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Bij de voorplaat:
Klapekster
Foto: Fija Mills-Zwanenburg
Als broedvogel is de Klapekster in ons land uitgestorven. In 1999 broedde het
laatste paar in het Hulshorsterzand bij Nunspeet. De Klapeksters die hier
overwinteren, 300-400 vogels volgens de nieuwe Vogelatlas, broeden in
Scandinavië. Ze arriveren in oktober en vertrekken weer in maart of april. In
onze omgeving verschijnt elke winter wel een Klapekster in de AW-duinen.
De foto op de voorplaat werd daar op 28 oktober 2018 genomen. De meeste
waarnemingen komen uit het Palmveld, een open gebied met veel
alleenstaande meidoorns, net over de provinciegrens. Veel minder vaak
verschijnt een Klapekster in het zuidelijke deel van de AW-duinen of in de
Noordduinen.
Klapeksters jagen vanaf een uitkijkpost op muizen, grote insecten en kleine
vogels. Zelf vond ik op de Veluwe eens een ringetje van een Pimpelmees in
de braakbal van een Klapekster. Als de vangst niet direct geconsumeerd
wordt, spitst de Klapekster zijn prooi op een lange doorn of op het
prikkeldraad.
Jelle van Dijk
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Activiteitenagenda
Inloopochtenden 2019
Zaterdag 5 oktober
10.00 – 12.00 uur
Zaterdag 2 november
10.00 – 12.00 uur (NB: in de
lezingenzaal van de Bibliotheek.)
Zaterdag 7 december
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.

Herfstnatuurspel 2018 ‐ foto: Piet Broekhof

Herfstnatuurspel 2019
Woensag 23 oktober
Inschrijven tussen 13.00 en 14.30 uur bij de ingang van
Nieuw Leeuwenhorst aan het Westeinde te
Noordwijkerhout. Parkeren is mogelijk op het
opengestelde weiland bij de ingang. Deelname aan het
Herfstnatuurspel is gratis en geschikt voor kinderen vanaf
5 jaar. Ouders en grootouders zijn uiteraard ook van harte
welkom om samen met de kinderen de juiste antwoorden
op de vragen te noteren en de opdrachten uit te voeren. In
tegenstelling tot de andere jeugdactiviteiten hoeft men zich
voor het Herfstnatuurspel niet vooraf aan te melden.

Vleermuizen‐excursie Nieuw Leeuwenhorst ‐ foto GH

Vleermuisexcursie
Vrijdag 4 oktober 2019
Tijd: 19.00 tot ca. 20.30 uur (Bij regen zaterdagavond 5
oktober) Plaats: Nieuw-Leeuwenhorst, ingang bij het
Koetshuis aan de Gooweg
Als het donker wordt, gaan de vleermuizen op jacht naar
voedsel. Met behulp van een batdetector - dit apparaat
vangt het ultrasone geluid
van jagende vleermuizen op
- gaan we, onder leiding van
onze gids Robert Sluijs, op
zoek naar deze bijzondere
dieren.

Inloopmiddag voor de
jeugd: creatief met
schelpen
Zaterdag 5 oktober 2019
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Plaats: Jan Verwey
Natuurcentrum
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Paddenstoelen excursie ‐ foto GH

Paddenstoelenexcursie
Zaterdag 2 november 2019
Tijd: 10.00 – 11.30 uur Plaats: Nieuw-Leeuwenhorst,
ingang bij het Koetshuis aan de Gooweg
Het is weer tijd voor paddenstoelen! Met Arie Dwarswaard
gaan wij op zoek naar de mooiste en vreemdste
exemplaren met vaak wonderlijke namen. Ga mee op zoek
naar bijvoorbeeld de aardappelbovist, rode koolzwam of
het duivelsei. Heb je een loep of klein spiegeltje, neem die
dan mee.

Foto: GH
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Excursies

Eurobirdwatch

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?

Zaterdag 5 oktober 2019
Tijd: 8.00 - 11.00 uur
Plaats: Eindpunt Koningin Astridboulevard, Noordwijk
aan Zee
Op honderden plaatsen in Europa worden op deze dag de
trekvogels geteld. Hiermee wordt benadrukt dat vogeltrek
een internationaal gebeuren is en dat dus ook
vogelbescherming niet bij de grens mag ophouden.
Begin oktober trekken vooral Spreeuwen, Vinken en
Graspiepers door. Maar ook Boomleeuwerik, Holenduif en
Grote Gele Kwikstaart zullen ongetwijfeld worden
opgemerkt. Boven zee passeren wellicht Rotganzen en Jan
van genten. Opgeven is niet nodig.

De Wierschuur Terschelling ‐ foto: GH

Waddenexcursie Terschelling
Weekend 13-15 september 2019
Zie de aankondiging in de vorige Strandloper. Aanmelden
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.

Excursie Flevopolders ‐ foto GH

Vogels in Flevoland
Zondag 17 november 2019
Tijd: 8.00 - 16.00 uur
Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering.
We gaan eerst naar het Randmeer bij Nijkerk waar we
ganzen, eenden, zwanen en steltlopers zien. Hierna rijden
we via binnenwegen door Zuidelijk Flevoland naar de
Oostvaardersplassen, een rit die zeker roofvogels oplevert
vanwege de aanwezige 'vogelakkers'. Via de Grote en de
Kleine Praambult komen we op de Knardijk. Bij goed
weer rijden we terug over de Houtribdijk naar Enkhuizen.
Langs deze dijk zijn strandjes opgespoten, terwijl we ook
vlak langs de Marker Wadden rijden. Opgeven bij Jos
Zonneveld (06-22017081) of via excursies@strandloper.nl

Eurobirdwatch 2016 ‐ foto GH
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Excursie Deltagebied 2018 ‐ foto GH

Vogels in het Deltagebied
Zaterdag 28 december 2019
Tijd: 8.00 - 17.00 uur
Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering.
Traditiegetrouw gaan we ook deze keer weer naar Zeeland.
Het Deltagebied is in de winter gewoon het beste
vogelgebied van Nederland met overwinterende zwanen,
ganzen, eenden, duikers en steltlopers. Bovendien zijn er
veel plekken, waar de vogels goed vanuit de auto te zien
zijn, zodat regen de pret niet zal bederven. Bij afgelasting
vanwege gladheid of dichte mist krijgen alle deelnemers
voor vrijdagavond 22.00u per e-mail een bericht.
Opgeven bij Jelle van Dijk (071-3610833) of via
excursies@strandloper.nl

Excursie tijdens de vogeltrekcursus: De driehoek Noordwijk‐
foto: Henk Kruit

Workshops en cursussen
Cursus “Vogels in de winter en Vogeltrek “2019
donderdag 17 oktober, donderdag 7 en 21 november
Tijd: 20.00 uur tot 22.15 uur (zaal open om 19.45)
Plaats: Jan Verweij Natuurcentrum, Zilverschoon 20,
Noordwijk. Dineke Kistemaker
Meer info verder in deze Strandloper.

Natuur Tekenworkshop
Zaterdag 2 november Aanvang: 10:00 uur Plaats: Jan
Verwey Natuurcentrum.
Wegens groot succes een vervolgworkshop Tekenen onder
leiding van gerenommeerd kunstenares Anita Walsmit
Sachs. Meer informatie verder in deze Strandloper.
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Tekenworkshop

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.
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.

watervleermuis ‐ foto Bart Noort.

groep nachtdieren geven. Noordwijk en omgeving is rijker
dan gedacht als het deze kwetsbare diergroep betreft.

Het jaar van de Wulp
Vrijdag 29 november 2019
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Jan Verwey
Natuurcentrum, Zilverschoon
20, Noordwijk
2019 is het jaar van de Wulp.
Een jodelende Wulp die met
trillende vleugels een glijvlucht maakt op een vroege
voorjaarsochtend. Het zal menigeen kippenvel bezorgen,
maar de balts van de Wulp laat zich steeds minder horen
en zien. Sinds halverwege jaren tachtig is de Wulp met
bijna 50% afgenomen. Tegenwoordig broeden de meeste
Wulpen in graslanden in het oosten en zuiden van het land.
Duingebieden zijn vrijwel al hun Wulpen kwijtgeraakt. De
verdwijning aldaar staat waarschijnlijk in verband met
langdurig slechte broedresultaten door voedseltekort en
predatie. De overstap naar agrarisch cultuurland maakt
Wulpen gevoelig voor intensivering van de landbouw.
Romke Kleefstra, veldonderzoeker en coördinator
vogeltellingen bij Sovon Vogelonderzoek, hoopt in zijn
lezing antwoord te geven op de vraag waardoor het niet
goed gaat met de Wulp en wat er nodig is om Wulpen in
Nederland te beschermen.
Na afloop van deze korte lezing (ca 21:00 uur) is er een
borrel om even na te praten of bij te praten.

Vleermuizen in de Noordwijkse regio
Vrijdag 25 oktober 2019
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Jan Verwey
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk
Hoeveel soorten vleermuizen zijn er bekend uit de
Noordwijkse regio? En waar worden ze gevonden? Bart
Noort is als vrijwilliger al 30 jaar betrokken bij het
vleermuisonderzoek in de regio. Hij zal vertellen over de
aantalsontwikkelingen in de winterverblijfplaatsen tussen
Den Haag en Zandvoort en door middel van foto’s een
klein kijkje in het bijzondere leven van deze zo onbekende

Wulp ‐ foto George Hageman
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Samenvatting agenda najaar 2019
Inloopochtenden 2019

Inloopmiddag voor de jeugd

Zaterdag 5 oktober
10.00 – 12.00 uur
Zaterdag 2 november
10.00 – 12.00 uur uur (NB: in
de lezingenzaal van de Bibliotheek.)
Zaterdag 7 december
10.00 – 12.00 uur

Creatief met schelpen
Zaterdag 5 oktober 2019 Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum

Waddenexcursie Terschelling (excursie)
Weekend 13-15 september 2019

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 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

Vleermuisexcursie (jeugd)
Vrijdag 4 oktober 2019 Tijd: 19.00 tot ca. 20.30 uur (Bij regen zaterdagavond 5 oktober)

Eurobirdwatch (excursie)
Zaterdag 5 oktober 2019 Tijd: 8.00 - 11.00 uur
Plaats: Eindpunt Koningin Astridboulevard, Noordwijk aan Zee

Cursus “Vogels in de winter en Vogeltrek 2019 (cursus)
Donderdag 17 oktober, donderdag 7 en 21 november Tijd: 20.00 uur tot 22.15 uur (zaal open om 19.45)
Plaats: Jan Verweij Natuurcentrum. Dineke Kistemaker

Herfstnatuurspel 2019 (jeugd)
Woensdag 23 oktober 2019

Vleermuizen in de Noordwijkse regio (lezing)
Vrijdag 25 oktober 2019
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum.
Bart Noort is als vrijwilliger al 30 jaar betrokken bij het vleermuisonderzoek in de regio.

Natuur Tekenworkshop (cursus)
Zaterdag 2 november 2019 Aanvang: 10:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum. Anita Walsmit Sachs

Paddenstoelenexcursie (jeugd)
Zaterdag 2 november 2019 Tijd: 10.00 – 11.30 uur Plaats: Nieuw-Leeuwenhorst.

Vogels in Flevoland (excursie)
Zondag 17 november 2019 Tijd: 8.00 - 16.00 uur Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering.

Het jaar van de Wulp (lezing)
Vrijdag 29 november 2019
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum.
Romke Kleefstra, veldonderzoeker en coördinator vogeltellingen bij Sovon Vogelonderzoek, hoopt in zijn lezing antwoord
te geven op de vraag waardoor het niet goed gaat met de Wulp en wat er nodig is om Wulpen in Nederland te beschermen.

Vogels in het Deltagebied (excursie)
Zaterdag 28 december 2019 Tijd: 8.00 - 17.00 uur Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering.
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Bestuursmededelingen september 2019
We hebben weer een gedenkwaardige zomer achter de rug.
Temperatuurrecords werden gebroken, mussen vielen van
het dak en zwaluwen sprongen te vroeg uit hun nest,
omdat de temperatuur tot 60 graden opliep. Veel vogels
overleefden het niet.

die reden is besloten het
restant te verkopen aan de
ramsj-firma Steven Sterk,
zodat het boek tegen een
lagere prijs op de landelijke
markt komt. Ook in
Noordwijk, bij antiquariaat
Moby Dick, zal het boek nog
te koop zijn. We hopen dat dit
mooie boek op deze manier
alsnog terecht komt bij de
liefhebbers van wilde planten.

De oude zeetrekhut wordt binnenkort vervangen ‐ foto GH

Warmte of niet, het bestuur heeft niet stil gezeten. Door
een kleine werkgroep wordt gewerkt aan de herbouw van
de zeetrekhut. Onder leiding van Jan Jacobs, die in 1997
ook betrokken was bij de oude zeetrekhut, is een plan
gemaakt. Het bleek dat het ontwerp van de oude hut nog
steeds voldoet en daarom komt er een nieuwe
observatiepost volgens dezelfde tekening, met duurzame
materialen.
De aannemer is ermee aan de slag en we hopen dat de hut
in de herfst geplaatst kan worden. Voor de realisatie van
deze plannen wordt dankbaar gebruik gemaakt van de
cheque die we ontvingen uit het Eneco
Luchterduinenfonds.
In februari van dit jaar
ontving onze vereniging
een donatie van € 3000
van vereniging De Oude
Dorpskern voor het
samenstellen van een
educatief natuurmagazine voor
kinderen van groep 6
van alle Noordwijkse
(en Noordwijkerhoutse)
scholen. Het blad gaat
over de natuur in en
rondom Noordwijk. Een
commissie is daarna
voortvarend aan de slag
gegaan. Tekstschrijvers
en tekenaar zijn druk
bezig en de eerste contouren zien er heel mooi uit. De
naam van het jeugdmagazine wordt “Strandlopertje”.
De oplage van de Flora van de Duin- en Bollenstreek
(van Aardaker tot Zwanenbloem), uitgegeven door onze
vereniging in april 2018, bleek toch wat ruim geschat. Om

Noordvoort ‐ foto: Sam van der Meij

In mei van dit jaar is het strandreservaat Noordvoort
officieel feestelijk geopend door de wethouders van de
gemeente 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 (tussen Zandvoort en de
Langevelderslag). Over een lengte van 3 km wordt men
aangespoord niet langs de waterlijn te lopen, maar over de

Fietsers op het strand ‐ foto GH

buitenste duinenrij, langs het zeereeppad. Dat is uniek voor
Nederland. Wie schetst onze verbazing dat het College van
B&W in overweging neemt fietsen op het strand toe te
staan. Daarvoor zou de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) moeten worden aangepast. Nu moet
men daar een vergunning voor aanvragen. Het college
heeft zijn bedenkingen over de veiligheid van de
strandbezoekers, maar blijkbaar niet over de
natuurwaarden van de rustige delen van het strand, met
name het strandreservaat Noordvoort. We hopen dat de
wethouder die feestelijk het strandreservaat heeft geopend,
zich realiseert dat het toestaan van fietsers volledig indruist
tegen de opzet van Noordvoort.
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Verkade met een team (Peter Spierenburg, Sven Pekel,
Johan Scholten) de Boerenzwaluwen in de stallen van
boer Wassenaar. De jonge vogels worden geringd en de
ouders krijgen een extra kleurring, zodat ze langdurig
gevolgd kunnen worden ter bestudering van o.a.
overleving, paarvorming en plaatstrouw. De kleurringen
worden afgelezen aan de hand van foto’s die door het
team, aangevuld met enkele fotografen, gemaakt worden.
Dit door Sovon opgezette wetenschappelijke onderzoek
hoopt ons meer te leren over het gedrag en de overleving
van de Boerenzwaluw.
Op 27 mei ontdekte ons lid Menko Wiersema een kolonie

Wie onze website regelmatig bezoekt, heeft kunnen zien
dat zowel de Gierzwaluwen als de Huiszwaluwen jongen
hebben grootgebracht. De Gierzwaluwen bij Hein
Verkade konden dit jaar online gevolgd worden via een
speciale internetverbinding, die Walter Sonius heeft
aangelegd.
Op 24 juni kroop het eerste Gierzwaluwjong uit het ei en
een dag later het tweede. Op 4 augustus is het eerste jong
uitgevlogen en een dag later het tweede jong. Voordat ze
(in het donker) uitvliegen hebben de jongen de omgeving
heel nauwkeurig in zich opgenomen, zodat ze bomen,
palen en gebouwen kunnen ontwijken bij het uitvliegen.
Ze verdwijnen direct en blijven minstens negen maanden
dag en nacht in de lucht. Soms is een van de oudervogels
al voor die tijd vertrokken, richting Afrika. Dat is met late
broedsels vaak het geval. Ook in de andere kastjes bij Hein
Verkade is succesvol gebroed.

De mensen die via Beleef de Lente van Vogelbescherming
de avonturen van de Huiszwaluwen hebben gevolgd,
hebben kunnen zien dat het leven van een Huiszwaluw niet
over rozen gaat. De avonturen van de Huiszwaluwen
werden via “blogs” beschreven door o.a. Hein Verkade,
Annelies Marijnis en Adrie Duivenvoorden, de
beschermvrouwe van de zwaluwen op het Westeinde. Zij
doet in deze Strandloper verslag van een veelbewogen
zomer, waarbij het nest van vijf eieren bijna geheel
verloren ging door hevige regenval. Het tweede legsel van
drie eieren heeft hopelijk een betere afloop. Zie pagina 24.
Onze vereniging heeft een Drieteenstrandloper als logo,
maar een zwaluw zou ook toepasselijk zijn. Niet alleen
Gierzwaluwen en Huiszwaluwen worden gevolgd, ook
Boerenzwaluwen, Oeverzwaluwen en Nachtzwaluwen
trokken dit seizoen de aandacht. Al jaren volgt Hein
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Oeverzwaluwkolonie Offem‐Zuid ‐ foto: Jelle van Dijk

Oeverzwaluwen in een zandhoop op het bouwterrein van
de nieuwe wijk Offem-Zuid. Na een melding heeft de
gemeente gelukkig het terrein afgesloten, zodat de
zwaluwen ongestoord (ondanks de heimachines) hun
broedsel hebben kunnen grootbrengen.
Op 19 juni was er langs de Noordzeekust een
Nachtzwaluwtelling. Van Hoek van Holland tot
Schiermonnikoog werd op die mooie zomeravond door
vele vrijwilligers simultaan een telling gedaan van het
aantal Nachtzwaluwen, een mysterieuze vogel die zich in
de schemering laat horen en zien. Leo Schaap doet verslag
in deze Strandloper (pag. 25). Het was een bijzondere
ervaring rond middernacht, bij volle maan in de duinen te
lopen. En heel mooi…. In de Noordduinen broedt de
Nachtzwaluw!

