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Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Het Jan Verwey Natuurcentrum is gevestigd in de bibliotheek van Noordwijk, Zilverschoon 20, 2201 SX 
Noordwijk. Onze uitgebreide natuurbibliotheek, die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe uitgaven, heeft hier 
ook een plaats gekregen. Informatie over de natuur in en rond Noordwijk wordt gegeven met behulp van 
informatiepanelen en informatieve stands.  
Voor groepsbezoek (schoolklassen en dergelijke) is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: 
janverweycentrum@strandloper.nl 
Het Natuurcentrum is verder geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van de maand tussen 
10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de activiteitenagenda. 
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Bij de voorplaat: 
 
Kramsvogel 
Foto: Piet Broekhof 
 
In Noordwijk is de Kramsvogel altijd een wintergast geweest. Dat 
ligt anders in onze oostelijke provincies waar Kramsvogels tot het 
eind van de vorige eeuw ook broedden. Dit waren vogels van de 
Midden-Europese populatie die nu sterk is gekrompen. 
Bij ons verschijnen de eerste Kramsvogels doorgaans eind 
september of begin oktober. De grote bulk vanuit Scandinavië 
komt echter pas eind oktober en begin november deze kant op. 
Vrijwel ieder jaar zijn er in deze periode enkele dagen met 
tienduizenden vogels die ons vanuit Noorwegen en Zweden over 
de Noordzee bereiken. Hoe massaal deze trek kan zijn, bleek op 
28 en 29 oktober van dit jaar toen waarnemers op telpost.De 
Vulkaan bij Kijkduin in 13 uur tellen zo’n 200.000 Kramsvogels 
telden, een landelijk record. 
In onze omgeving zien we Kramsvogels vooral in de duinen waar 
ze zich te goed doen aan de bessen van Duindoorns, zoals te zien 
is op de foto genomen in de Zeereep. Verder foerageren 
Kramsvogels graag in grasland omringd door houtwallen zoals 
Oud-Leeuwenhorst. Pas als er een flink pak sneeuw is gevallen, 
verschijnen Kramsvogels ook op voedertafels in de dorpen. 
Jelle van Dijk 
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Activiteitenagenda 

Inloopochtenden 2019-2020   
Zaterdag 7 december 10.00 – 12.00 uur   
Zaterdag 4 januari 10.00 – 12.00 uur   
Zaterdag 1 februari 10.00 – 12.00 uur  
Zaterdag 7 maart  10.00 – 12.00 uur  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 5 januari 2020                 
Tijd: 16.00 – 18.00 uur   
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20    
 

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. 
 
Jeugdinloopmiddag 
Er is drie maal per jaar op een  zaterdag een inloopmiddag 
voor de jeugd. Aankondiging hiervan wordt gedaan in de 
plaatselijke kranten, op de website en op Facebook. 
 

Uilenballen uitpluizen   
Zaterdag 18 januari 2020  
Tijd: 13.30 - 14.45 uur   Plaats:Jan Verwey 
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk. 
Een hongerige uil schrokt zijn prooi met huid en haar naar 
binnen. Van alles wat zijn maag niet kan verteren, zoals 
botjes en haren, maakt hij een braakbal. Als je zo’n bal 
uitpluist, kom je al snel de botjes van een muis tegen. Wie 
vindt een schedeltje? Wie twee of misschien drie? Tot slot 
plak je de botjes op een kaart om thuis te laten zien. 

Sterrenwacht Foucault De Zilk   
Vrijdag 7 februari 2020 – bij bewolking: zaterdag 8 
februari 
Vertrek om 18:45 uur vanaf het Jan Verwey 
Natuurcentrum -  terug om omstreeks 20:30 uur. 
In De Zilk bezoeken wij sterrenwacht Foucault. IJsbrand 
en Henny van Straalen laten ons d.m.v. een planetarium en 
een imposante sterrenkijker kennis maken met het heelal. 
De maan, Venus en Orion zijn deze avond goed zichtbaar. 
Uiteraard hopen wij op een heldere hemel, maar mocht het 
toch bewolkt zijn, dan komt de beeldpresentatie goed van 
pas. 
 

Natuur rondom Noordwijk  
Zaterdag 14 maart 2020 
Tijd:  13.30 – 14.45 uur   Plaats: Jan Verwey 
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk. 
In het Natuurcentrum zijn prachtige vitrines met 
verschillende landschappen van de Noordwijkse 
omgeving. Met een opdrachtformulier ga je aan de slag en 
kom je veel te weten over de vele opgezette dieren die bij 
jou in de buurt leven.  

Copernicuskrater op de maan ‐ foto: Sterrenwacht Foucault 

Uilenballen uitpluizen ‐ foto: Annet de Willigen 

Landschapvitrines JVNC ‐ foto: Wim Sonius
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Excursies 
Het algemene e-mailadres voor informatie over of 
aanmelden voor de excursies is: 
excursies@strandloper.nl  Bij auto-excursies wordt ervan 
uitgegaan dat de chauffeurs een inzittenden-verzekering 
hebben. Tijdens excursies worden vaak foto’s gemaakt, die 
gepubliceerd worden op de website en in de Strandloper. 
Als u er bezwaar tegen heeft om herkenbaar in beeld te 
komen, wilt u dit dan aan de fotograaf melden? 
 

Vogels in het Deltagebied 
Zaterdag 28 december 2019 
Tijd:  8.00 - 17.00 uur Plaats: vertrek vanaf 
parkeerterrein 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 

Natuurwandeling AW-duinen 
Zondag 26 januari 2020 
Plaats: vertrek om 8.30 uur vanaf parkeerterrein 
Duinwetering of om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats 
Pannenland. Daar zijn we terug omstreeks 12.00 uur. 

Vanaf  de ingang Pannenland volgen we een route langs 
brede watergangen zoals het Nieuwe Kanaal, de 
Zwanenplas en het Rechte Schusterkanaal. Verwacht 
kunnen worden IJsvogel, Brilduiker, Krooneend, Grote 
Zaagbek, Nonnetje en Wilde Zwaan. Wellicht zien we ook 
een Blauwe Kiekendief of een Klapekster.  Aanmelden bij 
Frank-Peter Scheenstra (0252-377733) of via 
excursies@strandloper.nl 
 

Vogels in de Kop van Noord-Holland 
Zaterdag 22 februari 2020 
Tijd: 08.00 - 16.30 uur Plaats: vertrek vanaf 
parkeerterrein Duinwetering. 
De tocht voert eerst naar de polder achter de 
Hondsbossche Zeewering. Naast eenden en steltlopers in 
de plasjes van De Putten, zien we daar Goudplevieren, 
ganzen en roofvogels. Via Callantsoog en Julianadorp 
komen we bij het kijkscherm van de Balgzandpolder. 
Hierna voert de route over het voormalige eiland 
Wieringen, waar altijd veel ganzen en steltlopers te zien 
zijn. In de havens van Den Oever zien we allerlei eenden 
en steltlopers. De terugweg voert langs de dijk van de 
Wieringermeerpolder. Daar een kans op 
Toendrarietganzen en Kleine Zwanen. Opgeven bij Jos 
Zonneveld (062201708) of via excursies@strandloper.nl 
 

Vogels in ‘t  Weegje bij Gouda 
Zondag 22 maart 2020 
Tijd: 08.00 – 12.30 uur Plaats: vertrek vanaf 
parkeerterrein Duinwetering. 
Ingeklemd tussen de Gouwe, de spoorlijn en de snelweg 
ligt een klein moerasgebied met de naam ’t Weegje. Het 

Deltagebied excursie 2015 ‐ foto: George Hageman 

AWD wandeling  ‐ foto: George Hageman 

 

Kop van Noord‐Holland excursie 2018 ‐ foto: George Hageman

’t Weegje – foto: Staatsbosbeheer 
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bestaat uit een plas met oeverlanden. Hier verzamelen zich 
in het vroege voorjaar honderden Grutto’s voordat ze in de 
Krimpenerwaard gaan broeden. In de rietzoom zijn 
Blauwborsten te horen en in het diepere deel van de plas 
zijn eenden en ganzen te zien. 
Rond het gebied is een wandelroute uitgezet. Aanmelden 
bij Jelle van Dijk (071-3610833) of via 
excursies@strandloper.nl 
 
Lezingen 
Elke laatste vrijdag van de maand in voor- en najaar vindt 
een lezing plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum, adres: 
Zilverschoon 20. Voor de vaste vrijdagavondlezingen 
geldt: 
- De toegang is gratis. De zaal gaat open om 19.30 uur.  
- Vol = vol. 
- Reserveren is niet mogelijk. Kom op tijd 

De Tapuit 
Vrijdag 31 januari 2020 
Aanvang:  20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, 
Zilverschoon 20, Noordwijk 
De Tapuit dwingt van oudsher grote bewondering af: geen 
ander zangvogeltje legt namelijk zo’n grote afstand af 
tussen broedplaats en overwinteringsgebied. Hoewel 
Tapuiten over de hele wereld broeden, zelfs in Canada en 
Alaska, overwinteren ze allemaal in Afrika. De Tapuit was 
een veelvoorkomende broedvogel in onze duinen en op de 
heide, maar tegenwoordig broeden er hooguit nog 
driehonderd paartjes in Nederland. Alleen in het voorjaar 
zijn de vogels hier nog talrijk, als ze vanuit Afrika 
doortrekken naar hun noordelijke broedgebieden en even 
in Nederland blijven om aan te sterken.  Herman van 
Oosten, bioloog, is als onderzoeker verbonden aan de 
Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar het 
Nederlandse duin- en heidelandschap door insectenetende 
vogels te bestuderen, zoals de Tapuit, de Graspieper en de 
Roodborsttapuit. Hij is auteur van een gelauwerde 
monografie over de Tapuit. We hopen dat hij kan vertellen 
of de Tapuit hier ooit weer als broedvogel zal terugkeren 
en wat daarvoor nodig is. 

Wilde bijen   
Vrijdag 28 februari 2020 
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, 
Zilverschoon 20, Noordwijk 
In ons land komen naast de bekende honingbij, meer dan 
driehonderd soorten bijen voor. We noemen ze wilde 
bijen, omdat ze hier inheems zijn, dus ‘in het wild’ 
voorkomen. De ruim twintig soorten hommels rekenen we 
ook tot onze wilde bijen. Zij vormen volken met vele 

dieren in één nest. De meeste inheemse bijen doen echter 
alles alleen en heten daarom solitaire bijen. Omdat ze ons 
niet steken en dus niet lastig zijn, zijn ze onbekend. Vele 
van deze soorten zijn gespecialiseerd op bepaalde planten 
en worden sterk bedreigd door de negatieve invloed van de 
mens op de flora. De soorten zijn vaak genoemd naar hun 
uiterlijk of gedrag. Zo kunt u onder meer aantreffen: 
zandbijen, koekoeksbijen, metselbijen, maskerbijen, 
behangersbijen, wolbijen, bloedbijen en zijdebijen. 
Pieter van Breugel uit Veghel houdt zich al jaren bezig 
met het bestuderen van deze dieren en het aanbieden van 
nestgelegenheid. Uit zijn eigen ervaring puttend en aan de 
hand van werkelijk unieke opnames, zal hij u een 
wonderlijke insectenwereld voortoveren, die u 
onmiddellijk zal verleiden om in uw eigen omgeving meer 
en beter te gaan kijken. 

Vogeltrek bij Katwijk 
Vrijdag 27 maart 2020 
Aanvang: ca. 20:30 uur Plaats: Jan Verwey 
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 

Duinlandschap met Tapuit ‐ Elwin van der Kolk 

Pluimvoetbij beladen met stuifmeel © P. van Breugel 

Lijsters op trek – foto: René van Rossum 
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De lezing vindt plaats, aansluitend aan de Algemene 
Ledenvergadering (20:00-20:30 uur).  
René van Rossum is een gepassioneerd vogelaar en 
fotograaf. Vooral ‘de vogeltrek’ is zijn passie.  Vanaf zijn 
11e jaar (sinds 1970) staat hij op drie vogeltrektelposten 
bij Katwijk aan Zee en Wassenaar. In het voorjaar is dat 
telpost ‘Berkheide’ waar ieder jaar in mei Wielewalen, 
Bijeneters, Koekoeken, Visarenden, Grauwe 
Vliegenvangers enz. overkomen. In het najaar verhuizen 
de trektellers naar telpost ‘Savoy’ (zeetrek: als de wind uit 

west tot noord komt) en telpost ‘de Puinhoop’ (landtrek: 
als de wind uit zuid tot oost komt) bij Katwijk aan Zee. 
Hier worden veel lijsters gezien, die op doortrek zijn en 
soms heel zeldzame doortrekkers, zoals een 
Zwartkeellijster die in november 2012 bij verrassing over 
de zeereep aankwam ! Het wordt een enthousiast verhaal 
van een bevlogen vogelaar met spectaculaire foto’s. Laat u 
verrassen. Na afloop is er, als afsluiting van het jaar, 
een borrel om na te praten. 

 

Samenvatting agenda winter 2019-2020 
 

Inloopochtenden 2019-2020   
Zaterdag 4 januari 10.00 – 12.00 uur   
Zaterdag 1 februari 10.00 – 12.00 uur 
Zaterdag 7 maart  10.00 – 12.00 uur  

Jeugdinloopmiddag (jeugd) 
Er is drie maal per jaar op een  zaterdag een inloopmiddag 
voor de jeugd. Aankondiging hiervan wordt gedaan in de 
plaatselijke kranten, op de website en op Facebook. 

Vogels in het Deltagebied (excursie) 
Zaterdag 28 december 2019 
Tijd:  8.00 - 17.00 uur Plaats: vertrek vanaf parkeerterrein Duinwetering. 
 

Nieuwjaarsreceptie 
Zondag 5 januari 2020                 
Tijd: 16.00 – 18.00 uur     Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk.   
 

Uilenballen uitpluizen (jeugd) 
Zaterdag 18 januari 2020  
Tijd: 13.30 - 14.45 uur   Plaats:Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk. 
 

Natuurwandeling AW-duinen (excursie) 
Zondag 26 januari 2020 
Plaats: vertrek om 8.30 uur vanaf parkeerterrein Duinwetering of om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats Pannenland. 
 

De Tapuit (lezing) 
Vrijdag 31 januari 2020 
Aanvang:  20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk. 
 

Sterrenwacht Foucault De Zilk (jeugd) 
Vrijdag 7 februari 2020 – bij bewolking: zaterdag 8 februari 
Vertrek om 18:45 uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum -  terug om omstreeks 20:30 uur. 
 

Vogels in de Kop van Noord-Holland (excursie) 
Zaterdag 22 februari 2020 
Tijd: 08.00 - 16.30 uur Plaats: vertrek vanaf parkeerterrein Duinwetering. 
 

Wilde bijen (lezing) 
Vrijdag 28 februari 2020 
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk. 
 

Natuur rondom Noordwijk (jeugd) 
Zaterdag 14 maart 2020 
Tijd:  13.30 – 14.45 uur   Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk. 
 

Vogels in ‘t  Weegje bij Gouda (excursie) 
Zondag 22 maart 2020 
Tijd: 08.00 – 12.30 uur Plaats: vertrek vanaf parkeerterrein Duinwetering. 
 

