we een meelevend lid, een echte natuurgenieter en een man waarop je altijd een beroep mocht doen. 

 

Jan de Ridder (tweede van rechts) bij excursie Stellendam 28 dec 2007 



 

De Strandloper 51e jaargang nummer 2, juni 2019  13 

WADDENWEEKEND 2019 
 

Het jaarlijkse waddenweekend gaat dit 
jaar naar Terschelling. De schitterend 
gelegen Wierschuur is ons onderkomen. 
Deze accommodatie is schitterend 
gelegen, als laatste pand, buitendijks, 
direct aan de Waddenzee en op de rand 
van natuurreservaat de Boschplaat. 
 

We verblijven op Terschelling van 
vrijdagmiddag 13, tot zondagavond 15 

september.  
 
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.  
 

De Boschplaat is een gebied dat zover mogelijk met de fiets, maar meest te voet ingetrokken wordt, tot hoever het kan. Het 
gebied is namelijk doorsneden door slenken. Hier kunnen leuke waarnemingen worden gedaan.  
Het eiland heeft verder bossen, duinvalleien, polders en heide. Deze variatie aan landschappen maakt het eiland zeker de 
moeite van een bezoek waard. Een lang lint van dorpjes verbindt het westen van het eiland met het oosten. 
 
U begrijpt dat het jaarlijkse waddenweekend een unieke kans is het eiland Terschelling te verkennen, met al het moois wat 
er groeit en bloeit! Een kans die u niet voorbij kunt laten gaan! 
 
Het waddenweekend is voor iedereen geschikt, van beginnend vogelaar tot expert, dus meldt u gerust aan!  
 

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 2019 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) 

E-mail: excursies@strandloper.nl  Ook voor andere informatie kunt u uw vragen via dit e-mailadres stellen. 
Nadere informatie over o.a. het reisschema ontvangt u kort voor vertrek. 
(Door mijn vakantie tot eind augustus kan een reactie en de nadere informatie wellicht vertraagd zijn) 
 
Tot ziens in september! 
Ruurd Eisenga 
Julianastraat 3, 2202 KA Noordwijk  
excursies@strandloper.nl 
 
 
 
 

 Bruine Kiekendief op Terschelling – foto: George Hageman 

mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:excursies@strandloper.nl
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Opening van strandreservaat Noordvoort 
 

Sam van der Meij 

 
Vandaag, woensdag 8 mei 2019, vond de officiële opening van strandreservaat Noordvoort plaats. Geïnitieerd 
door onze vereniging hebben “twee handen vol” instanties samengewerkt om er wat moois van te maken, wat 
ook aan alle eisen van gemeenten en provincie voldoet. Grote voortrekker is Leo Schaap, en hij werd hier tijdens 
de opening uitbundig om geprezen, vooral om zijn vasthoudendheid. In eerste instantie was besloten om de 
openingshandeling in Nederzandt, waar de ontvangst was, te laten plaatsvinden wegens het slechte weer. 
Maar de meeste genodigden wilden het toch liever op locatie doen. Het weer viel achteraf toch wel mee en de 
sfeer werd er alleen maar beter door. 
De opening werd verricht door de Noordwijkse wethouder Sjaak van den Berg en zijn Zandvoortse collega Ellen 
Verheij-de Haas. Leo hield een heldere toespraak over ontstaan en ontwikkeling van het reservaat. Aan het slot 
van zijn betoog ging hij de wethouders interviewen wat zij er eigenlijk van vonden. De wethouders waren 
unaniem in hun waardering voor het initiatief, de samenwerking met en tussen allerlei instanties en het feit dat de 
beide strandgemeenten naast de drukke strandrecreatie nu een plek kunnen bieden aan rustzoekers. En ze zien 
het belang voor de natuur in hun “eigen” reservaat! Noordwijk en Zandvoort hebben eigenlijk verder niets wat 
hen bindt (zijn alleen concurrenten van elkaar) maar dit project heeft een uniek soort samenwerking tot stand 
gebracht. 

U zult er vast nog meer van zien en horen.  

Aan de opening van het strandreservaat Noordvoort is in de media veel aandacht besteed. 

o.a. door: Blik Op Noordwijk, de Weekendkrant van 10 mei en de omgevingsdienst West-Holland. 

 

 

 

 

Dit hebben we voor ogen - foto: Sam van der Meij 

 

 Onderweg naar een in de mist gehuld Noordvoort – 
 foto: Sam van der Meij 
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Persbericht redactie Blik Op Noordwijk:   
 
Strandreservaat Noordvoort geopend. Vanmiddag werd door wethouder Sjaak van den Berg van de gemeente Noordwijk en 
door wethouder Ellen Verheij-de Haas van de gemeente Zandvoort het strandreservaat Noordvoort geopend.  
Voorafgaand was er bij Nederzandt een openingswoordje waarna dichter Marco Termes een speciaal geschreven gedicht 
voordroeg: 

 

 

 'Een zee zonder kust is niet mogelijk. 

Een kust zonder zee evenmin.  

In rust, drukte en beweging zoeken ze 

balans.  

Ze zijn broeder en zuster. Symbiose.  

Zee en strand. Schouder aan schouder.  

Zo houden ze van elkaar. Water en land.  

Zilt en zoet. Golven, wind, zand.  

Puur natuur en menselijk verstand. 

Geven, nemen, delen. Zij aan zij. Hand in 

hand.  

Een omleiding als stille verleiding want 

uiteindelijk  

vinden wij alles van diepste waarde  

 slenterd en meanderend.'  
 

 
 
Na het gedicht vertrok de groep aanwezigen voor een flinke wandeling richting Zandvoort naar het natuurreservaat. Regen 
en wind hielden hun niet tegen. Een zeereep-pad en drie uitzichtpunten zorgen voor rust op het strand. Noordvoort ligt 
tussen de strandpalen 70 en 73. Over een lengte van 3 kilometer mag u er over de buitenste duinenrij lopen. Dat is uniek in 
Nederland. Het zeereep-pad is aangelegd om zeehonden en vogels op het strand wat rust te geven. Wie op afstand blijft, 
geeft deze dieren de ruimte die ze verdienen. Treft u het, dan laten zij zich vanaf de duinen uitstekend bewonderen. Het 
wandelpad over de zeereep biedt met liefst drie uitzichtpunten een weids programma. Kom er genieten van fraaie 
vergezichten, frisse zeewind en bijzondere dieren en planten. Strandreservaat Noordvoort is er om de rust op het strand te 
bevorderen. Verlaat het strand bij strandpaal 70 of 73 en loop over de zeereep verder, dat is uniek in Nederland. Lijn honden 
aan, op het strand en in de zeereep. Volg het wandelpad en houd in het duin en op het strand afstand van vogels en 
zeehonden. Rijd stapvoets te paard. Recreëer liever niet bij de duinvoet of in de zeereep. Op de website van Noordvoort 
vindt u alle informatie over het prachtige strandreservaat. 

 Dichter Marco Termes draagt zijn gedicht voor 

Leo Schaap houdt de openingsrede - foto: Sam van der  Meij 
 

Onthulling fotopanelen Noordvoort- foto: Sam van der Meij 
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Persbericht: 9-5-2019 

Strandreservaat Noordvoort geopend 
 

Na een lange periode van voorbereidingen is strandreservaat Noordvoort een feit. Het 
strand tussen Noordwijk en Zandvoort (paal 70 -73) is rustiger gemaakt om zeehonden en 
vogels op het strand ruimte te geven die ze verdienen. Bezoekers worden over een lengte 
van 3 km verleid om niet over het strand maar over de zeereep te lopen. Uniek, want 
normaal is dat niet toegestaan. Ook zijn er twee mooie uitzichtpunten zodat wandelaars 
een prachtig uitzicht krijgen over zee, strand en duin. Een goede balans tussen rust en 
recreatie op het strand. 

 
Gisteren openden wethouders Sjaak van den Berg van Noordwijk en wethouder Ellen 
Verheij-de Haas van Zandvoort het Strandreservaat Noordvoort. 
Voorafgaand droeg de Zandvoortse dichter Marco Termes een gedicht voor dat hij speciaal 
voor Noordvoort heeft geschreven. Hierna maakten de groep aanwezigen een wandeling 
richting Zandvoort naar het strandreservaat om het gebied met eigen ogen te zien. 

 
Op de website van Noordvoort vindt u alle informatie over het prachtige strandreservaat. 