Nachtzwaluwtelling ‐ foto: GH

Al jaren geeft Dineke Kistemaker in voor- en najaar
vogelcursussen voor beginnende vogelaars. Voor 2019
heeft Dineke een sabbatical genomen, wat betreft de
voorjaarsvogelcursus. Om toch aan de vraag tegemoet te
komen, hebben Gab de Croock en Annelies Marijnis in
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april en mei een vogelzangcursus gegeven voor
gevorderden, waar enthousiast op gereageerd is.
Voor het najaar heeft Dineke, helemaal uitgerust na haar
sabbatical, weer een cursus opgezet over vogeltrek en
wintergasten. Zie de aankondiging in deze Strandloper
(pag. 27).

Slootjesexcursie - foto: Annet de Willegen

Een van de hoogtepunten van de jeugdactiviteiten is altijd
de jaarlijkse slootjesexcursie bij het landgoed Offem, dit
jaar op zaterdag 15 juni. Twintig enthousiaste deelnemers,
gehuld in laarzen en regenpakken, hebben hun best gedaan
om vele slootbewoners boven water te krijgen. Larven van
muggen, libellen en waterjuffers en zelfs van de
geelgerande watertor. Bootsmannetjes, vlokreeftjes,
slakken en schaatsenrijders, kikkervisjes met achterpoten
en staart, alles werd goed bestudeerd. Het klapstuk was
een rode Amerikaanse rivierkreeft! Na afloop werd alles
weer in de sloot losgelaten en gingen de kinderen met een
zoekkaart over waterdiertjes huiswaarts. Met dank aan
Wim Kuijper, onze slootjesprofessor.

struik is uitgegroeid, bood ons luwte, zodat we schuilend
tegen regen en wind onze koffie konden drinken.
Bovenop de 31 m hoge duintop ‘de Blink’ die zijn naam
aan het gebied geeft, stond eenzaam één Slangenkruid in
bloei. Kennelijk komen de Damherten niet helemaal
boven, want verder in het gebied zijn ze allemaal
opgegeten. Weer afdalend zagen we een Ree elegant
wegvluchten in het dal. Op de helling nog een mooi veldje
met bloeiende Akkerwinde en beneden nog een paar Bleke
klaproosjes. Al met al was het door de herfstachtige
weersomstandigheden in juni een zeer bijzondere ervaring.
Het experiment eens op zaterdagmiddag op stap te gaan,
verleidde 17 leden ertoe dat te proberen op 6 juli. We
vertrokken om 13.00u onder zomerse omstandigheden
richting Noord-Holland, maar voordat Alkmaar was
bereikt, kletste de regen al tegen de autoruiten. Ondanks de
opvallende droogte van dit voorjaar, werd het voor onze
vereniging de vierde excursie van dit jaar, waarbij de
regenval nadrukkelijk een negatieve bijdrage leverde.
In het eerste deel van de excursie stonden de vogels
centraal. In De Putten, een grote plas aan de landzijde van
de Hondsbossche Zeewering, heeft Rijkswaterstaat enkele
jaren terug eilandjes aangelegd. Deze eilandjes vielen erg
in de smaak bij Visdieven en Grote Sterns. Binnen enkele
jaren kwamen enkele duizenden sterns hier tot broeden.
Vanaf de parkeerplaatsen zagen we veel niet- of
netvliegvlugge jonge sterns die gevoerd werden door de
oudervogels, die in de woelige Noordzee een visje hadden
bemachtigd. Bijzonder waren de twee paartjes
Dwergsterns met jongen. Ook het vermelden waard was de
‘veelpotige Kluut’. Bij regenval komen de jonge kluutjes
schuilen onder de moedervogel, waardoor het lijkt alsof
die Kluut veel meer dan twee poten heeft. Dit verschijnsel
werd ruim 100 jaar geleden al door Jac. P. Thijsse
beschreven.

Excursie Zwanenwater ‐ foto GH
Excursie de Blink ‐ foto: Frank‐Peter Scheenstra

Op 8 juni begon een groep van 15 mensen, onder
herfstachtige condities, aan de excursie in De Blink, een
afgesloten duinnatuurreservaat van het Zuid-Hollands
Landschap, gelegen tegenover de Stayokay. Regen en
wind zorgden ervoor dat de voorjaarszang van de vogels
verstomde. Wel waren er volop planten te bewonderen:
Knolboterbloem, Kraailook, Zachte dravik,
Winterpostelein en Mannetjesereprijs. Een bijzondere
Taxus, die vanuit een zaadje tot een enorme bolvormige

Hierna ging de tocht verder naar het Zwanenwater bij
Callantsoog. Langs het pad stonden opvallend veel
orchideeën: Moeraswespenorchis, Welriekende
nachtorchis en Rietorchis. Verder zagen we hier soorten
die we uit de Noordwijkse duinen niet kennen, zoals
Dopheide, Kraaiheide, Moerasvaren en Moeraskartelblad.
Tegen half zes was iedereen weer terug op de
parkeerplaats van het Zwanenwater. Ondanks de regen
vond iedereen de kennismaking met de bezochte
natuurgebieden zeer de moeite waard.
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De lezing eind van deze maand, op 27 september, wil ik
graag onder ieders aandacht brengen. Speciaal vanuit
Groningen komen Ben Koks en Elvira Werkman om te
vertellen over het succesverhaal van de Grauwe
Kiekendief. Deze prachtige roofvogel was bijna uit
Nederland verdwenen, maar is met inzet van vrijwilligers
en Groningse akkerbouwers weer helemaal terug.
Zie ook de mooie recensie (pag. 32) in deze Strandloper
van Jelle van Dijk over het boek “De man op de dijk”,

geschreven door natuurjournalist Elvira Werkman, over
het grenzeloze verhaal van de Grauwe Kiekendief. Het
boek is bij de lezing te koop en kan gesigneerd worden
door de auteur.
Namens het bestuur,
George Hageman, secretaris

Oproep: Slaapplaatsen van Boomkruipers gezocht!
Hein Verkade
Merkwaardige witte poepsporen aan een gevel op landgoed Calorama trokken in 2016 mijn aandacht. Het was onduidelijk
van welk dier ze afkomstig waren. Op diverse plekken waren de sporen te vinden, steeds op de buitenmuur onder de
overstek van het dak, onder een gording/bint. Nergens waren ingangen, holtes of beschadigingen aan het dak te zien. Rara
wie is de dader……..? Controles overdag leverden niets op. Dan maar ’s nachts een poging gewaagd. Het was inmiddels
december 2017 en het was direct raak! Het bleken slaapplaatsen van Boomkruipers te zijn. Bang voor verstoring durfde ik
de zaklamp maar heel even gedimd op hen te richten. Ze bleven gelukkig gewoon zitten. De angst bleek ongegrond.
Sindsdien volg ik de vogels bijna dagelijks. Met name in het winterhalfjaar worden de slaapplaatsen gebruikt.
Je vraagt je vervolgens af of dit fenomeen ook elders voorkomt.
Het antwoord vond ik in een artikel van Dook Vlugt uit Bergen (NH) in oktober 2018. Hij was al een tijdje op zoek naar
slaapplaatsen van Boomkruipers in zijn woonplaats en had er inmiddels tientallen gevonden. Kort geleden berichtte hij mij
dat er ook Boomkruipers aan muren onder overstekende rieten kappen sliepen.
Je vraagt je dan af hoeveel slaapplekken van Boomkruipers er in de bebouwde kom van Noordwijk zijn. Tijdens de
huismussentelling, afgelopen voorjaar, ontdekte ik er een in de wijk Boerenburg. Begin augustus werd daar de eerste
slapende vogel gevonden.
Maar meer ogen zien meer,
vandaar de volgende
oproep.
Heeft U ergens aan een
gevel een waaiertje van
witte poepsporen gezien op
ongeveer 15 cm onder een
overhangend (nok)puntje,
dan zou ik dat graag van U
vernemen. Huizen in een
groene omgeving lijken
favoriet, maar de
slaapplaats in Boerenburg
bewijst dat dat niet altijd
het geval hoeft te zijn. Ik
ben bereikbaar op tel.nr.
071-3618865 of per email
hein.verkade@hotmail.com
en ben benieuwd naar uw
reacties.

Slaapplaats van Boomkruipers op Calorama 28 maart 2018
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Natuur Tekenworkshop door Anita Walsmit Sachs
Zaterdag 2 november
Aanvang: 10:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20
Zaterdag 2 november is er wegens groot succes een vervolgworkshop Tekenen onder leiding van gerenommeerd
kunstenares Anita Walsmit Sachs. Tijdens deze workshop bent u vrij een onderwerp uit de natuur te kiezen. Dat
kan wederom een vogel zijn, maar mag ook een schelp of iets uit de natuur zijn wat u zelf meebrengt.
Anita begon na haar studie als fijnschilder kunstenares van o.a. stillevens en landschappen. Vanaf haar vijftigste
heeft zij gewerkt als botanisch illustratrice bij het voormalig Nationaal Herbarium Nederland, waar zij hoofd was
van het atelier tot haar pensioen in 2013. De natuur is haar inspiratiebron voor de talrijke schilderingen in
olieverf, aquarel en tekeningen in pen en inkt. Haar werk bevindt zich in vele privécollecties over de wereld en is
opgenomen in het Highgrove Florilegium van HRH Prins Charles van Engeland en het Florilegium van de Royal
Botanic Gardens te Sydney. Voor meer informatie over haar werk zie: www.anitawalsmitsachs.com
Kosten voor de workshop zijn €20,- per persoon, inclusief koffie/thee en lunch en kunnen contant, aan het begin
van de workshop, worden voldaan. Papier en potloden zijn aanwezig, dus u kunt direct aan de slag! Mocht u al
een gevorderde tekenaar zijn en liever willen aquarelleren dan dient u zelf papier en aquarelleer spullen mee te
brengen, want die zijn niet aanwezig. De workshop is alleen voor leden toegankelijk. U dient zich wel van
tevoren aan te melden, want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen.
U bent van harte welkom vanaf 09:30, de workshop start om 10:00 en eindigt rond 15:30.
Aanmelden kan via Petra Sonius bij voorkeur per mail: p.sonius@gmail.com of na 19u s' avonds per Whatsapp
of telefoon 06 - 4404 3603.
Foto’s van de vorige succesvolle workshop in het Jan Verwey Natuurcentrum. © Petra Sonius.
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Beheeradviesgroep Amsterdamse Waterleidingduinen opgericht
Leo Schaap

Waternet is verantwoordelijk voor het beheer van de
Amsterdamse Waterleidingduinen en in de eerste plaats
voor een goede drinkwatervoorziening. Daarnaast is
behoud en versterking van biodiversiteit, de doelen van
Natura 2000 en de maatschappelijke taak voor de recreatie
van groot belang.
Niet alleen de grootschalige natuurherstelprojecten zoals
die in het kader van het Life project zijn uitgevoerd, maar
ook de wijze waarop bijvoorbeeld de bestrijding van de
Amerikaanse Vogelkers heeft plaatsgevonden, het kappen
in bossen en het verwijderen van hele dennenbossen,
hebben veel en heftige kritiek opgeleverd. Daarnaast zijn
de plannen om een fietspad door de Amsterdamse
Waterleidingduinen aan te leggen met succes na een
langdurig verzet en een rechtszaak bestreden. Ook de
oorspronkelijke bosbeheervisie sneuvelde in de
Amsterdamse gemeenteraad. Daarnaast was het overleg
met stakeholders, zoals individuele onderzoekers,
natuurverenigingen en andere gebruikers van de AWD niet
gestructureerd en transparant.
Daarnaast, en niet onbelangrijk, blijkt dat verschillende
projecten al dan niet aangekaart door natuurorganisaties,
politiek gevoelig liggen, zodat ook de gemeenteraad en het
college van Amsterdam behoedzaam willen opereren met
de belangen van de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Foto 1 Meidoorn die door damherten in vorm is gegraasd.
Damherten zijn een voorlopig blijvend probleem omdat met de
huidige middelen het reguleren onvoldoende succes heeft.

Het een en ander heeft geleid tot de oprichting van een
Beheeradviesgroep, kortweg BAG genoemd, waarin
verschillende belangengroepen zitting hebben. Ondanks
dat men nog zoekt naar de juiste organisatievorm en men
nog volop in een lerende fase is, is sinds een jaar een
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Beheeradviesgroep actief waarin ondergetekende als lid
actief is. Voor deze adviesgroep is op persoonlijke titel een
aantal betrokkenen en/of belanghebbenden aangezocht
zitting te nemen in de adviesgroep. Ze worden gezocht in
de volgende groepen:
 Natuurorganisaties
 Recreanten
 Buren
 Deskundigen en onderzoekers
 Vrijwilligers

Foto 2 Beheeradviesgroep bij een exclosure voor damherten. Op
de voorgrond kapot gevreten Wilde Liguster en in de exclosure
zonder vraat. Het is de bedoeling dat voorafgaand aan verdere
regulering de exclosures groter zullen worden voor behoud van
flora en onderzoek.

De groep bestaat uit maximaal 15 leden en werkt onder
leiding van een onafhankelijke voorzitter. Zij zijn
aangezocht op grond van hun kennis, ervaring en relatie
met de Amsterdamse Waterleidingduinen. De leden
denken mee en brengen advies uit op persoonlijke titel.
Een achterban hebben is geen enkel bezwaar; het delen en
betrekken van de achterban wordt toegejuicht om tot een
oordeel te komen maar zij vertegenwoordigen nadrukkelijk
geen organisatie.
Het is de bedoeling dat alle projecten, zowel de
drinkwater- als natuurherstelprojecten in de BAG aan de
orde komen. Daardoor komt een breed palet aan projecten
aan de orde. Enkele in discussie zijnde projecten zijn:
 Bosbeheervisie.
 Werkzaamheden in het kader van het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) zoals het plaggen van
duingraslanden om oorspronkelijke duingraslanden te
herstellen.
 Verwijderen van Adelaarsvarens in het zuidoosten van
de AWD.
 Maatregelen om een te korte infiltratieweg bij een van
de geulen te voorkomen.
 Beheer damherten.
 Exclosures voor de damherten.
 Noordvoort 3e fase
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geschrapt of naar achteren geplaatst. Toch loopt niet
alles op rolletjes. Zo heeft kritiek van de Stichting
Natuurbelang tijdens inspraak voor een commissie van
de gemeenteraad van Amsterdam geleid tot het vertrek
van de eerste onafhankelijke voorzitter van de BAG, de
heer Simon Kling. Dit leidde tot grote ergernis bij de
andere leden van de adviesgroep die deze werkwijze
niet kunnen waarderen.
Hoewel de BAG leden veel stukken toegestuurd krijgen
wordt veel in de open lucht gewerkt, op locatie, waar
zowel de informatie-uitwisseling als de discussie
plaatsvindt.

Foto 3 Deel van de Beheeradviesgroep aan het werk.

Het zijn allemaal interessante projecten met gevolgen voor
de natuur en recreatie die een zorgvuldige afweging
verdienen. Er wordt goed geluisterd en projecten worden
op basis van commentaar en advies aangepast; andere
projecten zijn uit de lijst van uit te voeren projecten

Ik sta open voor vragen en kritiek met betrekking tot het
natuurbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen en
waar mogelijk maak ik van mijn positie gebruik om
antwoorden en of oplossingen te vinden en aan te
dragen. Waarschijnlijk zal het jaarlijkse overleg met
Waternet over de duinen gewoon doorgaan. Hiervoor
worden de vrijwilligers en onderzoekers die werkzaam zijn
in de AWD uitgenodigd. Mochten jullie contact met mij
willen opnemen: lhjschaap@gmail.com of 06 536 26663.

Boeiend vrijwilligerswerk in de aanbieding!
In Lisse ligt al meer dan 30 jaar een kleine maar prachtige heemtuin. Omgeven door de historische Rijn- of Ringsloot, de
Zemelpoldermolen en een weiland behorend bij een boerderij uit de achttiende eeuw, vormt de heemtuin een bijzondere
plek waar natuurbeleving en natuureducatie op de eerste plaats komen. In de verschillende biotopen groeien ruim 300
soorten planten waaronder vele zeldzame en bij de wet beschermde.
De heemtuin wordt met veel enthousiasme onderhouden door een twintigtal vrijwilligers. Twee imkers dragen zorg voor de
honingbijen in de bijenstal.
Na 30 jaar het werk en de vrijwilligersgroep in de heemtuin met veel plezier en enthousiasme te hebben begeleid, moet de
coördinator helaas stoppen met deze taak.
Dat betekent dat de vrijwilligers van de Heemtuin Lisse een deskundige op het gebied van wilde planten gaan missen.
Daarom zijn zij op zoek naar een nieuwe coördinator.
In de heemtuin is een beheerplan aanwezig, dat per maand en per biotoop de jaarlijks terugkerende werkzaamheden
beschrijft. Er is een uitgebreid aanbod aan educatieve materialen, zowel voor schooljeugd als voor volwassenen. Meerdere
vrijwilligers hebben een jarenlange ervaring in het heemgroen, maar hebben toch graag iemand die regelmatig de lijnen
uitzet.
Bent u iemand met interesse in wilde planten?
Iemand die regelmatig (het hoeft niet per se
iedere week) met de enthousiaste groep
vrijwilligers wil samenwerken? Iemand die
deze groene oase wil helpen in stand houden
zodat deze inspirerende plek gedeeld kan
worden met zoveel mogelijk anderen? Kent u
misschien iemand die hiervoor geschikt is?
Dan komen de vrijwilligers graag in contact
met u!
Voor vragen, reacties of suggesties kunt u
contact opnemen via
heemtuinlisse@hotmail.com
Meer informatie over Heemtuin Lisse vindt u
op https://www.freewebs.com/heemtuinlisse/
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Boerenzwaluwen in de Zwetterpolder-Noord
Hein Verkade
Elf jaar geleden besloten Rien Sluijs en ik om het
noordelijk deel van de Zwetterpolder in Noordwijkerhout
te inventariseren op broedvogels volgens de BMPmethode. De veelzijdigheid van het gebied verraste ons;
we konden niet minder dan 66 verschillende broedvogels
noteren, waaronder 16 van de Rode Lijst. Het verslag
hierover staat in ‘de Strandloper’ van maart 2010. De Gele
Kwikstaart, de Veldleeuwerik en met name de
Boerenzwaluw hebben ons daarna niet meer losgelaten. De
Boerenzwaluw stond volop in de belangstelling, de
aantallen liepen gestaag achteruit. De soort stond model
voor de verarming van het agrarisch landschap. En als we
de landelijke media mochten geloven dan was de
Bollenstreek zo’n beetje de vaandeldrager in dit proces.
Genoeg reden om de insecteneters in en rond het
bollenland onder de loep te nemen.