Vogeltrek bij Katwijk (lezing) 
Vrijdag 27 maart 2020 
Aanvang: ca. 20:30 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk. 
De lezing vindt plaats, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering (20:00-20:30 uur).  
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Bestuursmededelingen december 2019
Terwijl het land in 
de greep is van PAS 
en PFAS en boeren 
en bouwers in 
onzekerheid 
verkeren, heeft onze 
vereniging zich, met 
35 andere 
organisaties, 
geschaard achter het 
Zuid-Hollands 
Actieplan Stikstof, 
opgesteld door de 
Natuur- en Milieu 
Federatie Zuid-
Holland. “De 
gezamenlijke 
natuurorganisaties 
staan voor een land 

waar het goed gaat met onze natuur, waar de lucht gezond 
is, de bodem vruchtbaar en het water schoon. Waar we 
kunnen fietsen en wandelen in een landschap vol bloemen, 
vogels, vlinders en andere dieren. Waar boeren voedsel 
produceren en samenwerken met natuur. De organisaties 
vragen om lef te tonen door stevige keuzes te maken en 
voldoende geld te reserveren voor deze grote opgave. Dat 
betekent investeren in boeren, zodat zij de omslag kunnen 
maken naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw en 
daarbij met minder dieren een goede boterham verdienen. 
Dat betekent investeren in grootschalig natuurherstel, 
zodat natuurgebieden weer tegen een stootje kunnen. Ook 
de andere sectoren zoals vervoer, industrie, luchtvaart en 
bouw moeten zo snel mogelijk een ambitieuze bijdrage 
leveren. Zoals het verlagen van de maximumsnelheid en 
duurzaam bouwen “. 
 
Dichter bij huis speelt de discussie over het toelaten van 
fietsers en paarden op het strand. Onze vereniging heeft, 
evenals de Stichting Duinbehoud en de Projectgroep 
Noordvoort een brief gestuurd aan de gemeenteraad van 
Noordwijk. Daarin wordt gevraagd om een zorgvuldige 
belangenafweging te maken om ervoor te zorgen dat met 
name het strand ten noorden van de Langevelderslag 
gevrijwaard blijft van fietsers en paarden. Nog maar een 
half jaar geleden is daar het strandreservaat Noordvoort 
door de wethouder van Noordwijk geopend.  Als paarden 
en fietsers de laagwaterlijn opzoeken zal dat zeker ten 
koste gaan van rustende en foeragerende vogels. In het 
recente verleden is door de gemeenteraad een zonering van 
het strand aangebracht, waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen intensieve recreatie, extensieve recreatie en natuur 
en daarbij zijn bepaalde beperkingen zorgvuldig 
afgewogen. Het strand van Noordwijk behoort tot de 
parels van West-Europa en is daarmee van groot belang 
voor de rustzoekende toerist en recreant. Het bestuur is in 
afwachting van een gesprek met de betrokken wethouders. 
Voor Radio- en TV-West is onze voorzitter Gab de Croock 
geïnterviewd op het strand bij de Langevelderslag.  

In de lokale politiek is ook discussie over een gepland 
zonnepark op een weiland van het landgoed Klein 
Leeuwenhorst. De gemeenteraad heeft in oktober groen 
licht gegeven voor de realisatie van het zonnepark. Het 
Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek 
heeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland gevraagd om de besluitvorming terug te draaien. 
Ook onze vereniging ziet liever dat zonnepanelen geplaatst 
worden op daken van bedrijven en niet op agrarische 
buitengebieden. Het woord is nu aan de provincie.  

 De herbouwde Zeetrekhut is op 21 november met een 
kraan op het duin voor de Astrid Boulevard geplaatst, 
anderhalve meter hoger dan de vorige. Het zicht werd het 
laatste jaar belemmerd door de nieuwbouw van de 
Kustsurfvereniging. Bovendien was de hut na 22 jaar aan 
vervanging toe vanwege aantasting door houtrot. We 
hebben nu weer volop uitzicht over zee. En we kijken ruim 
over de surfclub heen. In de loods van de aannemer is de 
hut volledig nieuw nagebouwd.  Met hulp van een paar 
actieve leden van de vereniging is de hut geschilderd. Voor 
de realisatie van deze plannen is dankbaar gebruik 
gemaakt van de cheque van € 5000,- die we ontvingen uit 
het Eneco Luchterduinenfonds. 

 
 

Onze voorzitter Gab de Croock geïnterviewd voor TV‐West 

De nieuwe zeetrekhut met een stralende lucht – foto: GH
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Het jaarlijkse Herfst Natuur Spel in het Leeuwenhorstbos 
in de herfstvakantie was weer een groot succes. Bijna 300 
kinderen met ouders of grootouders kwamen erop af. Het 
thema dit jaar was ‘Speuren naar sporen’ wat 24 
opdrachten opleverde, die niet altijd gemakkelijk waren op 
te lossen. 
Na afloop van de opdrachten konden alle verdiende letters 
ingevuld worden en kwam de slagzin “Detective spelen in 
het bos” tevoorschijn. Of alle vragen goed beantwoord 
waren, kon men terugvinden op de natuurkenniskaart, die 
bij de uitgang uitgereikt werd met een smakelijke appel 
erbij.  Met dank aan boswachter Jasper en alle 
vrijwilligers! We kijken samen met hen terug op wederom 
een zeer geslaagde middag 

Op een stralende zaterdagochtend (31 augustus), voorspeld 
als de laatste mooie stranddag, gingen 18 enthousiaste 
deelnemertjes op zoek naar zeediertjes. Eerst zelf aan de 
slag met de garnalennetjes. In het kimmetje werden vooral 
heremietkreeftjes, krabbetjes en garnalen gevangen. 
Daarna met het nieuwe sleepnet van Mieke het water in. 
De kinderen hielpen goed mee met trekken. Meerdere 
kleine haringen, kwallen, krabben en twee mooie 
slibtongen werden juichend binnen gehaald. Het was weer 
een zeer geslaagde ochtend. 
Ook de jeugdexcursies naar vleermuizen (4 oktober) en 
paddenstoelen (2 november) waren een succes. 

 

Na een kort voorjaars-sabbatical verzorgt Dineke 
Kistemaker ook dit najaar weer een vogelcursus over 
vogeltrek en wintergasten. Een twintigtal cursisten heeft 
met veel enthousiasme de drie theorie-avonden gevolgd en 
deelgenomen aan excursies naar de Driehoek (vogeltrek), 
de Starrevaartplas (eenden) en de Boterhuispolder 
(ganzen). Deze vogelcursussen zijn een bron van nieuwe 
leden en maken sommige mensen enthousiast om verder te 
gaan in de vorm van het inventariseren van broedvogels.  
 

Op zondag 18 augustus vertrok een groep van 18 personen 
voor een excursie naar de Crezéepolder, een 
getijdengebied bij Hendrik-Ido-Ambacht. Zoals bij de 
vorige excursies dit jaar, waren de weergoden ons niet 
welgezind. Ook deze ochtend hadden we een abonnement 
op regen. Maar met regenkleding of een goede paraplu was 
het goed te doen. Een wandeling van ca. 5 km. voerde over 
de ringdijk van de polder. Bij het bruggetje waar het 
rivierwater in- en uitstroomt, werden we verwelkomd door 
een IJsvogel. Lopend over het dijkje zagen we meerdere 
soorten steltlopers als Kemphaan, Tureluur en Oeverloper. 
In het riet zaten groepjes Witte en Gele Kwikstaarten, 
Kleine Karekieten en Putters. Het tweede gedeelte van de 
polder voerde door een stuk droog land, waar voor de 
plantenliefhebbers genoeg te vinden was. Naarmate we 
dichter bij de auto’s kwamen werd het droger en brak de 
zon nog door. Al met al toch een leuke excursie. 
 
De jaarlijkse Waddenexcursie (13-15 september) ging dit 
jaar naar Terschelling. Met de vertrouwde Wierschuur als 
uitvalsbasis genoten 20 deelnemers van het nabije wad. 
Het mooie weer en de gezellige groep zorgden voor een 
zeer geslaagd weekend met een uiteindelijke score van 99 

Het bijna complete team vrijwilligers bij het Herfstnatuurspel  
foto: Piet Broekhof 

Jeugd activiteit “Op zoek naar Zeediertjes”  
foto: Annet de Willigen 

Excursie Crezéepolder – foto: Wil Heemskerk 

Excursie Boterhuispolder tijdens de vogelcursus – foto: GH 



 

De Strandloper 51e jaargang nummer 4, december 2019  10 

soorten vogels. Vermeldenswaardig waren o.a. een Rosse 
Franjepoot en een Zeearend. Voor het eerst in vele jaren 
waren Kanoet Strandlopers prachtig van nabij te zien. Na 
de traditionele waddenquiz werd Ruurd Eisenga bedankt 
voor de organisatie van negen keer een waddenexcursie. 
Volgend jaar is de 50ste editie. Gelukkig hebben zich 
opvolgers aangemeld. Gab de Croock en Jos Zonneveld 
nemen de organisatie van Ruurd over. 
 
Met 15 mensen vertrok men 22 september naar het Jac. P. 
Thijssepark in Amstelveen. Dit is een rijksmonument op 
het gebied van Heemplanten en wordt beheerd door 4 á 5 
fulltime betaalde krachten van de gemeente. De 
hoeveelheid verschillende inheemse planten is 
overweldigend. Uiteindelijk ging het de deelnemers een 
beetje duizelen hoeveel soorten er wel niet zijn. 
Opmerkelijk waren o.a. de tweede bloei van de 
Dotterbloem, Kleine Maagdenpalm en Bosanemoon. De 

zomer deed ook zijn best op zijn laatste dag, dus de diverse 
kleuren kwamen prachtig uit en dat resulteerde in een 
heerlijke wandeling. De meeste deelnemers wilden nog 
wel een keer in een ander jaargetijde terugkomen in dit 
mooie park. 
 

Voor de 24e keer organiseerde Vogelbescherming 
Nederland de jaarlijkse Euro Birdwatch, ditmaal op 5 
oktober 2019. Het was heerlijk weer, maar de wind kwam 
niet uit de goede hoek. De talrijkste soort was deze morgen 
de Sijs. In een uur vlogen enkele honderden Sijzen voorbij. 
Op de landelijke lijst nam de Sijs zelfs de vierde plaats in. 
Een andere opvallende soort was de Gaai. Wij zagen een 
groep van 18 Gaaien uit de Coepelduynen komen. 
Landelijk bereikte de Gaai de tiende plaats met 14331 ex. 

Zoals vrijwel jaarlijks het geval is, stond op de landelijke 
lijst de Spreeuw weer op plaats 1. Het aantal, 159905 ex., 
was echter veel lager dan gebruikelijk. Bij Noordwijk 
bleef het aantal Spreeuwen beperkt tot 80 vogels, die 
passeerden in de vroege ochtend. Boven zee was weinig te 
zien. Slechts enkele Grote Sterns en wat Kokmeeuwen 
trokken de aandacht. Een opsteker was de groep van acht 
Lepelaars, die door iedereen goed gezien werd. 
 

Op 27 september luisterde een geboeide zaal naar het 
succesverhaal van de Grauwe Kiekendief.  Rasverteller 
Ben Koks en natuurjournalist Elvira Werkman namen ons 
mee in verhalen, foto’s, filmpjes en gedichten naar de 
Groningse akkers, naar de Sahel in Afrika, met uitstapjes 
naar de trekroutes die de Grauwe Kiekendief aflegt. De 
komst van loggers en satellietzenders heeft het werk van 
vogelonderzoekers erg veranderd. Steeds beter weten we 
waar de vogels op hun lange reis verblijven en welke 
bedreigingen er zijn. Ben Koks brengt zenders en tags aan 
op jonge Kiekendieven, niet alleen in Groningen, maar ook 
in Duitsland, Denemarken, tot in Wit-Rusland aan toe. 
Bescherming in het buitenland slaagt alleen als je in staat 
bent om een vertrouwensband op te bouwen met de lokale 
mensen, met de akkerbouwers in Afrika. Dat is hem 
gelukt. Ook zij zien nu het belang in van bescherming. Een 
fascinerend verhaal dat begon in 1990 toen er bij 
verrassing een nest in de Groningse akkers werd 
gevonden. Het boek “De man op de dijk” doet er verslag 
van. 

De lezing van 25 oktober ging over Vleermuizen, een 
groep zoogdieren met een mysterieus imago. Onbekend 
maakt vaak onbemind. Bart Noort is als onderzoeker en 

Excursie Jac.P.Thijssepark ‐ foto: Sam van der Meij

 Ben Koks & Elvira Werkman ‐ lezing Grauwe Kiekendief 
Foto: George Hageman 

Lezing Vleermuizen ‐Watervleermuis – foto: Bart Noort

Euro Birdwatch 2019 -  foto: Jelle van Dijk 
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beschermer al 30 jaar betrokken bij Vleermuizen. 
Onbedoeld hebben de Duitsers in de oorlog geholpen de 
vleermuizenstand op peil te houden, of zelfs te verhogen, 
in de strook tussen Den Haag en Zandvoort. Vleermuizen 
hebben dankbaar gebruik gemaakt van de bunkers en 
andere verdedigingswerken. De bunkers waren in die jaren 
nog vrij toegankelijk en slecht afgeschermd. Vandalisme, 
ondeskundig dichtmaken en volstorten met zand, 
verstoorden de rust voor de vleermuizen. Door stug 
aandringen bij Rijnland, Staatsbosbeheer en 
waterleidingbedrijven is Bart Noort erin geslaagd de 
bescherming te verbeteren. 
Jaarlijks wordt de populatie geïnventariseerd. Uit de 
getoonde cijfers blijkt dat het redelijk goed gaat met de 
vleermuizen. Na de lezing gingen de toehoorders met meer 
kennis over vleermuizen naar huis en vooral met meer 
sympathie voor deze nuttige diertjes, die in een nacht wel 
1000 muggen kunnen vangen. Een verhelderende lezing.   
 
 Op 2 november was kunstenares Anita Walsmit Sachs 
voor de derde keer in ons centrum voor een workshop 
Natuurtekenen. Wederom bekwaamde een groep van 15 
enthousiaste mensen zich onder haar leiding in de kunst 
van het tekenen van een natuurobject. Dat kon een 
(opgezette) vogel zijn, maar ook een schelp of een plantje. 
Misschien een idee om te zijner tijd de werkstukken in een 
kleine expositie te laten zien?  
 
Net zoals vorig jaar september, is er ook dit jaar weer een 
groep mensen van onze vereniging naar Georgië geweest 
om de roofvogeltrek bij Batumi te aanschouwen. Door de 

lezing in januari van dit jaar was de animo zo groot, dat 
een groep van 18 deelnemers zich had aangemeld. Om een 
goede indruk te krijgen van de reis, verwijs ik graag naar 
een uitgebreid reisverslag van Jelle van Dijk op de 
website. Zie https://www.strandloper.nl/nieuws/verslag-
vogelreis-batumi-2019/ 
Mensen die ook interesse hebben in een vogelreis naar 
Batumi, kunnen contact zoeken met voorzitter Gab de 
Croock.  
Om het nieuwe jaar in te luiden is er op 5 januari 2020 de 
Nieuwjaarsreceptie: van 16:00 tot 18:00 uur. Iedereen is 
van harte welkom. 
Namens het bestuur, George Hageman, secretaris 

De fotografen aan het werk bij Batumi – foto: Cassandra Wuller

Wederom een geslaagde tekencursus van Anita Walsmit Sachs. Het 
was leuk om te zien dat de tekeningen ieder jaar beter worden!  

Foto: Petra Sonius 
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Waddenweekend 2019, Terschelling 
Ruurd Eisenga 
 
Met een gezelschap van 20 
personen werd in het 
weekend van 13 tot 15 
september het 
Waddeneiland Terschelling 
bezocht. Na een 
voorspoedige reis kwam zo 
goed als iedereen met zijn 
bagage bij de Wierschuur 
aan. Deze fijne locatie lag 
op ons te wachten in het 
heldere licht van een zo 
goed als volle maan. Het 
beloofde een mooi 
weekend te worden. 
Het getij en het weer waren 
ons goed gezind, dus de 
volgende ochtend kon er 
vroeg genoten worden van 
de door de vloedstroom 
naar de kant gedreven 
vogels. Opvallend was 
hierbij dat verschillende Kanoeten zich vlak voor de dijk 
goed lieten bekijken. Normaal gesproken zien we deze 
steltlopers in enorme wolken op grote afstand vliegen. Na 
het ontbijt werd koers gezet naar de Boschplaat. Het 
fietspad werd al gauw een zandpad met stro. Hierom werd 
besloten lopend een duintje op te gaan. Hier hadden we 
zicht over een deel van de Boschplaat en het achterste deel 
van de Eerste Slenk. In en rond dit water werden 
Brandganzen gezien. In het riet zaten verschillende 
Rietgorzen en in het duin konden twee Paapjes goed 
bekeken worden. De lucht en de paaltjes leverden een 
Bruine Kiekendief, een Slechtvalk en, op de terugweg, een 
Boomvalk op.  