 
Samenwerkingsproject 
Project Noordvoort is een uniek samenwerkingsproject van de gemeenten Noordwijk en 
Zandvoort, Waternet, Vogel en Natuurvereniging Noordwijk (VNVN), Staatsbosbeheer, 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN Zuid-Kennemerland, Hoogheemraadschap van 
Rijnland, Rijkswaterstaat en (namens gemeente Noordwijk) Omgevingsdienst West- Holland. 

 
Met dank voor de subsidies van: Provincie Zuid-Holland, Regionaal Groenprogramma 
Holland Rijnland en het Eneco Luchterduinenfonds. 
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De Lepelaar, een nieuwe broedvogel in 
Noordwijk 

 
Hein Verkade 

 
Sinds de jaren zeventig wordt ieder jaar het aantal 
bewoonde nesten van de kolonie Blauwe Reigers op 
landgoed Offem geteld. Deze kolonie heeft het moeilijk en 
wordt langzamerhand steeds kleiner. Begin jaren negentig 
broedden er nog meer dan 40 paren. Geleidelijk is dit 
aantal afgenomen tot minder dan tien paar in de afgelopen 
periode. Hierdoor blijven er ieder jaar wel een paar nesten 
onbewoond. Daar maken andere soorten dan weer gebruik 
van. Zo hebben er inmiddels Buizerds en Nijlganzen op 
gebroed. Vermoedelijk heeft enkele jaren geleden zelfs een 
Boommarter zo’n nest gebruikt als slaapplaats.  
Soms waaien oude nesten uit de bomen tijdens een 
winterstorm. Afgelopen winter ontbraken die, waardoor er 
weer nesten ongebruikt in de boomtoppen achterbleven. 
Dit voorjaar werden maar drie van de vijf nog aanwezige 
nesten door Blauwe Reigers bewoond.  
Groot was de verrassing, toen er op 7 april een witte kop 
boven een nestrand uitstak. Zó wit dat het geen Blauwe 
Reiger of Nijlgans kon zijn. Toen ik iets dichterbij kwam, 
vlogen er twee Lepelaars van het nest op. Zij bleven 
cirkelen boven het bos. Daarna op een veilige afstand 
gekeken en ja hoor zij keerden terug. Even later volgde een 
paring, dat wordt serieus........... 
Een week later zit een van de vogels vast op het nest, 
waarschijnlijk op eieren. 
 
Lepelaars doen het tegenwoordig goed in Nederland. Na 
een dieptepunt in de jaren zeventig, met krap 200 
broedparen, kroop de soort uit het dal en groeide tot boven 
de 2500 paar in 2018. Voor het dieptepunt broedde de 
Lepelaar in een aantal flinke kolonies in het westen van het 
land, zoals in het Naardermeer, het Zwanenwater en iets 
later de Oostvaardersplassen. De enige kolonie op een 
Waddeneiland bevond zich toen op Texel. De Lepelaar 
deelde in de malaise waarin veel watervogels terecht 
waren gekomen. Door watervervuiling, jacht en problemen 
in de wintergebieden liepen hun aantallen gestaag 
achteruit. Daar kwam nog een probleem bij. Alle Lepelaars 
broedden toen op de grond en in het riet. Vrees voor 
grondpredatoren was er nauwelijks. De komst van de Vos 
bracht daar verandering in. De populaties op het vasteland 
verdwenen geleidelijk. Dit werd nog versterkt door de 
extreme droogte in 1996. De Lepelaars ontdekten dat 
vossen op de Waddeneilanden ontbraken. Langzamerhand 
werd het ene na het andere eiland gekoloniseerd en namen 
de aantallen weer toe. De inmiddels verbeterde 
waterkwaliteit droeg daar zeker zijn steentje aan bij. Op 
een gegeven moment raakten de eilanden vol en zochten 
de Lepelaars naar nieuwe vestigingsmogelijkheden. Deze 
vonden zij in bestaande reigerkolonies op het vasteland. 

Het aantal Blauwe Reigers neemt al jaren gestaag af en er 
blijven jaarlijks nesten onbezet. Bijkomend voordeel is dat 
deze vooral hoog in de bomen zitten, waardoor de Vos 
geen bedreiging is.  
De eerste plek waar dit gebeurde was, in 2004 langs de 
Liede bij Haarlem. Het broedsucces bleek erg hoog en 
deze Lepelaarkolonie telt inmiddels 25 nesten. Zeven jaar 
later gebeurde hetzelfde in de reigerkolonie bij Huys te 
Warmont. In dit licht is de vestiging op Offem dus 
verklaarbaar, maar niettemin verrassend.  
Op zich is deze ontwikkeling niet echt nieuw. In de 
Zeventiende Eeuw was er sprake van grote gemengde 
kolonies van watervogels in Holland. Zo broedden er op 
het eiland Schollevaar, in een moerasgebied tussen 
Rotterdam en Gouda, Aalscholvers, Blauwe Reigers, 
Lepelaars en Kwakken gebroederlijk naast elkaar. De 
omwonenden oogstten flink in deze kolonies. Hierdoor 
zijn er aardig wat gegevens over bewaard gebleven. 
 
Het is vier weken later. We zijn op vakantie geweest in 
Oostenrijk. Na onze terugkomst op 20 mei natuurlijk 
richting Offem.  
De takken rond het nest zijn ruim bescheten en er liggen 
zeker drie lege witte eischalen op de grond. Dat ziet er 
goed uit. Maar op en rond het nest is het stil…….een paar 
uur later nog steeds, Rond zonsondergang is er volop leven 
op de nabijgelegen reigernesten, maar Lepelaars zijn in 
geen velden of wegen te bekennen…… 
Waarschijnlijk is het nest verlaten, Het is gissen wat er is 
gebeurd. 
De gevaren liggen om de hoek. Op zo’n dertig meter 
afstand broedt een Havik en, zoals eerder genoemd, de 
Boommarter is ook in de reigerkolonie gesignaleerd. Beide 
soorten zijn niet vies van een jong lepelaartje. 
Maar het broedsel kan ook om andere redenen zijn 
mislukt. De vogels startten erg laat in het seizoen, een 
aanwijzing dat het jonge onervaren broedvogels zijn. De 
kans dat het dan op een of andere manier niet lukt, is 
groter dan bij oudere ervaren paren. Die laatste zijn 
meestal veel eerder terug uit de overwinteringsgebieden en 
hebben rond 20 mei al jongen die op uitvliegen staan.  
 
Wat betekent dit voor de toekomst? Dat is moeilijk te 
zeggen. Als de jongen gepredeerd zijn kunnen de vogels 
besluiten volgend jaar een veiliger plekje te zoeken. Als 
het nest is verlaten door onervarenheid is het best mogelijk 
dat zij terugkeren en het het volgend jaar nogmaals 
proberen. Maar als het aantal Blauwe Reigers toeneemt, 
zijn er misschien geen oude nesten beschikbaar. Het is 
afwachten, de natuur zit vol verrassingen………de eerste 
al direct op de terugweg: een bewoond ijsvogelnest! 
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 Lepelaar bij zijn nest in de reigerkolonie van Offem 

Eischaal van een Lepelaar onder het nest in Offem 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 

  
Siegfried Woldhek 2019. Het dwarse vogelboek. 
Uitgeverij Podium. 176 pagina's. Prijs € 30. 
 
Bij velen is Siegfried Woldhek vooral bekend als 
tekenaar van portretten die elke zaterdag in de NRC 
verschijnen. De ouderen onder ons kennen hem van 
de tientallen tekeningen van zangvogels in de eerste 
broedvogelatlas van Sovon (1979). Weer anderen 
herinneren zich de jaren dat hij directeur was van 
Vogelbescherming Nederland en de Nederlandse 
afdeling van het Wereld Natuur Fonds. 
Behalve tekenpen en het penseel hanteert Woldhek 
ook de camera. Zelf zegt hij in het voorwoord dat 
deze hobby eigenlijk uit nood geboren is, omdat je 
niet altijd tijd en gelegenheid hebt om ter plekke een 
vogel te tekenen. Van wat hij in de loop der jaren 
gefotografeerd heeft, is in dit boek een fraaie selectie 
opgenomen. 
 