Boerenzwaluwonderzoek

probleem, want Rien en ik hebben geen ringvergunning.
Maar in onze directe omgeving bleken twee ringers in
opleiding te zijn, die een geschikt project zochten. Zo
sloten Peter Spierenburg en Sven Pekel zich aan bij het
zwaluwgroepje.
Van het een komt dan weer het ander. Je komt in contact
met andere onderzoeksgroepen zoals dat van vader Willem
en zoon Wender Bil in Friesland. Zij zijn een paar jaar
geleden gestart met een kleurringproject. Daaruit komen
nieuwe en verrassende inzichten naar voren. Zij wilden
graag dat dit project navolging zou krijgen op andere
plekken en zochten naar geschikte locaties. Wij voldeden
eraan en zijn dit jaar op proef gestart om te kijken of we
alle werkzaamheden wel aan kunnen. Alle adulte vogels
moeten gevangen worden en van unieke kleurringen
voorzien. Daarna moeten er foto’s van alle nesten worden
gemaakt om te zien wie waarbij hoort. En wat blijkt; naast
keurige gezinnen zijn er overspelige mannen,
éénoudergezinnen en rotzooi-trappers in de kolonie. Het
lijkt de grote-mensen-wereld wel. Voor het maken van al
die foto’s werd weer versterking gezocht. George
Hageman heeft inmiddels heel wat vogels op hun nesten
vastgelegd. Ook Gab de Croock en Jos Zonneveld zijn als
fotograaf aan de slag gegaan.
Maar dit alles is natuurlijk alleen mogelijk door de
welwillende medewerking van de familie Wassenaar. Het
zijn tenslotte ‘hun’ zwaluwen, die op de proef gesteld
worden en wij liggen er zo langzamerhand in de kost met
onze vele bezoeken aan de manege.

Het begon heel simpel. Gewoon ieder jaar rond eind mei
alle bewoonde nesten van Boerenzwaluwen tellen op de
verschillende erven in het gebied. Maar onze
nieuwsgierigheid ging verder. Uiteindelijk is het een soort
vier-traps-raket geworden.
Op het erf van de familie Wassenaar zitten de meeste
nesten heel laag en kunnen vanaf een keukentrapje
gevolgd worden. Er ging een wereld voor ons open en we
werden steeds enthousiaster. Iedere week controleren we
de nesten en de resultaten worden ingevoerd in ‘nestkaart’,
Nestentelling
een uitgebreid invoerprogramma van Sovon, waarin je de
gegevens over het wel en wee van de nesten kunt opslaan.
Zo is een simpel tellinkje uitgegroeid tot een omvangrijk
We zijn er gelijk in 2010 mee begonnen. Het is inmiddels
onderzoek. Op het insectenonderzoek na lopen al deze
een omvangrijke database geworden met meer dan 400
onderzoeken tot op heden door. Het duurt nog wel even
ingevoerde nesten. Helaas moest Rien door een ernstige
voordat daar verslag van kan worden gedaan. Toch wil ik
ziekte in 2017 afhaken. Na zijn veel te vroege overlijden
hier alvast een aftrap geven met de resultaten van het
heeft Johan Scholten het stokje overgenomen.
simpele tellinkje, waar het allemaal mee begon: elf jaar
Maar ons onderzoek kreeg uit onverwachte hoek
bewoonde nesten van Boerenzwaluwen tellen in het hele
belangstelling. Er kwamen alarmerende berichten over de
gebied Zwetterpolder-Noord.
achteruitgang van insecten, met name
ook in het boerenland. Dit bracht
wetenschappers van de Radboud
Universiteit in Nijmegen ertoe om de
relatie van die achteruitgang met die
van insectenetende vogels te
onderzoeken. Bij hun zoektocht naar
geschikte onderzoekslocaties kwam
ons nestkaartonderzoek in
Noordwijkerhout al snel
bovendrijven. Het Nijmeegse
onderzoek hield o.a. in dat er
insectenvallen geplaatst moesten
worden, watermonsters genomen,
dieetonderzoek bij nestjonge
zwaluwen en er moesten nestfilms
gemaakt worden. Dat konden we aan
maar daarnaast moesten ook alle
jongen en zoveel mogelijk adulte
figuur 1. Bewoond nest met vijf bijna vliegvlugge jongen.
vogels geringd worden. Een
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de aantallen licht terug met een spectaculaire toename in
de daaropvolgende jaren 2014 en 2017 (figuur 2).
Geleidelijk verdwenen daarna de zwaluwen op de meeste
tuinbouwbedrijven. In 2019 waren nog maar twee erven
bewoond. Bij van Eeden in twee en bij Wassenaar in zes
verschillende gebouwen.
Op het bollenbedrijf van de familie van Eeden stegen de
aantallen nog sneller dan in de manege van de familie
Wassenaar. Het gemiddeld aantal bewoonde nesten per erf
bedroeg in 2009 3,6 en in 2019 28,5; een opmerkelijke
ontwikkeling.

Conclusies

Figuur 2. Het aantal bewoonde erven en het totaal aantal
bewoonde nesten van Boerenzwaluwen in de Zwetterpolder‐Noord.

Het lijkt op het eerste gezicht een koud kunstje om de
bewoonde nesten te tellen. Maar Boerenzwaluwen blijken
soms meesters in het verstoppen van hun nest! Bovendien
zijn lang niet alle aanwezige nesten bewoond en wordt er
asynchroon gebroed. Terwijl het ene nest met grote jongen
om de paar minuten wordt gevoerd, lijkt het nest ernaast
onbewoond. Maar deze is pas in de legfase, een periode
waarin het nest weinig wordt bezocht. Dit is de reden,
waarom steeds eind mei-begin juni wordt geteld. Op dat
moment hebben de vroegste broeders nog grote jongen in
het nest, terwijl laat aangekomen vogels net starten.

Resultaten
In 2009 werden op zes erven, bij de families Wassenaar,
Oostdam en van Eeden langs de Leeweg, bij van der Slot
aan de ‘s Gravendamseweg en bij Immerzeel en Nederpel
langs de Leidsevaart, in totaal 22 bewoonde nesten
aangetroffen (figuur 3). De meerderheid van deze nesten
(15) bevond zich in de manege van de fam. Wassenaar. Op
alle andere erven zijn tuinbouwbedrijven gevestigd met
voornamelijk bloembollen.
In de jaren erna nam het aantal bewoonde nesten gestaag
toe tot 57 in 2019. In de jaren 2012, 2013 en 2016 vielen

Het aantal bewoonde nesten van Boerenzwaluwen in de
Zwetterpolder-Noord is in tien jaar tijd meer dan
verdubbeld. Door onervarenheid kunnen in de beginjaren
wel enkele nesten zijn gemist. Boerenzwaluwen blijken
soms meesters in het verstoppen van nesten. 80-90% is vrij
eenvoudig te vinden (figuur 1), maar de rest vergt
ervaring. Vooral in de grote schuren bij van Eeden heb je
geduld nodig om een compleet beeld te krijgen. Maar zelfs
in de manege wees een glunderende Kees Wassenaar ons
vorig jaar op een nestje dat we gemist hadden. En die
locatie bezoeken wij elke week! Echter ook met deze
kanttekening is de populatie in de Zwetterpolder de
afgelopen tien jaar toch zeker verdubbeld.
Hiermee is de Boerenzwaluw met zekerheid de talrijkste
broedvogel in het gebied geworden. Het is een insecteneter
pur sang. Vele onderzoeken wijzen op een dramatische
achteruitgang van het aantal insecten. Daarom snappen we
deze ontwikkeling nog niet zo goed. De zwaluwen bij van
Eeden foerageren vaak rond de schuren, boven het
bollenland en de sloten daartussen.
Waarom de kleine aantallen broedvogels zijn verdwenen
op de andere erven is vooralsnog onduidelijk. De
omstandigheden zijn daar niet veranderd in de afgelopen
tien jaar. De verlaten nestjes zijn nog steeds in de schuren
en overkappingen aanwezig. Misschien lokken de
voordelen van het broeden in een grote kolonie.

Dankwoord
Zonder de welwillende medewerking van alle agrariërs in
de Zwetterpolder is deze telling onmogelijk. Het is een
voorrecht om vrijelijk door alle gebouwen van de
Noordwijkerhouters te mogen zwerven.

Figuur 3. Het aantal bewoonde nesten van Boerenzwaluwen op de diverse erven in de Zwetterpolder‐Noord in 2009, 2014 en 2019.
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Frankrijk, orchideeënland
Jelle van Dijk
Bij onze kampeerreizen wordt de route vaak bepaald door
goede vogelgebieden en door bepaalde steden die we
willen bezoeken. In het voorjaar van 2019 besloten we de
route af te stemmen op de bloei van orchideeën in de
kalkrijke gebieden van Zuid-Frankrijk. Deze keus legde
ook meteen de periode vast waarin wij onze tent in ZuidFrankrijk wilden opslaan: de tweede helft van mei.
Frankrijk is gezegend met prachtige natuurgebieden
waarin veel orchideeën te zien zijn. Ten noorden van Parijs
scoort de omgeving van Laon hoog, maar delen van de
Elzas en de Jura doen daar beslist niet voor onder. Bij
vogelaars zijn de wegbermen in La Brenne (MiddenFrankrijk) bekend om de orchideeën die daar staan.
De grootste variatie in soorten is toch wel in de zuidelijke
helft van Frankrijk te vinden. Kampeerders hebben soms
het geluk dat meteen al op het campingterrein veel
orchideeën staan. Zo kennen veel liefhebbers de camping
in Thonac (Dordogne) waar rond de tenten en caravans
ruim tien soorten te zien zijn.
Het eerste deel van onze reis voerde ons begin mei eerst
naar Dijon en daarna naar Lyon, steden die we op weg
naar het zuiden altijd snel gepasseerd waren. Hierna
volgde een kort verblijf in de Camargue (veel muggen),
waarna we doorreden naar camping Las Palmeras in San
Pere Pescador in NO-Spanje. Hier genoten we van de
vogelrijkdom in het reservaat Aigumolls d'Émporda. Zo
zagen we vanaf een parkeerplaatsje soorten als Steltkluut,
Vorkstaartplevier, Kanoet, Temmincks Strandloper,
Ralreiger, Hop en Witwangstern.
Ons Spaanse verblijf sloten we af op de camping van
Ribes aan de zuidkant van de Pyreneeën dichtbij Andorra.
Hier bracht een tandradbaantje ons naar 2000 m waar we
soorten als Lammergier, Vale Gier, Grijze Gors en
Citroensijs zagen. Hoewel er nog plakken sneeuw lagen,
stonden er naast de krokussen al heel wat gentianen in
bloei.
Onze orchideeëntoer begon op 11 mei toen we via een
tunnel weer in Frankrijk terugkeerden en de camping van
Aigues Vives (ten zuidwesten van Carcasonne) opzochten.
In de ANWB-campinggids hadden we al gelezen dat hier
orchideeën groeien. Bij aankomst maakten we de eigenaar
duidelijk dat we speciaal hiervoor naar zijn camping
kwamen. Hij bood direct aan ons rond te leiden nadat we
de tent hadden opgezet. Zo kwam het dat we al binnen een
uur na aankomst werden rondgeleid langs alle mooie
plekjes op deze zeer ruime camping. Na ruim een half uur
was het volgende rijtje genoteerd: Wit bosvogeltje,
Purperorchis, Soldaatje, tongorchissen (2 soorten: Serapias
lingua en Serapias vomeraci), Poppenorchis,
Spinnenorchis, Snippenorchis, Bokkenorchis,
Mannetjesorchis en Hondskruid. De campingbaas wees
ons ook op een rijke groeiplaats in de naaste omgeving.
Het bleek om de landzijde van een dijk rond een stuwmeer
te gaan begroeid met duizenden tongorchissen waartussen
ook Hondskruid te zien was.
Een toertje door het golvende heuvelland in de omgeving
van de camping liet vooral veel orchideeën in de brede
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wegbermen zien: Soldaatje, Purperorchis, Vliegenorchis
en Poppenorchis. Dit afwisselende landschap was
bovendien rijk aan Zwarte en Rode Wouwen.
Na een bezoek aan de vesting van Carcassonne reden we
naar het stadje Nant op de Causse de Larzac. Daar zochten
we de camping op met de mooie naam "La Roche qui
parle". Al eerder waren we hier begin mei 1995 met Rien
en Robert Sluijs. We zagen toen enkele Aapjesorchissen
net boven de grond komen. De hoge verwachtingen
werden direct ingelost toen we bij het opzetten van de tent
al bijna twee Aapjesorchissen vertrapten. Een rondje over
deze camping maakte duidelijk dat hier tientallen
Aapjesorchissen stonden, vaak in gezelschap van
Purperorchis, Poppenorchis en Wit bosvogeltje.
Op 15 mei reden we naar het oude station van het dorpje
Lapanouse de Cernon. Volgens de Crossbill Guide vormt
deze omgeving het soortenrijkste orchideeëngebied van de
Grand Causses. Bij een eenmalig bezoek krijg je natuurlijk
maar een deel van deze rijkdom te zien, maar dat neemt
niet weg dat wij na een korte wandeling toch het volgende
lijstje hadden genoteerd: Harlekijn, Purperorchis,
Soldaatje, Poppenorchis, Grote keverorchis, Wit
bosvogeltje, Spinnenorchis, Vliegenorchis, Paarse
aspergeorchis, Aangebrande orchis en de Aveyronorchis.
De laatste soort heeft een klein verspreidingsgebied dat
vrijwel beperkt blijft tot het departement Aveyron.
Behalve orchideeën waren hier natuurlijk ook nog heel wat
andere planten te zien zoals diverse soorten zonneroosjes,
Behaard zenegroen en Graslelie.
Hierna reden we via La Cavalerie zuidwaarts naar La
Pezade. Na de aanleg van de A75 en het reuzenviaduct bij
Millau is dit een rustige weg geworden, waar je zonder
problemen overal kunt stoppen en parkeren, bijvoorbeeld
als je een groep Vale Gieren met een Monniksgier erbij
ziet overvliegen. In La Pezade sloegen we af in westelijke
richting naar het dorpje Canals. Voor je hier bent ligt aan
de zuidzijde van de weg een prachtig kalkgrasland. De
opvallendste soort is hier het Wildemanskruid, een
donkerpaarse anemoon, die hier met honderden te zien is.
Aan orchideeën noteerden we Purperorchis, Soldaatje,
Mannetjesorchis, Vlierorchis (ook Adam en Eva
genoemd), Vliegenorchis en twee kleine orchissen
waarvoor we het boek erbij moesten halen. Het bleek te
gaan om Ophrys aymonii en Ophrys sulcata. De eerste is
alleen op de Causses te vinden, de andere heeft een
ruimere verspreiding in het zuiden van Frankrijk.
Een ritje over het noordelijke deel van de Causse de
Larzac bracht ons naar schrale landjes met veel
Mannetjesorchis en daarbij diverse Ophryssoorten die je
tot het 'spinnenorchiscomplex' zou kunnen rekenen.
Daarbij heeft de onderlip wel of geen gele rand (variërend
in breedte) en zijn er wel of geen 'papwangetjes' op de
onderlip te zien.
Na enkele dagen bij Nant gekampeerd te hebben gingen
we verder noordwaarts naar de Causse Mejean. Helaas
sloeg het weer om wat resulteerde in lage temperaturen (810 graden), regen en veel wind. Aangekomen op camping
La Cascade bij Meyrueis wilden we vanwege het slechte
weer een vast dak boven ons hoofd.
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Van links naar recht en van boven naar onder:

