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Pimpelmees, Foto: George Hageman 
Vrijwel iedereen kent de Pimpelmees. Bij de tuinvogeltelling van januari 2020 stond hij op de 
derde plaats wat talrijkheid betreft. Pimpelmezen zijn trouwe bezoekers van vetbollen, 
pindaslingers en potjes vogelpindakaas. Voor de grotere Koolmees gaat hij daar geen stapje 
opzij! 
Pimpelmezen broeden vrijwel overal waar bomen staan. Door de aanplant van bomen in 
woonwijken en langs wegen is deze soort dan ook flink in aantal toegenomen. Wat die bomen 
betreft, moet het wel om loofbomen gaan. In een monotoon naaldbos zijn Pimpelmezen vrijwel 
niet te vinden. Zo nam het aantal broedparen in de Noordduinen pas toe, toen daar door forse 
dunningen in het dennenbos meer ruimte kwam voor loofhout.  
Pimpelmezen zijn het talrijkst op plaatsen met een breed scala aan loofbomen. In eiken, maar 
ook in een kersenboom, zoals te zien op de foto die George Hageman in april 2019 in Noord-
Griekenland nam, vindt een Pimpelmees veel rupsen en vliegende insecten. Het nest is te 
vinden in allerlei boomholten en in nestkastjes.  
De Pimpelmees is een van de weinige soorten waarvan het broedgebied vrijwel tot Europa beperkt blijft. In sommige 
najaren bereiken broedvogels uit Noord-Duitsland en het Oostzeegebied ons land. Voedselgebrek, soms veroorzaakt door 
een zeer goed broedseizoen, kan hiervan de oorzaak zijn. Uniek was de gigantische influx van Pimpelmezen in de laatste 
dagen van juni 2019. Op de telpost Berkheide (bij de Wassenaarseslag) passeerden op drie ochtenden ruim 5000 
Pimpelmezen. De telpost Ketelbrug (tussen NO-polder en Oostelijk Flevoland) noteerde op dezelfde dagen zelfs 15000 
zuidwaarts trekkende Pimpelmezen!   
 Jelle van Dijk
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Zaterdag 4 april   10.00-12.00 uur 
Zaterdag 2 mei  10.00-12.00 uur 
Zaterdag 6 juni  10.00-12.00 uur 
Zaterdag 4 juli  10.00-12.00 uur 
 

Vrijdag 27 maart 2020 
Aanvang: 20.00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, 
Zilverschoon 20, Noordwijk 
Agenda: zie elders in deze strandloper. Aansluitend is er 
een lezing. 

 

De activiteiten van de Jeugdnatuurclub zijn bestemd voor 
kinderen van 6-12 jaar, tenzij anders vermeld. Je hoeft 
geen lid te zijn. Deelnemen is 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 binnenactiviteiten van de jeugdclub 
vinden plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum, 
Zilverschoon 20 in Noordwijk. 
 

Er is drie maal per jaar op een zaterdag een inloopmiddag 
voor kinderen waarin steeds een thema centraal staat. 
Tevens kunt u terecht voor informatie over de 
Jeugdnatuurclub en excursiemogelijkheden voor 
schoolklassen. Aankondiging hiervan wordt gedaan in de 
plaatselijke kranten, op onze website en op Facebook. 
 

Zaterdag 18 april 2020 
Tijd: 13.30-15.00 uur    Plaats: Nieuw Leeuwenhorst 
ingang Gooweg 

De deelnemers verzamelen allerlei materiaal in het bos, 
zoals dennenappels, stokjes, bladeren, bloemen enz. Dan 
gaan de jonge kunstenaars met dit materiaal aan de slag op 
een plekje in het bos en kunnen hun fantasie de vrije loop 
laten en bijvoorbeeld mandala’s maken. Na afloop blijven 
de kunstwerken in het bos achter voor voorbijgangers, de 
konijntjes en de wind.   
 

Zaterdag 13 juni of 4 juli 2020            
Tijd: 10.00 – 11.15 uur Plaats: Varkensboslaan (achter 
Offem) 
Wat leeft er onder de waterspiegel van een schoon slootje? 
Onder leiding van waterbeestjesexpert Wim Kuijper gaan 
we met schepnetjes op zoek naar allerlei spannende 
waterdiertjes, zoals kikkervisjes, bootsmannetjes, 
libellenlarven, stekelbaarsjes enz. Wie weet vang jij dit 
keer de grote waterkever! Nadat een ieder de beestjes goed 
bekeken heeft, gaan ze weer terug de sloot in.  
 

Het algemene e-mailadres voor informatie 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?  

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 
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. 
 

Slootjes excursie Varkensboslaan - foto: Annet de Willigen 

Opvliegende Grutto’s ’t Weegje - foto: George Hageman
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Vrijdag 17 april 2020 
Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: ingang Offem aan de 
Nieuwe Offemweg 
Deze oude buitenplaats is niet voor publiek toegankelijk en 
daardoor een oase van rust. Naast het gevarieerde 
bomenbestand valt de rijke flora op met soorten als 
Lenteklokje, Bosanemoon, Haarlems klokkenspel en 
Wilde hyacint. Op het landgoed broeden zangvogels als 
Zwartkop, Glanskop en Grote Bonte Specht, maar ook 
Buizerd, Havik en Blauwe Reiger zoeken dit bos op om er 
te broeden. 

Zaterdag 23 mei 2020 
Tijd: 07.00 - 14.00 uur Plaats: vertrek vanaf sportpark 
Duinwetering 
Dit moerasgebied bij Ameide is vooral bekend door de 
grote kolonie Purperreigers. Ook broeden hier Zwarte 
Stern, Roerdomp, Blauwborst, Rietzanger en Baardman. 
Een goed wandelpad maakt dit gebied toegankelijk. 
Laarzen zijn niet nodig. Aanmelden bij Jos Zonneveld 
(062201708) of via excursies@strandloper.nl. 
 

Zaterdag 13 juni 2020Tijd: 8.00-12.30 uur Plaats: vertrek 
vanaf sportpark Duinwetering 
Ten zuiden van IJmuiden ligt het Kennemermeer. Langs 
de oost- en zuidrand heeft zich een bijzonder rijk 
plantengebied ontwikkeld. Hier groeien zeldzame soorten 
als Groenknolorchis, Teer guichelheil en 

Moeraskartelblad. Ook gaan we bij de jachthaven kijken 
waar we  Zeekool en Zeevenkel zullen zien. Na veel regen 
zijn bergschoenen of laarzen aan te bevelen! Aanmelden 
bij Jelle van Dijk (071-3610833) of via 
excursies@strandloper.nl. 

Zondag 12 juli 2020 Tijd: 8.00 – 16.00 uur Plaats: vertrek 
vanaf sportpark Duinwetering 
We gaan eerst naar De Putten, een klein plassengebied 
langs de Hondsbossche Zeewering. Van dichtbij is hier een 
flinke kolonie Grote Sterns te zien. Hierna rijden we naar 
Callantsoog voor een bezoek aan het Zwanenwater. 
Behalve allerlei watervogels zullen we hier veel 
orchideeën zien, waaronder de Welriekende nachtorchis. 
Een toegangskaartje (€ 2) is verplicht, behalve voor leden 
van Natuurmonumenten (lidmaatschapskaart meenemen!). 
Aanmelden bij Gab de Croock (0641462765) of via 
excursies@strandloper.nl. 