De titel die Woldhek voor zijn boek koos, wijst niet 
alleen op het formaat waarbij de breedte de hoogte 
overtreft. Het gaat hem om een speelse indeling van 
de vogelwereld, aan zijn eigen fantasie ontsproten. 
Voordat Linnaeus de natuur in een systeem 
vastlegde, waren er ook allerlei indelingen van het 
vogelrijk in omloop. De alternatieve indeling van 
Woldhek zal echter in geen enkel ander boek zijn 
terug te vinden. Met zijn eigen indeling gaat 
Woldhek dwars door bestaande systemen heen. 
Het boek hanteert een indeling waarbij 
familieverbanden geen enkele rol spelen. Ook wordt 
niet gesproken over een indeling naar terreintype 

zoals bosvogels, watervogels, akkervogels en 
weidevogels. Bij Woldhek zien we hoofdstukjes met 
titels als Showpikken, Angsthazen en Grauwgoed. 
Bij die Angsthazen verwachtte ik een selectie zeer 
schuwe vogels te vinden, maar in dit boek zijn dat de 
vogels die altijd in groepsverband leven. Bij het 
hoofdstuk Misbaksels zien we soorten als de 
Afrikaanse Mariboe en de Roze Pelikaan. 
De fraaie foto's worden begeleid door korte 
informatieve teksten. Die teksten zijn zo beknopt, dat 
het mij, een trage lezer, geen moeite kostte alle tekst 
in dit boek binnen twee uur door te nemen. Wel is 
deze informatie steeds actueel, zoals bijvoorbeeld 
over het trekvogelonderzoek waarbij vogels met een 
zendertje worden uitgerust. Dit heeft onder andere 
aangetoond dat een Noordse Stern in één jaar wel 
90.000 km aflegt. 
 
Uit de getoonde foto's blijkt dat Siegfried Woldhek 
vele continenten heeft bereisd. De kop van een 
Reuzentoekan maakt duidelijk dat de fotograaf 
tropisch Amerika heeft bezocht De foto van de 
Roodkeelnachtegaal is ongetwijfeld ergens in Azië 
genomen en niet in Opmeer (NH) waar in 2016 
wekenlang een  Roodkeelnachtegaal verbleef. Toch 
zullen velen het als een gemis ervaren dat bij de 
foto's niet vermeld wordt, waar en wanneer de foto 
genomen is. Nu wordt volstaan met het geven van de 
Nederlandse en de wetenschappelijke naam.  
 
Een minpuntje is ook het ontbreken van een register 
op soortnamen. Het terugvinden van een foto die 
indruk maakte, valt daardoor niet mee. Je moet je dan 
kunnen herinneren in welk hoofdstuk die foto 
geplaatst is, want er is wel een inhoudsopgave met 
vermelding van de hoofdstuktitels. Zo denk ik bij de 
Zwartvleugelkievit niet direct aan het hoofdstuk 
Migranten, omdat deze Afrikaanse soort eigenlijk 
geen trekvogel is. In genoemd hoofdstuk staat deze 
soort afgebeeld tussen echte trekvogels als Rosse 
Grutto, Noordse Stern en Grauwe Kiekendief. 
 
Bovenstaande opmerkingen nemen niet weg dat dit 
een geslaagd boek is als het er om gaat eens op een 
andere manier naar vogels te kijken. Kom het boek 
eens lenen in de Jan Verwey Bibliotheek en bezorg 
jezelf een paar aangename uurtjes. 
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Rolf Roos (redactie) 2019. Bloeiende duinen. 
Uitgeverij Natuurmedia, Goedereede. 238 pagina's. 
Prijs € 39,50. 
 
Er zijn al heel wat boeken over de Nederlandse 
duinen verschenen, maar dit boek overtreft ze alle. 
Van Cadzand tot Rottumeroog komen vrijwel alle 
duingebieden aan bod. Wat in eerste instantie opvalt, 
is de overweldigende rijkdom aan illustraties. Vele 
honderden foto's laten ons boeiende landschappen en 
fraaie planten zien. Ook historische foto's en oude 
kaarten dragen bij aan het kijkplezier. Minder 
geslaagd vind ik de kaartjes van de besproken 
deelgebieden. Het zijn hoogtekaartjes met nogal vette 
kleuren waarbij een legenda ontbreekt. 
 
Een opvallend element in dit boek is de serie van 100 
kaderteksten over duinplanten. De eerste tien hiervan, 
de Grote 10, zijn eerst voorin bij elkaar geplaatst; 
daarna krijgen ze evenals de 90 andere een uitvoerige 
bespreking in een mooie kadertekst. Elk van deze 
soortteksten is voorzien van een foto en een 
verspreidingskaartje voor geheel Nederland. Leuk 
gevonden is ook het balkje waarin de tolerantie ten 
opzichte van W(ater), K(alk), V(oedsel) en Z(out) 

staat aangegeven. Merkwaardig is dat in de eerste 
kadertekst soort 100 (Bezemkruiskruid) wordt 
besproken. Een nadeel bij het plaatsen van veel 
kaderteksten is wel dat de lopende tekst hier en daar 
nogal versnipperd raakt. 
De lopende tekst waarin de opeenvolgende 
deelgebieden behandeld worden, zijn zeer de moeite 
waard. Jammer is dat geen aandacht wordt besteed 
aan de duinen tussen Noordwijk aan Zee en de 
Langevelderslag. Bij veel teksten heeft Rolf Roos 
plaatselijke deskundigen ingeschakeld. Zo maakt 
Joop Mourik in zijn bijdrage over de AW-duinen 
duidelijk hoe funest de invloed van het grote aantal 
Damherten op de ontwikkeling van de plantengroei in 
de AW-duinen is. 
 
Het is een geweldig idee geweest aan dit boek zo'n 50 
wandelingen te koppelen. De locaties worden 
Hotspots genoemd en de schrijvers beloven dat op 
elke wandeling ten minste tien soorten uit de Top-
100 gezien kunnen worden. In een kadertekst worden 
de wandelingen kort toegelicht en via de website 
www.duinenenmensen.nl (wachtwoord in het boek te 
vinden) is een kaartje met een routebeschrijving te 
downloaden. Voor de omgeving van Noordwijk zijn 
een wandeling door de Coepelduynen en een 
wandeling door de duinen bij De Zilk opgenomen. 
In de inleiding wordt verwezen naar het zogenaamde 
Achterboek op de website www.duinenenmensen.nl, 
voor aanvullende informatie bij bepaalde 
onderwerpen. Vijfmaal kon ik een verwijzing vinden. 
Op genoemde website is het Achterboek niet met een 
speciale knop aangegeven. Je zult hiervoor naar de 
knop "alle artikelen" moeten gaan, waar je na enig 
zoeken de bedoelde informatie (en nog veel meer) 
zult aantreffen. 
 
Bij alle lof voor dit originele boek moet toch ook 
worden opgemerkt dat hier en daar een strakkere 
eindredactie niet misstaan zou hebben. Zo wordt 
bijvoorbeeld de naam Guytedel op drie manieren 
geschreven en heet de bekende Haarlemse vogelaar 
Jan P. Strijbos hier Jan P. Strijbosch. Verder is wat de 
plantennamen betreft niet steeds naar de nieuwste 
naamgeving gekeken. De Duitse lis heet 
tegenwoordig Blauwe lis en Krielparnassia heet al 
lang Sierlijk vetmuur. Verder zijn de blauwe bloemen 
in de landgoedbossen geen verwilderde hyacinten, 
maar gaat het daar om de soort Wilde hyacint, die 
vanwege de vele variëteiten tegenwoordig ook wel 
Boshyacint wordt genoemd. Deze kleinigheden doen 
echter nauwelijks afbreuk aan het kijk- en leesplezier 
dat eenieder zal ervaren bij het doornemen van dit 
fraaie boekwerk. 
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Dit artikel is mei 2019 al eerder verschenen in Daucallium+: het jaarlijkse onderzoeksblad van KNNV-Leiden (Figuur 3, 4 

en 5 zijn nu toegevoegd). 

 

Monitoren van planten in de Coepelduynen 
 
Koen van Zoest 

 
Aanleiding en achtergrond 

Vanaf 2016 is Casper Zuyderduyn bij Staatsbosbeheer 
werkzaam als boswachter Ecologie (team Stad & Duin). 
Vanuit de wens om de ontwikkeling van het 
Zeedorpenlandschap in de noordelijke Coepelduynen in 
Noordwijk beter te volgen wilde hij graag de LMF-A 
methodiek gaan gebruiken en vroeg mij dat samen op te 
zetten. 
LMF-A staat voor Landelijk Meetnet Flora-
Aandachtsoorten: ontwikkeld door Floron in 1998 maar al 
na enkele jaren losgelaten omdat de ambities te hoog 
bleken voor langdurige landelijke toepassing. De ecoloog 
van Dunea, Harrie van der Hagen, heeft LMF-A vanaf 
1999 echter als monitormethode in Berkheide en 
Meijendel aangehouden en de Leidse KNNV-
Plantenwerkgroep daar mede bij betrokken. Langs een 
vooraf vastgestelde route worden bepaalde (indicatieve) 
planten gezocht en geteld. Door dit over de jaren heen 
herhaald te doen ontstaat een datareeks die geanalyseerd 
kan worden op betekenisvolle ontwikkelingen van de 
plantengroei en daarmee van de ‘staat’ van het gebied. 
 