Poppenorchis Aigues Vives, Spinnenorchis Aigues Vives, Serapia vomeraces Aigues Vives
Ophrys aymoninii – Canals, Wantsenorchis Cause Mejean, Aaangebrande orchis Causse Mejean
Hommelorchis Vercors, Vliegenorchis Vercors, Wit bosvogeltje Vercors.
Paarse aspergeorchis Vercors, Drietandorchis Crussol, Ophrys drumana Crussol
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Alle bungalows waren echter al bezet door Belgische
studenten die hier een studieweek hadden. Ons restte nog
een 'glampingtent'. Dit is een soort tenthuisje met houten
vloer, een keukenblok en een bed met matras. Helaas was
het er bijzonder tochtig waardoor ons campingkacheltje
het niet warmer kreeg dan 12-14 graden.
De locatie was echter schitterend met zingende Cirlgors en
Bergfluiter in de bosrand, een Waterspreeuw bij de
cascade in de beek en Slechtvalk, Vale Gier en
Lammergier tegen de rotswand waar wij zicht op hadden.
Vanuit Meyrueis maakten we uitstapjes naar de Causse
Mejean, een kalkplateau op zo'n 1000 m hoogte. Dit
plateau wordt omgeven door diepe kloven (gorges),
uitgeslepen door de rivieren Tarn en Jointe. Langs de weg
naar Florac zagen we een monumentje langs de weg. Het
bleek een gedenkteken voor de bekende wielrenner Roger
Rivière te zijn die hier tijdens de Tour de France van 1960
uit de bocht vloog en in de struiken in het dal belandde.
Pas 24 jaar oud, bleef hij de rest van zijn leven invalide.
Tegenover het monumentje lag een prachtig kalkgrasland
met veel Veldsalie, Zonneroosje en Engels gras. Ook
noteerden we orchideeën: Poppenorchis, Welriekende
nachtorchis, Mannetjesorchis, Purperorchis, Snippenorchis
en Wantsenorchis. Via Florac reden we weer de Causse
Mejean op. Daar was het niet warmer dan vijf graden
boven nul. Regelmatig zagen we veldjes
Mannetjesorchissen met daarbij in kleiner aantal ook
Soldaatje, Vlierorchis en de al eerdergenoemde Ophrys
aymonii. Bijzonder waren ook de grote pollen
Voorjaarsadonis met hun gele bloemen. In een van de
kleine dorpjes zagen we enkele Rotsmussen en bij het
vliegveldje waren Klapekster en Alpenkraai present.
Na enkele koude dagen op camping La Cascade reden we
naar camping Le Gallo Romain in Barbières, een dorp aan
de westelijke rand van de Vercors, het middengebergte ten
zuiden van Grenoble. Deze omgeving was ons aangeraden
door Leen van Duijn vanwege de rijkdom aan orchideeën.
Bij dit advies was van overdrijving geen sprake zoals al
spoedig bleek. Op het campingterrein zelf waren alleen
Aapjesorchis, Wit bosvogeltje en een (uitgebloeide)
Reuzenorchis te zien, maar de helling direct tegenover de
camping bood binnen één hectare een ongelooflijke
variatie aan orchideeën: Soldaatje, Aapjesorchis,
Purperorchis, Bergnachtorchis, Welriekende nachtorchis,
Hondskruid, Wit bosvogeltje, Bleek bosvogeltje, Paarse
aspergeorchis, Brede wespenorchis, Vliegenorchis, Grote
keverorchis, Hommelorchis, Spinnenorchis en Ophrys
drumana. De laatste soort wordt ook wel de Orchidee van
de Drôme genoemd, omdat het verspreidingsgebied van
deze soort beperkt blijft tot ZO-Frankrijk met als centrum
het Departement du Drôme.
Vanaf de camping kom je direct op de weg over de Col de
Tourniol die naar het klooster van Léoncel voert. In de
bermen van deze weg is veel te zien en gelukkig kun je
bijna overal in de berm wel stoppen. Hier is weinig
autoverkeer en wielrenners testen hier hun
klimmerscapaciteiten. Vanuit de auto waren op veel
plaatsen Wit bosvogeltje, Mannetjesorchis en Purperorchis
te zien. Dichtbij de pas zagen de bermen af en toe blauw
van de grote gentianen. Dichtbij het klooster van Léoncel
zagen we veel Vlierorchis (vooral de gele variëteit) en
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Harlekijn staan. Bij de abdij in zuidelijke richting gaand
kom je al snel op de Col de Bacchus. Hier liggen schrale
kalkgraslanden met soorten als Harlekijn, Drietandorchis,
Purperorchis, Aangebrande orchis, Mannetjesorchis,
Vlierorchis en Groene nachtorchis. Ook Blauwe druifjes
en Kogelbloem zijn hier talrijk. In de graslanden zijn hier
en daar veel Witte narcissen te zien. Het loont hier de
moeite om regelmatig de kijker te pakken om soorten als
Vale Gier, Monniksgier, Zwarte Wouw, Rode Wouw en
Wespendief te zien langskomen.
Na enkele dagen in Barbières gingen we verder richting
het Central Massif. Onze laatste 'orchideeënhotspot' was
het gebied rond de ruïne van het kasteel van Crussol,
gelegen op de westelijke oever van de Rhône tegenover
Valence. Dit bleek een toeristische trekpleister te zijn.
Door buiten de hoofdpaden naar de oude burcht te lopen,
kwam je toch heel veel orchideeën tegen. Langs het
weggetje naar de parkeerplaats zagen we al vele tientallen
plantjes van het Hondskruid en op weg naar de
hooggelegen ruïne bleek de 'orchidee van de Drôme'
(Ophrys drumana) veel voor te komen. Verder zagen we
hier Wit bosvogeltje, Grote keverorchis, Drietandorchis,
Soldaatje, Purperorchis en Aapjesorchis.
De laatste week van onze vakantie brachten we door in het
Central Massif ten westen van Clermont-Ferrand. De
ondergrond bestaat hier uit kalkarme gesteenten. Met de
orchideeën was het dan ook meteen afgelopen. Alleen de
Mannetjesorchis was hier en daar in wegbermen te zien. Al
met al hadden we in Zuid-Frankrijk 34 soorten orchideeën
genoteerd. Bijna de helft van dat aantal vonden we door
gebruik te maken van de Crossbill Guide en tips van
anderen. Een beetje voorbereiding kan wat dit betreft dus
heel lonend zijn!
Geraadpleegde literatuur
Société Française d'Orchidophilie 1998. Les Orchidées de
France, Belgique et Luxembourg. Collection Parhénope,
Paris.
Pierre Delforge 2006. Orchids of Europe, North Africa
and the Middle East. A & C, London.
Dirk Hilbers & Paul Knapp. 2015. Crossbill Guide
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Wildemanskruid Causse Larzac bij Canals
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Vogelen rond de Neusiedler See
Hein en Maaike Verkade
De grens tussen Oostenrijk en Hongarije loopt dwars door
de Neusiedler See. Het grote meer markeert de overgang
van de oostelijke uitlopers van de Alpen in het westen naar
de uitgestrekte poesta’s in het oosten. Deze twee landen
vormden ooit één machtige Donaumonarchie. Dit is haast
niet voor te stellen. Landschappelijk, cultureel en
taalkundig zijn het verschillende werelden.
Het meer is een met water opgevulde vlakte. Het heeft een
oppervlakte van zo’n 320 km2, een maximale diepte van
1.70 meter en geen natuurlijke afvoer. Het komt nog het
meest overeen met een grote straatplas. Als het geregend
heeft is ie groot, schijnt het zonnetje dan droogt ie op.
Zo’n 150 jaar geleden gebeurde dat voor het laatst. Daarna
is het wat gereguleerd door de aanleg van een kanaal.
Rondom het meer zijn langs de brede ondiepe oevers grote
rietvelden ontstaan.

Paartje Grauwe Gans met 66 kuikens

Het gebied ten zuidoosten van de Neusiedler See is ook
laaggelegen en licht geaccidenteerd. Bij voldoende
regenval vormen zich daar tal van kleine varianten van het
moedermeer. Het Oostenrijkse deel hiervan heet de
Seewinkel, het Hongaarse deel de Fertö-Hanság.
Deze bijzondere omstandigheden zorgen voor een grote
variatie aan water- en rietvogels. Voor een aantal soorten
vormt dit gebied zelfs de enige broedplaats in heel
Oostenrijk. Daarnaast is het strategisch gelegen tussen de
Middellandse Zee en de Oostzee, een ideale tussenstop
voor noordelijk broedende steltlopers en eenden. Een
aantrekkelijk gebied voor vogelaars, vooral in de lente.

Uitzicht op Grutto’s, Zomertalingen en Steltkluut

steeds op stormsnelheid; we reizen verder richting beter
weer. Een week later keren we na een rondje Oostenrijk
toch weer terug op de camping, de weergoden zijn ons nu
iets gunstiger gezind. Er is genoeg ruimte en we kiezen
een plekje tussen vier bomen met uitzicht over de Zicksee.
Het blijkt een gelukkige keuze. In de ene boom huist een
Syrische Bonte Specht en in een andere zit een nest met
jonge Torenvalken. Het uitzicht over het meer levert direct
Bosruiters, Kemphanen, Kluten en Steltkluten op. Even
verder dobberen Zomertalingen en Bergeenden. Groepjes
Dwergmeeuwen dwarrelen erboven. Zij zijn op weg naar
de Oostzee.
Talloze families Grauwe Ganzen met kuikens houden het
gras van de ligweides keurig kort. Sommige van die
families zijn wel erg groot. Zo loopt er één ouderpaar met
maar liefst 66 kuikens rond. Dit moet wel een crèche zijn,
want er lopen jongen in verschillende leeftijdsklassen mee.
De twee oudervogels lijken weinig moeite te hebben dit
mega-adoptiegezin bij elkaar te houden.
Ook onder ons is volop leven. Overal zitten holletjes waar
Sieseltjes in verdwijnen. Zij zijn talrijk en bepalen zelfs
het beleid van de camping. Honden zijn niet toegestaan.

Reeds lang staat de Neusiedler See op ons verlanglijstje.
Twee eerdere pogingen strandden voortijdig. De eerste
keer bleek er uiteindelijk te weinig tijd om door te reizen
in die richting. De tweede keer was een langdurige
hittegolf de spelbreker. Dus driemaal is scheepsrecht, in
2019 moet het gebeuren, hoewel………bijna weer niet.
Eind april strijken we neer op een camping in de
Seewinkel. Het waait hard en de temperatuur schommelt
steeds tussen de acht en elf graden. Verre van ideale
omstandigheden in een open en vlak gebied. Na vijf dagen
draaien de gigantische windmolens in de omgeving nog
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Het risico is dat zij de beschermde
grondeekhoorns bejagen. Wij vinden het
eigenlijk wel prettig, een keer een camping
zónder honden.
Het vlakke land leent zich uitstekend voor
een fietstocht. Het extensief gebruikte land
levert vooral veel Veldleeuweriken, Gele
Kwikstaarten en zowaar ook een Patrijs op.
Het lijkt wel of ik door de Zwetterpolder in
Noordwijkhout fiets. Een zingende Grauwe
Gors en een opvliegende Hop brengen mij
weer in Oostenrijk. In de iets vochtiger
delen zitten Grutto’s en Tureluurs. Vóór mij
loopt een eenzame vogelaar en ik raak met
hem aan de praat. Hij telt de Grutto’s en
vooral het broedsucces. Ietwat teleurgesteld
vertelt hij dat er voor het tweede
achtereenvolgende jaar geen jongen te
vinden zijn. Door de aanhoudende droogte
gaan de vogels niet tot eileg over. Deze
droogte is overal om je heen merkbaar. Op
Man Roodpootvalk hoopt op de gunst van het vrouwtje na de prooioverdracht
de kaart staat een groot ondiep meer, de
Roodpootvalken neergestreken in een Roekenkolonie. Zij
Lange Lacke. Een droge kale zandvlakte herinnert hier
ruziën om een van de ongebruikte nesten. De mannetjes
aan. En zo vergaat het meerdere meren. In nattere jaren
vangen grote insecten in de luwte voor de bomenrij. De
schijnen hier volop Lepelaars te foerageren……maar als je
vrouwtjes wachten geduldig naast de nesten tot de vangst
dan toch een meer mét water treft, dan zitten er gelijk
aan hen wordt aangeboden. Zo hoopt de man dat haar
honderden Krooneenden bij elkaar.
keuze op hém valt dit seizoen. Roodpootvalken zijn kleine
roofvogeltjes van de poesta, die rond de Neusiedler See
De Neusiedler See zelf droogt niet meer uit. We varen met
hun meest westelijke broedplaatsen hebben.
een klein fietspontje naar de overkant. Het riet aan
Dat geldt ook voor de Grote Trap iets verderop. Eertijds
weerszijden ruist in de wind. De kans om een
had deze soort een ruime verspreiding over de extensief
Zwartkoprietzanger te zien of te horen is hierdoor nihil. De
gebruikte poesta’s. Het creëren van reservaten blijkt de
rietgordel om het meer is de belangrijkste broedplaats in
redding voor deze imposante vogel. De trappen laten zich
Europa voor deze soort. Het meer zelf is opvallend
mooi zien vanaf een hoge toren aan de rand van het
vogelarm. Verder dan enkele Kokmeeuwen,
reservaat. Zeker tien hanen maken de twee hennen het hof
Geelpootmeeuwen en Visdiefjes kom je niet. Het ondiepe
met hun indrukwekkende balts. Zeker zo mooi zijn de
water is door de aanhoudende wind modderig troebel.
Grauwe Kiekendieven die laag wiekelend speuren naar
Maar niet getreurd, vlak achter de rietkraag is een groepje
insecten, muizen en vogeltjes.
Muizen zitten hier genoeg; de
vele Grote Zilverreigers vangen
ze regelmatig. Eén reiger is
daar zo druk mee bezig dat hij
geen oog heeft voor ons. Het
lukt om zijn kleurring af te
lezen. Via de IPad krijgen we
bericht dat hij even verderop in
Hongarije als nestjong is
geringd. Maar deze grote zilver
heeft de winter 1500 kilometer
westwaarts doorgebracht in het
uiterste puntje van Bretagne.
Een miezerregen stuurt ons naar
een prachtig Barokpaleisje in de
buurt. Eenmaal weer buiten is
het windstil en droog geworden.
We vieren dit samen met
tientallen zingende Nachtegalen
en Wielewalen in het
Het meer de ‘Lange Lacke’, door de droogte nu een grote zandvlakte
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schitterende parkbos. Als tegen de avond de zon ook nog
doorbreekt, zoeken we een aangenaam plekje iets verderop
bij een grote kolonie Bijeneters. Er is hier zoveel te zien
dat de maaltijd erbij inschiet. Gaten in vele maten verraden
dat er niet alleen Bijeneters huizen in de steilrand.
Uiteindelijk komen we tot zeven verschillende soorten
bewoners. Bijeneters zijn het meest talrijk. Zij zijn net
aangekomen en vliegen steeds in grote zwermen op. De
Spreeuwen vliegen druk in en uit. Hun hongerige jongen
zijn nooit tevreden. Minder opvallend maar wel komisch
zijn de Koolmezen en Ringmussen die hier en daar een
gaatje hebben gevonden. Uit de grote gaten steken vaak
takken. Deze grotten zijn van de Kauwen. Zij hebben het
geregeld aan de stok met Torenvalken die zeker drie
grotten bezetten. Sommige wat lagergelegen ingangen
liggen binnen het bereik van konijnen die hier ongestoord
rondhuppelen. De ondergaande zon maakt een eind aan dit
schouwspel.
Volgens de Oostenrijkse buienradar kunnen we nog één
dag van dit weer genieten. Daarna zullen de windmolens
weer op volle toeren draaien. Dus op de fiets naar het
Hongaarse Fertö-Hanság. Via het roemruchte houten
‘Andauer’ bruggetje steken we het grenskanaal over.
Tijdens de opstand in 1956 ontvluchtten meer dan 70.000
Hongaren hun land over ditzelfde bruggetje.
We belanden in een andere wereld, ruiger, ongerepter en
extensiever gebruikt, een echte muggenwereld. Dankzij de
afgelopen slechtweerperiode hebben we dáár nu geen last
van! In een voormalige afgraving vliegen weer tientallen
Bijeneters. Maar onze aandacht wordt de andere kant op
getrokken. We kijken uit over een groot rietveld met wat
wilgen en talloze plasjes en kreken. In de boompjes zitten
Dwergaalscholvers die soms rakelings langvliegen richting
het water. Het is een grappig vogeltje met een bruin kopje
en een naar verhouding lange staart. Ondertussen vliegen
er Purperreigers door je beeld. Een Keizerarend schroeft
boven het prachtige landschap. We fietsen verder maar

Torenvalk en Spreeuw, twee van de vele bewoners in de steilrand

staan al gauw weer stil. Twee volwassen Zeearenden
genieten van de zon in een vrijstaande boom. Het is vast
een paartje. Dat kun je niet zeggen van de Wespendief die
vlinderend door het luchtruim indruk probeert te maken op
een mogelijke partner. Zij zijn nog niet zo lang terug uit
Afrika. Dat geldt ook voor twee paartjes Ralreiger en een
koor van krassende Grote Karekieten. Schuin naar boven
lijken Gierzwaluwen te vliegen, maar een blik door de
kijker maakt duidelijk dat zeker tien Boomvalken op jacht
zijn naar grote insecten. Daaronder schuimen een aantal
Bruine kiekendieven de ruige weilanden af. Ooievaars en
Kleine Zilverreigers zoeken onbevreesd naar iets eetbaars.
Een heimelijke Zwarte Ooievaar rust wat verder in de
schaduw onder een boom. Op zeker vier plaatsen om ons
heen spinnen Zomertortels. Daarnaast vooral Fluiters,
Wielewalen en Nachtegalen. Onze fietstocht wordt korter
dan gepland en het avondeten laat ook vandaag langer op
zich wachten. Wat een paradijsje!
De Oostenrijkse buienradar heeft gelijk. De volgende
ochtend regent en waait het weer. We verlaten zeer
voldaan de Neusiedler See en gaan richting Beieren.

Bijeneter met nestholtes van Kauwen in de steilrand
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Beleef de lente 2019 – de Huiszwaluwen
van het Westeinde
Adrie Duivenvoorden
In de zomer van 2018 werden wij benaderd door
Vogelbescherming Nederland met het verzoek of we mee
wilden werken aan het Beleef-de-lente project. Dit hield in
dat er camera’s geplaatst zouden worden in en rond een
Huiszwaluwnest aan ons huis, zodat men de zwaluwen een
seizoen zou kunnen volgen. Natuurlijk hoefden wij daar
niet over na te denken: een buitenkans om na jaren de
zwaluwen niet alleen vanaf de grond te kunnen
observeren, maar ook een kijkje te kunnen nemen in de
nesten en zo mee te mogen maken wat daar nou eigenlijk
allemaal gebeurt.
Zo werd er vooronderzoek gedaan en
maakten we kennis met Luc Entinc en
Henk Wanders, de technische uitvoerders
van de aanleg van de camera’s. Het was
natuurlijk de vraag of e.e.a. mogelijk was
om een camera zodanig te installeren, dat
er mooie beelden te zien zouden zijn. Ook
de internetaansluiting leek nog een
probleempje te zijn. Maar de heren zagen
het positief in en toen was het wachten tot
de Vogelbescherming groen licht zou
geven.
In januari werd bekend gemaakt dat de
Huiszwaluwen gevolgd zouden worden op
Beleef de lente. Tijdens de
vrijwilligersdag in februari werd “team
Huiszwaluw” geformeerd, bestaande uit
een moderator, een clipmaker en de
blogschrijvers (o.a. Annelies Marijnis,
Hein Verkade en ondergetekende). De
camera’s konden geïnstalleerd worden en dat gebeurde op
20 maart.
Het werd echt spannend rond april. Of de zwaluwen
zouden komen leed geen twijfel, maar zouden ze ook gaan
kiezen voor het cameranest? De uitgekozen nesten waren
in voorgaande jaren altijd bewoond, maar dat zegt niets.
Op 18 april arriveerde de eerste Huiszwaluw, maar de

Huiszwaluw met lieveheersbeestje – foto: George Hageman
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eerste weken bleef het bij nestinspectie. Op 7 mei bleek
dat een paartje echt in het cameranest begon te nestelen,
een geluk, want het tweede nest bleef onbezet.
Zo zijn we het hele voorjaar en de zomer getuige geweest
van de inrichting van de nestkom, de paring, de eileg van
vijf mooie eitjes en het uitkomen van vier piepkleine
kuikens. Een samenloop van omstandigheden zorgde
ervoor dat het nest tijdens het noodweer van juni onder
water liep, kuikens raakten onderkoeld en drie overleden.
Het vierde overleefde en groeide voorspoedig op. Hadden
er geen camera’s gehangen, dan had het ons verbaasd, dat

Camerabeeld: Gierzwaluw op bezoek!

er maar één jong in de vliegopening te zien was geweest,
die het voer van de ouders aanpakte. Zo’n camera zorgt er
ook voor dat je dingen ziet, die je normaal ontgaan: het
huiszwaluwnest werd bezocht door ongenode gasten, zoals
een Gierzwaluw en een Grote Bonte Specht. Gelukkig
bleven de zwaluwen ongedeerd.
Maar het zwaluwechtpaar gaat voor een
herkansing en afgelopen week zijn er twee
prachtige jongen uit het ei gekropen. Het kuiken
uit het derde ei slaagde er niet in om uit het ei te
breken. De wet van de natuur: de sterkste
overleven. Ook dit nest is extreem weer niet
bespaard gebleven, dit keer in de vorm van de
hittegolf. Gelukkig hebben de embryo’s in de
eitjes er geen hinder van ondervonden. Hopelijk
groeien deze kuikens voorspoedig op om straks
met hun soortgenootjes naar Afrika te
vertrekken.
We hopen dat veel mensen met ons genoten
hebben van het Beleef-de-lente-seizoen, waarin
al die mooie vogels prachtig in beeld zijn
gebracht. Hopelijk komt er volgend jaar een
vervolg.
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Nachtzwaluwen in Noordwijkse duinen
Leo Schaap
Vorig broedseizoen, 2018, werden ten noorden van
Noordwijk in de Amsterdamse Waterleidingduinen en
Kennemerduinen Nachtzwaluwen gehoord. De opmars van
de Nachtzwaluw, die zich vooral in de Noord-Hollandse
duinen en andere zandgronden met heide heeft voorgedaan
leek zich dus ook naar het zuiden door te zetten. Voor
Wim de Groot van de Vogelwerkgroep ZuidKennemerland een reden om in juni 2019 een telling te
organiseren om de voortgang van deze opmars in kaart te
brengen. Hij kreeg het voor elkaar om in alle duinen van
Schiermonnikoog tot het Zwin tellers te vinden om mee te
doen. Helaas werd er in Zeeland niet geteld. In de
Noordwijkse duinen van Katwijk tot en met de
provinciegrens met Noord-Holland werd deze telling door
onze vereniging georganiseerd en uitgevoerd.