Na de koffie met Cranberrygebak bij het Heartbreak Hotel 
werden de lunchpakketten op het strand opgegeten. Boven 
de Noordzee kwamen een Jan van Gent en een Kleine 
Jager voorbij. Zongebruind zijn de deelnemers daarna de 
duinen, polders en de waddendijk afgestruind. De meesten 
van de soorten die je op de Wadeneilanden hoopt te zien, 
werden gespot. Langs de waddendijk werd een Rosse 
Franjepoot kort maar goed gezien.  
Op het terras voor de Wierschuur werd de dag 
doorgenomen en er kon buiten worden genoten van de 
traditionele macaronimaaltijd. Daarna was het tijd voor de 
Quiz. De quizorganisatoren maakten er een afwisselend 
spel van. Met weetjes over Terschelling, natuurvragen en 

een flinke hoeveelheid 
planten die op naam gebracht 
moesten worden, konden 
punten worden verzameld. 
Dit werd afgesloten met het 
verzinnen van een limerick 
over een Hop op 
Terschelling. Het was een 
close finish maar het beste 
team heeft wederom 
gewonnen. 
Op zondag werd de dag 
begonnen met een 
gezamenlijk ontbijt. Na de 
schoonmaak konden we op 
ons gemak opnieuw de 
positie op de dijk innemen 
om de steltlopers steeds 
dichterbij te zien komen. 
Hierna is de groep 
opgesplitst. Een deel ging 

Op de Boschplaat ‐ foto George Hageman 

Op de Waddendijk – foto: Jos Zonneveld
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langs de waddendijk en daarna richting de westzijde. Zij 
spotten een Zeearend boven de weilanden. Er ging een 
groep de weitjes en struikjes af tussen de Wierschuur en 
Oosterend. De weitjes liggen door bomenhagen in de 
luwte en zijn hierdoor een gewilde biotoop voor kleine 
insecteneters. We werden in onze speurtocht niet 
teleurgesteld: een redelijk aantal Grauwe Vliegenvangers 
liet zich goed zien. Ook werden drie Gekraagde 
Roodstaarten ontdekt. Vlak voor de plaats waar het pad 
stopt, werd in het laatste weitje prachtig de Bonte 
Vliegenvanger waargenomen. Na de koffie werd rustig 
koers gezet naar het westen. In verschillende bossen werd 
regelmatig gestopt, maar op wat geijkte bosvogels na, was 
het er erg stil.  
De groepen troffen elkaar weer bij het zeeliedenmonument 
in West-Terschelling. Daar werd de lijst met 
waarnemingen aangevuld. Doel is altijd om 100 soorten 
waar te nemen; de teller bleef echter steken op 99. Nog 
steeds een mooi aantal, waarbij een aantal bijzondere 
waarnemingen zat. Met opnieuw prachtig weer was de reis 
terug aangenaam.  
Al met al een geslaagd weekend dat dit jaar voor het laatst 
door mij is georganiseerd. Na negen jaar is het tijd het 
stokje door te geven. Ik heb het altijd met veel plezier 
gedaan en wil alle deelnemers, die in de loop der jaren 
mee gegaan zijn, bedanken voor de gezelligheid. Ik heb er 
mooie herinneringen aan! 

De Wierschuur bij maanlicht – foto: George Hageman

Lunch op het Noordzeestrand – foto: George Hageman 
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 
 
Lars Geijl 2019. Roofvogelgids. Uitgeverij Noordhoek, 
Utrecht. 304 pagina’s. Prijs € 32,50. 
 

In 1998 publiceerde Dick Forsman zijn standaardwerk 
over de herkenning van roofvogels getiteld The RAPTORS 
of Europe and the Middle East (T & AD Poyser, London). 
Enkele jaren geleden verscheen een herziene en 
aangevulde herdruk, die door de KNNV Uitgeverij voor 
slechts 30 euro op de markt werd gebracht onder de titel 
Handboek determineren van vliegbeelden ROOFVOGELS 
van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het 
getuigt van lef en geloof in eigen kwaliteit als je daarna 
een nieuwe roofvogelgids in het Nederlands publiceert. 
Het boek verscheen net op tijd om het mee te kunnen 
nemen naar Batumi aan de Zwarte Zee, waar in het najaar 
ruim één miljoen roofvogels passeren. Met een groep van 
18 vogelaars van onze vereniging waren we daar in de 
tweede helft van september om van dit fenomeen getuige 
te zijn. Ter plekke werd zowel het ene als het andere boek 
regelmatig geraadpleegd. Daarbij ging een zekere voorkeur 
uit naar het hier besproken boek. Bij het passeren van een 
Steppekiekendief werd dan meteen de dubbelpagina 210-
211 opengeslagen. Hier zijn acht kleurenfoto’s van 
Steppekiekendieven opgenomen met korte toelichtende 
teksten. Bij de foto’s, losgeknipt van hun achtergrond, 
staan pijltjes bij de delen waarop speciaal gelet moet 
worden. Het is gewoon het systeem waarmee Peterson 
begin jaren vijftig furore maakte met zijn veel geprezen 
Vogelgids. De foto’s zijn haarscherp en laten veel details 
zien die meestal met een verrekijker gemist worden. Ze 
zijn het resultaat van de huidige gang van zaken bij 
vogelfotografie, waarbij veel waarnemers met hun telelens 
eerst een serie foto’s schieten om daarna op het toestel te 
kijken welke soort het betreft. 
De behandeling van een soort begint met een bladvullende 
foto, gevolgd door een tekst met informatie over leefwijze, 

verspreiding en aantallen. Daarna volgen korte 
beschrijvingen van het verenkleed van mannetjes en 
vrouwtjes in verschillende leeftijdstadia. Een extraatje is 
de QR-code waarmee je via een app de roep kunt laten 
horen. 
Is er nog iets te wensen na het verschijnen van dit 
voortreffelijke boek? Dat kan wel degelijk. Persoonlijk zou 
ik graag meer foto’s zien van roofvogels die recht op je 
aanvliegen, zoals dat op de telposten bij Batumi regelmatig 
het geval is. Nu staat er alleen van de Dwergarend een 
prachtige foto in vooraanzicht (met landingslichten!). 
Dergelijke foto’s moeten bij Batumi bijvoorbeeld  ook 
gemaakt kunnen worden van Schreeuwarend en 
Bastaardarend. Wat die twee laatste soorten betreft, had ik 
eigenlijk wel verwacht dat er ook een serie foto’s van 
hybriden tussen beide soorten getoond zou worden. Recent 
onderzoek in Estland laat zien dat daar, naast 35 zuivere 
paren Bastaardarend, 25 gemengde paren (met 
Schreeuwarend) gevonden werden. Deze bastaardering 
levert ongetwijfeld arenden op die het onderscheiden van 
Schreeuwarend en Bastaardarend nog moeilijker maken. 
 
 
Laura M. Vegter 2019. Naar de aarde. Hoe word ik een 
groene pionier? Uitgeverij Trophonios Publishing, 
Heemskerk.  135 pagina’s. Prijs € 20. 

 
Leven met belangstelling voor de natuur, in allerlei 
vormen en gradaties, is in veel gevallen niet hetzelfde als 
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leven in harmonie met de natuur. Dat laatste staat Laura 
Vegter voor ogen als ze haar vaste baan opgeeft om te 
onderzoeken hoe ze haar bestaan dichterbij en meer in 
harmonie met de natuur kan inrichten. Om bakens op die 
route te bepalen, interviewt zij negen landgenoten, die elk 
op hun eigen wijze het roer hebben omgegooid om dichter 
bij de natuur te leven. Deze interviews worden afgewisseld 
door beschrijvingen van de stappen die Laura zelf zet om 
een ‘groene pionier’ te worden. Op het lijstje van 
geïnterviewden staan bijzonder inspirerende mensen. Dat 
zijn geen idealisten die zich hebben teruggetrokken in een 
hutje op de heide, maar het zijn gedreven mensen die een 
duidelijke keus hebben gemaakt en anderen daar 
deelgenoot van willen maken. Een aansprekend voorbeeld 
is bijvoorbeeld Ama Koranteng-Kumi uit Amsterdam 
Zuid-Oost. Zij startte op braakliggende stukjes grond in 
Amsterdam het project Bloei & Groei. Hierbij krijgen 
vrouwen, die in de problemen zijn geraakt, de kans weer 
op te bloeien door te gaan tuinieren. Hiermee kweken ze 
eigen groenten en komen in contact met anderen waardoor 
hun zelfvertrouwen groeit. Minder gecharmeerd was ik 
van het initiatief “Levend Bouwen”. Zoek maar eens met 
zoekterm “arbosculpture” en je ziet hoe bomen gedwongen 
worden de meest bizarre vormen aan te nemen. Eerbied 
voor de natuur houdt voor mij in dat je een boom de ruimte 
geeft om zijn natuurlijke vormen te tonen. Dat platanen op 
een Frans dorpspleintje gedwongen worden een breed 
bladerdak te vormen om daarmee voor schaduw rond het 
middaguur te zorgen, is nog functioneel te noemen. Maar 
een ‘kunstwerk’ als de scheve wilgen langs de Fonteinlaan 
in de Haarlemmerhout rangschik ik onder 
‘bomenmishandeling’. 
Het boek van Laura Vegter laat goed zien dat 
‘natuurbeleving’ langs heel andere paden kan lopen dan 
langs de paadjes, die velen van ons bewandelen. Voor mij 
en anderen krijgt de natuurbeleving een duidelijke 
verdieping als we dieren en planten op naam kunnen 
brengen en inzicht krijgen in de bijbehorende 
ecosystemen. Van de manier, waarop je op een geheel 
andere wijze ‘met je voeten in de aarde’ kunt staan, geeft 
dit boek inspirerende voorbeelden. 
 
 
Mariek Eggenkamp-Rotteveel Mansfeld & Joop Mourik 
2018. Bevlogen van duinvlinders. 25 jaar 
dagvlinderwerkgroep Zuid-Kennemerland. Uitgeverij 
Spaar en Hout, Haarlem.112 pagina’s. Prijs € 14,50. 
 
In 1989 startte in ons land, in navolging van Engeland, het 
Landelijk Meetnet Dagvlinders. Kars Veling van de net 
opgerichte Vlinderstichting reisde heel het land af om 
overal vlinderwerkgroepen op weg te helpen. Die 
werkgroepen gingen vlinders tellen langs een vaste route. 
Van een teller werd verwacht, dat hij of zij in de periode 
april – september vrijwel wekelijks die route zou lopen om 
van alle vlinders soort en aantal te bepalen. In 1992 ging 
men van start in Zuid-Kennemerland onder leiding van de 
hierboven genoemde auteurs. Na ruim 25 jaar hebben zij 
geschiedenis en resultaten van al dit telwerk in een fraai 
boekje samengevat. 
Natuurlijk is dit boekje een must voor alle medewerkers 
aan dit onderzoek. In de deelnemerslijst zien we naast veel 

bekenden uit de Haarlemse regio ook leden van onze 
vereniging zoals Joan van Sambeek, Ab Steenvoorden, 
Louis van Trigt, Kees Verweij en Johan Goudzwaard. 
Toch is deze uitgave ook interessant voor allen die wel 
eens een flinke duinwandeling maken. In het tweede 
hoofdstuk wordt namelijk ingegaan op de grote 
veranderingen in de vlinderstand van dit duingebied. 
Vlinders van bossen en struikvegetaties namen tot na de 
eeuwwisseling in aantal toe om daarna sterk in aantal af te 
nemen. Die afname wordt toegeschreven aan de vraatzucht 
van de damherten en aan het rigoureus opruimen van de 
Amerikaanse vogelkers. Die herten zorgden er ook voor 

dat in het open duin nog maar heel weinig vlinders worden 
gezien. Vrijwel alle nectarplanten verdwenen om plaats te 
maken voor “kortgeschoren en bloemenarm duingazon”. 
In grafieken wordt duidelijk gemaakt hoe sterk de 
oorspronkelijke vlinderpopulatie van de AW-duinen na het 
jaar 2000 is verarmd. In het duingebied ten noorden van 
Zandvoort is het gelukkig met soortenrijkdom en 
talrijkheid beter gesteld al wordt gewaarschuwd voor de 
negatieve invloed van het toenemend aantal herten in dit 
gebied. 
Het derde hoofdstuk is een verzameling van 35 korte 
bijdragen van deelnemers aan dit vlinderproject. Het is een 
bonte afwisseling van impressies en ervaringen. 
Het boekje is fraai uitgegeven met talrijke foto’s van 
vlinders en het landschap waarin ze leven.  
Op het kaft prijkt de Keizersmantel, het grote lichtpunt in 
de geschiedenis van de neergang van de 
duinvlinderpopulaties. 
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Bollenland onder water in de Zwetterpolder 
 
Hein Verkade 
 
Historie 
Bollenpercelen worden na het rooien van de bloembollen 
regelmatig onder water gezet. Doel van deze actie is de 
bestrijding van insecten(larven) en onkruiden. Dit werd 
vroeger met bestrijdingsmiddelen gedaan. Vooral bij de 
lelieteelt werden deze middelen overvloedig toegepast. Het 
waren dan ook de leliekwekers, die enkele tientallen jaren 
geleden in de kop van Noord-Holland met een 
vriendelijker alternatief kwamen. Zij zetten de 
bollenvelden meer dan zes weken achtereen onder een 
laagje water (inundatie). Deze manier van bestrijden bleek 
effectief te zijn. Het was niet alleen goedkoper maar ook 
milieuvriendelijker. Bestrijding van aaltjes was de 
aanleiding om bollenpercelen te inunderen. Al gauw bleek 
dit systeem ook voor de bestrijding van ander ongemak 
effectief te zijn.  Het succes drong door tot in de ‘oude’ 
Bollenstreek. Ook hier werd deze manier van werken snel 
populair. Het werkt eenvoudig. Je legt een klein dijkje om 
een perceel en pompt het dan vol met water uit de 
naastgelegen sloot. Deze pomp blijft gedurende de 
inundatieperiode vrijwel constant draaien, omdat het water 
snel in de zandbodem wegzakt.  
Wanneer het systeem in onze Bollenstreek werd 
geïntroduceerd weet ik niet precies. Zeker is dat in 1986 
langs de Loosterweg in Lisse een bollenperceel onder 
water stond. Dankzij de waarneming van een zeer 
zeldzame Blonde Ruiter staat het in mijn boekje genoteerd. 
Zo komen we vanzelf bij een interessant bijverschijnsel; 
het ondiepe water trekt veel soorten watervogels aan. De 
meeste percelen worden in de maanden juli tot oktober 
onder water gezet. In deze periode trekken de steltlopers 
uit noordelijke streken door ons land richting 
overwinteringsgebied. Bovendien zoeken de plaatselijke 
meeuwen, eenden en steltlopers met hun jongen geschikte 
plekken om op te vetten en te rusten. Bollenpercelen met 
een laagje water trekken dan veel van dit soort watervogels 
aan. En dan weten vogelaars zulke plekjes gauw te vinden, 
zeker wanneer er een zeldzaamheid is neergestreken.   