Het noordoostelijk deel van de Coepelduynen, een 
duingebied tussen Katwijk en Noordwijk, is te bereiken 
via de ‘Trap van Rinus’ aan Het Laantje te Noordwijk. Dit 
is voor een klein deel jaarrond toegankelijk en daar wordt 
vrij intensief gebruik van gemaakt, o.a. door 
hondenbezitters. Het heeft een zandig en open karakter. 
Ten zuiden daarvan zijn de duinen met het oog op het 
broedseizoen beperkt toegankelijk: alleen tussen 15 
augustus en 1 maart. Hier is de vegetatie meer gesloten en 
minder zandig. 
De vraag van SBB luidt: is er tussen deze terreindelen 
verschil in ontwikkeling van het habitattype 
Zeedorpenlandschap? Dit habitat komt alleen nabij oude 
zeedorpen voor en herbergt planten die bijzonder en 
zeldzaam zijn. Zij profiteren van het hier al eeuwen 

extensief gebruik door de mens (betreding, beweiding, 
akkertjes). 
 
Aanpak in de Coepelduynen 

* Vaststellen monitorroutes 
In beide terreindelen hebben we een route uitgezet (fig. 3) 
waarin zoveel mogelijk de daar voorkomende biotopen 
zijn opgenomen: open zand, duingrasland, noord- en 
zuidhelling, struiken. De routes (A en B) zijn verdeeld in 
transecten, zodat desgewenst op detailniveau de 
ontwikkeling gevolgd kan worden (zie de figuren 1 en 2). 
Met het oog op standaardisering zijn beide routes 
ingetekend, beschreven, met de GPS vastgelegd en 
gefotografeerd: zo kunnen latere onderzoekers precies 
dezelfde route lopen, ook als het landschap verandert. 
Ideaal zou zijn als beide terreindelen qua begroeiing een 
gelijke uitgangspositie zouden hebben: dan zijn 
ontwikkelingen immers directer te herleiden tot het 
verschil in toegankelijkheid van het gebied. Maar een 
‘gelijke’ start bleek niet mogelijk: de uitgezette routes 
lopen uiteen met name in de mate waarin de vegetatie 
gesloten is. 
Het gaan volgen van de ontwikkeling in plantengroei in 
beide delen kan niettemin waardevolle informatie 
opleveren, zowel qua voorkomen van zeldzame planten 
van de duinen in het bijzonder het Zeedorpenlandschap als 
qua voorkomen van planten die wijzen op verruiging en 
verstruiking. 
 
* Keuze van doelsoorten  
Gezien de gerichtheid op planten van het 
Zeedorpenlandschap ia allereerst gekozen voor de 
kensoorten van twee associaties die bij uitstek gekoppeld 
zijn aan dit habitattype: de Kegelsilene-associatie en de 
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene (Schaminée 
e.a., 2010). Daaraan zijn enkele andere belangwekkende 
duinplanten toegevoegd, op basis van eerder onderzoek 
(Groeneveld, 2012) en van het oordeel van de ecoloog. Tot 
slot zijn soorten geselecteerd die neigen tot dominantie 

en/of die op verruiging wijzen.  
Tabel 1 geeft een overzicht van de 
doelsoorten. 
 
* Zoeken en vastleggen 
Beide routes worden per jaar (minimaal) 
driemaal onderzocht: daarbij wordt een 
strook van ongeveer een meter aan beide 
zijden van het uitgezette pad bekeken. Dit 
gebeurt door twee onderzoekers die de 
bevindingen met elkaar vast- en bijstellen. 
Gevonden soorten worden per transect 
geteld, qua (geschat) aantal vastgelegd en 
toebedeeld aan een abundantieklasse. Hiertoe 
worden veldformulier transect A en 
veldformulier transect B gebruikt (bij auteur 
beschikbaar). 

Figuur 3. Auteur tijdens vastleggen van route A; mei 2017  
(foto: Casper Zuyderduyn) 
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Bespreking van de eerste bevindingen 

Het monitoren is gestart in 2017 en vervolgd in 2018. De 
totaalresultaten per route staan weergegeven in tabel 2. 
Direct valt op dat route A rijker aan doelsoorten is dan 
route B: in 2017 zeventien vs. elf, in 2018 zeventien vs. 
negen. Daarvan zijn er in route A vijf en in route B vier 
een verruigingssoort. 
Van de kensoorten van de Kegelsilene-associatie zijn in 
route A vijf, resp. vijf soorten aangetroffen; in route B 
twee, resp. twee. Voor beide jaren een gelijk aantal. 
Daarmee is 66% resp. 25% van de kensoorten van deze 
associatie aanwezig. 
Van de kensoorten van de Associatie van Wondklaver en 
Nachtsilene zijn in route A vier, resp. zes soorten 
aangetroffen; in route B drie, resp. drie. In route B een 
gelijk percentage van 43; in route A is dat 57% in 2017 en 
86% in 2018 vanwege twee nieuw gevonden soorten. 
De conclusie over de beginsituatie is dan ook dat vanwege 
het groter aantal kensoorten route A een zuiverder 
weergave is van het Zeedorpenlandschap dan route B. 
Anderzijds heeft route B een veel verspreider en rijker 
voorkomen van de Associatie van Wondklaver en 
Nachtsilene wat betreft de twee naamgevers van deze 
associatie. Van de overige belangwekkende duinsoorten 
zijn op beide routes relatief weinig soorten gevonden: in 
2017 drie, resp. twee; in 2018 één, resp. nul. 
 

* Analysekader 
Bij vergelijking van de vondsten in deze twee jaren kan het 
best naar de abundantieklassen van de gevonden soorten 
gekeken worden. Zijn er verschillen tussen de twee jaren 
en hoe moeten die dan geduid worden? Van een (mogelijk) 

betekenisvolle trend als voor- of achteruitgang kan 
wellicht pas gesproken als er sprake is van een verschil 
van twee of meer abundantieklassen. Maar een gevonden 
verschil van twee of meer kan nu na twee jaar onderzoek 
nog niet tot een conclusie leiden omdat er sprake is van 
slechts twee meetmomenten. Toevallige factoren kunnen 
dan nog te veel een rol spelen. Bij drie of meer metingen is 
er een betere basis om aangetroffen verschillen te duiden 
als ‘echte’ ontwikkelingen. En dan nog alleen als er sprake 
is van een consistente lijn bij alle metingen. Bijvoorbeeld: 
abundantieklasse E-D-B over 3 jaar laat een afname zien 
die mogelijk reëel is, maar dat is wellicht niet aan de orde 
bij een reeks als E-G-B. 
 
Uitgaande van dit algemeen kader ligt het voor de hand om 
nu, na twee meetmomenten, nog geen conclusies te 
trekken. Toch zijn enkele zaken de moeite waard om te 
benoemen; zie volgende paragraaf. 
Bedenk daarbij wel dat deze bevindingen betrekking 
hebben op de vergelijking van de totaal-abundantie van 
een soort op de betreffende routes. Dus per route zijn de 
planten in alle transecten opgeteld.  
Indien gewenst kan natuurlijk ook per individueel transect 
een analyse gemaakt worden; dan wordt er immers veel 
kleinschaliger gekeken naar mogelijke ontwikkelingen. 
Zo’n tijdrovende aanpak kan nog beter worden uitgesteld 
tot er drie of meer meetmomenten zijn. Dan is duidelijk 
welke (mogelijk betekenisvolle) trends bij de totalen 
aanleiding geven tot een fijnmaziger analyse. 
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*Opvallende zaken bij het vergelijken van de vondsten in 
2017 en 2018 
Bij route A: 