Landschap waar de Nachtzwaluw zich kennelijk thuis voelt.
Foto: Leo Schaap

Op 17 juni was het zover. Het Noordwijkse telgebied was
daarvoor in 13 gebieden verdeeld, meestal aansluitend op
een perceel dat op broedvogels wordt geïnventariseerd. In
totaal zijn 28 tellers op pad geweest om na zonsondergang
bij een heldere nacht en volle maan hun gebied te
verkennen. Iedereen heeft genoten van de prachtige avond
en nacht, windstil, een mooie maan en een heldere Jupiter
waarvan de manen zichtbaar waren. Het was de ideale tijd
om dit onderzoek te houden en een belevenis om zo laat
door het duin te struinen. Wim de Groot had van tevoren
alle terreinbeheerders op de hoogte gesteld en waar nodig
toestemming gevraagd. Het geluid van de Nachtzwaluw
kan verward worden met dat van de Sprinkhaanzanger,
Veenmol en Rugstreeppad. Daarom werden deze geluiden
door Wim verspreid, zodat van tevoren geoefend kon
worden. Door het geluid af te spelen kan de zang van de
Nachtzwaluw worden geactiveerd. Dat werd dan ook op
verschillende plaatsen geprobeerd maar zonder succes.
De Nachtzwaluw werd in Noordwijk in één gebied
gehoord, de Noordwijkse Noord-duinen. Al in de aanloop
naar de telling meldde Arco Mandemaker en zijn zoon
Ezra Mandemaker dat het geluid van de Nachtzwaluw was
gehoord. Dat was al op 24 mei, mogelijk op twee locaties.
Casper Zuiderduyn was ingeseind en heeft kort daarop ook
twee, mogelijk drie snorrende Nachtzwaluwen gehoord.
Ook op 17 juni tijdens de telling werd de Nachtzwaluw op
twee locaties gehoord door Hein Verkade, Arco
Mandemaker en Johan Scholten. Op 30 juni tijdens een
zwoele nacht kon ik drie zangposten enkele honderden
meters uit elkaar bevestigen! Op 24 juli omstreeks 24:00
uur werden alleen nog contactroepen gehoord. Voor het
eerst dus na lange tijd weer meldingen van de
Nachtzwaluw uit de Noordwijkse duinen. Een unieke
gebeurtenis; na meer dan 60 jaar weer Nachtzwaluwen in
de Noordwijkse duinen.
Het succes van de teling voor Noordwijk was dus beperkt
tot de Noordduinen. In onze omgeving konden de territoria

Nachtzwaluwen laten zich vooral horen op warme
zomeravonden en nachten na zonsondergang. De laatste
waarnemingen uit de Noordwijkse duinen dateren van
1958 en zijn gemeld door Johan Moerkerk.
Nachtzwaluwen houden van bosranden met dennen en
zanderige vlaktes, zoals die op de heidegronden en in
duinen veel voorkomen. De Nachtzwaluw is sinds de jaren
negentig sterk toegenomen maar de laatste
jaren lijkt die groei wat af te vlakken. De
groei deed zich vooral voor op de Veluwe
en op de Noord-Brabantse heidevelden.
Ook in de duinen boven Bergen is hij
behoorlijk toegenomen en nu hopelijk ook
in de duinen van Zuid-Holland. De
Nachtzwaluw heeft een voorkeur voor
heidevelden en open bossen op hoge
zandgronden. Waarom deze vogel, die van
grotere insecten leeft, zo toeneemt is nog
een raadsel, er wordt veel gespeculeerd
over de redenen: nemen zijn prooien toe of
is de overwintering in Afrika verbeterd?
Men kent het antwoord nog niet. Het is
echter een belevenis om ’s-nachts de
Nachtzwaluw tegen te komen en te horen.
Wie zijn langdurige tweetonige ratelende of
snorrende zang eenmaal heeft gehoord zal
Nachtzwaluw zoals René van Rossum die van Berkheide deze zomer kon fotograferen.
dit kenmerkende geluid niet meer snel
Foto: René van Rossum
vergeten.
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in de AWD en Kennemerduinen niet meer bevestigd
worden. De dichtstbijzijnde andere waarnemingen
liggen in Berkheide (1 territorium, herbevestigd) en
één ten noorden van het Vogelmeer in de
Kennemerduinen,. Boven Bakkum werden pas de
aantallen gemeld waardoor er totaal 42 territoria
konden worden gerapporteerd. De grafiek, die door
Sovon is opgesteld, toont de groei van het aantal
Nachtzwaluwen in de duinen. Helaas is het voorkomen
in Zuid-Holland beperkt tot 4 exemplaren. René van
Rossum slaagde erin, zei het, onder slechte
lichtomstandigheden, de Nachtzwaluw van Berkheide
te fotograferen. De Nachtzwaluw daar is een
onregelmatige broedvogel en is ook in enkele andere
De avond was ook een mooie gelegenheid om er een uitje van te maken.
jaren voorgekomen.
Foto: Tineke de Bruin.
Een nachtelijke inventarisatie is niet alleen goed om de
Nachtzwaluw te ontdekken. Als bijvangst werden
vroeger in de avond op verschillende plaatsen
‘onze’ Nachtzwaluwen zich pas laten horen nadat de
Houtsnippen waargenomen, zoals op het Golfterrein en
Houtsnippen hun rondjes hebben gedraaid.
Noordduinen. Bovendien veel vleermuizen, Bosuil,
Het lijkt erop dat de Nachtzwaluwen aangetrokken worden
juveniele Bosuilen en juveniele Ransuilen. Late zangers
waren er ook zoals enkele Boomleeuweriken en
door recent uitgevoerde verwijdering van begroeiing zoals
Zanglijsters. Vooral in de AWD werden naast
dat in de Noordduinen door Staatsbosbeheer is gedaan en
dat ook het geval was in de Kennemerduinen. Het is
boomkikkers veel rugstreeppadden gehoord en gezien. Het
daarom de vraag of de Nachtzwaluwen ook volgend jaar
concert van deze padden vanuit het plasje bij de Blauwe
nog te horen zullen zijn. Laten we echter positief zijn,
Paal was kilometers ver te horen. Daarnaast werden veel
hopelijk heeft de groei een verdere verspreiding in Zuidzoogdieren gespot waaronder marters. Toch valt het op dat
Holland tot gevolg.

Een heldere maan maakte het struinen in de duinen tijdens deze nacht wat makkelijker. Foto: George Hageman
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Cursus “Vogels in de winter en Vogeltrek “2019
Ieder najaar gaan er miljoenen vogels op trek. Sommige vliegen wel duizenden kilometers naar hun
overwinteringsgebied.
Een groot deel van onze broedvogels vertrekt naar zuidelijker oorden, terwijl miljoenen vogels zoals
ganzen, eenden en zwanen uit hooggelegen noordelijke streken vooral in ons land overwinteren.
In deze cursus proberen we een tipje van de sluier over het mysterie van de vogeltrek op te lichten.
Verder besteden we aandacht aan het herkennen van de bij ons overwinterende vogels in park en tuin
maar ook de eenden, ganzen en zwanen komen aan bod.
Avonden:
Er zijn drie theorieavonden op:
Donderdag 17 oktober, donderdag 7 en 21
november
Tijd: 20.00 uur tot 22.15 uur (zaal open om
19.45)
Plaats: Jan Verweij Natuurcentrum,
Zilverschoon 20, Noordwijk (bij de
bibliotheek).
Op de avonden is er vóór de pauze een
Power Point presentatie over vogeltrek,
wintervoeding en overwinterende eenden
ganzen en zwanen.
Na de pauze zijn er diverse practica met
geluiden
en het herkennen van onze
wintervogels.

Boomklever

Excursies:
Er zijn drie ochtendexcursies op:
Zondag 20 oktober: vogeltrek in en langs de duinen van Noordwijk.
Zondag 10 november: eenden en wintervogels in de Starrevaartplas
Zondag 24 november: eenden, ganzen en Wilde zwanen: naar Durgerdam/Waterland.
De excursies starten om 8.30 uur, de 1e en 2e excursie duren ± twee en half uur en de 3e excursie duurt
tot ± 13.30.
Ze staan onder leiding van ervaren gidsen.
Kosten:
Het cursusgeld is € 32,50 voor leden en € 40,- voor niet leden inclusief lesmap en koffie (wanneer men
als niet- lid meteen lid wordt à € 10,- dan is het cursusgeld € 32,50).
Aanmelden voor de cursus per e-mail aan dkistemaker@planet.nl o.v.v. naam, volledig adres en
telefoonnummer.
Na opgave ontvangt U een bericht van inschrijving en de gegevens voor de betaling.
Voor verdere informatie kunt u bellen met Dineke Kistemaker 071 3612219 of dkistemaker@planet.nl
Voor meer informatie over onze vereniging, nieuws en excursies, kijk op www.strandloper.nl
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De Huismus in Noordwijk-Binnen in 2019
Hein Verkade
In het voorjaar van 2019 is de bebouwde kom van
Noordwijk-Binnen voor de vierde keer geïnventariseerd op
het voorkomen van de Huismus (Passer domesticus). De
methode is vrijwel gelijk aan die in voorgaande jaren.
Fietsend en lopend zijn alle territorium-indicerende vogels
genoteerd. Zowel de voor-als de achterzijde van de huizen
zijn twee keer geteld. Ook dit jaar werd eind maart gestart
in de wijk Boerenburg en eindigde de telling een maand
later in het Vinkeveld. In 2014 werd de aandacht wat meer
op nest bezoekende vogels gericht (Verkade 2015). Dit
was in 2019 nog sterker het geval. Tjilpende mannetjes in
een struik zijn steeds vaker gevolgd tot hun waarschijnlijke
nestplek.
Net als in 2014 waren de telomstandigheden gunstig.
Zowel in maart als in april lag de temperatuur ruim boven
het gemiddelde voor die maanden, scheen de zon vooral in
April uitbundig en liet ook de wind het veelal afweten
(Bron: KNMI). Hierdoor konden veel ochtenden benut
worden om te tellen.

geleden. In de nieuwe wijk Boechorst, die in 2014 aan het
inventarisatiegebied werd toegevoegd, verdubbelde het
aantal bijna, van 8 naar 15 territoria.
De toename is te danken aan de veel hogere aantallen in de
wijken Boerenburg/Middengebied in het noorden en de
Bloemenbuurt in het zuiden. In het oude centrum en het
Vinkeveld bleef de stand ongeveer gelijk. In de oudere
nieuwbouwwijk ten noorden van het centrum daalde het
aantal territoria (figuur 2 en 3).
Het aantal Huismussen in het centrum is sinds de start van
de tellingen in 2004 stabiel gebleven. Opvallend is de
toename in het nieuwbouwwijkje ‘Vreewijk’, middenin het
centrum. Het aantal territoria steeg er van drie in 2014 naar
elf in 2019. Dit is waarschijnlijk te danken aan het
braakliggende terrein tegenover de kolonie tussen de
Raadhuisstraat en de Kerkstraat (figuur 4). De geplande
nieuwbouw wordt keer op keer uitgesteld door bezwaren.
Ondertussen groeien en bloeien er allerlei grassen en
kruiden. De mussen vinden er veel onkruidzaden en
insecten. Een tweede kleine vestigingsplaats aan de
Douzastraat vertoont overeenkomsten met de vorige plek.
Ten zuiden van deze straat ligt nog steeds het oude
bollenlandje braak van de voormalige fa. van Eeden.
Buiten deze twee geïsoleerde kolonietjes liggen alle andere
territoria in het centrum vlakbij de nieuwere wijken
eromheen (figuur 1).

Figuur 4. Bouwterrein tussen de Kerkstraat en de
Raadhuisstraat met op de achtergrond het wijkje ‘Vreewijk’.

Resultaten
In totaal werden 404 territoria van de Huismus genoteerd
(figuur 1). Dit betekent wederom een toename, dit keer
met 20% ten opzichte van de vorige telling vijf jaar
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De aantallen in het Vinkeveld zijn na eerdere sterke
stijgingen ongeveer gelijk aan die in 2014 (figuur 3). Wel
is er een verschuiving binnen de wijk zichtbaar. In het
oudste en dichtst bebouwde deel ronde de Zager namen de
aantallen toe, terwijl met name het zuidelijk deel van de
Hoogtij en omgeving een veer heeft moeten laten. Een
mogelijke verklaring hiervoor is het verdwijnen van een
brede groenstrook met gevarieerde begroeiing langs de
Hoogtij. Deze moest plaatsmaken voor nieuwe
parkeerstroken. De struiken in deze groenstrook waren een
favoriete verblijfplaats voor de mussen in de omgeving.
Jammer genoeg verdwijnt ook de enige ‘natuurlijke’
nestplaats van Noordwijk-Binnen uit het Vinkeveld. Een
huishoge Klimop (Hedera helix) aan de Scholekster is
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begin 2019 door de nieuwe bewoners doorgezaagd. Een
laatste Huismus kroop nog in de verdorde struik, maar

Gierzwaluwen aanbrengen. Het is afwachten wat dat gaat
opleveren. Door het wegvallen van steeds meer
duivenhouders in deze vergrijzende wijk
verliezen de mussen ook een deel van hun
vaste foerageerplekken.
Het is niet onmogelijk dat een aantal van de
verstoorde vogels hun toevlucht heeft
gezocht in de aangrenzende wijken
Boerenburg en Middengebied waar de
aantallen flink toenamen.

Warmteminnaars

verder is het stil geworden in de omgeving. De
ontgroening van het Vinkeveld woekert voort.
In de oude wijken ten noorden van het centrum staan de
aantallen onder druk. Grootschalige renovatie- en
isolatieprojecten jagen de Huismussen weg van hun
vertrouwde broedlocaties. In de afgelopen periode werden
de huizen aan de van der Mortelstraat, het Kruidhof en de
Jan Kloosstraat onder handen genomen. Met name in die
laatste straat zaten veel mussen. Zij moesten op zoek naar
een alternatief. Die werd gevonden in de nabijgelegen
Weteringkade (tabel 1).
2014

2019

Jan Kloosstraat

17

3

Weteringkade

0

13

Tabel 1. Aantal territoria van de Huismus in de Jan Kloosstraat
en de Weteringkade in 2014 en in 2019.

Maar er gebeurde meer. Een oud huis met zes nestplaatsen
aan de Boerenburgerweg is in 2018 gesloopt om plaats te
maken voor nieuwbouw. De nieuwe bewoners gaan wel
alternatieve nestplekken voor de mussen en ook voor

In eerdere verslagen werd melding gemaakt
van de voorkeur van Huismussen voor
nestplaatsen gericht op het zonnige zuiden
(Verkade 2004, 2010, 2015). Het
percentage ‘zonaanbidders’ ligt in 2019
nog hoger dan bij voorgaande tellingen.
Schommelde het steeds tussen de 60 en
65%, in 2019 steeg dit tot 75%. Dit is
vermoedelijk geen reële stijging maar een
gevolg van de nadruk op het inventariseren
van nestingangen. Hierdoor konden meer
zwervende tjilpende mannetjes aan een
nestplek worden gekoppeld. Dat leverde
ook duidelijker concentraties (kolonies?)
(Figuur 1) op dan in voorgaande jaren.
Opvallend is het afwijkende percentage in
het Vinkeveld. Daar had in 2019 55% van
de territoria een zuidelijke expositie. In alle
andere wijken lag dat op maar liefst 80%.
Deze afwijking in het Vinkeveld werd ook
in eerdere jaren gevonden.
Op de zuidelijke daken worden steeds meer
zonnepanelen gelegd. Regelmatig kruipen
Huismussen achter de panelen. Nesten zijn
er tot nog toe niet aangetroffen.
Stadsduiven blijken er wel hun nestplek te hebben, dit tot
ongenoegen van de bewoners. Met name in de wijk
Boerenburg worden de zijkanten van de panelen met linten
afgesloten.
Toekomst
Hoe het de populatie Huismussen in Noordwijk-Binnen in
de toekomst zal vergaan is moeilijk te voorspellen.
Mogelijk is de ontwikkeling in 2019 een voorbode van een
afvlakking en mogelijk zelfs daling van het aantal vogels
in de toekomst.
De afgelopen vijf jaar is er een andere wind gaan waaien
wat betreft renovatie en isolatie van huizen. Het ‘nul-opde-meter’ is de norm geworden voor woningen.
Grootschalige renovaties van oudere wijken staan op het
programma of zijn reeds in gang gezet. De oudste wijken
in Noordwijk liggen ten noorden van het centrum. De
eerste golf renovaties is achter de rug en de gevolgen voor
de Huismus zijn zichtbaar. In eerste instantie vonden
verstoorde mussen in de Jan Kloosstraat een veilig
heenkomen in de Weteringkade. Maar het is een kwestie
van tijd dat ook deze iets jongere woningen worden
aangepakt. Inmiddels is in diezelfde wijk in 2019 gestart
met de renovatie van de buurt rond ’t Joostje en de Jacob
Juchstraat. Gelukkig is de Noordwijkse Woningstichting
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zich bewust van het probleem en laat op de meeste plekken
mussenvides aanbrengen. Of dat genoeg soelaas biedt zal
de toekomst leren.
In het licht van deze ontwikkelingen komt de
Bloemenbuurt, met veel sociale woningen uit de jaren
zestig, ongetwijfeld binnenkort ook aan de beurt.
Het wordt spannend en interessant hoe de stand van de
Huismus zich verder gaat ontwikkelen. De opvallende
toename in de afgelopen 15 jaar in Noordwijk-Binnen was
tenslotte ook niet verwacht.