 
Zwetterpolder 
Het is ieder seizoen afwachten waar en wanneer een 
bollenkweker na het rooien zijn land onder water zet. In 
2019 wordt een voor ons bijzonder kavel onder water 
gezet; een groot perceel van de fa. van Eeden in de 
Zwetterpolder. Dit is het land waar wij inmiddels een 
aantal jaren onderzoek doen naar het broedsucces van Gele 
Kwikstaarten en Veldleeuweriken. Het is een groot 
perceel, ruim zeven hectare en het ligt niet aan de openbare 
weg. Hierdoor is rust verzekerd. De buitenrand is geen 
zanddijkje maar een opstaande plastic rand. Dit wordt 
sinds een paar jaar toegepast. Het is geen fraai gezicht en 
door de harde overgang naar het water minder 
aantrekkelijk voor foeragerende steltlopers. Gelukkig is 
het gebied zo groot dat er met meerdere compartimenten 
wordt gewerkt. Deze afzonderlijke landjes worden 
gelukkig wel door zanddijkjes van elkaar gescheiden. 
Meerdere keren heb ik de vogels in het gebied geteld, 
steeds vanaf de zijde waar de grote schuren van de fa. van 
Eeden staan, dit om verstoring zo veel mogelijk te 
voorkomen. Nadeel was wel dat sommige vogels zo’n 500 
meter weg zaten. Dit in combinatie met de zinderende zon 
zorgde voor moeizame tellingen eind juli. Het lukte niet 
om tot betrouwbare complete lijstjes te komen. Grote 
vogels als Lepelaar en Grote Zilverreiger vormden geen 
probleem, maar eenden, meeuwen en steltlopers soms wel. 
Het lukte nog net om zes Bosruiters tussen de Oeverlopers 
en enkele Dwergmeeuwen tussen de honderden 
Kokmeeuwen en Visdieven te ontwaren.  
 
Tellingen 
Vanaf augustus verbeterden de omstandigheden, vooral ’s 
avonds tegen de schemering. Het gebied werd daarna 
zeven keer bezocht (zie tabel). Tijdens de eerste vijf 
tellingen stond het hele perceel nog onder water, op 7 
oktober was het grotendeels drooggevallen en op 15 
oktober helemaal. De telling in augustus leverde een 
opvallend hoog aantal Visdieven op. De vogels, waaronder 

veel juvenielen, rustten op de dijkjes. 
Vermoedelijk betroffen het vooral 
uitzwermende gezinnen uit kolonies in de 
omgeving. Boven het water foerageerden 
10-tallen Boerenzwaluwen, deels 
broedvogels en jongen uit de schuren van 
de fa. van Eeden zelf. Het water stond 
vrij hoog, waardoor het aantal steltlopers 
wat tegenviel. Alleen Oeverlopers 
struinden de voeten van de dijkjes af op 
zoek naar insecten. 
In september was de variatie aan 
steltlopers groter, maar de aantallen 
bleven bescheiden. Alleen het aantal van 
61 Watersnippen op 10 september was 
spectaculair. Overal zaten groepjes en er 
waren veel interacties tussen de vogels. 
Regelmatig stonden zij met opgestoken 
staartjes tegenover elkaar. Pleviertjes 
werden niet waargenomen, 

Groenpootruiter (links) met Bosruiter op geïnundeerd bollenland ‐ foto: Jos Zonneveld 
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waarschijnlijk omdat het water voor hen te hoog stond. Op 
13 september waren er zes soorten eenden aanwezig, 
vooral Wilde Eenden en Bergeenden. Meeuwen gebruikten 
de waterplas vooral als slaapplaats. Grote en Kleine 
Mantelmeeuwen arriveerden merendeels in de schemering. 
 
Droogvallen 
Begin oktober stond het land nog grotendeels onder water, 
maar hoger gelegen delen vielen al droog. Op 5 oktober 
liep er nog een Grutto rond; dat is opmerkelijk want de 
meeste hebben ons land dan allang verlaten. Wederom 

lieten de pleviertjes het afweten. Op het oog leken de 
omstandigheden nu redelijk, maar waarschijnlijk waren de 
meeste inmiddels vertrokken naar warmere oorden. Op die 
droogvallende plekken verschenen wel zangvogels. Voor 
die tijd waren het alleen Witte Kwikstaarten, die de dijkjes 
afliepen op zoek naar insecten. Maar als twee dagen later 
het land grotendeels droog is gevallen, wordt het een groot 
kwikstaartenfestijn. Er foerageren dan ruim 80 Witte 
Kwikstaarten met daartussen zeker twee mannetjes 
Rouwkwikstaart en minimaal vijf Grote Gele 
Kwikstaarten. Ook Kneutjes en Graspiepers verschijnen in 
kleine groepjes. 

Verschillende kraaiachtigen struinen het land af op zoek 
naar allerhande eetbaars.  
Een week later zijn de aantallen flink geslonken. Het land 
wordt klaargemaakt om tulpen te planten. Dan is alles 
weer bij het oude…….met Veldleeuweriken, Kneutjes en 
in het voorjaar de Gele Kwikstaarten…….    

 
 
Tabel 1. Aantallen vogels op het geïnundeerde 
bollenperceel van de fam. van Eeden aan de Leeweg in 
Noordwijkerhout 

  
Tabel 1 8-aug 9-sep 10-sep 13-sep 5-okt 7-okt 15-okt 

Grote Canadese Gans       23       

Nijlgans     7         

Bergeend 11 5 20 23   10   

Wilde Eend 15 13 23 52 2 2   

Krakeend 1 2   4       

Smient       3       

Wintertaling   8 6 1       

Aalscholver   2           

Blauwe Reiger     1 2 1 1   

Scholekster       1       

Kievit     3   1     

Bonte Strandloper   2 2   2     

Witgat   2   2       

Oeverloper 9 13 11 5 1 1   

Zwarte Ruiter     1         

Groenpootruiter   2 1 1 3     

Grutto   2 2 1 1     

Wulp         1     

Watersnip 1 16 61 26   2   

Kemphaan     1         

Kokmeeuw 46 208 212 78 68 47 1 

Stormmeeuw 1             

Zilvermeeuw 6 3 2 2       

Grote Mantelmeeuw     12 3       

Kleine Mantelmeeuw 1 35 32 31 4     

Visdief 180     1       

Boerenzwaluw ca.50 ca.40 ca.30 ca.20   5   

Graspieper         2 16 2 

Witte Kwikstaart   9 3 2 8 84 13 

Rouwkwikstaart           2   

Gele Kwikstaart   2 3         

Grote Gele Kwikstaart         1 5 1 

Ekster           5 4 

Kauw           51 24 

Zwarte Kraai     1     9 6 

Kneu         12 19 24 
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Inventarisatie broedvogels van de Elsbroekerpolder te 

Hillegom in 2019 
 
Louis van Trigt 
 
Wie over de N207 van de Haarlemmermeer de 
Bollenstreek binnenrijdt, van oost naar west, van Noord- 
naar Zuid-Holland, kan het bijna niet ontgaan dat tussen de 
weg en de bebouwing van Hillegom nog een groot 
weidegebied ligt. Het is de Elsbroekerpolder, die al sinds 
de zestiende eeuw als weidegrond bestaat.  
Het gebied is niet toegankelijk, maar is goed te overzien 
vanaf de Singel in de woonwijk Elsbroek of vanaf de 
parkeerplaats bij de boerderijwinkel ‘Elsbroekerwei’ aan 
de Leidsestraat (N208). De polder is nog altijd een rijk 
weidevogelgebied, beheerd door de Maatschap Zeestraten, 
een gemengd bedrijf dat bloembollenteelt en biologische 
melkveehouderij verenigt. 
 
Voorgeschiedenis 
Van 2009 tot 2016 werd 27,5 hectare van de 
Elsbroekerpolder in opdracht van Sovon geïnventariseerd 
door Roy Slaterus. Het betrof het als natuurgebied 
aangewezen deel van de polder. Deze status ontleende het 
gebied aan het feit dat de Elsbroekerpolder als 
compensatiegebied voor de aanleg van de HSL-lijn was 
aangewezen. Roy werkte met de methode BMP-W 
(Weide- en akkervogels) van Sovon. 
In 2017 en 2018 werd de gehele polder op nesten 
onderzocht door de heer Dick Aanhane voor ‘De Groene 
Motor’ van het Zuid-Hollands Landschap. De door hem 
gevonden aantallen heeft hij mij in die jaren ter 
beschikking gesteld. Dick overleed in september 2018. 
Johan en Anita Verschoor – Zeestraten vroegen mij vorig 
jaar of ik de broedvogeltelling wilde gaan doen. 
 
Gebiedsbeschrijving  
Het onderzoeksgebied betreft de Elsbroekerpolder 
(gemeente Hillegom, provincie Zuid-
Holland) en heeft een oppervlakte van 
bijna 40 hectare. Het bestaat uit grasland, 
dat ingesloten ligt tussen de bebouwing 
van Hillegom in het noorden en N207 in 
het zuiden. Aan de westkant liggen voorbij 
de N208 hoofdzakelijk bloembollenvelden 
en aan de oostkant ligt de 
Haarlemmermeer. De zuidoostelijke zijde 
grenst aan de Ringvaart van de 
Haarlemmermeer en is ongeveer 640 m 
lang. 
 

Methode  
Geteld is volgens de methode BMP-W van 
Sovon. Daarbij liep ik, gewapend met 
verrekijker en smartphone, volgens een 
vast traject door de polder. Vanaf de 
boerderijwinkel ‘Elsbroekerwei’ ging ik 
daarna langs de N208 tot aan het kruispunt 
met de N207. Vandaar liep ik over de 
berm van de N207 langs de weilanden. 

Tenslotte ging ik over de dijk langs de Ringvaart tot aan de 
Elsbroekervaart, waar de bebouwing begint. Op deze 
manier had ik de polder voldoende overzien. 
Gedurende mijn tocht over het traject noteerde ik op mijn 
smartphone zo veel mogelijk alle vogelbewegingen 
volgens de codes van BMP-W.  
De interpretatie van de gegevens gebeurde na afloop van 

alle telrondes, met gebruikmaking van het 
autoclusterprogramma van Sovon. Het veldwerk was 
gericht op het vaststellen van territoria. Naar nesten is niet 
systematisch gezocht.  
 

 Ligging van het onderzoeksgebied (ca. 40 hectare) 

Rustende Grutto's in het natte grasland 
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Weersomstandigheden 
Het gebied is van 29 maart tot 3 juni zes keer op de 
beschreven manier onderzocht.  
In weken voorafgaand aan de eerste telling was het 
opvallend warm voor de tijd van het jaar. Daarvoor had het 
ook flink geregend, waardoor lage plekken in het weiland 
onder water stonden. Dat gold vooral voor het 
zuidwestelijke deel nabij de N207. In de periode na 9/4 
was het droog en werd het ook steeds warmer. Na 25/4 
volgde regen en werd het weer kouder. Voor vrijwel de 
hele maand mei gold dat het droog en (veel te) koud was. 
Er werd gesproken over de koudste meimaand ooit. Begin 
juni volgden regen en onweer en liep de temperatuur op. 
 
Soorten 
De ingevoerde gegevens leveren territoria op van de 
volgende soorten: 
Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster, Slobeend, Krakeend, 
Kuifeend, Gele Kwikstaart, Nijlgans, Grauwe Gans, Grote 
Canadese Gans en Soepgans (= verwilderde boerengans).  
Andere soorten die tijdens de bezoeken werden 
waargenomen, waren: 
Wintertaling, Watersnip, Torenvalk, Knobbelzwaan, 
Buizerd, Wulp, Lepelaar en Zomertaling. 
Soorten als Meerkoet en Wilde Eend zijn buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Opmerkingen 
 
-Predatie 

In de waarnemingen is er een markant verschil tussen die 
van 7 en 20 mei. Toen ik op 7 mei vanuit de polder weer 
mijn weg terug zocht naar de boerderijwinkel 
‘Elsbroekerwei’, werd er zo veel van alle kanten 
gealarmeerd dat ik overwoog voor een volgende keer een 
andere route te kiezen die minder verstoring zou 
opleveren.  
Op 20 mei koos ik er toch voor dezelfde route te lopen om 
de verschillende bezoeken zo vergelijkbaar mogelijk te 
houden. Opvallend was toen dat in het zuidwestelijk deel 
van de polder vrijwel geen weidevogel meer te bekennen 
viel. Het is waarschijnlijk dat in de tussenliggende periode 
een predator in dit deel van het gebied huisgehouden heeft. 
Hopelijk hebben de weidevogels (met hun jongen?) een 
goed heenkomen weten te vinden. 

-Koeien 

Vanaf het derde bezoek (25/4) lopen de blaarkopkoeien 
weer in de wei. Hun aanwezigheid trekt 
weidevogels (en boerenzwaluwen) aan 
vanwege de insecten op de mest die zij 
achterlaten en vanwege het feit dat ze 
het gras kort houden, wat met name voor 
kieviten aantrekkelijk is. 
De koeien zijn een lust voor het oog. Ze 
zijn nieuwsgierig, om niet te zeggen 
geïnteresseerd, zeer benaderbaar en niet 
schichtig. Dat komt natuurlijk door het 
feit dat ze een goede verzorging krijgen. 
In de Elsbroekerpolder hebben ze de 
ruimte en weten ze hun weg goed en 
zelfstandig te vinden, bijvoorbeeld op 

weg naar de melkstal, waar ca. 80 koeien worden 
gemolken. 
 
-Maaien 

Bij het bezoek van 3 juni bleken in het midden van de 
polder enige percelen gemaaid, waarbij rekening was 
gehouden met vluchtstroken voor vogels en hun jongen 
langs de zijkanten. 
Toch was goed merkbaar dat in dit deel van de polder de 
orde verstoord was. Uiteraard stegen uit de gemaaide 
stukken geen alarmerende vogels op. Wel stonden er 
opeens groepjes kieviten en scholeksters.  
Uit een andere hoek dan gebruikelijk (namelijk meer uit 
het noordoosten) kwamen alarmerende grutto’s 
aanvliegen. Waarschijnlijk hadden zij zich met hun jongen 
verplaatst. 
 
Vergelijking/conclusies 
Het is moeilijk de gegevens van de 
broedvogelinventarisatie 2019 te vergelijken met die van 
de inventarisaties van 2016 en eerder. Roy Slaterus richtte 
zich immers op het als natuurgebied aangewezen deel van 
de polder, terwijl in 2019 een poging is gedaan de hele 
polder te inventariseren. In 2015 en 2016 vond Roy relatief 
hogere aantallen kieviten en grutto’s. 
Afname van deze soorten past helaas wel in de landelijke 
trend. 
Wel zijn er interessante overeenkomsten tussen territoria-
locaties aan te wijzen. 
 
Vergelijking met de gegevens van Dick Aanhane uit 2017 
en 2018 is meer voor de hand liggend, omdat Dick ook de 
hele polder inventariseerde. 
 
Als je de aantallen naast elkaar legt, ontstaan de volgende 
getallenreeksen. 
 

2017 2018 2019
Kievit 70 34 37
Grutto 21 17 20
Tureluur 21 17 17
Scholekster 7 8 16
Slobeend 5 3 6
Krakeend 4 3 9

 
Het is verheugend te kunnen constateren dat de aantallen 
territoria van Kievit, Grutto en Tureluur vergeleken met 
2018 ongeveer gelijk zijn gebleven. 

Belangstellende Blaarkoppen 
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Voor de Scholekster lijkt sprake te zijn van een toename. 
Feit is dat er altijd veel scholeksters in de polder aanwezig 
waren, waaronder ook niet-broedende vogels. De 
beoordeling van territoria is daardoor misschien beïnvloed. 
Ondanks het warme weer in de maand maart stonden op 
29/3 zeker nog zo’n 50 – 70 scholeksters bij elkaar. Ook 
zag ik toen nog 16 grutto’s als groep op de Ringvaartdijk 
staan. 
 
Omgeving  
 

Ik heb geen poging gedaan ook de erfvogels in de buurt 
van de bedrijfsgebouwen te inventariseren. In het oog 
vallen wel automatisch de boerenzwaluwen die in de 
schuren broeden en boven de weilanden en bollenvelden 
foerageren. In de bedrijfsgebouwen waren 
ca. 20 bewoonde nesten. 
Op 25/4 nam ik op het erf de eerste naar nestmateriaal 
zoekende huiszwaluwen waar. 
Hun kolonie bevindt zich aan de noordrand van de oude 
bollenschuur achter het woonhuis Leidsestraat nr.156 aan 
de overkant van de weg. Ze broeden er sinds 2013. 
Het aantal nesten is in 2019 opgelopen tot 49, wat ronduit 
spectaculair is. In de laatste jaren zijn zelfs twee 
dependances in de woonwijk Elsbroek aan de Jacob 
Marislaan ontstaan met respectievelijk 6 en 3 nesten. 
Ook aan de Hyacinthenlaan wordt door huiszwaluwen 
gebroed (2 nesten), maar dan zijn we in het bollenland, 
waar onder andere veldleeuweriken en gele kwikstaarten 
broeden. Van de laatste soort werd overigens ook in het 
weiland 1 territorium vastgesteld. 
 