Beide jaren zijn er in totaal 17 soorten gevonden. Van de 
soorten van 2017 zijn er echter twee niet in 2018 
teruggevonden (Ruige scheefkelk en Kleine steentijm). 
Daar staat tegenover dat er wel twee nieuwgevonden 
soorten zijn (Walstrobremraap en Hondskruid). 
- Bij een verklaring voor het verdwijnen van Ruige 
scheefkelk en Kleine steentijm moet gedacht worden aan 
de langdurige droogte in 2018. Zeker omdat 1) het gebied 
geen ingrepen heeft ondergaan, 2) het om dezelfde 
onderzoekers gaat en 3) bij teruggang van een soort niet 
direct een totaal verdwijnen ervan voor de hand ligt, lijkt 
het exceptionele weer de meest aannemelijke verklaring. 
- Het verschijnen van Walstrobremraap en Hondskruid 
(fig. 4): van beide soorten betreft het slechts één 
exemplaar. Omdat het allebei kensoorten zijn van de 
Associatie van Wondklaver en Nachtsilene is dat op zich 
verheugend, maar bekend is dat ze voor hun verschijnen 
afhankelijk zijn van de weersomstandigheden in een jaar.  
Ondanks een vrijwel gelijkblijvende abundantieklasse was 
er bij enkele soorten tijdens het onderzoek ter plaatse soms 
al gelijk een eerste indruk van ‘meer’ of ‘minder’ 
exemplaren dan in 2017. Het betreft dan met name 
Knolbeemdgras, Kegelsilene, Echt bitterkruid, en 
Bitterkruidbremraap. Echte conclusies zijn nu nog niet te 
trekken. 
Bij de verruigings- en/of dominantiesoorten is er 
nauwelijks verschil in abundantieklasse in 2017 en 2018, 
en zijn de vondsten per soort dus in dat opzicht onderling 
vergelijkbaar.  
Niettemin vallen bij enkele van deze soorten de 
aantalsverschillen binnen eenzelfde klasse op. Mogelijk is 
een niet geheel eenduidige telwijze daar debet aan: want 

hoe tel je nou precies bij Duinriet of Zandkweek de 
exemplaren?  
Bij route B: 

* Direct in het oog springend is het in 2018 ontbreken van 
Stijve ogentroost en Kleine steentijm. 
Ook hierbij kan als verklaring gedacht worden aan de 
langdurige droogte.  
Met dezelfde redenering als ten aanzien van Ruige 
scheefkelk en Kleine steentijm bij route A. 
* Bij de overige soorten is er een verschil tussen de jaren 
van hooguit één abundantieklasse en zijn ook bij route B 
de vondsten per soort dus in dat opzicht onderling 
vergelijkbaar. Ook hier vallen enkele aantalsverschillen 
op: bij Duinaveruit, Duinriet en vooral Wondklaver (fig. 
5). Bij deze laatste was er ter plaatse gelijk al een eerste 
indruk van toename. 
 
Conclusie 

Dit verslag geeft een beeld van opzet en uitvoering van een 
monitorproject in de Coepelduynen van Noordwijk. 
Inmiddels is twee jaar langs twee vaste routes heel precies 
gemeten welke plantensoorten van een vooraf vastgestelde 
lijst voorkomen en in welke mate.  
Opvallend is dat beide routes niet gelijk zijn wat betreft het 
aantal kensoorten van de twee gekozen associaties en hun 
abundantie. 
Na twee onderzoeksjaren zijn nog geen conclusies te 
trekken: daarvoor zijn minimaal drie meetmomenten 
nodig. Wel kan alvast een voorzichtige conclusie 
getrokken worden: waarschijnlijk spelen de droogte en 
warmte in 2018 een rol in de gevonden verschillen tussen 
het voorkomen van soorten en hun aantal. 
 
Aanbeveling 

Omdat minstens drie meetmomenten nodig zijn voor 
onderbouwde bevindingen is het verstandig snel het derde 
meetmoment te plannen. Dat zal in het seizoen 2019 
plaatsvinden. Op basis van wat op grond daarvan naar 
voren komt, kan vervolgens gekozen worden voor 
herhaalde metingen per één, twee, drie of vier jaar. 
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Figuur 1. Route A, jaarrond opengesteld deel Coepelduynen 
noordoost 

 

Figuur 2. Route B, beperkte periode opengesteld deel 
Coepelduynen noordoost 

 

Figuur 4. Nieuwe vondst in 2018: één exemplaar van Hondskruid 
Figuur 5. Wondklaver: op route B ruim aanwezig maar weinig in bloei 
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LAHOL (Morinelplevier ) IN DE A.W.DUINEN 
 
Willem Baalbergen 

 
Twee jaar geleden streken bij een bezoek aan ons kavel drie Morinelplevieren voor onze voeten neer. Dit jaar 
betrof het twee exemplaren, die we op dezelfde plaats aantroffen. Toevallig? Het zou kunnen, maar als we er wat 
nader naar kijken is het misschien geen toeval. Het kan te maken hebben met het terrein waarin we beide keren 
de plevieren zagen. Het betreft de grote duinvallei direct tegen de Langevelderslag aan. Hier begon of eindigde 
het inmiddels gedichte Van Limburg Stirumkanaal. Het betreft een vrij 
groot gebied met hier en daar wat verhogingen. We speuren het gebiedje 
aan het einde van onze wandeling altijd goed af, o.m. naar doortrekkende 
tapuiten. Voor zover ik weet zijn de vogels van twee jaar geleden niet 
door anderen gezien. De twee vogels van dit jaar zijn ten minste een week 
blijven hangen en door verschillende vogelaars gefotografeerd.  
Er zijn twee zaken in het verleden die mogelijk een ander licht op de 
waarnemingen werpen. Het bij vogelaars ooit bekende gebied De Beer 
kende een terreintje dat wat leek op het bovengenoemde duingebied. 
Jaarlijks werden daar, meest op de terugtrek in het najaar, 
Morinelplevieren gezien.  
In het aan te bevelen boek Het Vogeleiland van Beusekom wordt daar 
uitgebreid verslag over gedaan. Daarnaast herinner ik me de vogel die we 
ooit op het nest in Lapland vonden. In een gebied dat veel weg had van de 
duinvallei in Noordwijk. Over de plevieren is door Bengt Berg een heel 
mooi boekje geschreven, in het Zweeds onder de titel Min Van 
Fjallpiparen. De Morinelplevier wordt daarin Lahol genoemd. De foto’s 
in het boek laten het genoemde landschap zien waarin de vogels 
broedden. Ooit bezat ik van het bovengenoemde boekje een exemplaar in 
de Nederlandse taal. Op de stofomslag stond een fraaie foto van de vogel 
in het betreffende landschap in Lapland. Helaas kan ik het boekje niet 
meer vinden. Het zal wel in een winkel, iets verderop in de straat waar ik 
woon, terecht zijn gekomen.   
We moeten het nu met een foto uit de Zweedse uitgave doen. Met daarnaast een fraaie opname van Jos 
Zonneveld.  
 
Al met al een goede reden om volgend jaar weer attent te zijn. 
 

Morinelplevier -  foto: Jos Zonneveld 
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Waarnemingen januari, februari, maart 2019 
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. 

 
Kleine Trap 
Opnieuw dook er een nieuwe en 
verrassende soort op in ons 
waarnemingsgebied. Op 10 februari 
ontdekte Han Buckx in een bollenveld 
langs de Leidse Vaart ten noorden van De 
Zilk een Kleine Trap. De vogel, een 
eerstejaars man, verbleef hier t/m 27 
februari. Soms was hij moeilijk te vinden 
tussen het gewas, maar een groot aantal 
mensen heeft hem kunnen zien. Wellicht 
niet zo verrassend is dat hij juist op een 
bollenveld bivakkeerde. Met name in 
Frankrijk is het een vogel van 
akkerbouwgebieden. Het bollenland heeft 
een rijke akkervogelbevolking, dus ook de 
aantrekkingskracht voor een Kleine Trap is 
goed voor te stellen. De Kleine Trap is een 
dwaalgast die vooral in de periode 
november-januari is gezien. Waarnemingen 
uit de late winter en het vroege voorjaar 
komen minder voor. Eenmaal ergens 
ontdekt blijft hij nooit erg lang hangen. Met 
17 dagen was de vogel bij De Zilk één van 
de langst verblijvende. Alleen in 1983 en 
1997 bleef er één langer aanwezig, in 
dezelfde periode vroeg in het jaar. In 
Europa heeft het Iberisch Schiereiland de 
grootste populatie Kleine Trappen. Deze 
blijven het hele jaar in hun broedgebied of 
trekken over korte afstanden. Deze zijn dan 
ook niet zo snel in Nederland te 
verwachten. Waarschijnlijker is dat vogels 
van de Franse populatie af en toe afdwalen 
naar Nederland. Ze komen voor tot ver 
noordelijk in Frankrijk met de dichtstbijzijnde broedgebieden op 600 km afstand. In de winter trekken ze weg naar de Crau 
bij de Camarque. Enkele vogels blijven noordelijk overwinteren en wellicht zijn dit de vogels die ’s winters af en toe in 
Nederland terecht komen. De terugtrek naar de broedgebieden is in maart. Het is dus ook mogelijk dat de vogel bij De Zilk 
een vroege trekker was. Met de warme zuidelijke stroming die de maand domineerde kan hij met de wind in de rug zomaar 
zijn doorgeschoten. Onderzoek met satellietzenders heeft laten zien dat Kleine Trappen tijdens de trek lange nachtvluchten 
maken van 400-600 km per nacht. Met een nacht te lang onderweg is zo’n vogel dan zo in Nederland. Een laatste optie, de 
wegen van vogels zijn niet zo makkelijk te doorgronden, is het ook best mogelijk dat de Kleine Trap al langer als 
overwinteraar aanwezig was. Voor zo’n flinke vogel kan hij heel onopvallend aanwezig zijn. De vele vogelaars die op de 
Kleine Trap afkwamen hadden in elk geval soms wel wat geduld nodig voordat hij zich liet zien.  
 