Zaterdag 22 augustus 2020  Tijd: 08.00 – 12.00u  Plaats: 
vertrek vanaf sportpark Duinwetering 
De wandeling start vanaf de parkeerplaats bij Hotel 
Duinoord aan de Wassenaarseslag. De route voert ons 
vooral door de duinvalleien waar bijzondere soorten als 
Parnassia en Bitterling in bloei staan. Ook zullen 
waarschijnlijk Boomkikkers te vinden zijn. Aanmelden bij 
Frank-Peter Scheenstra (0252-377733) of via 
excursies@strandloper.nl 
 

Wilde hyacinten  landgoed Offem -  foto: George Hageman 

Zouweboezem excursie 2019 – foto: GH 

Teer guichelheil Kennemerstrand – foto: GH 

Hondsbossche Zeewering – foto: GH 
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Vrijdag 4 september – zondag 6 september 2020 
 

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: Toegang is gratis. De zaal gaat open om 19.30 uur. 
Vol=vol. Reserveren is niet mogelijk. Kom op tijd. 
 

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).  
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. 
 

Zaterdag 4 april 2020 
Tijd: 10:00-12:00 uur Plaats: Jan Verwey 
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 
Op zaterdag 4 april organiseert de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk een 
inloopochtend met het thema “strandvondsten”. Tussen 10 
en 12 uur is iedereen welkom om zijn of haar 
strandvondsten te laten determineren. Er zijn specialisten 
aanwezig om schelpen, botten, wieren, eikapsels of andere 
zaken voor u op naam te brengen en er iets over te 

vertellen. Van de Strandgroep IVN regio Leiden zitten 
Ellen van der Niet en Arie Twigt klaar om recente zaken 
onder de loep te nemen. Botten en fossiele schelpen kunt u 
laten zien aan resp. Dick Mol en Bert van der Valk. 
Om 11:30 zal de bekende amateur paleontoloog Dick Mol 
een korte lezing houden over de Noordzee als schatkamer 
van fossielen van ijstijdzoogdieren.  
Heeft u thuis nog vondsten van het strand, kom dan langs 
deze ochtend! 

Ook dit voorjaar gaat er weer een vogelzangcursus van 
start. 
Ben je ook nieuwsgierig welke vogels in alle vroegte zo 
luid zitten te zingen in tuin of duin en zou je ook iets meer 
willen leren over hun gedrag en waar ze broeden? Kom 
dan naar de Vroege vogelzangcursus. De cursus is 
bedoeld voor zowel beginners, als diegenen die iets meer 
over vogels en hun zang willen leren. Ook niet-leden 
kunnen aan de cursus deelnemen. 
Er zijn drie theorieavonden: donderdag 2, 16 en 23 april  
Tijd: 20.00 uur tot 22.15 uur. (zaal open om 19.45 uur)  
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20 
Noordwijk. (Ingang achterzijde Bibliotheek) 
Op de avonden is er vóór de pauze een Power Point 
presentatie, waarin aandacht besteed wordt aan het 
herkennen van vogels, waarom ze zingen, waar ze leven en 
broeden en weidevogels. Na de pauze zijn er diverse 

Vogeltrek bij Katwijk - Wielewaal - foto: René van Rossum

Dick Mol over de Noordzee als schatkamer van fossielen van 
ijstijdzoogdieren. Foto: Martijn de Jonge 

 

Vogelzangcursus: Putter - foto: Jos Zonneveld 
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practica waar we o.a. oefenen om verschillende geluiden 
uit elkaar te houden.  
 
Er zijn drie vroege vogelzangexcursies: zondag 5, 19 en 
26 april  
De excursies worden gehouden in het bos van 
Leeuwenhorst, de Boterhuispolder en de Amsterdamse 
Waterleidingduinen en worden begeleid door ervaren 
gidsen. 
Ze starten in de vroege ochtend, even na zonsopkomst en 
duren ± twee tot twee en half uur.  

Kosten: Het cursusgeld is € 30,- voor leden en € 40,- voor 
niet-leden incl. lesmateriaal en koffie. Wanneer men als 
niet-lid meteen lid wordt voor € 10,- per jaar is het 
cursusgeld  € 30,- 
Aanmelden voor de vogelcursus en evt. lidmaatschap kan 
per e-mail naar  dkistemaker@planet.nl  o.v.v. naam, 
volledig adres en telefoonnummer.  
Voor verdere informatie kunt u bellen met Dineke 
Kistemaker  071- 3612219 
Meer informatie over onze vereniging, kunt u vinden op: 
www.strandloper.nl 

 
 

 
 

Zaterdag 4 april  ` 10.00-12.00 uur 
Zaterdag 2 mei  10.00-12.00 uur 
Zaterdag 6 juni  10.00-12.00 uur 
Zaterdag 4 juli  10.00-12.00 uur 

Aankondiging hiervan wordt gedaan in de plaatselijke 
kranten, op onze website en op Facebook. 

Zondag 22 maart 2020 
Tijd: 08.00 – 12.30 uur  Plaats: vertrek vanaf 
parkeerterrein Duinwetering. 
 

Vrijdag 27 maart 2020 
Aanvang: 20.00 uur  Plaats: Jan Verwey 
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 

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

Start 2 april 2020 

Zaterdag 4 april 2020 
Tijd: 10:00-12:00 uur Plaats: Jan Verwey 
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 

Vrijdag 17 april 2020 
Tijd: 19.00-21.00 uur   Plaats: ingang Offem aan de 
Nieuwe Offemweg 

Zaterdag 18 april 2020 
Tijd: 13.30-15.00 uur     Plaats: Nieuw Leeuwenhorst 
ingang Gooweg 
 

Zaterdag 23 mei 2020 
Tijd: 07.00 - 14.00 uur Plaats: vertrek vanaf sportpark 
Duinwetering 

Zaterdag 13 juni of 4 juli 2020            
Tijd: 10.00 – 11.15 uur Plaats: Varkensboslaan (achter 
Offem) 

Zaterdag 13 juni 2020 
Tijd: 8.00-12.30 uur Plaats: vertrek vanaf sportpark 
Duinwetering 
 

Zondag 12 juli 2020 
Tijd: 8.00 – 16.00 uur  Plaats: vertrek vanaf sportpark 
Duinwetering 
 

Zaterdag 22 augustus 2020  
Tijd: 08.00 – 12.00u  Plaats: vertrek vanaf sportpark 
Duinwetering 

Vrijdag 4 september – zondag 6 september 2020 
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17 november vertrokken 13 mensen vanuit Noordwijk 
voor de excursie naar de Flevopolder. Later kwamen er 
nog 5 mensen bij. Het bleek een prachtige zonnige dag te 
worden.  Ondanks de autopech gevallen was het een 
geslaagde excursie, waar bij Nijkerk onder andere 
Nonnetjes werden gezien, Grote Zilverreiger en Kleine 
Zwaan. Onderweg naar de Grote Praambult werden vele 
Grote Zilverreigers gezien en een groep Holenduiven. 
Aangekomen bij de Grote Praambult waren daar in totaal 
vier Zeearenden aanwezig. Verder een Smelleken, een 
Slechtvalk en zelfs een Raaf. Enkele gelukkigen zagen nog 
een paar Baardmannetjes. Bij het Jan van de Boschpad 
werden ook twee Zeearenden gezien waarvan één 
volwassen exemplaar.  