Bij de mogelijke sloop of verbouwing van de betreffende 
bollenschuur kan men niet om het gegeven van de 
huiszwaluwenkolonie heen. In vervangende nieuwbouw 
zal voor nestgelegenheid gezorgd moeten worden.  
Misschien biedt de plaatsing van een huiszwaluwentil 
uitkomst. Als die bij de naastgelegen Bed & Breakfast niet 
gewenst is, zou een plek in de buurt gevonden moeten 
worden. Misschien is er ergens ruimte nabij de 
boerderijwinkel of het Paintball-complex tussen boerderij 
en boerderijwinkel. 
 

Tenslotte 
 

Recent las ik het boek ‘De Kievit’ van Sake P. 
Roodbergen. Wat mij betreft zou het boek beter ‘De 
teloorgang van de Kievit’ (en dan in het bijzonder in 
Friesland) kunnen heten. Het boek beschrijft ook de 
dramatische afname van weidevogels in Nederland in het 
algemeen onder invloed van het op productie gerichte 
landbouwbeleid. 
In de Elsbroekerpolder heerst een situatie die vroeger in 
weidegebieden in heel Nederland normaal was en die dat 
uit een oogpunt van natuurbehoud nog steeds zou moeten 
zijn.  
Bij de bedrijfsvoering in de polder houdt men rekening 
met de aanwezigheid van weidevogels onder andere door 

laat te maaien. De combinatie van weidegrond en hooiland 
is ideaal. 
Men koestert er de Blaarkop, die als de ideale koe voor de 
natuur van veenweidegebieden geldt. Ook wordt 
geprobeerd predatie te bestrijden en overbevolking door 
ganzen tegen te gaan. 
Verder heeft de polder als groot voordeel dat binnen het 
gebied rust heerst dankzij de begrenzing door de 
Ringvaart, de wegen (N207 en N208) en de 
Elsbroekervaart langs de woonwijk Elsbroek. Het gevolg 
is dat het gebied weinig wordt betreden. 
Zo kan een geïsoleerd gelegen weidegebied toch een 
belangrijk gebied voor weidevogels zijn. 
Het is te hopen dat de bestaande situatie nog lang in stand 
zal blijven. 
 
September 2019 
 
Literatuur: 
 

-Sake P. Roodbergen, De Kievit (Atlas Contact 2018) 
-Pieter Hotse Smit, Deze koe moet de landbouw in zompig 
veengebied redden’ (De Volkskrant 27-03-2019) 
-KNNV de Bollenstreek, Gebied en der Wijs (24 
Gebiedsbeschrijvingen in de Bollenstreek) 2014 
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ZO DE OUDJES ZONGEN… 
 
Willem Baalbergen 
 
We zaten in een koraal op de Marowijne, vanwege de 
stromende regen onder een dekzijl. Met Frans Beekmaan 
werd een lijstje met leuke oude natuurboekjes gemaakt. 
Die we beiden in de kast hebben staan, maar een beetje 
vergeten zijn. Geschreven door de zogenaamde 
romantische natuurbeschrijvers uit het begin van de vorige 
eeuw zoals Bengt Berg, Thijsse, Binsbergen en Van 
Eeden. Maar ook het vrijwel vergeten werk van de 
Tinbergens en de Engelse natuurvorser David Lack. Het is 
opvallend dat er de laatste tijd weer belangstelling komt 
voor die `oude schrijvers`. Zelfs onze bekendste vogelaar 
Rob Bijlsma duikt de laatste tijd in het werk van die eerste 
natuurvorsers. Misschien ook voor de lezers van De 
Strandloper interessant kennis te maken met deze vergeten 
vogelaars van vroeger. 
In de oorlogsjaren 1940-1945 verbleven de broers Niko en 
Luuk Tinbergen in Leiden. Samen met anderen, waaronder 
Jan Verwey, probeerden zij deze moeilijke jaren door te 
komen. Niko Tinbergen kwam later als gijzelaar in St. 
Michielsgestel terecht. Daar schreef hij twee bijzondere 
boekjes. Dat ging in afleveringen, die hij aan zijn kinderen 
stuurde. Het betreft ondermeer een bijzonder boekje over 
een stekelbaarsje dat hij Jan Stekel noemde. Onder de titel 
The Tale of John Stickle werd het in 1954 in Engeland 
uitgegeven. Het is inmiddels een uiterst zeldzaam boekje 
geworden; wel een keer in Nederland in 2005 
heruitgegeven als Jan Stekel.  
Meer bekend is het boekje Kliew, Kleew in het Engels, ook 
in het gijzelaarskamp geschreven. Het beschrijft de 
wederwaardigheden van een zilvermeeuw voor de 
Hollandse kust. Bijzonder aardig is daarin het verhaal van 
een Noordwijkse boer. Die haalde een massa zeesterren 
van het strand en bemestte daarmee zijn land. Om de 
volgende dag te merken dat er niet één meer lag. 
Opgegeten door de zilvermeeuwen. Tinbergen stuurde in 
1947 een eerste exemplaar van het boekje naar zijn vriend 
Jan Verwey. In zijn begeleidende brief zegt hij:  

Beste Jan. Hierbij zend ik je mijn nieuwste publicatie. Ik 
vind het leuk dat ik je een soort tegenstuk van het 
kraaienboek kan sturen.  
Hij doelt daarbij op het boekje over de tamme kraai van 
Verwey. Hij schrijft erbij dat de Hollandse uitgave van 
Kleew later zal worden uitgegeven. 
 Als dat in 1948 het geval is stuurt de uitgever Boucher een 
kaart naar Jan Verwey met de tekst:  
Indien u dit najaar voor uw kinderen, nichtjes of neefjes 
een aardig en goed boek zoekt, kan ik dit werkje Klieuw 
ten zeerste aanbevelen. 
 Ik sluit me bij deze aanbeveling aan. Niet alleen voor de 
kinderen, nichtjes en neefjes, maar ook voor de lezers van 
De Strandloper.   
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Een Katwijkse Reuzenalk Pinguinus impennis 

(Linnaeus, 1758) 
 
Arie Twigt en Bram Langeveld * 
 
Inleiding 
De Nederlandse Noordzeekust is een ideale plek om te 
zoeken naar schelpen, botten en andere organismen, of de 
resten ervan. De auteurs zijn er regelmatig te vinden, de 
eerste voornamelijk op het Katwijkse strand. Voor het 
gemak rekenen we het gehele strand tussen Noordwijk en 
Wassenaar tot het Katwijkse. Tijdens een van de 
zoektochten in 2018 op het strand ten zuiden van Katwijk 
richting Wassenaar trof de eerste auteur een relatief kleine 
wervel aan. Deze lag in een gruisbank bestaande uit 
voornamelijk horentjes, onder andere van de Wenteltrap 
Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758), op de laagwaterlijn.  
De wervel belandde in een bakje met de vondsten van die 
dag en raakte in de vergetelheid. Totdat de auteurs in 
oktober 2019 een afspraak maakten om de verzamelde 
vogelbotten van het Katwijkse strand te bekijken in het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Tijdens het bekijken 
van de meegebrachte botten trok de wervel de aandacht 
van de tweede auteur. Het bleek een bot van een 
Reuzenalk (Fig. 1) te zijn: een in 1844 uitgestorven 
visetende vogel, familie van de Alk en Zeekoet, groot, 
zwart-wit, met flipperachtige vleugels waarmee het dier 
niet meer kon vliegen. Een bijzondere vondst. 

 

Beschrijving 
Het opvallende uitsteeksel aan de voorzijde typeert de 
wervel (Fig. 2 A t/m C) als de tweede halswervel, ook wel 
draaier of epistropheus genoemd. Het bot is herkenbaar als 
een vogelwervel aan het relatief kleine, rechthoekige en 
ingesnoerde articulatievlak aan de achterzijde voor 
articulatie met de derde halswervel. De wervel is stevig 
gebouwd maar toch op veel punten licht beschadigd, zoals 
gebruikelijk bij (oude) strandvondsten. Toch zijn er nog 
voldoende kenmerken zichtbaar. Zo is duidelijk dat het 
wervellichaam opvallend ingedeukt is aan de linker- en 
rechterzijde en daardoor aan de buikzijde heel nauw is. 
Daar is de aanzet voor een benen kam duidelijk zichtbaar; 
de kam zelf is afgebroken. De aanzet van het 
doornuitsteeksel aan de rugzijde is stevig; het uitsteeksel 
zelf is afgebroken. Hoewel wervels over het algemeen 
aanzienlijk lastiger te determineren zijn dan veel andere 
vogelbotten (Serjeantson, 2009), was de determinatie hier 
relatief eenvoudig door te vergelijken met recente 
vogelskeletten in de collectie van het Natuurhistorisch 
Museum Rotterdam (Fig. 3). De typische insnoeringen en 
kammen vonden we alleen terug bij de familie der Alken 
(Alcidae; Alken, Papegaaiduikers, Zeekoeten), maar de 
wervel van Katwijk is aanzienlijk groter dan die van de 
recente skeletten (Fig. 2 D t/m F). Draaiers van vogels uit 
sommige andere families hebben een vergelijkbare grootte 
als de wervel van Katwijk. Door de totaal andere bouw 
konden we die echter uitsluiten. Owen (1866) bestudeerde 
het skelet van de Reuzenalk nauwkeurig en kwam tot de 
conclusie dat het bijzonder sterk lijkt op dat van de recente 
Alk. Het formaat wijkt echter duidelijk af. 
 

Determinatie  
Om betrouwbaar onderscheid te maken tussen de wervels 
van Reuzenalken en die van recente Alken en Zeekoeten is 
het formaat dus belangrijk. Ondanks de beschadigingen 
bleek een afmeting nog betrouwbaar te nemen in de vondst 

Fig. 1: Een opgezette Reuzenalk in de tentoonstelling van het 
Muséum national d'Histoire naturelle in Parijs. (foto: Bram 
Langeveld) 

Fig. 2: Draaiers van Reuzenalk en Alk. A t/m C: Reuzenalk, strand 
Katwijk, 2018, collectie Arie Twigt; D t/m F: Alk, recent, strand 
Texel, 2003, collectie Natuurhistorisch Museum Rotterdam 
NMR9989‐4555. Punten 1 en 2 in E geven de meetpunten aan. 
(foto: Bram Langeveld) 
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van Katwijk en het recente vergelijkingsmateriaal. Dit is 
de maximale lengte van het wervellichaam, met een 
schuifmaat gemeten tussen punt 1 en punt 2 op 
Fig. 2 E. Deze maat bedraagt bij draaiers van 13 
Zeekoetskeletten in de collectie van het 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam 8,9 mm met een 
standaarddeviatie van 0,2 mm. Bij tien 
Alkskeletten is dat 7,9 mm en 0,5 mm. Statistische toetsen 
(t test en Wilcoxon test) tonen aan dat de wervel van 
Katwijk met een afmeting van 10,7 mm significant groter 
is. We kunnen de wervel dus betrouwbaar determineren als 
afkomstig van een Reuzenalk. Eenmaal eerder is er een 
draaier van de Reuzenalk aangetroffen op het Nederlandse 
strand, namelijk op het Banjaardstrand in Zeeland (Cardol 
& Langeveld, 2019). Die draaier is ook gebruikt bij de 
determinatie van het Katwijkse exemplaar. 
 
Bespreking 
Vogelbotten zijn op het strand zo nu en dan te vinden in 
grof gruis rond de laagwaterlijn. Het betreft, naar ervaring, 
voornamelijk fragmenten. Nauwkeurige bestudering ervan 
kan echter wel interessante ontdekkingen opleveren en 
meer licht werpen op de geschiedenis van de Nederlandse 
avifauna (Langeveld et al., 2017). Dat de wervel nog 
herkenbaar is, is vooral te danken aan de stevige bouw van 
dit skeletdeel. De besproken draaier betreft de tweede 
vondst van resten van de Reuzenalk op het Katwijkse 
strand. De eerste vondst is een opperarmbeen in de 
collectie van Patrick Ouwehand (Langeveld, in prep.). Van 
het strand van Noordwijk is ook een bot bekend 
(Langeveld & Passchier, 2015) en meer materiaal wordt 

gevonden op de Zandmotor bij Ter Heijde (Langeveld, 
2015). Deze vondst van Katwijk bevestigt opnieuw het 
brede voorkomen van de Reuzenalk langs de Nederlandse 
Noordzeekust (Cadée, 2016).  
 
* (Natuurhistorisch Museum Rotterdam, Westzeedijk 345, 
3015 AA Rotterdam, langeveld@hetnatuurhistorisch.nl) 
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Fig. 3: In het Natuurhistorisch Museum Rotterdam wordt een uitgebreide collectie vogelskeletten bewaard, 
onontbeerlijk voor het determineren van fossiele vogelbotten. (foto: Bram Langeveld) 
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De Zeetrekpost vernieuwd! 
Jan Jacobs  
 
Onze zeetrekpost in de zeereep aan de Kon. Astridboulevard was aan vervanging toe. Deze observatiepost voor 
zeetrekwaarnemingen dateerde van 1997 en is al die jaren intensief gebruikt. Door opstuiving rondom de hut kwam deze 
steeds dieper in het zand te staan. Het uitzicht naar zee werd steeds minder door uitbundige helmbegroeiing, maar ook 
doordat vorig jaar het nieuwe clubhuis van de Kustsurfvereniging recht voor onze post werd geplaatst. 
 De grotere hoogte van deze surfclub dwong ons om het hogerop te zoeken. Ook de kwaliteit van onze zeetrekpost 
verslechterde de laatste jaren sterk, vooral door houtrot. Het was er niet meer erg prettig toeven en het rook erg muf. De 
subsidie van het Eneco Luchterduinenfonds gaf onze vereniging de mogelijkheid om een nieuwe zeetrekpost te laten 
bouwen. 
Aannemingsbedrijf N. van Duin uit Noordwijk heeft een nagenoeg identieke zeetrekpost gebouwd.  
In de werkplaats hebben Jelle, Hein en Jan de gelegenheid gekregen om onder goede omstandigheden de zeetrekppost 2 
keer te schilderen. Donderdag 21 november heeft Van Duin onder supervisie van Simon Büscher, door grond- en 
afvalbedrijf van der Putten de oude zeetrekpost gesloopt en afgevoerd. Direct daarna is de plek opgehoogd en is een nieuwe 
betonnen fundering geplaatst. De nieuwe hut werd daarna vanaf het strand moeiteloos hoog over het terras van het 
Zuiderbad getild en op de nieuwe fundering geplaatst. In de nieuwe situatie staat de nieuwe hut ongeveer 1,5 meter hoger. 
De foto’s spreken voor zich. 
We hebben nu weer volop uitzicht over zee. En we kijken weer ruim over de surfclub heen. 
In het voorjaar krijgt de zeetrekpost nog een extra schilderbeurt. Ook overwegen we om de buitenkant weer te bekleden met 
hardhouten schroten voor extra bescherming. Het rest ons nog om rondom de post opnieuw helm aan te planten.  
Voor meer foto’s zie onze website https://www.strandloper.nl/nieuws/de-zeetrekpost-vernieuwd/ 

Van de oude naar de nieuwe Zeetrekpost 
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Wel en wee van de Tapuit in Noordwijk 
Leo Schaap 
 
Herman van Oosten, schrijver van het boek De Tapuit dat in 2018 is uitgegeven, komt eind januari in het Jan Verweij 
Natuurcentrum een lezing houden. Dat is op zich al een reden om de gegevens van de Tapuit binnen de gemeente 
Noordwijk op een rijtje te zetten. Bovendien, er was dit jaar eens géén slecht nieuws over de Tapuit. Nature Today kwam al 
in juli met de mededeling dat er een goed Tapuiten jaar achter de rug was, het broedsucces in de laatste bolwerken van de 
Tapuit was zeer goed, behalve in het Noord-Hollands duinreservaat. Er vlogen meer dan tweehonderd jongen uit, tweemaal 
zoveel als in de meeste andere jaren.  
 