 

Kleine Trap – 17 februari 2019 De Zilk - Zilkerduinweg © René van Rossum 

Kleine Trap - 12 februari De Zilk  ©Mariska de Graaff 
 

http://www.waarneming.nl/


 

De Strandloper 51e jaargang nummer 2, juni 2019  27 

 
Patrijzen in de Bollenstreek 

Dat in de Bollenstreek nog 
altijd Patrijzen te vinden zijn 
is landelijk niet zo bekend. 
Voor vogelaars die op een 
zeldzaamheid als de Kleine 
Trap afkomen is het vaak 
een verrassing dat ze hier, 
midden in het dichtbevolkte 
West-Nederland, zomaar een 
flinke koppel Patrijzen 
kunnen zien lopen. De 
Agrarische Natuurvereniging 
Geestgrond heeft het 
initiatief genomen om meer 
over de Patrijzen in de 
Bollenstreek te weten te 
komen. Ook is het plan om 
met bollenkwekers 
maatregelen te nemen om de 
afname te stoppen en de 
populatie weer te laten 
groeien. Bijvoorbeeld het 
braakleggen van land en het 
inzaaien van brede 

akkerranden zijn bijvoorbeeld maatregelen die de Patrijs kunnen helpen. In de winter kan het inzaaien van akkers met 
zaaddragende gewassen helpen. Nu al zijn er ’s winters op steeds meer plekken groenbemesters te zien. Velden met Japanse 
Haver bieden Patrijzen en andere akkervogels dekking en voedsel. Dat Patrijzen de winter goed doorkomen is belangrijk. 
Een wintergroep Patrijzen splitst in het vroege voorjaar in februari/maart op in individuele broedparen die uitwaaieren over 
de omgeving. Grote groepen betekenen ook veel broedvogels. In het waarnemingenarchief zijn sinds 1967 waarnemingen te 
vinden van grote wintergroepen. De maximale groep die in een jaar is waargenomen schommelt over de periode van 1967-
2019 rond de 12 vogels. Opvallend is dat er over de hele periode niet veel veranderingen hebben plaats gevonden. Eind 
jaren zestig en jaren zeventig, toen de Patrijs nog talrijker was of in elk geval wijder verbreid, waren de wintergroepen niet 
structureel groter dan nu. Wel kwam het aantal wat vaker boven de 15 vogels uit. Tegelijkertijd is het een goed teken dat er 
zich ook nu nog flinke wintergroepen vormen. De jaren 2018 en 2019 waren goede jaren met maximale groepen van 15 en 
14 vogels. Dit terwijl er van vanaf 2001 een dalende trend leek te zijn. Hopelijk werpen de maatregelen voor de Patrijzen 
straks hun vruchten af en zien we ook in de winter een stijgende trend in aantallen. 
 

 

 

  

Figuur 1: Maximaal aantal Patrijzen per wintergroep in december-februari 1967-2019 
 (Bron: waarnemingenarchief Noordwijk en www.waarneming.nl) 

 

Patrijs – 6 april 2019 -  Voorhout - Elsgeesterpolder © Rob Floor 
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Overwinterende Geelgorzen 
Net als de Patrijs profiteert ook de Geelgors 
van bollenland dat wordt ingezaaid met 
Japanse Haver als groenbemester. Dit als het 
graan de kans wordt gegeven zaad te zetten. 
Deze winter waren er op meerdere plekken 
overwinterende Geelgorzen aanwezig: in de 
zuidelijke Noordzijderpolder (max 3 LS), 
langs de Kraaierslaan (max 19 SP), 
Zwetterpolder (max 15 PS) en tussen de 
Zilkerduinweg en de Leidse Vaart (max 22 
HN ea). De Geelgors was tot 1991 broedvogel 
van het bollengebied. Kijken we terug in het 
waarnemingenarchief dan is te zien dat tot 
1991 er ’s winter her en der kleine groepjes 
Geelgorzen gezien werden. Met het veel 
kleinere aantal waarnemers en de relatief 
geringe aandacht voor bollenland zullen veel 
vogels over het hoofd zijn gezien. Het is 
waarschijnlijk dat t/m 1991 er jaarlijks 
Geelgorzen overwinterden. Na het verdwijnen 
als broedvogel stokken ook de meldingen van 
overwinteraars. In 2003 duiken er eenmalig 

twee groepen op. Vanaf 2009 overwinteren er weer vrijwel elk jaar Geelgorzen. In 2010 gaat het zelfs om 5 groepen, met in 
totaal 74 vogels. De terugkeer vanaf 2009 markeert het moment dat het inzaaien van winterakkers in zwang is gekomen. 
Voor Geelgorzen blijkt dit een gunstige ontwikkeling. Met 4 groepen en een totaal van 59 vogels was de afgelopen winter 
ook weer goed. Of dit een springplank kan zijn naar hervestiging als broedvogel moet nog blijken. Het verdwijnen van de 
Geelgors als broedvogel uit de Bollenstreek had destijds vermoedelijk alles te maken met de intensivering van de bollenteelt 
en het ruime gebruik van bestrijdingsmiddelen. De sector heeft inmiddels grote stappen gezet bestrijdingsmiddelen terug te 
dringen. Dat we nu weer Geelgorzen zien, ook al is dat vooralsnog alleen als overwinteraar, laat zien dat de Bollenstreek op 
de goede weg is. 

 
 

Geelgors - 7 maart 2019 - Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel 
 © René van Rossum 

Figuur 2: Aantal groepen en totaalaantal overwinterende Geelgorzen in december-maart 1967-2019 
 (Bron: waarnemingenarchief Noordwijk en www.waarneming.nl) 
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Liveatlas 
Afgelopen najaar presenteerde Sovon vol trots de nieuwe 
vogelatlas. Zo’n 3,7 kilo aan actuele informatie over hoe de 
Nederlandse broed- en wintervogels ervoor staan. Dit was het 
resultaat van de in totaal 110 mensjaren die 2000 vogeltellers in 
het veld waren en daar op een gestandaardiseerde manier 
gegevens verzamelden. Nog tijdens de presentatie, niemand had 
het boek al in handen, kondigde Sovon het vervolgproject aan: 
LiveAtlas. In dit project gaat het net als bij de vogelatlas om het 
op een gestandaardiseerde manier vogelwaarnemingen 
verzamelen. De atlas was richtte zich op het eenmalig, binnen 
een periode van een aantal jaar, heel Nederland volledig te 
onderzoeken. Nu gaat het juist om een doorlopend project, 
waarbij er alle vrijheid is voor de vogeltellers om zelf te kiezen 
waar en wanneer ze gegevens willen verzamelen. De ambitie is 
om daarmee de vogelstand ‘live’ te kunnen volgen. Zo ver is het 
nog niet want het project zit nog in de eerste maanden van 
opstart. In Noordwijk hebben o.a. Hein Verkade en ik de 
methode eens uitgetest.  
Conclusie: dit is één van de meest laagdrempelige en leukste 
Sovon projecten ooit. Het principe is simpel: hou een lijstje bij 
van alle soorten die je ziet tijdens een wandeling. Nog beter: 
zorg dat de wandeling ongeveer een uur duurt. Helemaal goed: 
doorkruis in dat uur één kilometerhok en bezoek de daar 
aanwezige vogelbiotopen. Dat zijn dezelfde kilometerhokken als 
waarin voor de atlas is gewerkt en nu beschikbaar in een 
handige app (Avimap), waar je al wandelend meteen je waarnemingen op kunt invoeren. Enige voorwaarde voor deelname 
is dat je geregistreerd staat als Sovon waarnemer. Vooral het binnen een uur uitkammen van een kilometerhok is erg leuk en 
opent weer een nieuwe wereld. Hoeveel soorten kun je in een kilometerhok eigenlijk vinden? Voor de omgeving van 
Noordwijk staat het maximum vooralsnog op 47 voor blok 301753. Dat is een landschappelijk gevarieerd blok met het 
Overbosch, bollenland, een stukje dorp en Hoogewegpolder. Het leuke is dat zo’n uur altijd verrassingen oplevert. Voor dit 
lijstje van 24 maart waren dat bijvoorbeeld een Rouwkwikstaart en een groep van 5 overtrekkende Ooievaars. En wat te 
denken van een lijstje met binnen een uur een Bonte Kraai, Smelleken, Geelgors en Patrijs? Het leuke is dat je weer op een 
nieuwe manier naar vogels gaat kijken. Want hoe krijg je binnen dat uur bijvoorbeeld een onopvallende soort als 