Verder lezen:
Verkade H. 2004. De Huismus in Noordwijk-Binnen. De
Strandloper 36.4: 11-15.
Verkade H. 2010. De Huismus in Noordwijk-Binnen in
2009. De Strandloper 42.4: 9-14.
Verkade H. 2015. De Huismus in Noordwijk-Binnen in
2014. De Strandloper 47.3: 17-19
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figuur 3. Het aantal territoria van de Huismus per wijk in 2004‐2009‐2014‐2019.

Huismussen paartje ‐ foto: Piet Broekhof
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek
Jelle van Dijk
Rykel de Bruyne & Adriaan
Gmelig Meyling 2019.
Basisgids Strandvondsten.
KNNV Uitgeverij, Zeist.
144 p. Prijs € 22,95
De laatste tien jaren heeft de
KNNV Uitgeverij een
imposante reeks
natuurgidsen op de markt
gebracht. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen
Basisgidsen en Veldgidsen.
In een basisgids maakt de
lezer kennis met een
omvangrijke groep organismen door middel van veel foto's
en korte, informatieve teksten. Een Basisgids brengt
structuur aan in omvangrijke groepen als Spinnen, Mossen
en Paddenstoelen. Duidelijk worden groepen en families
onderscheiden door heldere teksten en goed fotomateriaal.
In sommige basisgidsen helpt een eenvoudige tabel de
lezer op weg naar de juiste soort. Voor het verder op naam
brengen (determineren) van de in ons land voorkomende
soorten zijn de Veldgidsen van de KNNV bedoeld. Zo zijn
er bijvoorbeeld Basisgidsen voor Mossen. Korstmossen,
Spinnen, Zweefvliegen, Kevers en Grassen. In de serie
Veldgidsen zijn bijvoorbeeld boeken te vinden over
Libellen, Dagvlinders en Schelpen.
Deze basisgids beperkt zich niet tot wat te vinden is op
zandstranden. Ook het onderwaterleven rond
havenhoofden en in zeearmen als de Oosterschelde krijgt
ruime aandacht. Daarbij is gebruik gemaakt van prachtige
opnames met een onderwatercamera.
Dit boek zal hopelijk velen er toe brengen eens goed te
kijken naar alles wat de zee op het strand deponeert.
Helaas krijgen badgasten die in het zomerhalfjaar het
Noordwijkse strand bezoeken nauwelijks iets van die
rijkdom te zien. Iedere morgen veegt de 'beachcleaner'
alles op wat in de nacht is aangespoeld. Als op een
zomerdag de badgasten het strand oplopen is al niet meer
te zien waar uren eerder de vloedlijn zich bevond. Het is
mooi dat de gemeente alle rommel dagelijks opruimt, maar
hiermee is het strand voor de boulevards in de zomer niet
meer interessant om naar strandvondsten te zoeken.
Dick de Vos & Sam Gobin 2019. Veldgids Vogeltrek.
Trekvogels herkennen aan hun roep. KNNV
Uitgeverij.320 p. Prijs € 32,95
Voor velen is vogeltrek een fascinerend verschijnsel. De
eerste die probeerde systematisch onderzoek te doen was
Jan Verwey, die in 1918 het Vogeltrekstation Noordwijk
oprichtte. Gedurende de nazomer en de herfst van 1918
werden dagelijks vanaf het dak van Hotel Noordzee (nu
Golden Tulip) en vanaf het hoge duin bij de watertoren zo
goed mogelijk overtrekkende soorten en hun aantallen
genoteerd. Met zijn vriend Gerrit Brouwer schreef hij

hierover een artikel van 90 pagina's in het tijdschrift
Ardea. In de jaren dertig was het vooral Van Dobben, die
zich op Vlieland en Texel met vogeltrek bezig hield.
Hierna pakte Luuk Tinbergen de draad op door vooral
langs de Veluwekust onderzoek te doen. Het werk van
Tinbergen (samengevat in het boekje Vogels onderweg)
inspireerde in de jaren vijftig en zestig velen om zelf
trektellingen te organiseren. Zo was Freek Bloem uit
Haarlem de eerste die begin jaren zestig landelijke
tellingen van roepende Koperwieken in de nachtelijke uren
organiseerde. Begin jaren zeventig nam de belangstelling
voor systematisch tellen verder toe. Dit resulteerde in de
oprichting van de Club van Zeetrekwaarnemers (1972),
gevolgd door de Landelijke Werkgroep Vogeltrek Tellen
(1981). Ondertussen groeide de belangstelling voor
'moeilijke roepjes' sterk. Zo wees Arend Wassink
(Katwijk) ons op de min of meer frequente passage van
soorten als Grote Pieper en Ortolaan. Begin jaren tachtig
was een cassettebandje met trekgeluiden van piepers en
andere lastige trekvogels erg populair. Op steeds meer
telposten werden dankzij dit cassettebandje vaker soorten
als Roodkeelpieper en Dwerggors gesignaleerd.
Met de komst van het internet brak een nieuw tijdperk aan.
Iedereen, die systematisch vogeltrek noteert, voert
tegenwoordig de gegevens in op de website
www.trektellen.nl. Zo werden in ons land in 2018 door
374 telposten gegevens van ruim 69000 teluren ingevoerd.
De laatste jaren hebben trektellers uit andere Europese
landen, van Spanje en Georgië tot Estland en Zweden, zich
hierbij aangesloten. Naast al die getallen en grafieken is op
www.trektellen.nl ook een uitgebreid foto-archief van
overvliegende vogels opgebouwd, terwijl onder
'documenten' allerlei handleidingen en trekverslagen
kunnen worden geraadpleegd. Op www.trektellen.nl
bestaat onder 'Analyse' ook de mogelijkheid allerlei
doortrekgrafieken op het scherm te krijgen. Men moet zich
daarbij wel realiseren dat een grafiek voor alle posten
tezamen een geheel ander beeld kan oproepen dan die voor
een post afzonderlijk. Vergelijk wat dat betreft de
landelijke grafiek van de
Zwartkopmeeuw (sterk beïnvloed
door de honderden vogels bij
Breskens in het voorjaar) met die
van Noordwijk, waar de piek in
juli valt als vooral eerstejaars
vogels passeren.
Het nieuwe boek van Dick de Vos
en Sam Gobin vormt een goede
gids om in het wereldje van
trekvogels en trektellers thuis te
raken. Hoewel er bij elke soort
foto's van vliegende vogels
worden getoond, gaat het, zoals
de ondertitel duidelijk aangeeft,
vooral om de herkenning door
middel van geluid. Hoewel de
roep van een vogel zo goed mogelijk in woorden wordt
weergegeven, is een geluidsopname toch echt onmisbaar.
Die geluiden zijn allemaal te horen met behulp van de app
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“BirdSounds Europe”, voor enkele euro's te koop bij een
appstore. Het boek biedt een mooie gelegenheid om met de
trekgeluiden van deze app erbij gedegen zelfstudie te
plegen. En dan kan het in het veld toch nog wel
tegenvallen. De roep van Kruisbek en Keep zijn snel
geleerd, maar met Duinpieper en Boompieper is het al een
stuk lastiger. Bovendien bezit niet iedereen het vermogen
om geluiden goed te onthouden.
Gelukkig kun je ook van vogeltrek genieten als je niet aan
elk piepje een vogelnaam kunt verbinden. Maar dit boek is
zeker een aansporing om je daar niet te snel bij neer te
leggen.
Elvira Werkman 2018. De man op de dijk. Het
grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief. KNNV
Uitgeverij. 318 p. Prijs € 24,95
Op 29 juni 1990
ziet Ben Koks een
Grauwe Kiekendief
in een Gronings
graanveld
neerstrijken. Deze
waarneming vormt
het startschot voor
een bijzonder
succesvolle actie
om de Grauwe
Kiekendief als
broedvogel in
Nederland te
behouden. Door
goede contacten
met akkerbouwers
op te bouwen en
door enthousiaste
medewerkers te
werven voor zijn Werkgroep Grauwe Kiekendief
Nederland lukt het om de nesten te vinden en te
beschermen. Er ontstaat zo in Oost-Groningen een prachtig
project, waarin vogelstudie en vogelbescherming hand in
hand gaan. Omdat de Grauwe Kiekendief maar zo'n vier
maanden in ons land verblijft, onderneemt de werkgroep
ook reizen naar de Sahelzone in West-Afrika, het
overwinteringsgebied. Deze reizen worden een groot
succes, omdat inmiddels enkele kiekendieven met een
zender zijn uitgerust. Zo vinden ze dankzij de gezenderde
vogels in Senegal een slaapplaats met enkele duizenden
Grauwe Kiekendieven. Ook met hulp van de plaatselijke
bevolking worden slaapplaatsen opgespoord. Omdat
Grauwe Kiekendieven graag in groepjes overnachten,
kunnen op de slaapplaatsen duizenden braakballen worden
verzameld. Uit het 'pluizen' blijkt dat in ons land vooral
muizen worden gegeten, in Afrika vooral sprinkhanen en
op doortrek in Marokko vooral leeuweriken.
De kiekendieven, die een zender 'opgespeld' krijgen, gaan
de boeken in met een nummer en een naam. Die naam
verwijst nogal eens naar een gedreven onderzoeker of naar
een betrokken agrariër. In mooie kaderteksten maken we
zo kennis met een onderzoeker als Rudi Drent (professor
in Groningen) en landbouwer Peter Harry Mulder uit
Muntendam. Behalve deze mensen ontmoeten we in het
boek ook bekende onderzoekers als Rob Bijlsma, Leo
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Zwarts, Wim Mullié, Christine Trierweiler en Theunis
Piersma.
Door de activiteiten van de werkgroep nadrukkelijk onder
de aandacht van anderen te brengen - Ben Koks gaf zo'n
700 lezingen! - ontstaan ook in Noord-Duitsland en
Denemarken initiatieven om de Grauwe Kiekendief te
beschermen. In ons land breidt het beschermingswerk zich
uit naar Flevoland en Friesland.
Als het boek zich beperkt zou hebben tot uitsluitend het
wel en wee rond de nesten en de overwintering in Afrika
was het boek veel dunner geweest. Zoals al eerder is
opgemerkt nestelen Grauwe Kiekendieven vrijwel
uitsluitend in velden met granen en luzerne. Zonder
medewerking van boeren is dat een kansloze missie, want
het oogsten van het gewas vindt vrijwel altijd plaats
voordat de jongen vliegvlug zijn geworden. In dit boek
moet het dus ook uitvoerig over het boerenbedrijf en de
landbouwpolitiek gaan. Na het vinden van de nestlocatie
moet met de eigenaar of de pachter van het perceel worden
gesproken. Ben Koks en zijn medewerkers is het gelukt
om met tientallen landbouwers in Groningen goede
contacten op te bouwen, waardoor nesten beschermd
konden worden. Zonder die Groningse akkerbouwers
waren er nu geen broedende Grauwe Kiekendieven meer!
Het beschermen van nesten gebeurt door een hekwerkje
rondom het nest te plaatsen in combinatie met een hoge
stok om de maaier duidelijk te maken waar het nest ligt.
Verder moet na een zware regenbui gecontroleerd worden
of het natte graan niet over het nest is komen te liggen,
waardoor de jongen niet meer bereikt kunnen worden.
Het werk van de kiekendievenbeschermers leidde tot meer
(wetenschappelijke) belangstelling voor andere
akkervogels als Veldleeuwerik en Patrijs. Het is logisch
dat ook de landbouwpolitiek op veel plaatsen in het boek
ter sprake komt. Natuurlijk wordt daarbij het
voortreffelijke boek van Frank Westerman (De
Graanrepubliek) genoemd en komen mensen als Sicco
Mansholt en Henk Bleker ter sprake. In zijn epiloog kijkt
Ben Koks terug op de landbouwpolitiek en het agrarisch
natuurbeheer dat leidde tot de aanleg van akkerranden
(brede stroken met een bloemenmengsel) en braaklegging.
Niet vrolijk wordt hij van het Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid van de Europese Unie. Van ingrijpende
'vergroeningsmaatregelen' als voorwaarde voor het krijgen
van inkomenssteun is nog steeds geen sprake. Ook de
nieuwe opzet van het agrarisch natuurbeheer in regionaal
georganiseerde collectieven stemt hem niet hoopvol.
Hetzelfde geldt voor de 'natuurinclusieve landbouw'
waarover minister Carola Schouten momenteel spreekt.
Een geweldige opsteker was natuurlijk het geslaagde
broedgeval van een paartje Steppekiekendieven in 2017.
Dat deze soort in 2019 wederom met succes (6 jongen
uitgevlogen!) in ons land heeft gebroed, toont aan dat ook
bij de huidige stand van zaken nog verrassingen mogelijk
zijn.
Op vrijdag 27 september komen Ben Koks en Elvira
Werkman naar het Jan Verwey Natuurcentrum om ons te
vertellen over de bescherming van Grauwe Kiekendieven.
Als ze zouden proberen de gehele inhoud van dit boek te
behandelen, hebben ze vermoedelijk aan vijf lezingen niet
genoeg. Een bijzondere lezing zal het in ieder geval
worden!
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Kerkuilen in de Bollenstreek … eindelijk succes!
Mariska de Graaff
Jaren geleden, in 2006, is er in onze streek begonnen met het ophangen van kerkuilenkasten.
Elk jaar werden deze gecontroleerd, maar geen broedsels van de Kerkuil. Wél heel andere bewoners … jonge katten,
Kauwen en Torenvalken.
Toen er uiteindelijk wél uilen waren, was de mens de oorzaak van de narigheid: verstoring en zelfs leeghalen van de
broedkasten. Toch lukte het bij één kerkuilenpaartje om jongen groot te brengen, dat hield de moed erin. Het moest toch een
keer gaan lukken in onze streek!
Tot drie weken terug … “Kom snel, er vliegen Kerkuilen rond!”. En ja zeker: er waren er vijf uitgevlogen, waarvan één
geringd en helaas twee door een Havik zijn gedood. Het speciale is dat deze kast hoog in een boom hangt en niet in een
schuur o.i.d. Dat werkt dus niet alleen in Groot-Brittannië, maar hier blijkbaar dus ook. Gisterochtend, dinsdag 6 augustus,
werd ik weer gebeld en ja hoor weer raak! Uit een broedkast in een stal vlogen vijf kuikens met pa en moe rap heen en weer.
Daar hebben wij staan kijken naar dit mooie schouwspel en getracht foto’s te maken. Dat was lastig in de donkere stal maar
we zijn er toch reuzeblij mee.
Dit nest is een eerste broedsel en dan te bedenken dat er in het hele land al ongelofelijk veel tweede broedsels zijn. Zelfs met
nesten van 6 tot 10 eieren, dankzij een uitstekend muizenjaar. Dit gebeurt o.a. in de Flevopolder, waar Allan Liose maar
liefst 300 broedkasten heeft hangen bij de boerenbedrijven.
En nu dus eindelijk ook in de omgeving van Noordwijk broedsucces!
Met dank aan Wil Tamis die helpt en ringt.

Dag en Nacht
foto’s: Mariska
de Graaff
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LiveAtlas: met vogelvrij tellen bijdragen aan de kennis over
Nederlandse vogels
Een vogeltelling doen als tussendoortje, tijdens een mooie wandeling bijvoorbeeld? LiveAtlas is het logische vervolg
op Sovon’s succesvolle Vogelatlas. Het nieuwe project bied je de kans om op laagdrempelige wijze deel te nemen aan
het in kaart brengen van de Nederlandse vogelwereld en die in je werkgebied. Die verandert immers voortdurend.
Maar het is ook een spannende en leerzame uitdaging voor jezelf! Het uitgangspunt: een lijstje bijhouden van alle
soorten die je ziet of hoort.
Je kunt zelf invulling geven aan hoe je dat het liefste doet. Een rondje door het park? Een vierkante kilometer systematisch
uitkammen? Alleen soorten aankruisen of ook individuen tellen? Kan allemaal. Met een complete lijst, ook wel streeplijst
genoemd, verzamel je veel waardevollere informatie dan enkel het vastleggen van losse waarnemingen of zeldzaamheden.
Streeplijsten worden wereldwijd daarom een steeds vaker gebruikt om informatie over vogels vast te leggen. Zo gebruiken
de Britten BirdTrack. In grote delen van Noord- en Zuid-Amerika, maar ook bijvoorbeeld in Spanje en Portugal, is eBird
populair in gebruik.
Wat maakt LiveAtlas leuk?
Door complete lijstjes bij te houden blijf je scherp in het veld. Daarnaast biedt het een goede manier om bijvoorbeeld een
lokale Avifauna te maken, omdat je met tellingen in km-hokken een heel werkgebied systematisch af kunt gaan. De lege
vlakken op de kaart op www.liveatlas.nl dagen je uit om ‘onderbevogelde’ stukken af te gaan. En ook in de beter
onderzochte gebieden is altijd wat te doen. Het project loopt immers jaarrond. Lijstjes geven je daarmee ook inzicht in de
trefkans van soorten door het jaar heen. Probeer in augustus bijvoorbeeld maar eens een Veldleeuwerik (of in sommige
gebieden, tegenwoordig, een Merel) tegen te komen. Of in januari een Witgatje… Alle lijsten bij elkaar leveren mooi (en
live) inzicht in de fenologie en trefkansen van soorten op. En leuke persoonlijke statistieken.
LiveAtlas is geen vervanger van bijvoorbeeld broedvogeltellingen en watervogeltellingen. Want we kunnen geen
(gebieds)trends berekenen met de lijstjes. Daarvoor blijven regelmatige bezoeken met een vaste aanpak nodig. Blijf dus
vooral je tellingen voor bijvoorbeeld MUS en het
Watervogelproject doen.
Drie ‘magische’ ingrediënten: telduur, afstand en volledigheid
Dankzij slechts drie ingrediënten van je telling: telduur, afgelegde
afstand en volledigheid, leg je al voldoende informatie vast. Zo
kunnen we met het aandeel lijsten waarop een soort staat de
trefkans per periode weergeven en ontstaat een fenologiegrafiek.
Kijk op de website voor mooie voorbeelden! Daarbij is het
belangrijk dat we weten dat je lijst compleet is, omdat deze anders
niet vergelijkbaar is met andere lijsten. Vergeet dus niet om ook
de talrijke soorten (en de exoten) mee te nemen! Ook zijn telduur
en afgelegde afstand belangrijk, omdat de kans dat je een soort
aantreft groter wordt naarmate je langer telt en een grotere afstand
aflegt. Een lijst van 5 minuten in de achtertuin is niet meteen
vergelijkbaar met een wandeling van 2 kilometer in 50 minuten.
Voor al deze factoren kunnen we wel corrigeren, omdat we de
drie ingrediënten hebben.
Figuur 1. LiveAtlas‐track in een
kilometerhok. Bij de meest waardevolle (en
interessante!) lijstjes worden alle habitats
bezocht om alle soorten en aantallen op te
pikken.