Vrijdag 27 november 2019 was Wim Kuiper te zien in het 
programma Vroege Vogels. Wim vertelde over 
archeologische vondsten in de AW-duinen. Hij heeft daar 
enkele jaren geleden een bot van een voorpoot van een 
Bruine beer gevonden. Waarschijnlijk van één van de 
laatste Bruine beren die hier heeft rondgelopen. 
 

Donderdag 21 november is de oude Zeetrekpost gesloopt 
en afgevoerd door Grond-en afvalbedrijf van der Putten. 
De oude hut stond er al vanaf 1997 en stond op instorten. 
Met subsidie van het Eneco Luchterduinenfonds is een 
nieuwe zeetrekhut gebouwd door Aannemingsbedrijf N. 
van Duin te Noordwijk. Hein, Jelle en Jan hebben daar in 
de werkplaats de hut geschilderd om te beschermen tegen 
de inwerking van zout en zand. De nieuwe hut staat 
ongeveer 1,5 meter hoger dan de oude. Dit was 
noodzakelijk om over de nieuwe surfclub heen te kunnen 
kijken.  
 

Vrijdag 29 november gaf Romke Kleefstra een lezing over 
de Wulp. Zoals veel steltlopers is ook het aantal Wulpen in 
de loop van de jaren sterk afgenomen. In Ierland is de 
Wulp zo goed als verdwenen, in Engeland gaat het ook 
heel slecht en in de duinen van Nederland zijn ze geheel 
verdwenen. Op de Waddeneilanden, in de buurt van 
Zwolle en in de Achterhoek wordt nog wel gebroed.  Ze 
broeden nu ook nog wel op de graslanden, maar door het 
intensieve beheer hiervan komen er bijna geen jongen 
meer groot. Veel predatie vindt plaats door zoogdieren als 
de steenmarter en de vos. 
 

 Excursie Flevopolders – foto: GH Zeetrekhut in de werkplaats – foto: Jan Jacobs 

Wim Kuijper in gesprek met Menno Bentveld van Vroege vogels.
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De jaarlijkse Delta excursie vond plaats op 28 december. 
Ongeveer 30 deelnemers vertrokken op een koude, 
zonnige dag naar de Buitenhaven van Stellendam, waar 
500 Brandganzen ter plekke waren. Ze trokken zich weinig 
aan van de twee vissers in hun waadpakken. Hoogtepunt 
bij de Koudenhoek waren Slechtvalk en Bruine kiekendief. 
Op de Brouwersdam waren een IJseend, een Kuifduiker en 
twee Geoorde Futen te bewonderen. Ook waren er redelijk 
wat Eidereenden aanwezig. Bij de Prunjepolder gaven de 
Kluten net als vorig jaar weer een vliegshow weg. Leuk 
was ook de ontdekking van twee Toendrarietganzen bij de 
Brasweg in een natuurgebied. Bij Restaurant Grevelingen 
kwam na de koffie en de erwtensoep een eind aan deze 
mooie dag met 72 soorten.  
 

Op 5 januari was het weer gezellig druk op de 
nieuwjaarsreceptie. Voorzitter Gab de Croock stond eerst 
stil bij het overlijden van twee gewaardeerde leden, Jan de 
Ridder en Ger Baalbergen. Na een korte terugblik over 
2019 ontvouwde hij de plannen voor het nieuwe jaar. 
Onder het genot van een glaasje en een hapje werd er nog 
lang nagepraat. 
 

Zoals bij enkelen bekend, was vanuit de vereniging een 
project opgestart om op de toren van Leeuwenhorst een 
nestkast voor de Slechtvalk te plaatsen. 

De kast en het metalen frame, waar deze op moest komen 
te staan, werden als prefab gebouwd in de werkplaats van 
autosloperij en ijzerhandel W.G. Jansen te Wassenaar, die 
de materialen belangeloos ter beschikking stelde. Op 
zaterdag 18 januari jl. werd het frame in delen naar het 
balkon van de toren gesjouwd over de houten trap van 189 
treden. Boven werd het frame met stevige betonbouten aan 
het balkon bevestigd. Maandag 20 januari werden de delen 
van de kast over diezelfde trap naar boven gebracht. Op 
het balkon werd de kast gemonteerd. 

Het mooie hierbij was, dat tot twee keer toe een mannetje 
Slechtvalk op ooghoogte rondjes rond de toren kwam 
vliegen of alles naar zijn zin was en of we niet op konden 
schieten. Een mooie gewaarwording. 
Diezelfde middag werden enkele hulptroepen (Jan Jacobs, 
George Hageman en Robert Sluijs) ingeroepen om de 80 
kg grind, welke op de bodem van de kast moest komen te 
liggen, naar boven te sjouwen. Wilt u waarnemingen van 
de Slechtvalk rond de toren van Leeuwenhorst plaatsen op 
waarnemingen.nl. of eventueel mailen naar: 
voorzitter@strandloper. nl.  

Delta excursie 2019 - foto: GH 

Nieuwjaarsreceptie 2020 - foto GH

Gab, Jan, Robert en Rob: plaatsing Slechtvalkenkast 
Congrescentrum Leeuwenhorst – foto: GH 

De toren van Leeuwenhorst. De pijl geeft aan waar de 
nestkast hangt. Foto: GH 
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Het zal u misschien niet ontgaan zijn, maar er is hard 
gewerkt rondom de Gooweg ter hoogte van het 
Leeuwenhorstbos. Aan de oostzijde van de Gooweg is een 
grote parkeerplaats verrezen, met in het bos ruimte voor 
recreatie voor jong en oud. Aan de andere kant is een 
nieuw vogelkijkscherm geplaatst. Zuid-Hollands 
Landschap, de beheerder van het landgoed, heeft een 
prachtig ontwerp laten maken, waarbij nauw is 
samengewerkt met onze vereniging (Hein Verkade), om 
ervoor te zorgen dat de kijkgaten op de juiste plaats 
zouden komen. Hein is ook betrokken bij het realiseren 
van een informatiepaneel, waarop de vogels worden 
afgebeeld, die op de vijver te zien zijn. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van foto’s van de diverse fotografen uit 
onze vereniging. 

 
De wandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen op 
26 januari was een groot succes met maar liefst 46 
deelnemers. Gelukkig viel de wandeling niet in het water 
zoals vorig jaar, toen vijf dappere deelnemers zich aan de 
wandeling waagden. Bij de ingang Panneland werden 
Groene Specht en Grote Bonte Specht al gelijk gehoord. 
Aangekomen in het open duin valt de frisgroene kleur van 
de mossen op. Het gras is vrijwel geheel weggevreten door 
de damherten. Mossen zoals Groot laddermos, Groot 
duinsterretje en Grijze bisschopsmuts bepalen de kleur van 

het open veld. Er werden tientallen Krooneenden in de 
Zwanenplas gezien, naast Dodaarzen, Tafeleenden, Grote 
Zaagbekken en een Brilduiker. Ook de nodige damherten 
waren aanwezig.  