Heggenmus op de lijst? Je weet dat hij er 
moet zitten, maar waar in het kilometerhok 
kun je het beste kijken? Ook word je 
uitgedaagd op je eigen kennis, juist ook van 
gewone soorten. Hoor ik nu een Pimpelmees 
of een Koolmees? Het mooie van de 
LiveAtlas is dat het een heel flexibele 
methode is. Sommige waarnemers gebruiken 
het voor het monitoren van een vast 
telgebied, anderen houden een lijstje bij als 
ze op de bus staan te wachten of tijdens 
zomaar een wandeling, nog weer anderen 
gaan systematisch blok voor blok hun 
waarnemingsgebied af. In Noord-Brabant had 
een vogelteller een creatieve manier bedacht 
om random kilometerhokken te selecteren – 
niet alleen de bekende vogelgebieden, maar 
ook daarbuiten, met de verrassingen van 
dien. Op de overzichtskaart (figuur 3) van de 
tot nu toe getelde kilometerhokken is luid en 
duidelijk te zien waar hij aan de slag is 
geweest, met zijn inspanning voorzien van 
handtekening. LiveAtlas heeft eindeloze 
mogelijkheden. Een Sovon project dat je niet 
mag missen! Ga voor informatie naar de 
website van Sovon en klik door naar 
https://liveatlas.sovon.nl/ 

 

Teladvies SOVON Liveatlas -   illustratie: Albert de Jong 

 Figuur 3: Patroon van kilometerhokken geteld door een vogelaar in Noord-Brabant 

 

https://liveatlas.sovon.nl/
https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/creatief-met-liveatlas
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Maandoverzicht 

 
In Rijnsoever Katwijk was tot 5 januari de overwinterende Humes Bladkoning af en toe te zien en te horen (AMe ea). Een 
Bladkoning was op 25 januari kort aanwezig in een tuin in het Vinkeveld (LS). IJsvogels waren te zien in Rijnsoever op 3 
januari (FD ea) en langs de Leidse Vaart bij Piet Gijs (RJ). In Rijnsoever hadden zich op 12 januari 59 Halsbandparkieten 
verzameld (PS). Op 5 en 6 januari was een vrouw Nonnetje aanwezig in het AWD Oosterkanaal (NK ea). Het hele kwartaal 
dook er af en toe een Raaf op boven de zuidelijke AWD. Op 13 januari vloog er één over het Duinpark (CZ). Over de 
binnenzijde van de AWD vloog op 10 januari een onvolwassen Zeearend (MF). Een Bokje vloog op 17 januari op in ’s-
Gravendijck (JD) en op 22 januari was er één aanwezig in een kwelslootje langs de Duinweg (BB). Daar verbleven op 20 
januari 2 Witgatjes (LS). De na de storm gestrande schelpdieren en zeesterren trokken veel Drieteenstrandlopers aan, met 
686 op 21 januari tussen Noordwijk en de provinciegrens (HV). Op 24 januari zat er een Zwarte Ruiter bij de 
Binnenwatering (GT). Van 17 t/m 25 januari verbleef een tweedejaars Grote Burgemeester in de grote meeuwengroepen 
op het strand van de Coepelduynen en in de Binnenwatering (AM ea). Op 22 januari vloog deze langs de zeetrekhut (JD). 
Dezelfde dag kwamen daar 2 IJseenden langs (JD). Op 20 januari passeerde een Grote Jager (JD). Tussen de Futen in zee 
voor de Coepelduynen 
zat op 21 januari een 
Kuifduiker (AM). Bij 
een vlakke zee waren 
op 30 januari de 
aanwezige Futen goed 
te tellen, met een 
totaal van 788 voor de 
zeetrekhut (JD). 
Overwinterende 
Tjiftjaffen waren op 
minimaal 10 locaties 
aanwezig (CZ ea). Een 
overwinterend paar 
Roodborsttapuiten 
was op 6 januari 
aanwezig in de 
Elsgeesterpolder (JW). 
Ook Witte 

Kwikstaarten 
overwinterden hier, 
met 10 op 17 januari 
(JW). In Polder 
Hoogeweg zaten er 2 
op 29 januari (SM). 
Een vrouw Smelleken 
overwinterde in ons 
waarnemingsgebied en 
was op 29 januari 
aanwezig in de 
Elsgeesterpolder (SM). 
Eind januari zat er een 
wintergroep van 14 
Patrijzen in de 
Zilkerpolder (HN ea). 
 

januari 

De maand januari startte met somber en zacht weer. Vanaf 10 januari werd het met een westelijke stroming wisselvallig 
en stond er een aantal dagen een stevige windkracht 5. Op 17 januari sloeg het weer om en voerde een noordoostelijke 
stroming koude lucht aan. Dit gaf een week lang een winters intermezzo met nachtvorst en op 22 januari sneeuw. Op 25 
januari werd de koude weer verdreven. 

Humes Bladkoning – 11 februari - Katwijk aan Zee - Rijnsoever © Siebe Wiersma 
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De Humes Bladkoning leidde een verborgen leven in Rijnsoever. Nadat hij op 11 februari weer opdook op webcambeelden 
in een tuin, badderend in een vijver, werd hij tot 20 februari weer af en toe gezien (AMe ea). Op het Oosterduinse Meer 
zaten op 3 februari 2 Roodhalsfuten (KA). Op 5 februari was de eerste Ooievaar weer aanwezig en liep in Polder 
Hoogeweg (MG). Vanaf 15 februari zat het paar op het nest, maar dit jaar zonder de geringde vogel (PS). Een Klapekster 
waagde zich op 7 februari (Langevelderslag CZ) en 17 februari (Starrenbroek JF) ver in de zuidelijke AWD. Van 10 
februari tot 27 februari verbleef een Kleine Trap in bollenland ten noorden van De Zilk (HB ea). Van 10-13 februari 

trokken er Kleine Rietganzen over, met als grootste groep 600 over Offem op de 13e (HV). De Kleine Mantelmeeuwen 
keerden vanaf 10 februari weer in flinke aantallen terug, met 16 bij de Binnenwatering die dag (AM). Op 10 februari vlogen 
4 Grote Zee-eenden langs de zeetrekhut (JD). Op 26 februari passeerden de eerste Lepelaars, een groepje van 4 (HV JD). 
De eerste Bruine Kiekendief van het seizoen vloog op 17 februari over Rijnsoever Katwijk (AMe). Een overwinterende 
Blauwe Kiekendief is een bijzonderheid geworden. Op 17 en 18 februari was er één aan het jagen in bollenland bij De Zilk 
(ED ea) en op 25 februari was er één aanwezig in de Zwetterpolder (JB). Er verbleven minimaal 2 Smellekens, een vrouw 
in de omgeving van de Elsgeesterpolder (MG ea) en een man bij De Zilk (SL). Twee Raven vlogen op 15 februari van de 
Keukenhof richting de AWD (PS). De eerste Veldleeuweriken zongen op 9 februari (Zilkerpolder TH), de eerste 
Boomleeuwerik op 14 februari (AWD AMo) en de eerste Tjiftjaf op 15 februari (Rijnsoever PD). Op 16 februari zong een 
Zwarte Mees in de Noordduinen en hing er een Kruisbek rond (CZ). Op 17 februari liep er een Bonte Kraai in de 
Zwetterpolder (PS). In de Elsgeesterpolder liep op 26 februari een ongeringde Roodhalsgans (MG). Een tweedejaars 
Kleine Burgemeester zat op 27 februari op het strand van de Coepelduynen (MM). 
 