34

De Strandloper 51e jaargang nummer 3, september 2019

Voorbeelden van trefkansgrafieken.

Ik ben er wel maar je ziet me niet
Hoe gebruikt Sovon de gegevens nu? Een kijkje in de keuken. LiveAtlas helpt ons namelijk om meer te weten over de kans
dát je een vogel tegenkomt. In figuur 1 zie je een zogenaamde detectiecurve. Het aantal soorten (of individuen) neemt toe
naarmate je langer telt. Uiteindelijk vlakt de curve af omdat je alle soorten in het telgebied hebt waargenomen. De curve zal
er anders uitzien als je te maken hebt met in het oog springende en luidruchtige soort als Koolmees (welke snel wordt
waargenomen) of met een moeilijker waar te nemen en vaak stille soort als Appelvink (die pas bij het afvlakken van de
curve wordt gezien). Waarom is dit nu belangrijk? Ook al worden alle vogels bij een telling ingevoerd, toch kunnen er
soorten of individuen ontbreken, bijvoorbeeld doordat de weersomstandigheden matig waren, de waarnemer niet in goeden
doen was (verkoudheid of een kater) of er plotseling straaljagers over het bos vlogen. Om hiervoor te corrigeren, hanteren
we detectiecurves, waarbij we op basis van getelde tijd en soorten kunnen inschatten welke soorten gemist zijn bij het tellen.

Ik ben er niet maar je ziet me wel
Omgekeerd hebben we natuurlijk ook waarnemingen die wel zijn ingevoerd, maar die niet kloppen. Dit kan aan een
verkeerde soortherkenning of aan een invoerfoutje liggen. Voor LiveAtlas hebben we een mooie validatietool ontwikkeld,
waarbij we alle waarnemingen filteren op bijzonderheden. We letten op hoge aantallen, waarnemingen die buiten de
fenologie van een soort vallen en op het regionale voorkomen van soorten. Als we iets opvallends zien, nemen we even
contact op met de teller.

Doe mee!

Kans op

Haal meer uit je rondje vogels kijken en voer een LiveAtlas lijst in! Kijk op www.liveatlas.nl of ga naar LiveAtlas in de app
Avimap! Voor meer informatie, neem contact op met Paul van Els paul.vanels@sovon.nl of Albert de Jong
albert.dejong@sovon.nl.

Hoeveelheid
Figuur 2. Detectiecurve; naarmate er
meer tijd wordt geteld, neemt de kans om
een soort waar te nemen ook toe. Bij
lastige soorten is de curve minder steil dan
bij gemakkelijke soorten.

Grafiek 1 Aantal gemelde Nachtzwaluwen in de duinen. Bron: Sovon, André van
Kleunen. De groei is duidelijk herkenbaar met als laatste jaar 2019, totaal 42
meldingen.
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Bijzondere ontmoetingen in Noord-Zweden
Dineke Kistemaker en Kees Verweij
We hebben Zweden al menigmaal bezocht, maar telkens
weer komen we in gebieden, die voor ons nog nieuw zijn
en voor ons ook nog de nodige verrassingen bieden. Zo
bezochten we ditmaal een bergachtig gebied tegen de
Noorse grens even boven de helft van Zweden, gelegen in
de provincie Härjedalen. Het gebied staat bekend onder de
naam van de voornaamste plaats Funäsdalen. Door dit
gebied loopt de hoogst gelegen weg van Zweden, die hier
en daar een hoogte van boven de 1000 meter heeft. Het
voordeel hiervan is, dat je hier boven de boomgrens zit en
daarmee een wijds uitzicht hebt over de hoge vlakten. Het
is behoorlijk onherbergzaam, maar juist door het
bijzondere karakter van de omgeving heeft men de kans
een aantal bijzondere zoogdieren en vogels te zien. Maar
voordat we dit gebied bereikten zijn we eerst nog even
langs de plek gegaan, waar we voorheen de Laplanduil
prachtig hadden gezien, even voorbij Västeras. De eerste
avond was het meteen raak, maar tot onze verbazing zagen
we niet de Laplanduil, maar de Oeraluil. Omstanders
zeiden tegen ons, dat even verderop een deel van het bos
was gekapt i.v.m. het optreden van een bepaalde boktor.
Dat was juist het jachtgebied van deze Oeraluil. Vandaar,
dat hij het jachtgebied van de Laplanduil is
binnengedrongen. Hij liet zich even prachtig zien. Op het
eerste gezicht heeft hij iets van een Bosuil, maar zijn
“gezicht” is duidelijk veel scherper getekend. Na deze
verrassing kwam toch ook even later onze Laplanduil
opdagen. Even verder onderweg kwamen we langs een
meertje, waar zowaar vlakbij een Kraanvogel zat te
broeden. We dachten eerst een paar Groenpootruiters te
zien, maar opeens kwam er achter een struikje een kop van
een Kraanvogel tevoorschijn. Even later liep hij vlak in de
buurt te foerageren en toen zagen we het nest, waarin
enkele grote eieren lagen.
Kraanvogels zijn erg schuw en daarom gingen we er maar
snel vandoor. De tweede plek, die we al eens eerder
hadden bezocht bestond uit de zg. Knudhödjmossen, vlak
in de buurt van Hallefors. Ook hier lieten de
Roodkeelduikers zich weer bijzonder mooi en vlakbij zien.
Hierna werd helaas het weer slechter en kouder, zodat we
besloten eerst naar een wat noordelijker gelegen gebied te
gaan, waarvan wij hoopten, dat door de lagere ligging de

temperatuur wat aangenamer zou zijn. Het ging hierbij om
de omgeving van Storlien aan de Noorse grens, het
Annsjömeer en de bergen van Handöl. Het meer van
Annsjö kan men voor een groot gedeelte langs de oever

Goudplevier ‐ foto: DK

bewandelen. Hier en daar kwam de fluittoon van de
Goudplevier ons al tegemoet.
Op een plasje langs het pad kwamen we al de eerste
Bosruiters tegen. Even verderop stond een aantal
Kemphanen, waarbij de mannetjes met witte en roodbruine
kragen prachtig getooid waren. Daar dansten ze om enkele
vrouwtjes heen ten teken, dat ze graag een
huwelijksaanzoek wilden doen. Een prachtig tafereel, dat
in ons land nog maar zelden is waar te nemen. Wilde
Zwanen zijn in Zweden niet zeldzaam en ook hier waren
ze met enkele paren vertegenwoordigd. In tegenstelling tot
onze Knobbelzwaan kunnen zij een krachtige melodieuze
roep voortbrengen. In de winter kun je ze soms ook in de
Amsterdamse Waterleidingduinen horen. Deze omgeving
vormt ook het broedgebied van de Regenwulp, die een
geheel ander geluid voortbrengt dan dat van onze
inheemse Wulp. Het klinkt als een luid bie-bie-bie-bie. Het
grensplaatsje Storlien, een stukje verderop tegen de Noorse
grens, bood op enkele plekken bijzondere waarnemingen.
Zo zagen we op een klein plasje een paartje Grauwe
Franjepoten driftig naar voedsel zoeken. Even verderop op
een grote plas kregen we enkele Kuifduikers in het oog.
Rond deze plas zaten nog enkele Roodgesterde
Blauwborsten te zingen. Deze vogel lijkt sprekend op onze

Kraanvogel op nest ‐ foto: DK
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Witgesterde Blauwborst, maar zoals de namen het al
zeggen verschillen zij alleen door hun kleur op de borst.
Onze Blauwborst broedt bij voorkeur in laaggelegen
rietmoerassen, terwijl de noordelijke vorm slechts te
vinden is op grote hoogte tussen de toendrabosjes. Een
Keep in zomerkleed liet zijn wat eentonige liedje horen.
Sijzen zaten er op verschillende plekken en in een van de
boompjes zaten zowaar enkele Barmsijzen te zingen. Een
bijzondere ontmoeting vormden de Sneeuwhazen, die
regelmatig kleine paadjes overstaken. Ze waren al een
beetje bruingekleurd, maar hun staart, oren en onderbuik
waren nog duidelijk wit. Op een nabijgelegen hoge heuvel,
zo hadden wij gehoord, zou de balts van de Poelsnip te
zien zijn. Na een stevige klim kwamen we bovenop de
heuvel, maar helaas, geen Poelsnip te zien. Dit was
kennelijk te wijten aan de gure koude wind bovenop de

toendra te lijken. Juist op deze toendra werden we
regelmatig verrast door het gefluit van de vele
Goudplevieren, die zich met hun diepzwarte borst, hun
zomerkleed, zo nu en dan goed lieten bekijken. Vanuit de
camping zijn we verschillende malen naar boven gegaan
en op een van de volgende tochten zagen we verschillende
gorzen dicht tegen de weg aan lopen. Zo leken erg op
Rietgorzen, maar bij een nadere kennismaking bleek het
om IJsgorzen te gaan. De koptekening is duidelijk anders
en het zwart bij de mannetjes loopt wat verder door. Enige
verwarring kan optreden bij het zien van Bosgorzen, maar
deze komen op deze hoogte niet meer voor. Hier en daar
lagen ook nog behoorlijke sneeuwduinen. Het grappige
was, dat we verschillende malen op deze en wat kleinere
sneeuwhopen Moerassneeuwhoenders zagen zitten, soms
heel dichtbij. Langs deze sneeuwduinen liepen ook voor
ons oude bekenden. Het bleek om Bonte Strandlopers te

Moeras Sneeuwhoen; snel naar de overkant rennend ‐ foto: DK

IJsgors ‐ foto:DK

vlakte. Hierna reden we weer een stukje terug en sloegen
op een gegeven moment af in de richting van Handöl en
het wintersportcentrum Storulvans. Onderweg maakten we
voor het eerst kennis met enkele Moerassneeuwhoenders,
die een stukje van de weg af in het veld zaten. Een ervan
maakte en doordringend kekkerend geluid. Plotseling
kwam er een langs de weg zitten met de bedoeling deze
over te steken. Eigenlijk durfde hij dat niet vanwege onze
aanwezigheid, maar ineens rende hij met een omlaag
gebogen strakke nek snel de weg over. Een prachtig
gezicht, dat we nog precies op tijd met onze camera
konden vastleggen. Op de terugweg zagen we een Poolvos
de weg oversteken. Hij was helaas erg snel, zodat we niet
de kans kregen een plaatje van hem te maken. Een leuk
gezicht, een vos, die nog voor een deel wit gevlekt was.
Inmiddels was het weer wat opgeknapt en zo gingen we
toch naar het gebied rond Funäsdalen. Even buiten het
plaatsje Funäsdalen konden we terecht op een camping,
die niet zover van de grote hoogvlakte, Flatruet genaamd,
was verwijderd. Juist op deze hoogvlakte waren
vogelsoorten te zien, die verder in Zweden niet of
nauwelijks te zien zijn. Zo hoorden we bij onze eerste
tocht naar boven wederom het gekekker van de
Moerassneeuwhoenders en even later zagen we er twee de
weg oversteken. Helaas lukte het ons toen niet om ze mooi
te fotograferen. Wat we wel mooi konden fotograferen,
waren enkele Kraanvogels, die tussen de sneeuwhopen in
het veld liepen te foerageren. Zo langzamerhand kwamen
we steeds hoger en het landschap begon op een grote kale

gaan, wat we in eerste instantie totaal niet hadden
verwacht. We kennen ze in Nederland van de stranden en
dan voornamelijk in het waddengebied. Maar nu kregen
we ze eens een keer te zien in hun broedgebied, hoog in de
kale bergen in het binnenland. Dat gold ook een beetje
voor de Bontbekplevier, die ook hier tot broeden komt en
niet alleen in het laagland zoals in Nederland. Een volgend
hoogtepunt was een groepje Morinelplevieren, dat rustig
liep te foerageren tussen de sneeuwduinen. Het was voor
ons wel een bijzonder gebeuren, ondanks het feit, dat we

Sneeuwduinen ‐ foto: DK

even later een melding kregen, dat er ook een groepje
Morinelplevieren was waargenomen in de Limburg
Stirumvallei, thuis in Noordwijk. Maar Ja, daar waren ze
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slechts op doorreis, maar hier, zo’n 2500 kilometer verder,
zijn ze thuis in hun broedgebied en zijn ze in hun
zomerkleed op z’n mooist. Tussen al deze vogels liepen
verschillende groepjes Rendieren, die kennelijk daar
thuishoorden, want een stuk verderop lag een grote kraal,
waar de Rendieren op gezette tijden door de Lappen
worden verzameld. Op een van onze terugtochten zagen
we plotseling aan de linkerkant van de weg twee
Auerhanen zitten. Hoewel Auerhoenders in grote delen
van heel Zweden voorkomen, zijn ze toch moeilijk in
beeld te krijgen en dat geldt dan vooral voor de mannetjes.
We probeerden een leuke foto van hen te maken, maar dat

Auwerhaan als klap op de vuurpijl ‐ foto:DK

mislukte helaas, want het begon ineens keihard te regenen.
Door de ruit van de auto viel niet meer te fotograferen en
toen we het daarna buiten probeerden liepen ze direct het
bos in. De volgende dag zagen we daar in de buurt
nog een vrouwtje Auerhoen opvliegen, die was
opgeschrikt door een tegemoetkomende
vrachtwagen. Wat we daar nog wel goed konden
waarnemen was een Eland, die tussen de bomen
ons stond te begluren. Een leuk gezicht, dat we wel
konden fotograferen. Ondanks het feit, dat we
behoorlijk veel vogels hadden gezien, konden we
door de ijzige wind en de vele sneeuw niet alle
voorkomende soorten bekijken. Vooral de sneeuw
belette ons vaak het terrein in te trekken.
Na zo’n week in dit gebied trokken we weer naar
het zuiden in de richting van Idre, een plaatsje in
het noorden van de provincie Dalarna. Daar in de
buurt ligt het grote natuurreservaat Fulufjället, waar
we in het verleden verschillende leuke
waarnemingen hebben gedaan, zoals Sperweruilen,
Taigagaaien, Kruisbekken, Beflijsters e.d. Ditmaal
hadden we iets minder geluk. Volgens de mensen
in het bezoekerscentrum was dit te wijten aan het

ontbreken van voldoende knaagdieren. De Giervalk had dit
jaar niet meer gebroed en dat gold ook voor de
Sperweruilen. Enkele Taigagaaien zaten vlak bij het
bezoekerscentrum, waar ze werden gelokt met stukjes
knakworst, een vermakelijk gezicht. Op een gegeven
moment kregen twee Taigagaaien flink ruzie en begonnen
elkaar stevig aan te vallen. Ineens lagen zij allebei als dood
op de grond. Dit duurde enkele minuten en verschillende
bezoekers stonden er verslagen bij te kijken. Maar ineens
sprongen ze snel omhoog en begon de ruzie opnieuw. Een
dergelijk gedrag hebben we nog nooit meegemaakt.
Verder zagen we in de buurt een Visarend op zijn nest
zitten. Toch hadden we nog een grote verrassing, want
toen we weer eens naar onze camping terugreden zagen we
plotseling twee grote Auerhanen langs de kant van de weg
zitten. Nu was het mooi helder weer en Dineke sloop
voorzichtig uit de auto en wist een van deze Auerhanen op
de foto te zetten. Ze was dolgelukkig, want na vele
bezoeken aan Zweden was het tot dusverre niet gelukt om
Auerhanen zo mooi te zien te krijgen. Ze zijn bovendien
behoorlijk groot, bijna zo groot als een Kalkoen. De
andere Auerhaan was direct het bos ingelopen. Het
resultaat wordt hierbij afgebeeld.
Zo hebben we in de noordelijke helft van Zweden beslist
aardige waarnemingen gedaan al hadden we misschien
gehoopt op een paar soorten meer als de Sperweruil, de
Dwerguil, de Sneeuwgors en de Beflijster. Het lag
misschien ook een beetje aan het weer, want bovenop de
vlakte was het soms bitterkoud met een ijzige wind. Op
een gegeven moment keken we uit de caravan naar buiten
en tot onze verbazing had het eind mei zelfs 10 cm
gesneeuwd. Onze auto was ook onder een dik sneeuwdek
verdwenen. Niettemin was het landschap vaak
adembenemend, zeker tegen het middernachtelijk uur.
Meer naar het zuiden werd het weer beter en dat maakte
ook weer een hoop goed.

Taigagaai met stukje worst ‐ foto: DK
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Waarnemingen april, mei, juni 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.

Pleisterende Morinelplevieren
Willem Baalbergen deed in de vorige Strandloper
verslag van zijn ontmoeting met de
Morinelplevieren in de Van Limburg Stirumvallei
in de AWD. Van 15 t/m 22 mei verbleven ze hier,
een man en een vrouw. Een groot aantal
waarnemers greep de kans om de vogels van
dichtbij te zien. Bij Morinelplevieren is dat letterlijk
van dichtbij. Ze staan er om bekend dat ze zich tot
korte afstand laten benaderen. Dit wellicht omdat ze
in hun broedgebied op de ‘fjell’ in Scandinavië
weinig mensen tegen komen. Zoals Willem
Baalbergen signaleerde staat de aanwezigheid van
de vogels hier niet op zich. Het is nu het vierde jaar
op rij dat hier Morinelplevieren neerstrijken en
verblijven. In 2016 (groepje van 5), 2017 (3) en
2018 (2) ging het steeds om een waarneming op één
dag. Dit jaar zaten ze er een ruime week. Misschien
Morinelplevier 21 mei 2019 Amsterdamse Waterleidingduinen ‐ Van
kwam dat ook omdat er veel vogelaars op
Limburg Stirumvallei‐zuid © Jan Hendriks
afkwamen. In andere jaren zijn ze wellicht ook wel
langer gebleven, maar viel dat niet op bij afwezigheid van waarnemers. In 2017 was de waarneming van 12 april (ook van
Willem Baalbergen). In 2016 en 2018 ging het respectievelijk om 18 en 19 mei. Er lijkt zich een patroon af te tekenen. De
bekende vaste pleisterplaatsen in het voorjaar zijn Texel en het Lauwersmeer. Aantallen kunnen daar oplopen tot 20-30
vogels. Dat begint eind april, met de piek in eerste helft van mei. Na de derde week van mei zijn de vogels abrupt
verdwenen en weg getrokken naar hun broedgebied. De Morinelplevieren in de Van Limburg Stirumvallei lijken in
datzelfde patroon te vallen. Het moment dat ze vertrokken waren komt overeen met het vertrek van de Texelse vogels. Gaat
de Van Limburg Stirumvallei wellicht een vaste pleisterplaats worden voor Morinelplevier tijdens de voorjaarstrek? Alle
reden om de plek in mei volgend jaar weer goed in de gaten te houden.