Leo Schaap heeft de exclosure in De Westhoek bezocht op 
18 januari. Dit exclosure moet de damherten weghouden 
uit het gebied, om de zeldzame flora te beschermen en om 
te onderzoeken hoe het duin zich herstelt, als de graasdruk 
wegvalt. Er was gehoopt dat dit exclosure ook de vos zou 
tegenhouden, maar met dit hek is daar geen sprake van. 
Helaas voor de Tapuit, die zich misschien probeert te 
vestigen. 

Deze vond plaats op 24, 25 en 26 januari en drie leden van 
onze vereniging hebben hun telling aan de website 
doorgegeven. De meeste Huismussen, 26, werden geteld in 
de tuin van Piet Broekhof. Jos Zonneveld had de meeste 
Turkse Tortels in zijn tuin, namelijk 11. Opvallend 
afwezige was de Groenling, die in andere jaren wel 
voorkwam. 

 Exclosure AWD Westhoek – foto: GH 

Kijkscherm Leeuwenhorst – foto: GH 

 Roodborst - Tuinvogeltelling – foto: Piet Broekhof 
 

Natuurwandeling AWD – foto: Jelle van Dijk
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Op vrijdag 31 januari waren bij de lezing over de Tapuit 
ruim 55 mensen aanwezig. Herman van Oosten, 
onderzoeker en schrijver, gaf een boeiende lezing over zijn 
onderzoek naar het waarom van de afname van de Tapuit 
in Nederland, maar ook daarbuiten. 
Mogelijke oorzaken van de achteruitgang zijn de 
verminderde beschikbaarheid van insecten en predatie 
door Vos, Hermelijn en Wezel, maar ook door Zwarte 
Kraai. Soms worden nesten van de Tapuit vertrapt door 
grote grazers.  
Er zijn door Herman van Oosten camerabeelden gemaakt 
van de prooien die de Tapuit vangt, onder andere zeldzame 
vlinders. Momenteel worden in Bretagne nestkasten 
ingegraven, waar de Tapuiten enigszins veilig kunnen 
nestelen.   
Er zijn nog veel vraagtekens wat de redenen zijn voor de 
achteruitgang van deze iconische vogel.  
 

Nog t/m 26 april bent u in de gelegenheid om een kijkje te 
nemen bij de Expositie “Nieuwe Meesters”. 
Zes kunstenaars, die actief zijn in Noordwijk, onder wie 
Jaap Deelder, presenteren hun werken. Deze kunstenaars 

hebben naam gemaakt in totaal verschillende disciplines, 
maar hebben gemeen dat ze een warme band onderhouden 
met Noordwijk. Jaap Deelder maakt beelden van vogels in 
verschillende hout- en steensoorten.  
Velen van ons kennen hem van eerdere exposities, o.a. bij 
de jubileumtentoonstelling van onze vereniging in 2016. 
De andere “nieuwe meesters” zijn: Hans van Duyn, 
Jurriaan van Hall, Maddy Schwarz, Daniël Tavenier en 
Abel Staring.  
Van harte aanbevolen. Zie ook www.museumnoordwijk.nl  
 

Geïnspireerd door de splinternieuwe zeetrekhut hebben 
Peter Spierenburg, Jelle van Dijk en Hein Verkade het plan 
opgevat om een cursus te starten voor mensen die interesse 
hebben in het observeren van zeevogeltrek.  
De cursus (voor gevorderden) bestaat uit twee theorie-
avonden en een aantal sessies vanuit de zeetrekhut en vindt 
plaats in de maanden februari en maart. Dat is een gunstige 
tijd om te beginnen, want de wintervogels zijn er nog en je 
kunt al mooie voorjaarstrek hebben van o.a. eenden. 
Wat je nodig hebt, is een telescoop en interesse om je het 
zeetrekkijken eigen te maken en vaste bezoeker van de 
nieuwe zeetrekhut te worden!  
Er is plaats voor acht gegadigden (vanwege de beperkte 
ruimte in de zeetrekhut). Als er meer belangstelling voor 
is, dan doen ze volgend jaar de cursus weer. 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
Gab de Croock 
George Hageman,  
Annelies Marijnis  

 
  

Vogels in hout en steen van Jaap Deelder - foto: Kees Erkelens

Zeevogeltrek - Eidereend – foto:GH
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De Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk (VNVN) wil de prachtige, maar ook kwetsbare 
natuurgebieden en landgoederen rondom Noordwijk 
behouden en iedereen de mogelijkheid bieden er meer over 
te leren en ervan te genieten.  
Om dit te bereiken doen we onderzoek, organiseren we 
educatieve activiteiten, geven we informatie over de natuur 
en behartigen we de belangen van de natuur in Noordwijk 
en omgeving. Daarnaast vinden wij ook de sociale functie 
van onze vereniging zeer belangrijk: gezamenlijk dingen 
ondernemen en van elkaar leren. 
 

Het bestuur is in 2019 tien keer bij elkaar gekomen. De 
samenstelling van het bestuur veranderde in maart 2019. 
Gab de Croock werd in de jaarvergadering gekozen tot 
voorzitter, zodat de vacature, ontstaan door het aftreden 
van Jaap Eisenga, weer vervuld kon worden. Annet de 
Willigen was aftredend en herkiesbaar voor een tweede 
termijn van drie jaar. 
De samenstelling van het bestuur: 
- Gab de Croock  voorzitter  
- George Hageman secretaris  
- Robert Sluijs penningmeester, 

ledenadministratie 
- Sam van der Meij lezingen  
- Petra Sonius audiovisueel, educatieve 

ontwikkeling 
- Annet de Willigen      educatieve werkgroep  
- Annelies Marijnis PR, contactpersoon bibliotheek 
 

Het ledenbestand stabiliseerde rond 650. Met name de 
vogelcursussen in voor- en najaar zorgen voor een aanwas 
van nieuwe leden.  
 

De vereniging verloor twee gewaardeerde leden. Op 13 
april overleed Jan de Ridder op 85-jarige leeftijd, voor 
velen in de vereniging een bekend figuur. Hij was een 
trouw bezoeker van de inloopochtenden en deelnemer aan 
excursies. Bij klussen kon je altijd een beroep op hem 
doen. 
Na een ziekteperiode van een jaar, waarin ze nog lang 
actief was als vrijwilliger, overleed op 30 november Ger 
Baalbergen. Binnen onze vereniging was Ger, samen met 
Wim, jarenlang op vele fronten actief. Vaak onopvallend 
zorgde ze voor iedereen, zoals tijdens de vele 
Waddenexcursies, waarbij ze, samen met Corrie Meijer, 
voor koffie en gezelligheid zorgde. We zullen haar missen. 
Tijdens de jaarvergadering op 29 maart mocht kersverse 
voorzitter Gab de Croock twee nieuwe ereleden benoemen: 
Jan Jacobs en Kees Erkelens. Jan heeft een lange staat van 
dienst binnen de vereniging: bestuurslid (1996-2009), 
betrokken bij de bouw van het Jan Verwey Natuurcentrum 
en de zeetrekhut, coördinator bescherming paddentrek, 
coördinator broedvogeltellingen AWD, actief met 
inventariseren van broed- en watervogels, coördinator 
bezorging Strandloper en actief bij monitoring 
Gierzwaluwen. Kees Erkelens is al meer dan 20 jaar de 

motor achter de website en de opmaak en productie van de 
Strandloper. Daarnaast heeft hij een groot aantal edities 
van de oude Strandloper gedigitaliseerd. Onder applaus 
werden beide ereleden gedecoreerd met de zilveren speld 
van de VNVN. 