De warme februarimaand wekte al vroeg de eerste overwinterende vlinders. Op 18 februari vloog de eerste Citroenvlinder 
in de AWD (MD) en op 23 februari de eerste Kleine Vos op Willem v.d. Bergh (GB). Op 24 februari vloog een Bruine 

Winterjuffer in de AWD- Schrama (JW). Het hele kwartaal lagen er regelmatig 1-2 Gewone Zeehonden bij de 
Uitwatering Katwijk. 

februari 

De eerste dagen van februari waren winters, maar vanaf 4 februari werd er zachtere lucht aangevoerd. Op 6 en 7 februari 
bracht een depressie veel regen. Desondanks bleef ook februari relatief droog en werd het vorige zomer opgebouwde 
neerslagtekort nog nauwelijks aangevuld. Met het passeren van het regenfront trok de wind op 7 februari aan naar 
windkracht 7. Vanaf 10 februari startte een periode van rustig en zonnig voorjaarsweer, met aan het eind van de maand 
recordtemperaturen. 

Blauwe Kiekendief – 17 februari 2019 - De Zilk - Zilkerduinweg © Edial Dekker 
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De Humes Bladkoning 
werd nog één keer gezien 
in Rijnsoever, op 10 
maart (AMe). De vrouw 
Smelleken bleef tot 24 
maart aanwezig in de 
Elsgeesterpolder en 
Zwetterpolder (MG PS). 
Op het strand van de 
Coepelduynen liep op 1 
maart een Kanoet (AM). 
Die dag zaten er 2 
Rouwkwikstaarten in 
een groep 20 Witte 

Kwikstaarten in de 
Zwetterpolder (HV PS). 
Langs de zeetrekhut 
vlogen op 17 maart 737 
Rotganzen (PS) en op 28 
maart 6 
Toendrarietganzen 
(JD). Op 15 en 17 maart 
passeerde een Grote 

Jager (JD PS). De hele 
maand verbleef er een Klapekster in de zuidelijke AWD (HN ea). Op 23 maart zat er een Vuurgoudhaan in AWD-
Westhoek (HL). Op 18 maart vloog een Rode Wouw over de AWD bij De Zilk (GH). Een vroege Zwarte Wouw zat op 30 
maart in de Noordzijderpolder (RJ). Op 13 maart zaten er 60 Grote Mantelmeeuwen in de Binnenwatering (AM). Op 23 
maart dook hier een (waarschijnlijke) Baltische Mantelmeeuw op. Deze droeg een kleurring uit Finland (AM). Een 
derdejaars Kleine Burgemeester hing van 28 tot 31 maart op de het strand rond de Uitwatering Katwijk (AM e.a.). In de 
Elsgeesterpolder zaten op 24 maart 150 Goudplevieren (JW). Dat de polders sterk hebben ingeboet als broedgebied voor 
weidevogels is te zien aan de late aankomstdatum. Pas op 17 maart was de eerste baltsende Grutto aanwezig in Polder 
Hoogeweg (JD) en op 20 maart de eerste Tureluur in de Elsgeesterpolder (SM). De eerste Zwartkop zong op 18 maart in 
de Noordduinen (JD). Met start van het rustige voorjaarsweer volgden vervolgens meer zomergasten. Op 19 maart vloog de 
eerste Boerenzwaluw in Kloosterschuur (SM). Op 20 maart zong de eerste Zwarte Roodstaart bij de Achterweg (SH). In 
de duinen dook de eerste Tapuit op 21 maart op 
bij de Duindamseslag (RG), gevolgd door de 
eerste Blauwborst op 24 maart in de AWD bij De 
Zilk (PB). Op 25 maart arriveerden de eerste 
Kleine Plevieren en was een paar aan het baltsen 
in de AWD (HN). De volgende dag zong de eerste 
Fitis bij de Langevelderslag (HBr). De eerste 
Oeverzwaluwen vlogen op 30 maart over de 
AWD (MK). Op 31maart zat er een man 
Beflijster in de Coepelduynen (CZ) en streek een 
man Zomertaling even neer in De Klei (CZ). 
 
De eerste Atalanta vloog op 4 maart in het 
Duinpark (JD), gevolgd door de eerste 
Dagpauwoog op 19 maart (JD). In de laatste 
dagen van de maand vlogen ook: Bont 

Zandoogje, Gehakkelde Aurelia en Klein 

Geaderd Witje. Op 24 en 31 maart vloog een 
Grote Vos in de binnenduinrand van de 
Coepelduynen (GB).  
 

maart 

De maand maart was relatief nat. In de eerste drie weken zorgde een westelijke stroming voor aanvoer van de ene na de 
andere depressie vanaf de oceaan. Dit bracht harde wind en veel regen. Op 10 maart stond er een noordwesterstorm. 
Vanaf de 19e kregen hogedrukgebieden de overhand in onze omgeving, met rustig voorjaarsweer. De wind bleef vooral in 
het westen, met vrijwel geen dagen met oostenwind.  

Grote Jager eet van een dode Jan-van-Gent, strand ter hoogte van Noordvoort  
 18 maart 2019 -  Foto: Rinus Noort. 

Veldleeuwerik – 2 maart 2019 - Voorhout - Elsgeesterpolder © Rob Floor 
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Waarnemers 

AM Annelies Marijnis HL Hugo Langezaal 
GB 

NK Nico de Kroon 
AMe Arnold Meijer 

 
A 

HN Hans de Nobel PB Peter van de Beek 
AMo Annelies Molenaar JB Joost Bouwmeester PD Pieter Drenth 
BB Bas van der Burg JD Jelle van Dijk PS Peter Spierenburg 
CZ Casper Zuyderduyn JF Jaap Faber RJ Rob Jansson 
ED Edial Dekker JW Jan Wierda RG Reinder Genuït 
FD Frank van Duivenvoorde KA Kees van der Aart SH Sarah Humprhey 
GB Gijsbert van der Bent LS Leo Schaap SL Stan van der Laan 
GH George Hageman MD Marieke en Dolf SM Sam van der Meij 
GT Gijsbert Twigt MF Maurice Frederiks SP Sven Pekel 
HB Han Buckx MG Mariska de Graaff TH Thomas van Haaster 
HBr Herman vd Brand MK Marc Kolkman   
HV Hein Verkade MM Mars Muusse   
bron: www.waarneming.nl 

21 maart 2019 namen twee Knobbelzwanen de toeristische route door hyacinten. 
 Foto: Johan Westra 
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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. Excursies worden 
aangekondigd in de agenda op de website. Hier wordt voor elke 
excursie aangegeven bij wie u zich kunt aanmelden. 
Contactpersoon: Jos Zonneveld 
tel:(na 18.00uur) 06-22017081 E-mail: excursies@strandloper.nl 
Waddenweekend 
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. Voor beginnende 
vogelaars worden er cursussen georganiseerd. 
Contactpersonen: Hein Verkade Tel: 071-3618865 
E-mail: hein.verkade@hotmail.com 
 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. 
Meer recent zijn ook zoogdieren, vlinders en andere diersoorten 
in de belangstelling komen te staan. 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: Sam van der Meij 
Telefoon: 06-43925853 E-mail: spardrop@gmail.com 
 
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: Robert Sluijs Telefoon: 06-47114354 
E-mail: penningmeester@strandloper.nl 
 
Redactie De Strandloper en Website 
Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt viermaal per jaar. 
De website geeft een actueel overzicht van wat er gebeurt in de 
vereniging. 
Op de website is onder andere een agenda van activiteiten 
opgenomen en een rubriek met recent vogelnieuws. 
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 
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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
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Steun natuur en landschap:
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Jouw foto’s professioneel afgedrukt
op elk materiaal of formaat,
daar word je blij van!
Maar ook voor uw pasfoto, inlijsten, foto- en filmcamera, verrekijker, 
fotograaf, fotostudio dus eigenlijk voor alles wat met fotografie
te maken heeft bent u bij ons aan het juiste adres!

DE keuvel 2 - noordwijk - 071 36 121 76 - info@fotovankampen.nl - www.fotovankampen.nl