Invasie van Distelvlinders
Ze waren moeilijk te missen. De Distelvlinders
beleefden dit jaar een invasiejaar. Met de warme
zuidoostelijke stroming die vanaf 8 juni inzette
bereikten grote aantallen Distelvlinders ons land.
Vooral in de laatste week van juni waren ze talrijk.
Op 23 juni trokken er bijvoorbeeld 22 langs in de
Hogeveense Polder (RR) en 15 over de AWD
(AMo). De Distelvlinder is een trekvlinder. In
Noord-Amerika werd hij voorheen ‘kosmopoliet’
genoemd, want het is één van de meest wijd
verbreide vlinders. Hij heeft een bijzonder
trekgedrag en is eigenlijk altijd op pad. De vlinders
die we hier zien zijn de nakomelingen van vlinders
die in de winter hun reis begonnen in de Afrikaanse
Sahel. De eerste generatie vliegt over de Sahara
naar Noord-Afrika. Daar planten ze zich voort en de
tweede generatie vliegt over de Middellandse Zee
naar Zuid-Europa. Daar kruipt weer een nieuwe
Distelvlinder – 23 juni 2019 Amsterdamse Waterleidingduinen – Pindabergje
generatie uit het ei en zet koers richting Noordwest© Annelies Moolenaar
Europa. Afhankelijk van de weersomstandigheden
arriveren die dan vanaf begin mei in Nederland. De grote golf kwam dit jaar later. Het koude weer in mei en de
aanhoudende noordenwind deed de vlinders uitwijken naar een meer oostelijke koers. Ze kwamen in Zweden terecht. Met
het inzetten van de warme periode vanaf begin juni verzeilden deze vlinders alsnog in Nederland. Vanwege de lange reis die
ze achter de rug hadden zagen ze er gehavend en versleten uit. Desondanks zullen ze hier weer hun eieren afgezet hebben en
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zal de nieuwe generatie weer op pad gaan, nu weer terug naar het zuiden. De Distelvlinder overwintert namelijk niet bij ons.
In het voorjaar zijn de trekkende vlinders goed te zien omdat ze laag vliegen. De terugtocht lijkt vooral op grote hoogte
plaats te vinden. Volgende winter start dan weer een estafette van generaties en kunnen ze ons land opnieuw bereiken als
het weer gunstig is.

Schaarse broedvogels in ons waarnemingsgebied
Nadat vorig jaar de Kluut zich had gemeld als nieuwe broedvogel, was er dit jaar weer een nieuwe spectaculaire vestiging.
In Offem deed een paar Lepelaars een broedpoging. Hein Verkade heeft hier in de vorige Strandloper verslag van gedaan.
Na het laatste broedgeval in 1958 lijkt er een hervestiging van de Nachtzwaluw aan de gang. Het laatste broedgeval was in
1958. Na het broedseizoen volgt naar verwachting meer informatie over deze bijzondere ontwikkeling. Het Ooievaar paar
broedde weer met succes in de Bronsgeest. Minimaal één van de partners was nieuw, want de geringde ouder ontbrak.
Slechtvalken breiden zich uit in Nederland en zijn tegenwoordig in het hele broedseizoen in ons waarnemingsgebied te
zien. Maar zekerheid over broeden blijft uit. Eén paar hield zich op rond de toren van Nora in De Blink, een ander had
Katwijk-Noord en mogelijk ook Polder Hoogeweg als vaste actieradius. Het was vermoedelijk dit paar dat in Katwijk aan
Zee rond de toren van de Nieuwe Kerk rondhing. Hoewel telgegevens ontbreken lijken de Torenvalken in ons
waarnemingsgebied weer in de lift te zitten. Met name in het bollengebied zaten meerdere paren. Net als vorig jaar zwierven
er weer Bruine Kiekendieven door het bollengebied. Ging het vorig jaar om een onvolwassen man en een onvolwassen
vrouw, dit jaar was er een volwassen man die zich vooral ophield in de Zilkerpolder en Hogeveense Polder. Op 29 mei liet
deze zelfs een baltsvlucht zien (RJ). Elders broedt de Bruine Kiekendief in open akkerland. Zou deze soort zich in of rond
de bollenvelden kunnen vestigen? De Oeverzwaluw is inmiddels een vaste broedvogel geworden die zich opportunistisch
weet te vestigen waar lang genoeg zandhopen aanwezig zijn. Dat kunnen ook kleinere zandhopen in bollenland zijn, waar
een enkel paar een plek kan vinden. Dit jaar bood een grote zandhoop op het bouwterrein van Offem-Zuid de kans voor de
vestiging van een flinke kolonie, met c. 35 paar (MWi). De Engelse Kwikstaart houdt stand in het bollenland, met op de
vaste locaties dit jaar 8 territoria. Bij vier hiervan ging het om hybride vogels vanuit kruisingen met Gele Kwikstaart. De
Grauwe Gans heeft zich nog relatief vrij recent in ons waarnemingsgebied gevestigd. Maar inmiddels lijkt hij zo gewoon
dat er nauwelijks waarnemingen van broedgevallen worden doorgegeven. De aanwezigheid van bijvoorbeeld een paar met
jongen op het bedrijventerrein ’s-Gravendijck doet vermoeden dat hij in ons waarnemingsgebied net als elders in Nederland
de bebouwde kom aan het koloniseren is. De Zomertaling is nog steeds aanwezig als broedvogel in ons
waarnemingsgebied, getuige een waarneming begin juni in de Elsgeesterpolder (RG). Intrigerend is dat er op vier plekken
weer hanen van de Fazanten zijn gehoord: in de AWD Starrenbroek, Noordduinen bij Noordwijkse Golfclub, de
Coepelduynen en Nieuw-Leeuwenhorst (JP ea). Staan we aan de vooravond van een hervestiging, of zwerven er alleen één
of meer solitaire hanen rond? Nachtelijke luistersessies laten zien dat Houtsnippen niet meer alleen in de zuidelijke AWD
rond het Paardenkerkhof en Sasbergen zitten. Langs de bosrand van de Noordwijkse Golfclub tot de Malotedel bleken begin
juni zo’n 4 baltsende Houtsnippen aanwezig (CZ ea). De Appelvink heeft zich stevig gevestigd met waarnemingen in het
broedseizoen langs de hele binnenduinrand van Langeveld tot Noordwijk, op Klein-Leeuwenhorst (CZ) en Offem (HV). De
Spotvogel dook dit jaar op meerdere plekken op. Een zingende vogel op de St Bavo liet zich goed bekijken. Daarnaast zaten
er territoria in de Hogeveense Polder (2 JDu PS) en in de AWD bij De Zilk (AMo). Er zaten op minimaal 5 plekken
Grauwe Vliegenvangers, in de AWD, de binnenduinrand Langeveld en Nieuw-Leeuwenhorst (MK ea). In Schrama in de
AWD en bij de Noordwijkse Golfclub bleven Fluiters tot ver in het seizoen zingen. Ook in het Langeveld en het
Achterhaasveld waren ze (kort) te horen. Duidelijkheid over broeden was er niet. Bijzonder was het territorium van een
Vuurgoudhaan bij de Noordwijkse Golfclub die daar tot 2 juni gehoord werd (JF JP).

Maandoverzicht
april
April was een zonnige maand. Het weerbeeld was over de maand wisselend. Warme, zonnige dagen wisselden af met
koudere wanneer de wind naar het noordoosten ging. Na een zachte start was het met de noordoostenwind tot het
midden van de maand koud. Vanaf halverwege de maand draaide de wind meer naar zuidoost en was er een lange
periode met warme dagen.

Draaihals 24 april 2019 Amsterdamse Waterleidingduinen ‐ Haasveld
© Wim Tange
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De eerste Nachtegaal was vroeg en zong op 6
april in het Achterhaasveld in de AWD (AMo). Al
op 7 april was de eerste Koekoek te horen in de
AWD (MK). Op 8 april verbleef er een Raaf
(MM). Een Draaihals foerageerde op 24 april in
het Haasveld in de AWD (WT). De eerste
Boomvalk verscheen daar op 30 april (JW).
De arriverende zomergasten volgden zich in rap
tempo op, met de eerste Boompieper op 2 april
(AH), Gele Kwikstaart op 5 april (CZ)
Huiszwaluw op 12 april (PS), Braamsluiper en
Grasmus 15 april (JH), Tuinfluiter 22 april (SP)
en als hekkesluiter Kleine Karekiet op 28 april
(AM).
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De eerste Gierzwaluw vloog op 15 april over Sollasi (RJ),
maar verschenen nog niet voor het einde van de maand boven
de dorpen. Op 6 april trok een Rode Wouw over Rijnsoever
Katwijk (PD). De volgende dag vlogen daar 2 Kraanvogels
over (PS), gevolgd door één op 16 april (WBo JB). Op 16 en
24 april passeerde er een Velduil over de Coepelduynen
(JHa) en de Noordduinen (RG). Met de zuidoostelijke
stroming vanaf het midden van de maand kwam er goede trek
van roofvogels op gang. Op 15 april trok een man
Steppekiekendief over de Coepelduynen (JHa). Op 16 april
passeerde de eerste Zwarte Wouw (JHa).De grootste golf
kwam van 22-24 april met achtereenvolgens 5, 1 en 3 Zwarte
Wouwen op deze drie dagen (JD ea). Ook passeerden op 22
Braamsluiper 2 mei 2019 Katwijk aan Zee ‐ De Puinhoop
april 2 Rode Wouwen, 2 Visarenden en de nodige Bruine
© Wijndeldt Boelema
Kiekendieven (PS ea). Op 23 april liep een groep van maar
liefst 30 Ooievaars in de Elsgeesterpolder (RG). Ook langs de zeetrekpost passeerden regelmatig roofvogels, waaronder
een Blauwe Kiekendief op 23 en 24 april en een Visarend op 23 april (JD). De eerste Grote Stern voor de zeetrekpost was
uitzonderlijk laat op 13 april (JD). Grote groepen Brandganzen passeerden op 17 en 18 april met 2460 en 1867 vogels (JD).
Op 20 april piekte de doortrek van
Dwergmeeuwen met 1835 vogels (JD). Op 22
april vloog de laatste Grote Zilverreiger van het
voorjaar langs (JD). In Polder Hoogeweg verbleef
op 12 en 14 april een man Pijlstaart (PS). Ook
voor trekkende zangvogels was de
zuidoostenwind rond 20 april gunstig Over de
Noorzijderpolder vloog op 18 april een
Roodkeelpieper (RG). Er was een doortrekgolfje
van Engelse Kwikstaarten met 4 in het
Langeveld op 19 april (JS). Paapjes trokken door
tussen 20 en 22 april, met 1-2 vogels in de AWD
(HL ea) en in Polder Hoogeweg (PS). Ook was
deze periode goed voor Beflijsters, met 5 in de
Coepelduynen op 20 april (WBo) en 6 in de AWD
Van Limburg Stirumvallei op 22 april (JK). In
Rijnsoever zat op 26 en 27 april een man Bonte
Vliegenvanger (JV ea). Op 28 april zong er een
Fluiter in het de binnenduinrand van het
Langeveld en in Nieuw-Leeuwenhorst (AM).
Op 22 april was een Grote Vos aanwezig in de
binnenduinrand van de Coepelduynen (GB). Deze
vlinder was dit jaar opvallend talrijk in Nederland
en plantte zich voor het eerst sinds 30 jaar weer
voort in ons land. Het Oranjetipje had een goed
jaar en werd van 16 t/m 22 april op meerdere
plekken in de binnenduinrand van de
Noordduinen en de AWD gezien (CZ ea).

Fluiter 31 mei 2019Amsterdamse Waterleidingduinen ‐ Achterhaasveld
© Marc Kolkman

mei
De maand mei was relatief koel en brak de lange reeks van maanden met relatief hoge temperatuur. Met een
aanhoudende noordelijke stroming begon de maand koel en licht wisselvallig. Vanaf de 10e werd het met een
noordoostelijke stroming zonnig en droog, zodat de mei uiteindelijk opnieuw als droge maand uit de bus kwam. Pas in
de tweede helft van de maand liepen de temperaturen wat op.
De laatste Beflijster van het voorjaar liep op 2 mei in de Noordduinen (RG). Op 3 mei vloog een Kwartel op uit een
bollenveld in Polder Hoogeweg (PS). Die dag vlogen er een Visarend en een Rode Wouw over Sollasi (RJ) en op 8 mei
over Rijnsoever Katwijk (AMe). Op 8 mei waren er 4 Zwartkopmeeuwen aanwezig in de Hogeveense Polder (RG). Op 18
mei liet de eerste Bosrietzanger zich horen in de Noordduinen bij de Noordwijkse Golfclub (JF). Dat was ook de eerste dag
voor de Spotvogel die zong in het Middengebied (CZ) en in de binnenduinrand van Langeveld (HN). Tussen 12 en 18 mei
was er doortrek van Wielewalen. Op 12 mei zong er één in de binnenduinrand Langeveld (JZ LS), op 14 mei in het
Vogelenveld van AWD (JZ) en op 18 mei in Rijnsoever Katwijk (AM JHa). In het Langeveld was die dag zelfs een paar
aanwezig (HB). Op 17 mei dook een man Gekraagde Roodstaart op in een tuin langs de Leeuwenhorstlaan in Boerenburg
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(FS). Op 18 mei vloog nog een vrouw Smelleken over de Coepelduynen (CZ). In de AWD trok het Weitje van de Blauwe
Paal doortrekkende steltlopers aan, zoals een Kemphaan op 18 mei (MK) en 3 Groenpootruiters op 20 mei. Ook liepen er
die dag 8 Kleine Plevieren (NR). Van 15 t/m 22 mei pleisterden 2 Morinelplevieren in de Van Limburg Stirumvalllei in de
AWD (WB ea). Een Kruisbek vloog over AWD op 24 mei (AMo). De laatste doortrekkende Tapuit zat op 26 mei in de
Coepelduynen (GB). Op 31 mei vlogen 6 Kleine Barmsijzen over de AWD bij De Zilk (MK).
Op 7 mei fladderde een Oranjetipje door Boerenburg (JH). Langs de Langevelderslag liep op 18 mei een Wezel met een
jong (RRo)
juni
De maand juni was de warmste sinds 1901. De maand begon al meteen met hoge temperaturen.. Daarna kwam de
wind een aantal dagen in de westhoek te zitten met normale temperaturen. Vanaf 8 juni startte een serie warme dagen,
af en toe even afgewisseld met een storing en onweersbuien. Op 22 juni was er harde wind uit het noordwesten met
windkracht 7.

Bruine eikenpage 30 juni 201Noordwijk ‐ Noordduinen ‐
Noordwijkse Golfclub © Erik Verlind

Over Sollasi vloog op 1 juni een Wespendief (RJ). Op 2 juni vloog een
Zwarte Wouw over strand naar noordoost (BB). Langs de zeetrekpost
vloog een Kleine Zilverreiger (JD) en over ’s-Gravendijck een
Bijeneter (GJ). Op 6 juni vloog een Kluut over Noordwijkerhout
(SW). Langs de zeetrekhut passeerde op 7 juni een Drieteenmeeuw
(JD). Een Noordse Stormvogel vloog op 21 juni hoog over strand
(PS). Op 10 juni vloog een Grote Gele Kwikstaart over de
Coepelduynen (JHa). In de AWD waren 13 juni alweer de eerste 2
Witgatten aanwezig in De Wouwen (AMo). Op 25 juni riep een
Kwartel in de Luchter Zeeduinen (ME ea). Op 30 juni vlogen er 4
Zwartkopmeeuwen langs de zeetrekhut (JD) en waren er 4
tweedejaars aanwezig bij de Binnenwatering (AM).
Vanaf 20 juni vlogen bij de Noordwijkse Golfclub weer Bruine
Eikenpages, met een maximum van 8 (CZ ea). De vestiging vorig jaar
lijkt dus door te zetten. Op 9 en op 15 juni vloog er een
Duinparelmoervlinder in de AWD omgeving Pindabergje / Luchter
Zeeduinen (AT EM). Met de zuidoostenwind bereikte de Zadellibel dit
jaar ons land. Op 22 juni vloog er één in de Zwetterpolder (RR). Vanuit
de populatie in de AWD bereikte op 28 juni een Zuidelijke
Keizerlibel het Kachelduin in de Noordduinen (CZ). Een Vuurlibel
was op 29 juni aanwezig in de AWD in het Achterhaasveld (JW). Met
het warme weer doken er vanaf 8 juni op veel plekken Zwervende
Heidelibellen op, o.a. AWD, Noordduinen, Coepelduynen,
Middengebied en Zwetterpolder (JW ea). Op 17 juni zaten er 3 jonge
Boommarters bij de Duindamseslag (MV). In de AWD bij de Zilk liep
op 23 juni een familie met 3 jonge Bunzings (FN).
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AMe
AMo
AT
BB
CZ
FS
FN
GB
GJ
GM

Arjan de Heer
Annelies Marijnis
Arnold Meijer
Annelies Molenaar
Arie Twigt
Bas van der Burg
Casper Zuyderduyn
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Gijsbert van der Bent
Gertjan de Jong
Gerard en Marijk
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HL
HN
HV
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JD
JDo
JF
JH
JHa
JK
JP

Han Blankert
Hugo Langezaal
G
Hans de Nobel
Hein Verkade
Joost Bouwmeester
Jelle van Dijk
Joris van Duivenvoorden
Jaap Faber
Jan Hendriks
Joël Haasnoot
Joep Kouwenhoven
Johan Passchier

JS
JV
JW
JZ
LS
ME
MK
MM
MV
MWi
NR

Joost van der
Joas de Vreugd
Jan Wierda
Jos Zonneveld
Leo Schaap
Mary van der Es
Marc Kolkman
Maud Mommers
M. van der Veen
Menco Wiersema
Nico Rensen
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RJ
RG
RR
RRo
SP
SW
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WBo
WT

Peter van Duijn
Peter Spierenburg
Rob Jansson
Reinder Genuït
René van Rossum
Rutger Rodscheid
R
d Pekel
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Sven
Sjaak Weijers
Willem Baalbergen
Wijndeldt Boelema
Wim Tange
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