Het beheer van het Jan Verwey Natuurcentrum is in 
handen van Wim Plaatzer. De coördinatie van de agenda 
van het Jan Verwey Natuurcentrum en de afstemming 
hierover met de bibliotheek ligt bij Annelies Marijnis, 
ondersteund door Annet de Willigen en Petra Sonius.  
De inloopochtenden op elke eerste zaterdag van de maand 
worden goed bezocht. Leden komen langs om 
waarnemingen uit te wisselen en een kopje koffie te 
drinken. Er zijn vrijwilligers aanwezig om informatie te 
geven aan bezoekers.  
Ook de inloopmiddagen voor ouders en kinderen lopen 
goed. Er is driemaal per jaar op een zaterdag een 
inloopmiddag voor de jeugd. Aankondiging hiervan wordt 
gedaan in de plaatselijke kranten, op de website en op 
Facebook. 
De Educatieve werkgroep ontving verschillende scholen; 
255 kinderen bezochten het Jan Verwey Natuurcentrum. 
De schoolkinderen leren zo spelenderwijs over de natuur. 
Het traditionele Herfstnatuurspel in het Leeuwenhorstbos 
was ook dit jaar weer een groot succes. Bijna 300 
kinderen, vergezeld door ouders of grootouders, volgden 
een speurtocht met 25 natuurvragen en opdrachten. Aan de 

Jan Jacobs en Kees Erkelens erelid foto: GH 

Herfstnatuurspel 2019 - foto: Piet Broekhof 
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hand van het thema “Speuren naar sporen” werd het een 
speelse en leerzame middag.  
Met dank aan gastheer Zuid-Hollands Landschap en de 
Stichting Baalbergenfonds en natuurlijk alle vrijwilligers.  
 

De Jeugdnatuurclub richt zich op kinderen in de 
leeftijdscategorie 6-12 jaar die interesse hebben in de 
natuur. Per excursie zijn er 6-20 deelnemers. Er waren 
excursies met als thema: braakballen uitpluizen, 
zeediertjes, paddenstoelen, vleermuizen, en de jaarlijkse 
slootjesexcursie bij het landgoed Offem.  
 
In voor- en najaar is weer een vogelcursus gegeven. In het 
voorjaar hebben Gab de Croock en Annelies Marijnis een 
vogelzangcursus gegeven voor gevorderden. De nadruk 
lag op het onderscheiden van de verschillende vogels in 
een koor van vogelzang. Tijdens de excursies kon het 
geleerde goed in praktijk worden gebracht.  

In het najaar was er weer een cursus “Vogels in de winter 
en vogeltrek” onder leiding van Dineke Kistemaker, 
bijgestaan door enkele zeer ervaren vogelaars, zowel bij de 
theorie als tijdens de excursies. Ook dit jaar was er weer 
veel animo. Cursisten melden zich vaak tevens aan als 
nieuw lid en nemen deel aan de vogelexcursies van de 
vereniging of melden zich aan als BMP-teller bij de 
broedvogelinventarisaties. 
 
Leo Schaap organiseerde op 11 februari voor een dertigtal 
vogeltellers een verdiepingscursus BMP-inventarisatie, 
gegeven door Sovon-coördinator Jan-Willem Vergeer. In 

2020 zal er een vervolg komen op deze cursus, dat 
duidelijkheid probeert te geven bij “lastige” soorten, zoals 
Kneu, Grote Bonte Specht, Houtsnip en hoe om te gaan 
met doortrekkers, zoals Tapuit, Fluiter, Wielewaal, 
Kramsvogel, Grote Lijster.   
 
Wegens groot succes gaf kunstenares Anita Walsmit Sachs 
op 2 november een vervolgworkshop natuurtekenen. Het 
was de derde keer dat 15 cursisten konden deelnemen aan 
deze workshop. Deelnemers waren vrij om een onderwerp 
uit de natuur te kiezen, bijvoorbeeld een vogel of een 
schelp uit de collectie van het Jan Verwey Natuurcentrum, 
of iets wat men zelf had meegebracht. 

In 2019 werden zes reguliere lezingen georganiseerd en 
een extra lezing in april. De lezingen werden voorbereid en 
georganiseerd door Sam van der Meij. De reguliere 
lezingen op de 4e vrijdag van de maanden 
januari/februari/maart en september/oktober/november 
werden weer goed bezocht. In januari vertelde Gab de 
Croock over de vogeltrek in Georgië, waar in het najaar 
ruim een miljoen roofvogels passeren. In februari wist 
florist Rogier van Vugt ons te boeien met de Natuur op de 
Seychellen. In maart verzorgde Vincent Kalkman een 
lezing over het 5000-soortenjaar in Nationaal Park 
Hollandse Duinen. In april was er een extra lezing over 
Zeevogels op de Noordzee. Steve Geelhoed, ooit door Jelle 
van Dijk geïnspireerd geraakt, vertelde over het 
vóórkomen en de ecologie van de zeevogels, waarvan we, 
vanuit de zeetrekhut, vaak slechts een glimp te zien  
krijgen.  In september 
wisten Ben Koks en Elvira 
Werkman de zaal te boeien 
met een lezing over het 
succesverhaal van de 
Grauwe Kiekendief. De 
oktoberlezing ging over de 
vleermuizen in onze regio. 
Bart Noort wijdde ons in in 
het mysterieuze leven van 
deze nachtdieren, die in de 
bunkers aan de kust een 
goede overwinteringsplaats 
hebben. Eind november 
vertelde Romke Kleefstra 
over het jaar van de Wulp, een vogel die flink 
achteruitboert, o.a. door intensivering van de landbouw en 
predatie. Een verhaal met een sombere ondertoon. 
In 2019 werden de lezingen goed bezocht, in aantal 
variërend van 40-80 bezoekers. Sinds 2019 zijn de 
lezingen weer gratis toegankelijk. Geen enkele keer 
moesten we “nee” verkopen aan de deur.  
 