Een derde belangrijke reden om aan de Tapuit aandacht te schenken zijn de 
veranderingen die in het voorjaar worden waargenomen. Het aantal pleisterende 
Tapuiten in het voorjaar neemt opmerkelijk toe, waarbij ze een voorkeur hebben om 
in de Westhoek en Coepelduynen te verblijven.  
 
Tapuitenduinen 
 
De duinen van de gemeente Noordwijk waren vroeger echte Tapuitenduinen. Omdat 
er veel is geïnventariseerd, kan een redelijke schatting gemaakt worden van het 
aantal getelde territoria door de jaren heen. De meest recente die ik op basis van alle 
verslagen kon maken, uitgewerkt in een spreadsheet met een voorzichtige 
interpolatie van ontbrekende getallen, komt uit op ca. 200 stuks in 1980 en 1981. Het 
gaat daarbij om alle Noordwijkse duinen inclusief een deel van Katwijk en de duinen 
van de voormalige gemeente Noordwijkerhout, maar exclusief het Zweefvliegveld en 
de bosrand langs de Ruigenhoekerweg en Vogelaardreef in het Langeveld. Met 
Google Earth berekend komt het totaal uit op 1982 ha. In de duinen van de zuidelijke 
Amsterdamse Waterleidingduinen, dat binnen de grenzen van de gemeente 
Noordwijk ligt, 1004 ha groot, werden 110 stuks territoria geteld. Dit aantal kwam 
tot stand door in 4 jaar het volledige gebied van de zuidelijke AWD te inventariseren. 
Daarmee werd in de jaren 1978 – 1981 het maximale gemiddelde bereikt. Daarna 

liepen de aantallen terug. Ook de tellingen in andere kavels wijzen op een maximum begin jaren tachtig, zoals de 
Noordduinen en het Langevelderduin. 
 

In 1989 schatte Dick Hoek het aantal 
Tapuiten nog op 170-180 stuks, nadat een 
onderzoeksperiode tussen 1983-1988 was 
afgesloten ten behoeve van het boek 
Vogels van Noordwijk en Omstreken. In 
dit boek staat een plattegrond met stippen 
voor de aangetroffen territoria van de 
Tapuit, Roodborsttapuit en Gekraagde 
Roodstaart in de periode 1982 – 1988 en 
geeft een goed overzicht van de 
verspreiding. Eerder, in 1975, werd door 
Willem Baalbergen een schatting gemaakt 
van het aantal Tapuiten in 1973 en 1974 
na onderzoek ten behoeve van de 
Avifauna voor Zuid-Holland. Exclusief de 
Amsterdamse Waterleidingduinen komt 
hij op 66 territoria; volgens de gegevens 
is dat in 1981 ca. 100 stuks. Voor de 
Amsterdamse Waterleidingduinen maakte 
Walters in 1981 een schatting van de 
periode 1971-1978. Hij komt daarbij op 

145 tot 155 territoria/jaar voor de gehele AWD, een gebied van bijna 3400 ha. In verhouding tot het Noordwijkse deel lijkt 
dat weinig. Dit is te verklaren door het feit dat de zuidelijke AWD veel meer open duin kent dan het noordelijke deel van ca. 
2000 ha waar de waterwingebieden liggen en meer bos aanwezig is. Bovendien is het plausibel dat het aantal Tapuiten toen 
nog aan het toenemen was. Alles wijst er dus op dat het aantal territoriale Tapuiten in de Noordwijkse duinen begin jaren 
tachtig een maximum bereikte. 
 

Foto 1. Het boek De Tapuit 

Foto 2. De Tapuit in zijn favoriete habitat. Foto George Hageman 
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Het jaar 1981 komt overeen met de piek die in de telling van Meijendel optreedt (Van Oosten 2018, blz. 144). In een andere 
publicatie verschijnen de pieken later, 1988, 1990 en 1991 voor respectievelijk Meijendel, Berkheide en Noord-Hollands 
Duinreservaat (Van Oosten et al. 2011). Let op, er worden voor Meijendel kennelijk twee verschillende tellingen 
gepresenteerd, één met een piek in 1981 en één in 1988. 
 
Wat ging aan het hoogtepunt vooraf? 
 
De tellingen van onze vereniging maken duidelijk dat, voorafgaand aan het maximum begin jaren tachtig, aan een periode 
van groei een einde kwam. Daarvoor floreerde de Tapuit kennelijk in de Noordwijkse duinen. Het vergrassen en 
verstruwelen kan zeker een medeoorzaak zijn van de verandering na 1981, maar het speelde ook al jaren daarvoor, zoals 
regelmatig uit de verslagen in de Strandloper naar voren komt. Ook het aantal konijnen had op verschillende plaatsen al een 
forse tik gekregen door de ziekte Myxomatose, maar kennelijk was er toen nog voldoende nestgelegenheid. Het proces van 
meer gras, meer struiken en minder konijnenholen zet zich echter door tot eind jaren negentig, wanneer onverwacht 
natuurlijke verstuiving weer op gang wordt gebracht. De waarnemingen van vóór 1980 laten in ieder geval een stijgende lijn 
zien. Dat geldt eigenlijk al sinds 1966 toen voor het eerst een groot deel van de Noordduinen werd geïnventariseerd. Hierbij 
gaat het om vijf kavels met een totale oppervlakte van 271 ha die met een onderbreking van een paar jaar tot en met 1983 
werden geïnventariseerd.  
 
De referentie uit 1971 van Herman van Oosten (Van Oosten 2018, blz. 144) dat er mogelijk wel 300 tot 400 paar in de 
AWD aanwezig zouden zijn, wordt niet bevestigd door een verslag van de inventarisatie in 1971 door A.J. van Dijk. In zijn 
verslag van een 15-tal plots in de AWD komt de Tapuit in slechts twee plots voor, nl. 14 en 15. Plot 14 waar 8 Tapuiten 
werden geteld, dekt het gebied dat we nu kennen als Gijs Kokkieshoek en Starrebroek. In plot 15 (44 ha) werden 14 
Tapuiten geteld, overigens een zeer hoge dichtheid. Dit plot is een deel van de Zeereep vanaf de provinciegrens tot 
Zandvoort, begrensd door het strand en het hekwerk met de AWD. Als we de gegevens van plot nr. 14 vergelijken met het 
jaar 1982 dan is het aantal daar toegenomen van 8 naar 12 stuks. Voor plot 15 bestaan geen vergelijkbare cijfers anders dan 
van de ernaast gelegen Luchterduinen (142 ha) met vergelijkbaar biotoop, waar in 1988 nog 21 territoria werden geteld.  
Bovendien, sommige andere toen geïnventariseerde plots bleken later rijke Tapuiten terreinen te zijn. Het lijkt er dus niet op 
dat er in 1971 meer Tapuiten waren dan begin jaren tachtig, eerder waren dat er veel minder.  
 
We weten nu door het werk van Herman van Oosten dat Roodborsttapuit en Graspieper op dezelfde insecten foerageren. De 
Boomleeuwerik foerageert net als de Tapuit graag op duingraslanden en behoort tot dezelfde ecologische groep. In 
vergelijking met de Tapuit is de Boomleeuwerik vóór 1981 maar schaars aanwezig in de inventarisaties en, afhankelijk van 
het gebied, doen Graspieper en Roodborsttapuit het dikwijls slecht in verhouding tot de Tapuit, die toen floreerde. In 
sommige gebieden, zoals in de kavels van de Noordduinen, doet de Graspieper het wel goed, maar dat is zeker niet overal 
het geval. Na het begin van de jaren tachtig zien we de Roodborsttapuit, na een dip, in onze duinen vooruitgaan en ook de 
Boomleeuwerik heeft het goed gedaan en is een algemene broedvogel geworden. Dit duidt erop dat de voedselsituatie niet is 
verslechterd ten opzichte van de jaren tachtig. 
 
Wat wel een grote verandering was, is de komst van de Vos. Hoe hij de duinen koloniseerde, wordt goed beschreven door 
Jaap Mulder in het tijdschrift De Levende Natuur. Dick Hoek schrijft in 1981 dat de Vos vanaf 1978 regelmatig in de 
Noordwijkse duinen werd waargenomen. Achteraf gezien bagatelliseert hij de invloed van de Vos als predator van 
grondbroeders. Door de vele onderzoeken met cameravallen weten we nu veel meer over zijn predatore rol. Waar mogelijk 
worden nu weidevogels tegen hem beschermd door bijvoorbeeld schrikdraad en op andere plaatsen wordt hij weer intensief 
bejaagd. Waarschijnlijk heeft de Vos ook moeten leren hoe hij de nesten van de Tapuit moest uitgraven en belagen; daar is 
zeker wel enige tijd overheen gegaan. De Tapuit lijkt door zijn verschijning en gedrag een gemakkelijke prooi; hij is ook 
voor de mens goed te volgen en waar te nemen. De Vos, die toch al op konijnen en holen gespitst zal zijn, zal dat zeker nog 
beter kunnen.  De Tapuit kon zich kennelijk niet aanpassen aan de veranderende situatie, terwijl andere kleine 
grondbroeders zoals Roodborsttapuit, Fitis en Boomleeuwerik dat wel konden of van nature al een betere bescherming 
hebben. Het feit dat het in 2019 een goed Tapuitenjaar was, is mede te danken aan beschermingsmaatregelen van nesten en 
het gebruik van ingegraven nestkasten. We kunnen gerust aannemen, ook op basis van het onderzoek van Herman van 
Oosten, dat de Vos, vooral op tanende en onder druk staande populaties, een belangrijke invloed heeft. Dat de populatie 
Tapuiten in de duinen van Noordwijk al vanwege andere oorzaken onder druk stond, lijkt te worden bevestigd door afname 
van alle andere populaties in de Nederlandse duinen en heidegebieden.  
 
Zoals Herman van Oosten in zijn boek beschrijft, nemen populaties in Frankrijk en Duitsland ook af. Er zijn echter ook 
positievere berichten te vinden. Ik kom regelmatig in de centrale Alpen van Zwitserland, waar ik de Tapuit tijdens 
wandelingen geregeld tegenkom. In de recent verschenen prachtig uitgevoerde Zwitserse vogelatlas is te zien dat het aantal 
broedgevallen sinds 1990 licht stijgt. Daarbij neemt de Tapuit vooral in hogere delen boven de 2400 meter toe en in de 
lagere gebieden af. Hij staat in Zwitserland dan ook niet op de rode lijst, maar in bepaalde gebieden wel onder druk. Onder 
de 1500 meter zijn bijna geen Tapuiten meer te vinden. Deze verandering zou een aanpassing kunnen zijn aan het 
gewijzigde klimaat in de Alpen en de gevoeligheid daarvoor van de Tapuit. 
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Wat dan wel de achterliggende oorzaak is van de integrale afname is nog steeds niet duidelijk. Mogelijk is het een 
combinatie van factoren, zoals verandering van klimaat, vergrassing, toename van predatie en tekort aan konijnen die het 
gras kort houden en te weinig holen achterlaten. Herman van Oosten gaat in zijn boek uitvoerig in op deze factoren, een 
duidelijke conclusie kan ook hij niet trekken. 
 
De terugtocht van de Tapuit 
 
Na 1981 loopt het aantal Tapuiten in de Noordwijkse duinen sterk terug, hoewel niet overal even snel. Het meest sprekende 
voorbeeld daarvan is de zuidelijke AWD, omdat daar goed en doorlopend is gemonitord. Andere gebieden zoals de 
Coepelduynen en Noordduinen-west laten een opleving zien rond de jaren negentig. Ogenschijnlijk is dat ook het geval in 
de zuidelijke AWD, maar dat is een misvatting als de waarnemingen beter bekeken worden.  
 
Tijdens het onderzoek in de zuidelijke AWD tussen 1978 en 1985 werd de zuidelijke AWD in 13 kavels verdeeld. In de 
eerste ronde werden totaal 112 territoria geteld. In de tweede ronde van 1982 t/m 1985 waren dat er nog 96. De 
noordoostelijke kavels laten een duidelijke reductie zien van 79 naar 41 stuks, terwijl in de andere kavels een stijging optrad 

van 44 naar 56 stuks. Het was dus bepaald 
geen gelijkmatige afname. De dichtheid van de 
Tapuit in de verschillende kavels varieert 
bovendien behoorlijk.  Met de daling van het 
aantal territoria zakte de dichtheid in de 
zuidelijke AWD van 11,1 naar 9,5 
territoria/100 ha. Absolute top echter is het 
Vogelenveld in 1981 met een dichtheid van 
27,2 territoria/100 ha. Terwijl de dichtheid in 
Gijs Kokkieshoek in 1978 nog maar 4,3 
territoria/100ha groot was. Ook dichter bij 
Noordwijk werden hoge dichtheden bereikt. In 
het Langevelderduin komt de hoogst getelde 
dichtheid in 1987 uit op 14 territoria/100 ha. 
Noordduinen-west in 1989 komt op 15,1 
territoria/100 ha en de Coepelduynen had in 
1991 nog een dichtheid van 6,2 territoria/100 
ha. Het verschuiven van dichtheden komt nog 
duidelijker naar voren in de vijf BMP-kavels in 

de zuidelijke AWD (212 ha) die vanaf 1986 jaarlijks worden geteld. Zie figuur 1. Bij elkaar waren er in die kavels in 1987 
nog 18 territoria, op grond waarvan geconcludeerd zou kunnen worden dat het met het aantal in de zuidelijke AWD nog wel 
goed zat. De toen gemaakte stippenkaarten laten echter wat anders zien. Van de 18 territoria blijken er 11 in Gijs 
Kokkieshoek te zitten. In de andere kavels zaten voorheen meer Tapuiten, terwijl Gijs Kokkieshoek toen slecht bezet was. 
Bovenstaand figuur van de 5 kavels met waarnemingen van 1986, 1987 en 1988 laten die verschuiving goed zien. In 1988 
blijkt het overgrote deel in de zuidoosthoek van de AWD te zitten. Waarom kiezen de Tapuiten ervoor om bij elkaar te 
kruipen? We weten het niet, maar stel dat we de oprukkende Vos daarvoor verantwoordelijk kunnen houden, dan is het 
misschien niet zo’n slecht idee om in een uithoek te gaan zitten waar hij nog niet zo actief is. Dat brengt mij op het requiem 
dat Ees Aartse over zijn vrienden de Tapuiten schreef in de Strandloper van maart 1998.   

Ees Aartse schreef vol weemoed over zijn goede 
‘vrienden’ de Tapuiten die niet meer 
terugkwamen. Hij had de snelle achteruitgang 
geconstateerd tijdens zijn jarenlange BMP-
onderzoek in de Gijs Kokkieshoek en was op 
zoek naar de oorzaken die hij niet kon vinden. 
Weliswaar liep er ook een Vos rond, maar 
verder leek alles in orde. Zoals hierboven is 
uitgelegd, is het plausibel dat Gijs Kokkieshoek 
in de gemeente Noordwijk een van de laatste 
bolwerken van de Tapuit was. Hij gaat wat 
verder met zijn analyse en vermeldt van ieder 
jaar de waarnemingen tijdens zijn wekelijkse 
BMP bezoeken. Deze waarnemingen van 
mannetjes zijn afkomstig van de z.g. 
veldkaarten en zijn keurig op een rij gezet. Als 
de waarnemingen van de jaren van 1986 t/m 
1997 worden gemiddeld, ontstaat grafiek 1 van 
het gemiddelde aantal waargenomen mannetjes. 
De grafiek laat zien dat de aankomst van de 

Grafiek 1. Gemiddeld aantal mannetjes over 12 jaar in Gijs Kokkieshoek. 