In 2019 werden dertien excursies georganiseerd, waarvan 
zeven wandelexcursies en één meerdaagse excursie. 
Ervaren vogelaars en plantenkenners delen hun kennis en 
helpen vogels of planten op naam te brengen. Het is een 
mooie manier om kennis te maken met andere leden en 
tegelijk iets over de natuur te leren. Het is verheugend te 
zien dat diverse cursisten van de voor- en 
najaarsvogelcursussen enthousiast worden voor de 

Zeediertjes jeugdexcursie - foto: Annet de Willigen 

“Vogels in de winter en vogeltrek” Boterhuispolder - foto: GH 

 Ben Koks en Elvira Werkman en 
hond -  foto: GH 
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excursies. De excursiecommissie bestaat uit Jelle van Dijk, 
Frank-Peter Scheenstra, Jos Zonneveld en Gab de Croock .  
Vogelexcursies hadden als bestemming: Amsterdamse 
Waterleiding Duinen, Landje van Geijsel, Nachtegalen in 
de Noordduinen, Duingebied de Blink, Hondsbossche 
Zeewering en Zwanenwater, Crezéepolder, Vogels in 
Flevoland, en het Noordelijk Deltagebied. Bij de meeste 
vogelexcursies is er ook aandacht voor de flora.  
Wandelexcursies gingen naar de Amsterdamse 
Waterleiding Duinen, Landgoed Leeuwenhorst, 
Noordduinen, Buitenplaats Beeckestijn, De Blink, 
Crezéepolder, Jac.P.Thijssepark. Opmerkelijk was dat het 
tijdens de excursies vaak regende, terwijl het jaar niet 
opvallend nat was.  
De jaarlijkse Waddenexcursie ging dit jaar naar 
Terschelling, waar 20 deelnemers genoten van de natuur 
en het mooie weer. Het streefgetal van 100 soorten werd 
net niet gehaald: 99 soorten, waaronder Rosse Franjepoot 
en Zeearend. Ruurd Eisenga nam afscheid als organisator. 
Volgend jaar de 50e editie.In september ging voor de 

tweede keer een groep van onze vereniging naar Georgië 
om de roofvogeltrek te aanschouwen. In 2020 zullen 
Georgië en de Kaukasus in het voorjaar bezocht worden. 
Op 5 oktober was weer de Eurobirdwatch, het weekend 
waarin in Europees verband naar trekvogels wordt 
gekeken. Er was weinig belangstelling van buiten de 
vereniging. De vraag dient zich aan of onze deelname aan 
de Eurobirdwatch een effectief middel is om mensen 
enthousiast te maken voor vogeltrek, of dat we 
belangstellenden beter mee kunnen nemen naar de 
Puinhoop in Katwijk, waar geoefende vogeltrektellers 
staan, die bereid zijn uitleg te geven.  

Onderzoek blijft een belangrijke pijler voor de VNVN. 
Regelmatig worden tellingen gedaan om data te verkrijgen 
over de vogelstand in polder, bos, duin en op het strand of 
over de vogeltrek. Dergelijke waarnemingen worden ter 
beschikking gesteld aan het landelijk waarnemingennet. In 
elke Strandloper worden daarnaast opvallende 
waarnemingen besproken, onder redactie van Peter 
Spierenburg. 
Het inventariseren van de broedvogels in de Amsterdamse 
Waterleiding Duinen (AWD) door diverse van onze leden 

is een belangrijke informatiebron voor langlopend 
vogelonderzoek. Telgegevens kunnen tegenwoordig direct 
digitaal worden ingevoerd via een smartphone of tablet. 
Avimap is de app waarmee je in het veld je vogeltelling 
live invoert. De gegevens worden digitaal ter beschikking 
gesteld van SOVON (organisatie voor vogelonderzoek), 
waardoor landelijke trends kunnen worden gevolgd. Ook 
gemeenten en provincies maken zo nodig gebruik van deze 
gegevens, om de natuurwaarden van een bepaald gebied in 
kaart te krijgen. In de wintermaanden tellen leden van onze 
vereniging éénmaal per maand de watervogels in onze 
omgeving en in de AWD.  Leo Schaap coördineert de 
inventarisaties in de AWD en maakt mensen enthousiast 
voor een introductiecursus.  
Behalve de AWD worden nog diverse andere gebieden op 
broedvogels geïnventariseerd: Nieuw-Leeuwenhorst, 
terrein van de Noordwijkse Golfclub, het Overbosch in 
Voorhout, de Blink, de Coepelduynen, Zuid-Hollands 
Landschap Vogelaardreef, en de Noordduinen.  
 

Excursie de Blink in de regen - foto: Frank-Peter Scheenstra 

Waddenexcursie Terschelling sept. 2019 – foto: GH 

BMP-inventarisatie AWD - foto: GH 

Strandvogeltelling Hein Verkade - foto: GH 
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Hein Verkade telt al langere tijd de vogels op het strand 
tussen de strandpalen 81 en 71: tussen de vuurtoren van 
Noordwijk en de provinciegrens van Noord-Holland. Ook 
telt hij al vele jaren de watervogels op de vijver van 
Nieuw-Leeuwenhorst. Daarnaast worden Gierzwaluwen al 
jaren intensief gevolgd en geteld. De Gierzwaluwnestkast 
in de Douzastraat is sinds 2018 voorzien van een webcam, 
waardoor de verrichtingen online gevolgd kunnen worden 
via de website van de vereniging. 
 

De Boerenzwaluwen bij de boerderij op Oud-
Leeuwenhorst (fam. Wassenaar) worden door Hein 
Verkade, Johan Scholten, Peter Spierenburg en Sven Pekel 
wekelijks bezocht. Alle nesten worden gevolgd en de 
jongen geringd. Sinds 2019 worden de volwassen vogels 

voorzien van 
kleurringen, waardoor 
meer bekend wordt 
over paarvorming, 
broedsucces en 
overleving. Geholpen 
door een team van 
fotografen, die de 
kleurringen 
vastleggen, wordt 
steeds meer bekend 
over deze 
fascinerende 
zomergast. Onze 
vereniging is mede-
sponsor van dit 
landelijke onderzoek 
door het vergoeden 
van de kosten van de 
kleurringen.  
Hein Verkade en Peter 
Spierenburg 

bestuderen ook de “bollenvogels”, zoals Veldleeuwerik, 
Gele Kwikstaart en Patrijs. In samenwerking met de 
Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond 
wordt door leden van onze vereniging de Patrijs in kaart 
gebracht.  
 
Vanuit de “zeetrekhut”, de observatiepost in de zeereep op 
de Kon.Astridboulevard, wordt er vrijwel dagelijks door 
Jelle van Dijk en anderen gekeken naar de vogels die over 
zee vliegen. De gegevens worden digitaal vastgelegd in 
een landelijke database (www.trektellen.nl).  

Op 21 november is de oude zeetrekhut, daterend uit 1997, 
vervangen door een volledig nieuwgebouwde post. 
Geholpen door een subsidie uit het Eneco 
Luchterduinenfonds, is door aannemersbedrijf N. van Duin 
een nieuwe, nagenoeg identieke observatiepost gebouwd 
en geplaatst op dezelfde plek, anderhalve meter hoger, 
vanwege het zicht op zee, dat belemmerd werd door de 
nieuwbouw van de surfclub. 

Met hulp van onze vereniging en financiële steun van 
Vogelbescherming Nederland en de Nationale 
Postcodeloterij werd in maart 2018 een zwaluwtil op het 
Westeinde in Noordwijkerhout geplaatst. In 2019 heeft 
Vogelbescherming een camera geplaatst bij een 
huiszwaluwnest op het Westeinde, in het kader van Beleef 
de Lente. Maandenlang hebben tienduizenden kijkers via 
de website van Beleef de Lente en van onze vereniging de 
verrichtingen rondom het nest kunnen volgen. Adrie 
Duivenvoorden, initiatiefneemster van de zwaluwtil, heeft 

in de Strandloper (september) verslag gedaan van de 
hoogte- en dieptepunten van het broedseizoen. De 
dagelijkse belevenissen werden via blogs op de website 
van Beleef de Lente beschreven, o.a. door Annelies 
Marijnis, Hein Verkade en Adrie Duivenvoorden. Helaas 
heeft Vogelbescherming besloten in 2020 niet verder te 
gaan met de Huiszwaluw bij Beleef de Lente. Onze 
vereniging onderzoekt de mogelijkheid ook in 2020 een 
webcamera te plaatsen bij de nesten van de Huiszwaluwen. 
 

Boerenzwaluw met kleurring op nest – foto: GH 

Peter Spierenburg ringt Veldleeuwerik  
 

Nieuwe zeetrekhut – foto: GH 

Huiszwaluwtil Westeinde – foto: GH 
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Op 19 juni was er langs de Noordzeekust een 
Nachtzwaluwtelling. Van Hoek van Holland tot 
Schiermonnikoog werd op die mooie zomeravond door 
vele vrijwilligers simultaan een telling gedaan van het 
aantal Nachtzwaluwen, een mysterieuze vogel die zich in 
de schemering laat horen en zien. Leo Schaap 
coördineerde de tellingen in onze regio. Het was een 
bijzondere ervaring rond middernacht, bij volle maan in de 
duinen te lopen. En heel mooi…. in de Noordduinen 
broedt de Nachtzwaluw! 
 
In 1997 verscheen de eerste Europese Broedvogelatlas. De 
onlangs uitgekomen Vogelatlas van Nederland liet al zien 
dat de huidige vogelbevolking in veertig jaar tijd flink op 
zijn kop is gezet. Dit is internationaal niet anders. Een 
nieuwe Europese Vogelatlas is nodig om een goed beeld te 
krijgen van de laatste stand van zaken en opgetreden 
veranderingen, bijvoorbeeld als gevolg van 
klimaatverandering. Het project betreft vijf jaar veldwerk 
(2013-2017) in meer dan 50 landen, inclusief het Europese 
deel van Rusland, de Kaukasus en Turkije. Voor deze 
landen is het de eerste keer dat we een betrouwbaar beeld 
krijgen van de verspreiding. Op dit moment werkt men 

hard aan de tweede 
Europese 
broedvogelatlas. Het 
streven is deze eind 
2020 in boekvorm te 
kunnen presenteren. 
Voor de 
totstandkoming is alle 
hulp hard nodig. Onze 
vereniging helpt 
hierbij door 
sponsoring van een 
soort: de Drieteen-
strandloper.  
Bij het verschijnen van 
de Atlas zal onze 
vereniging een gratis 
exemplaar ontvangen 
en vermeld worden in 
de lijst van sponsoren. 

 
Door leden van onze vereniging wordt ook het strand 
geïnventariseerd (Strandwacht Noordwijk-Katwijk: Ellen 
van der Niet, Wim Kuijper). Ellen van der Niet leidt 
regelmatig strandexcursies via IVN. 
 

In 2018 verscheen de nieuwe Flora van de Duin- en 
Bollenstreek “van Aardaker tot Zwanenbloem” van de 
hand van Jelle van Dijk en Hans van Stijn. In het Jan 
Verwey Natuurcentrum werd feestelijk het eerste 
exemplaar aan de burgemeesters van Noordwijk en 
Noordwijkerhout uitgereikt. In de loop van 2019 bleek de 
oplage wat te hoog ingeschat, waardoor het restant 
doorverkocht is aan een Ramsj-firma. In het Jan Verwey 
Natuurcentrum is het boek nog te koop, evenals bij 
antiquariaat Moby Dick. 
 
 
 

Het kwartaalblad de Strandloper verscheen weer viermaal 
in full color, onder de vertrouwde redactie van Herbert de 
Bruijn, Kees Erkelens, Wim Kuijper en Kees Verweij. Er 
is soms een luxeprobleem: teveel kopij! Iets waar veel 
verenigingen jaloers op zullen zijn. Om die reden worden 
de verslagen van de broedvogelinventarisaties gespreid 
over de Strandloper van december en maart. In 2019 was 
er weer een gevarieerd aanbod aan kopij, waarbij Jelle van 
Dijk, Hein Verkade, Peter Spierenburg en Leo Schaap 
hofleveranciers waren, naast de gebruikelijke 
mededelingen van het bestuur van de hand van de 
secretaris. 
In de Strandloper verschenen o.a.: artikelen over BMP 
(broedvogel)-verslagen, opening Noordvoort, 
Paddenstoelen, Marker Wadden, Lepelaar (nieuwe 
broedvogel in Noordwijk), Morinelplevier, 
Boerenzwaluwen, Frankrijk:orchideeënland, reisverslag 
Neusiedler See, Nachtzwaluw, Huismus, reisverslag 
Noord-Zweden, Bollenland onder water, Katwijkse 
Reuzenalk, Wel en wee van de Tapuit.  
Daarnaast de altijd lezenswaardige rubrieken: aanwinsten 
van de Jan Verwey Bibliotheek en de rubriek 
Waarnemingen, waarin Peter Spierenburg elk kwartaal een 
overzicht geeft van de bijzondere vogels die in onze regio 
zijn waargenomen, geïllustreerd met mooie foto’s. Ook 
zoogdieren, vlinders en libellen komen soms aan bod.  
 

 
 Overhandiging donatie van de OudeDorpskern  

Foto: Gab de Croock 
 
In februari 2019 ontving onze vereniging een donatie van 
€ 3000 van vereniging De Oude Dorpskern voor het 
samenstellen van een educatief natuurmagazine voor 
kinderen van groep 6 van alle Noordwijkse (en 
Noordwijkerhoutse) scholen. Het blad gaat over de natuur 
in en rondom Noordwijk. Een commissie is daarna 
voortvarend aan de slag gegaan. Tekstschrijvers en 
tekenaar zijn druk bezig en de eerste contouren zien er heel 
mooi uit.  
De naam van het jeugdmagazine wordt “Strandlopertje”. 
Verwachting is dat het magazine in september 2020 
uitkomt. 
 
Peter Spierenburg publiceerde in 2019 een artikel in het 
blad Limosa (Nederlandse Ornithologische Unie) over de 
stand van de Nachtegalen in Meyendel. Tijdens de 
jaarlijkse landelijke Sovondag hield hij een lezing over dit 
onderwerp. 
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In maart 1969 verscheen de eerste Strandloper als een 
gestencild contactorgaan van de Vereniging. Daarvóór 
waren er negen exemplaren verschenen van een voorloper 
van de Strandloper. 
In de loop van de jaren is de uitgave steeds verder 
geprofessionaliseerd. Sinds maart 2012 is het blad volledig 
in kleur. Vanaf 2005 is de Strandloper ook digitaal te lezen 
via de website. Sommige leden ontvangen het blad niet 
meer op papier, maar lezen het online. Een werkgroep 
binnen de vereniging (Hein Verkade, Gab de Croock, Kees 
Erkelens) is erin geslaagd alle oude Strandlopers te 
digitaliseren, zodat ze ook online te raadplegen zijn. Dat is 
waardevol voor het historisch archief van de vereniging, 
maar opent ook de mogelijkheid bepaalde artikelen ter 
beschikking te stellen aan de website 
www.natuurtijdschriften.nl die in beheer is bij Naturalis.  
 