Figuur 1. Verschuiven van territoria. 



 

De Strandloper 51e jaargang nummer 4, december 2019  28 

Tapuiten eind maart tot eind april plaatsvindt. Er treedt een dip op omdat de vogels mogelijk op het nest zitten en na midden 
mei neemt het aantal waarnemingen weer af. In 1986 leidde het onderzoek tot 8 territoria; er was een piek van 12 territoria 
in 1987 en 1 territorium in 1997 zonder duidelijk broedresultaat. 
 
Uiteindelijk lijkt het erop dat al vóór het jaar 2000 waarschijnlijk alle broedende Tapuiten uit de duinen van Noordwijk zijn 
verdwenen. Een aantal lopende inventarisaties werd echter voor die tijd al gestopt, zodat we niet precies weten wanneer dat 
was. In 1997 werd voor het laatst de Coepelduynen (194 ha) onderzocht met toen 2 onduidelijke territoria. Het BMP-
onderzoek van de Noordduinen-west (53 ha) stopte ook in 1997 met toen nog 5 paartjes, terwijl de zuidelijke AWD-plots 
(212 ha) in 1997 nog 2 territoria hadden. Het onderzoek in de zuidelijke AWD werd echter voortgezet en levert zo af en toe 
een territoriaal paartje op. Zo werden in De Westhoek in 2011 nog twee territoriale paartjes geregistreerd en in 2018 nog 
één.  
 
Tapuiten in het voorjaar 
 
Tapuiten pleisteren tijdens de voorjaarstrek dikwijls 
korte of langere tijd in de duinen om daarna weer 
naar hun broedgebieden door te vliegen. In zijn 
algemeenheid wordt aangenomen dat ‘onze 
Tapuiten’ vroeg aankomen en snel tot broeden 
overgaan. De Tapuiten die naar noordelijke streken 
doortrekken, zoals naar Groenland en IJsland, 
komen over het algemeen later, om daarna weer te 
verdwijnen. Dankzij de nauwkeurige registratie van 
de BMP bezoeken is het sinds 2011 mogelijk om de 
waarnemingen per veldbezoek op een rijtje te 
zetten en naar aankomst- en verblijfpatronen te 
kijken. Voor de Tapuit levert dat interessante 
gegevens op. 

 
De Tapuiten bezoeken niet alleen de duinen van 
Noordwijk, maar ze zijn ook in groepjes in de 
bollenvelden te vinden. Dat was bijvoorbeeld het geval 
op 17 mei 2019 toen Peter Spierenburg Gele 
Kwikstaarten aan het ringen was. Een groepje Tapuiten 
verbleef tussen de opkomende tulpen en enkele van hen 
kwamen ook in de vallen die voor de Gele Kwikstaart 
waren neergezet. Op deze manier werden ook enkele 
Tapuiten geringd. Zie foto 3 die George Hageman er 
maakte. 
 
In de duinen springen enkele kavels eruit. De 
waarnemingen nemen overal toe, maar vooral in De 
Westhoek (53 ha), centraal gelegen in de zuidelijke 
AWD, en ook in de Coepelduynen (160 ha) is die 
toename bijzonder. In het voorjaar van 2019 werden 
veel Tapuiten in de Westhoek, zie grafiek 2, 
gesignaleerd maar uiteindelijk waren ze midden mei 
weer vertrokken en dat leverde, anders dan in 2018, 
geen territoriaal paartje op. Het territoriale paartje van 
2018 was duidelijk aanwezig, zowel met een zingend 
mannetje, als een paartje voor een konijnenhol. 
Waarschijnlijk is de Westhoek aantrekkelijk geworden 
door de herstelprojecten die er zijn uitgevoerd. Er is 
veel geplagd en er is op soort niveau een duidelijk 
herstel gaande. Zo neemt de Roodborsttapuit er fors toe 
en ook de Boomleeuwerik is er zeer goed 
vertegenwoordigd. Opmerking: ontbrekende lijnen in 
grafiek 2 duiden op de afwezigheid van Tapuiten (2011, 
2013 en 2014) 
 

Foto 3. Geringde Tapuit. Foto George Hageman. 

Grafiek 2. Waarnemingen van de Tapuit in De Westhoek 



 

De Strandloper 51e jaargang nummer 4, december 2019   29

De Coepelduynen worden sinds 2017 door de Vogelwerkgroep Berkheide geïnventariseerd. Met dank aan Joop de Leeuw 
kon ik de waarnemingen op een rijtje zetten. Het gebied is in 3 kavels verdeeld, C1, C2 en C3. De zeer kale duinkavels 
blijken in het voorjaar erg aantrekkelijk voor de Tapuit te zijn. Alle drie de kavels worden goed bezocht; het aantal 
waarnemingen steeg in drie jaar van 34 in 2017 naar 39 in 2018 tot 72 in 2019. Kavel C2 (55 ha), zie grafiek 3, springt eruit, 
niet vanwege het aantal waarnemingen maar omdat er in 2019 twee territoriale paartjes geregistreerd werden. Eigenlijk, zo 
schrijft Joop de Leeuw in het nieuws van de Vogelwerkgroep Berkheide, was dat ook in 2018 het geval; ‘we zijn toen te 
voorzichtig met de broedcodes geweest’. Eén van de nesten werd zelfs beschermd, maar dat mocht uiteindelijk niet baten. 
De grafiek laat zien dat de Tapuiten de neiging hebben om vroeger in het voorjaar te arriveren. Een serie van 3 jaar is erg 
kort om conclusies te trekken, maar er lijkt een trend gezet. De trend van De Westhoek is veel duidelijker en al een aantal 
jaren aan de gang. De trends lijken echter in geen enkel opzicht op het verblijfpatroon van Gijs Kokkieshoek zoals dat in 
grafiek 1 is gepresenteerd. Als we er van uit gaan dat de Tapuiten zich in de toekomst weer vestigen, dan hebben we nog 
wel een paar jaartjes te gaan voordat het zover is. Het is verder opmerkelijk dat de waargenomen Tapuiten in het voorjaar op 

dezelfde plekken voorkomen als waar ze vroeger 
tot broeden kwamen.  
 
Zou het zo zijn dat de toename in het voorjaar 
een voorbode was van het goede Tapuitenjaar in 
Nederland? Als dat zo is, dan zou aangenomen 
kunnen worden dat de overleving in de 
overwinteringsgebieden in 2019 sterk is 
verbeterd. Een andere overweging zou kunnen 
zijn dat het biotoop aantrekkelijker is geworden. 
Herman van Oosten laat in zijn boek duidelijk 
zien dat Tapuiten erg aan hun geboortegrond zijn 
gehecht en dat er weinig uitwisseling bestaat 
tussen de verschillende populaties. Toch komen 
iedere keer weer vestigingspogingen voor die 
om een of andere reden mislukken. Zou ook de 
Vos hier debet aan zijn? Als de Vos al zo’n grote 
invloed heeft op tanende populaties, dan zal dat 

zeker ook het geval zijn voor een beginnend paartje, dat in een vreemde omgeving moet zien te overleven. Misschien dat het 
tijd wordt om beschermingsmaatregelen te nemen en te zorgen voor kunstnesten waar te weinig konijnenholen zijn. 
Mogelijk dat het grote ‘exclosure’ voor de damherten, dat in de Westhoek moet komen, enig soelaas zal bieden. De 
hekwerken zullen een groot deel van de favoriete verblijfplaats van de Tapuiten omvatten. Het zal geen optimale 
bescherming tegen de Vos bieden, maar alle beetjes helpen. Op naar een spannend voorjaar voor de Tapuit in 2020!  
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Grafiek 3. Waarnemingen van de Tapuit plot C2 van de Coepelduynen. 
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Waarnemingen juli, augustus, september 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. 
 
Bosgors 
Een ontdekking tijdens een wandeling met de kinderwagen. Op 19 september stootte Maarten Wielstra op het Bavo terrein 
een stevige gors op met een tikkend geluid. Op basis van de geluidsopname die hij maakte, de geluidsrecorder half onder het 
dekentje in de kinderwagen, bleek het om een Bosgors te gaan. De gedachte was dat de vogel verder was getrokken, zeker 
omdat de volgende dag het bosje waarin hij zat was gerooid. Maar op 24 september bleek dat de vogel er nog steeds 
rondhing en in hetzelfde gekapte perceel rondscharrelde. Tot 30 september werd de vogel hier dagelijks teruggevonden en 
gezien door rond de 400 mensen. Het zien van de Bosgors vroeg wel veel geduld. Hij scharrelde onzichtbaar rond onder de 
ruigte. De meesten moesten zich tevredenstellen met een korte glimp van de vogel als hij opvloog om een stukje verder in 
het perceel zich opnieuw te verstoppen of ergens in de woonwijk verdween. Bijzonder was, dat er tegelijkertijd ook een 
Dwerggors zat. Ook deze hield zich verborgen in de ruigte, maar bleek makkelijker te vinden, omdat hij honkvast en tot 
korte afstand te benaderen was. De Bosgors was niet de eerste voor ons waarnemingsgebied. Al op 14 oktober 1974 zag 
Arend Wassink er één op de Puinhoop, toen één van de eerste zichtwaarnemingen voor Nederland. Daarna volgden er nog 
twee waarnemingen van overtrekkende vogels (27 oktober 2014 en 4 oktober 2014), de laatste op basis van een 
geluidopname. 

Bosgors ‐ 28 september 2019 Noordwijkerhout ‐ Sint Bavo © René van Rossum 
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De Bosgors heeft een bijzondere trekstrategie. Hij broedt in de taigazone van Oost Azie tot in Noorwegen. Maar vrijwel de 
hele populatie, inclusief de meest westelijke vogels uit Scandinavië, overwintert in Japan en Oost-China. Tijdens de 
najaarstrek volgen de vogels eerst de taiga boszone in oostelijke richting en slaan bij Mongolië af naar het zuiden. 
Desondanks duikt hij jaarlijks op in West-Europa. Vogels die de afslag te vroeg hebben genomen. Weinigen van de 
vogelaars die de Bosgors in Noordwijkerhout hebben gezien, zullen zich gerealiseerd hebben dat de Bosgors wereldwijd 
bedreigd is. Hij staat op de internationale rode lijst als ‘kwetsbaar’. Dat is nog niet zo lang. Tot voor kort was het een 
algemene soort die in hoge dichtheiden kon voorkomen. De afname van de populatie wordt geschat op rond de 80% in de 
laatste 30 jaar, met een versnelling in de laatste 10 jaar. Scandinavië, het westelijk deel van het verspreidingsgebied, is pas 
in de vorige eeuw gekoloniseerd, maar is nu weer leeg aan het lopen. Net als bij de Ortolaan, ook een gors die dramatisch 
afneemt, gaat het om een complex van factoren die leiden tot afname. De moerasbossen waarin hij broedt staan onder druk 
van houtkap, verdroging en bosbranden. Afgelopen zomer was het ook in Siberië extreem warm met recordtemperaturen. 
Gevolg waren grootschalige bosbranden, in de kern van het verspreidingsgebied van de Bosgors. Dat is geen incident want 
het past in de trend van jaren. Zo zie je dat klimaatverandering zelfs algemene vogels in het nauw drijft. Maar er lijkt een 
tweede nog veel desastreuzer factor te zijn. Net als bij de Ortolaan is dat de vogelvangst, niet rond de Middellandse Zee 
maar in China. Deze heeft al een onvoorstelbare impact gehad op een andere soort gors, de Wilgengors, die in dezelfde 
gebieden voorkomt als de Bosgors. Werd de populatie in de jaren tachtig nog geschat op 100 miljoen vogels, nu is deze in 
vrije val en is er minder dan 1% van over. Een ineenstorting vergelijkbaar met die van de Trekduif in Noord-Amerika. Daar 
vlogen er midden 19e eeuw nog miljarden van rond, maar in enkele decennia stierf de soort uit door jacht. Bij de Wilgengors 
en de Bosgors gaat het om een praktijk van vogelvangst, die tot voor kort was beperkt tot een klein gebied in Zuid-China. 
Maar deze breidt zich nu uit, op zoek naar steeds weer nieuwe vogels. Illegaal maar vooralsnog niet onder controle. Hierbij 
worden zangvogels op slaapplaatsen in rietveld massaal gevangen en verkocht voor consumptie. Naar schatting worden zo 
een miljoen vogels per jaar gevangen. De Wilgengors is een belangrijk doelwit, omdat deze gemeenschappelijke 
slaapplaatsen gebruikt. Ook de Bosgors gebruikt dergelijke slaapplaatsen en volgt dezelfde trekroute als de Wilgengors. 
Daarmee lijkt de Bosgors de weg van de Wilgengors te volgen. Zaad etende lange afstandstrekkers blijken bijzonder 
kwetsbaar als ze zich in grote groepen verzamelen. Hopelijk eindigt de weg van de Wilgengors en de Bosgors niet als die 
van de uitgestorven Trekduif. 
 

IJsvogel herstelt  
De IJsvogel is een soort van hoge pieken en diepe dalen. Zeker rond Noordwijk, aan de rand van het verspreidingsgebied in 
Nederland, kunnen ze in sommige jaren vrijwel verdwijnen. De winters van 2015-2016 en 2017-2018 (vorstperiode in 
maart) hebben er stevig ingehakt. IJsvogels kunnen weer snel herstellen, met meerdere broedsels per seizoen en een flink 
aantal jongen. In augustus en september, als de jongen van het tweede of derde broedsel zijn uitgevlogen, kunnen ze dan 
weer overal opduiken. Dat is goed te zien in het actuele jaarpatroon op de LiveAtlas website van Sovon. Dit jaar zijn 
IJsvogels inderdaad weer terug op veel van de vaste plekken, zoals bij de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst. Toch is het 
herstel na 2 broedseizoenen nog niet volledig. De stand is nog ver verwijderd van de topjaren 2014 en 2015. Maar de 
toename is wel gestaag. Vraag is natuurlijk hoe de volgende winter gaat uitpakken. Voorlopig zijn IJsvogels op veel plekken 
rond Noordwijk weer mooi te zien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figuur 1: aantal locaties met IJsvogelwaarnemingen 
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Dagvlinders in de lift en in het nauw 

 
Het veranderend klimaat verandert de natuur. Bij 
de dagvlinders kun je zien hoe de opwarming en 
de grotere extremen in het weer doorwerken. Dat 
is een gemengd beeld. Positieve en negatieve 
ontwikkelingen doen zich naast elkaar voor. De 
Distelvlinders waren dit jaar onontkoombaar. 
De warme zuidelijke stroming voerde dit jaar 
veel van deze trekvlinders onze kant op. Na de 
grote invasie van juni bleven ze de hele maand 
juli algemeen. Vanaf eind juli nam een andere 
trekvlinder het over, de uit Zuid-Europa 
afkomstige Oranje Luzernevlinder. Op de 
golven van de hitte, die vanuit Zuid-Europa ons 
land bereikte, kwamen ze mee. Vooral in 
september werden ze veel gezien. In dezelfde 
periode van de hittegolf van eind juli verschenen 
ook Koninginnepages (WB e.a.). Ook deze 
heeft een zuidelijke verspreiding, maar is geen 
trekvlinder. Onder invloed van de warme zomers 
van de laatste jaren is hij zich naar het noorden 
aan het uitbreiden. Met name in het zuiden van 
ons land is het een geregelde verschijning aan 
het worden. Tegenover deze positieve 
veranderingen staat ook zorg. De droogte van 
vorig jaar heeft met name in het oosten van het 
land hard toegeslagen in de stand van vlinders, gebonden aan heidegebieden. Door de droogte waren er vorig jaar geen 
bloeiende planten op de heide. Vlinders als de Heivlinder kwamen daardoor in de problemen. Ze moesten op zoek naar 
andere bronnen van nectar en doken op in tuinen. Geen plek om de eieren voor het volgend seizoen af te zetten. Dit jaar tikt 
dat door in een diepe terugval van het aantal Heivlinders. Een rampjaar. De droogte van 2018 dreunt ook na in een tekort 
aan voedsel. Het Schapegras, waardplant voor de rupsen, heeft ook zwaar te lijden gehad onder de droogte. De droogte is 
een symptoom van een klimaat, dat beweegt naar meer extreem weer. Dat hoeft geen probleem te zijn als soorten de 
veerkracht hebben om zich na zo’n extreme zomer te herstellen. Maar die veerkracht is ondergraven door de druk op het 
leefgebied van de Heivlinder door droogte en teveel stikstof. Er was al een afname gaande. De droogte kan nu de nekslag 
zijn voor kleine populaties op geïsoleerde heidevelden. Zo werken slechte milieukwaliteit en klimaat samen het verdwijnen 

van soorten in de hand. De 
Heivlinder komt ook voor in 
onze duinen. Hier hebben de 
Heivlinders de droogte van 
2018 gelukkig veel beter weten 
te overleven. Kern van de 
verspreiding ligt in de 
Amsterdamse Waterleiding-
duinen. Het aantal van 10 
waarnemingen was daar dit 
jaar aan de lage kant. 
Zorgelijker is dat waar-
nemingen uit de Coepelduynen 
en het Langeveld dit jaar 
ontbraken. In de Noordduinen 
was maar één waarneming. 
Ook bij ons lijken de 
Heivlinders dus een knauw te 
hebben gehad met de droogte 
van vorig jaar. Net als in de 
heideterreinen, moeten we ook 
in de duinen goed opletten, dat 
soorten ons, met een keer een 
extreme zomer, niet ongemerkt 
door de vingers glippen. 

Heivlinder – 6 juli 2019 ‐ Noordwijkerhout ‐ Luchter Zeeduinen © Sjaak Weijers

Heivlinder – tuin in Noordwijkerhout © Sjaak Weijers
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Maandoverzicht 

 
Op 3 juli liepen er 6 Ooievaars in de Elsgeesterpolder 
(RF). Een Strandplevier was op 6 juli aanwezig op het 
strand bij de AWD (EL). Over het Langeveld vloog een 
Kruisbek (EL). Langs de zeetrekhut vloog op 9 juli een 
vroege Kleine Jager (JD). Van 1 tot 10 juli passeerde er 
regelmatig een adulte Zwartkopmeeuw. De eerste 
juveniele vogel kwam op 11 juli langs, met op 19 juli een 
maximum van 4 (JD). Vanaf 14 juli tot het eind van de 
maand waren er juveniele en adulte Zwartkopmeeuwen 
aanwezig bij de Binnenwatering Katwijk en het strand van 
de Coepelduynen, met een maximum van 6 op 24 juli 
(AM). Op 16 juli zat daar een tweedejaars Dwergmeeuw 
(AM). Op 23 juli zaten er 2 op het strand tussen Noordwijk 
en de provinciegrens (HV). Een Zwarte Stern zat op 20 
juli op het strand bij de Uitwatering Katwijk. Op 22 juli zat 
er één bij de Binnenwatering (AM). Op 31 juli zat er een 
Dwergstern bij de Uitwatering (RR).  
Een Rode Wouw vloog op 24 juli over Rijnsoever en de 

Zwetterpolder (RG ea). Tijdens de nacht van 16 juli trok een Kwartel over de St Bavo (MW). Tot 24 juli bleven er 
Nachtzwaluwen actief in de Noordduinen (LS ea). Op 19 juli vloog een vroege Grote Gele Kwikstaart over de 
Coepelduynen (BD). De eerste Grote Zilverreiger van het seizoen liep op 22 juli in de Elsgeesterpolder (GK). Lepelaars 
bezochten bollenland dat onder water was gezet, met o.a. 3 vogels op 17 juli in de Zwetterpolder (SR) en 4 in de 
Zilkerpolder op 20 juli (CT). In de Zwetterpolder verbleven op 24 juli een Bosruiter en een Dwergmeeuw (HV). Op 27 juli 
zwom een vrouw Brilduiker in de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst (HV). Op 15 juli waren er 30 bezette nesten in de 
broedkolonie van Oeverzwaluwen in een zandhoop langs de Achterweg (JD ea). Op 30 juli trokken 2 Reuzensterns over 
zee langs de Puinhoop (RR). 
Tot 13 juli vlogen er Bruine Eikenpages op de locatie bij de golfbaan in de Noordduinen (CZ ea). De Eerste Hulp bij 
Zoogdieren vond op 29 juli een Zadelrob op het strand. Vanaf 27 juli zaten er Tengere Grasjuffers in de Noordduinen 
(CZ). 

juli 
De maand juli begon koel onder invloed van een noordwestelijke stroming. Vanaf de 17e kwam de wind in de 
zuidwesthoek terecht en werd er warmere lucht vanaf de oceaan aangevoerd. Vanaf 22 juli werd de stroming zuidoost 
en liepen de temperaturen sterk op. Van 23 tot 28 juli was er een hittegolf met recordtemperaturen tot boven de 30 
graden. 

Dwergstern – 31 juli 2019: Katwijk aan Zee – strand 
 © René van Rossum 

Broedkolonie van Oeverzwaluwen in een zandhoop langs de Achterweg  © Jelle van Dijk 
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Op 3 augustus zat er een Draaihals op Sollasi (RJ). Op 31 augustus trok er één door de zeereep langs de Puinhoop (PS ea). 
Op 4 augustus trok ’s ochtends vroeg een groep van 6 Purperreigers over de Puinhoop (RR ea). Op 23 augustus vloog er 
één over de Hogeveense Polder (TH). In Polder Hoogeweg liep op 7 augustus een Kleine Zilverreiger (HM) en op 12 
augustus zat er één bij de Binnenwatering Katwijk (AM). Op strand bij de Uitwatering foerageerde op 10 juli een juveniele 
Lepelaar (RR). Op 14 augustus liepen 8 Lepelaars op onder water gezet bollenland bij Noordwijkerhout (MM SP). Op 7 
augustus vloog een Raaf over het Langeveld (RG). Over zee langs de Puinhoop vlogen die dag Reuzensterns (RR). Langs 
de zeetrekhut passeerde een Noordse Stormvogel en een Drieteenmeeuw (JD).  
De volgende dag vloog daar de enige Kleine Jager van de maand langs (JD). Tot 14 augustus verbleven er regelmatig 1 tot 
3 juveniele Zwartkopmeeuwen bij de Binnenwatering en het strand van de Coepelduynen (AM).  Op 13 en 19 augustus 
was er een Casarca aanwezig in het 
Langeveld (RG). Op 21 augustus liep 
hier een Kleine Plevier en een 
Bosruiter (RG). Bosruiters streken ook 
neer in de Zwetterpolder (22 augustus 
GT) en op onder water gezet bollenland 
in de Elsgeesterpolder (4 t/m 12 
augustus MD ea). Hier verzamelden 
zich ook Goudplevieren, met een 
maximum van 200 op 7 augustus (MD). 
Oeverlopers lieten een duidelijke 
doortrekpiek zien aan het eind van de 
maand met 27 in de Zwetterpolder op 
22 augustus (GT) en 51 bij de Binnen- 
en Buitenwatering Katwijk (PS AM). 
Op 14 augustus vloog er een Wielewaal 
op in de AWD Sasbergen (SW). Het 
eerste Paapje van het najaar zat op 11 
augustus in Polder Hoogeweg (CZ). 
Vanaf 20 augustus doken op meerdere 

augustus 
Het warme weer zette door in de eerste 10 dagen van augustus. Daarna draaide de wind naar het westen en werd het 
wisselvallig. Vooral op 12 augustus viel er veel regen. Vanaf de 20e werd de stroming zuidoostelijk en zette een nieuwe 
periode van warm weer in. Van 23 tot 28 augustus leidde dit tot de tweede landelijke hittegolf van de zomer.  

Noordse Stormvogel – 7 augustus 2019: Katwijk aan Zee ‐ strand © René van Rossum 

Paapje ‐ (eerste kalenderjaar) 22 augustus 2019: Katwijk aan Zee ‐ De Puinhoop 
© René van Rossum 
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plekken doortrekkende Paapjes op, met een 
maximum van 5 langs de Achterweg op 25 
augustus (CZ). Doortrek van Bonte 
Vliegenvangers kwam vanaf 7 augustus op 
gang, met 2 in de AWD Sasbergen (JW). 
Op 25 augustus streken er 2 neer op de 
Puinhoop en op 31 augustus vloog er één 
over (RR ea).Op 20 augustus zat er een 
Grauwe Vliegenvanger in Rijnsoever 
Katwijk (AM). Op 23 augustus verbleef een 
Velduil in de Coepelduynen en was daar 
een Blauwborst aanwezig (WBo GT).  Op 
24 augustus zat er een Sperwergrasmus in 
de Noordduinen bij de Noordwijkse 
Golfclub (MW). Daar vloog ook een 
Duinpieper over (MW). In de tweede helft 
van de maand kwam de landtrek over de 
Puinhoop op gang. Op 22, 26 en 27 
augustus trok een Duinpieper over (RR ea), 
op 25 augustus een Zomertortel en op 21 
augustus een Ortolaan (RR ea). Op 25 
augustus trok er één over en streken er 2 
neer (RR ea). Op 28 augustus vloog er ’s 

nachts een Ortolaan over de St Bavo (MW). Op 26 augustus trokken er 2 Kruisbekken over de Puinhoop (RR ea). Op 24 
augustus streek een Wespendief neer in de Hogeveense Polder (HM). Op 27 augustus trokken een Wespendief en een 
Visarend samen over de Puinhoop (RR ea). Op 6 augustus voerde in de Elsgeesterpolder een Engelse Kwikstaart een 
juveniele vogel (JW). In het Langeveld zat op 13 en 20 augustus een Zwervende Pantserjuffer (CZ).  

Bonte Vliegenvanger – 31 augustus 2019 Katwijk aan Zee ‐ De Puinhoop  
© René van Rossum 

Zwartkopmeeuw – (eerste kalenderjaar): 15 september 2019 Katwijk aan Zee ‐ strand © René van Rossum 



 

De Strandloper 51e jaargang nummer 4, december 2019  36 

 

 
Op 1 september zat er een Bosruiter op onder water gezet bollenland in Polder Hoogeweg (JW). Op 10 september liep hier 
een Zwarte Ruiter (HVe). Van 7 tot 15 september verbleef een vrouw Zomertaling op onder water gezet bollenland in De 
Klei (MD ea). Vanaf 11 september zwierf er een ontsnapte Jufferkraanvogel rond in Zwetterpolder en omgeving (TW). Op 
19 september zat er een in een Noorse broedkolonie geringde Baltische Mantelmeeuw bij de Binnenwatering Katwijk 
(AM). De tweede helft van de maand waren er regelmatig tot 3 juveniele Zwartkopmeeuwen aanwezig rond de 

Uitwatering (AM RR). In de Elsgeesterpolder zat op 
4 september een Draaihals (JW). Op 14 augustus zat 
er een Sperwergrasmus bij de Puinhoop (GT ea). 
Op 20 september zat er opnieuw één op dezelfde 
locatie in de Noordduinen als in augustus (MW). Op 
15 september verbleef een jonge Koekoek in de 
AWD Vogelenveld (JV). Op 22 en 27 september zat 
er een Blauwborst in de Coepelduynen (GT). De 
hele maand trokken er Paapjes door met een 
maximum van 6 in de Elsgeesterpolder op 10 
september (HVe) en 7 bij de Puinhoop op 14 
september (MD). Het maximum Bonte 
Vliegenvangers was 4 op 7 september op Willem 
v.d. Bergh (MD CZ). Op 13 september zat daar een 
Fluiter (CZ) en op 28 september een Beflijster 
(MD). De eerste Bladkoning verscheen op 25 en 30 
september in de Noordduinen in noordrand 
Noordwijk (JHa CZ).  

september 
De eerste dagen van september waren nog warm. Daarna wisselden perioden met nat herfstweer en rustig nazomerweer 
elkaar af. In de laatste week werd het onstuimig, met een zuidwestelijke stroming. Van 28 tot 30 september stond er harde 
wind uit west tot zuidwest.  

Zomertaling ‐(  adult) 7 september 2019 Noordwijk ‐ De Klei © René van Rossum 

Jufferkraanvogel Bronsgeesterweg Noordwijk © Mariska de Graaf
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De Bosgors, die vanaf 19 september op het terrein van de St Bavo zat (MW ea), kreeg vanaf 25 september gezelschap van 
een Dwerggors (RR MW ea). Over de Puinhoop trok op 6, 14 en 22 september een Duinpieper (GT RR ea) en op 23 en 28 
september een Grote Pieper (RR ea). Op 6 en 19 september vloog er een Ortolaan over (GT RR ea). Op 21 september 
trokken er 29 Kruisbekken over en op 22 september trokken er 6 Zwarte Mezen en een IJsgors (RR ea). De 44 Sijzen die 
op 23 september overvlogen waren een voorbode van een grote influx, die in oktober volgde (RR ea). Op 24 september 
passeerden 24 Grote Gele 
Kwikstaarten. Op 14 september trok 
een Velduil over (RR ea) en op 23 
september was er één aanwezig in de 
Coepelduynen (CZ). In de 
Binnenwatering streek die dag een 
vrouw Grote Zaagbek neer (AM). 
Op 14 september trok er een 
Wespendief over de Elsgeesterpolder 
(JW). Op 20 september trok er een 
Morinelplevier over de 
Coepelduynen (CZ). Over De Zilk 
vloog op 25 september een Visarend 
(HB). Langs de zeetrekhut vlogen op 
28 september 2 Noordse 
Pijlstormvogels, een Vaal 
Stormvogeltje en een Middelste 
Jager (JD PS). Ook passeerde er 
midden op de dag een Rosse 
Franjepoot (JM ea) en aan het eind 
van de dag een Grauwe 
Pijlstormvogel en nog een 
Middelste Jager en 7 Kleine Jagers 
(MD). Op 30 september kwamen er 
14 Kleine Jagers en een Grote 
Jager langs (JD HV). 
 
Met de golf van Distelvlinders zijn ook Zadellibellen mee gekomen, een Afrikaanse soort. Dit jaar is voor het eerst 
waargenomen, dat ze in Nederland eieren hebben afgezet. Dat was ook in Noordwijk het geval, in een duinvallei in de 
Noordduinen. Op 3 en 4 september waren er Zadellibellen aanwezig, waarvan een deel dood. In het duinmeertje waren 
larven van de soort aanwezig (CZ). Op de St Bavo bij de plek van de zaten van 24 september tot het eind van de maand een 
aantal Zwervende Heidelibellen (RR ea). In de Noordduinen zaten tot maximaal 5 Zwervende Pantserjuffers (CZ). 

Bosgors – 28 september 2019 Noordwijkerhout ‐ Sint Bavo © Arno Meijer 

Zadellibel ‐  9 september 2019 Noordwijk ‐ Noordduinen ‐ Kachelduin © Casper Zuyderduyn
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Dwerggors – 25 september 2019 Noordwijkerhout ‐ Sint Bavo © René van Rossum 

Waarnemers 

AM Annelies Marijnis JD Jelle van Dijk RJ Rob Jansson 

BD Bart Dijkstra JHa Joël Haasnoot RG Reinder Genuït 

CT Carola van den Tempel JM Jacob Moolenaar RR René van Rossum 

CZ Casper Zuyderduyn JV Joas de Vreugd SP Sven Pekel 

EL Erik Lam JW Jan Wierda SR Sjac van Ruiten 

GK Guido Keijl LS Leo Schaap SW Sjaak Weijers 

GT Gijsbert Twigt MD Menno van Duijn TH Thomas van Haaster

HB Han Buckx MM Maud Mommers TW Theo Westra 

HM Hans van der Meulen MW Maarten Wielstra WBo Wijndeldt Boelema 

HV Hein Verkade PS Peter Spierenburg

HVe Herman Vermeulen RF Rob Floor

bron: www.waarneming.nl 
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