De website www.strandloper.nl publiceert dagelijks het 
laatste nieuws over de natuur in de buurt, foto’s van leden, 
verslagen van excursies en informatie over activiteiten. 
Kees Erkelens verzorgt al vele jaren de website. 
Onmisbaar voor het laatste nieuws en de actuele agenda 
van de vereniging. 
Het jaaroverzicht laat zien dat er een stijgende lijn zit in 
het aantal bezoeken van de website. 
In december 2019 werd de website 2.030 keer bezocht, 
d.w.z. 65 keer per dag.  

De Facebookpagina, verzorgd door 
Franciska Faber, groeide van 446 
naar 490 fans, dat gaat gestaag door! 
De populairste berichten van het 
afgelopen jaar: verzoek om op 
VNVN te stemmen voor subsidie 

voor de zeetrekhut (607 likes); verslag excursie de Blink 
(377); bericht Wil Heemskerk over strijdende Damherten 
(356); bericht Wim Kuijper over Vroege Vogels 
uitzending over de AWD (350). 
 
Annelies Marijnis verzorgde de communicatie met de 
regionale pers. Berichten over lezingen, Eurobirdwatch, 

Tuinvogeltelling, Herfstnatuurspel, excursies en 
inloopochtenden krijgen ruim aandacht in de regionale en 
plaatselijke huis-aan-huisbladen. Niet zelden prijkt het 
bericht op de voorpagina. Een pakkend bericht met een 
goede foto blijkt wervend te werken.   
 
In 2019 is een nieuwe verenigingsfolder gemaakt met een 
nieuwe lay-out en een gemoderniseerde tekst. Ook de 
scholen- en jeugdfolders werden opnieuw gedrukt en 
verspreid onder de scholen in onze omgeving. 
 

De vereniging hecht veel belang aan samenwerking met de 
gemeente Noordwijk. Onze intentie is door samenwerking 
en overleg meer en meer kwalitatieve natuur te realiseren 
in en om Noordwijk. Elk kwartaal vindt er met onze 
vereniging (Robert Sluijs en Jaap Eisenga) overleg plaats 
over het Natuurbeleidsplan van Noordwijk. Hoewel de 
nieuwe wethouder van Natuur, Sjaak van den Berg, door 
het bestuur is ontvangen in het Jan Verwey 
Natuurcentrum, bestaat de indruk dat, sinds de 
gemeentelijke fusie, de lijnen tussen ambtenaren en 
politiek met onze vereniging langer zijn geworden. 
Voorheen werd de VNVN vaak om een zienswijze 
gevraagd, als het zaken betrof die de natuur aangaan. Als 
voorbeeld de discussie over fietsen op het strand. Onze 
vereniging is in het voortraject nergens in betrokken, de 
belangen van de natuur zijn onvoldoende behartigd, ook de 
inspraakorganen (MODB, Adviesraad) zijn er niet in 
gekend. Het bestuur beraadt zich op passende stappen.   
 

 
Strandreservaat Noordvoort - foto GH 

 
Er is ook heuglijk nieuws. In mei 2019 is het 
strandreservaat Noordvoort feestelijk geopend door de 
wethouders van Noordwijk en Zandvoort. Dat is een 
mijlpaal te noemen. Al in 2006 was het idee van een 
strandreservaat in het Natuurbeleidsplan opgenomen. In 
2013 is het plan door onze vereniging opgepakt om tot 
uitvoering te komen. Leo Schaap heeft hier een belangrijke 
voortrekkersrol in vervuld. Naast de gemeenten Noordwijk 
en Zandvoort zijn hierbij betrokken: Waternet, het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat, en de Natuurverenigingen.  
Een ander succesje is het afwenden van plannen om de 
voormalige trimbaan (Natuurmonument Noordrand 
Noordwijk) weer in te richten als trimbaan. In goed 
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overleg met onze vereniging (Jelle van Dijk) is een 
alternatieve locatie gevonden, die beter past bij de 
bestemming en de natuur niet schaadt. 
Ook goed nieuws in 2019 was het bericht dat er geen 
strandhuisjes op de stille delen van het strand komen 
(Duindamse Slag, Langevelder Slag). Onze vereniging 
heeft zich altijd als volgt uitgesproken: strandrecreatie en 
drukte ter hoogte van de boulevard, rust en ruimte voor de 
natuur op de stille delen van het strand. 

Als het gaat om natuurzaken die de gemeentegrenzen 
overschrijden, wordt de vereniging vertegenwoordigd in 
het MODB (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek) door 
Leo Schaap en Menko Wiersema. Jelle van Dijk heeft in 
2019 zijn voorzitterschap overgedragen en afscheid 
genomen. Vanwege zijn deskundigheid en betrokkenheid 
geeft hij nog vaak gevraagd (en ongevraagd) advies over 
zaken die de natuur aangaan. 

 

(26/1) Help de vogels de winter door  (27/1) Natuurwandeling AWD  (25/1) Roofvogeltrek in Georgië   
Gab de Croock e.a.  

(16/2) Braakballen uitpluizen  (23/2) Natuurwandeling Leeuwenhorst  (22/2) Natuur op de Seychellen  
Rogier van Vugt  

(9/3) Verenworkshop  (24/3) Landje van Geijsel  (29/3) Het 5000-soortenjaar in NP 
Hollandse Duinen – Vincent Kalkman  

(15/6) Slootjesexcursie  (24/4) Nachtegalen in de Noordduinen  (26/4) Zeevogels op de Noordzee  
Steve Geelhoed  

(31/8) Op zoek naar zeediertjes  (4/5) Buitenplaats Beeckestijn  (27/9) Het verhaal van de Grauwe 
Kiekendief – Ben Koks & Elvira 
Werkman  

(4/10) Vleermuisexcursie  (8/6) Duingebied de Blink  (25/10) Vleermuizen in de Noordwijkse 
regio – Bart Noort  

(23/10) Herfstnatuurspel  (6/7) Hondsbossche Zeewering en 
Zwanenwater  

(29/11) Het jaar van de Wulp 
Romke Kleefstra  

(2/11) Paddenstoelenexcursie  (18/8) Crezéepolder   
 (13-15 sept) Waddenweekend 

Terschelling  
 

 (22/9) Jac.P.Thijssepark Amstelveen   
 (5/10) Eurobirdwatch   
 (17/11) Vogels in Flevoland   
 (28/12) Vogels in het Deltagebied   

 

 Blijven stimuleren van “natuurinclusief” beleid van de gemeente Noordwijk 
 Informatieborden over natuur en landschap (o.a. Nieuw-Leeuwenhorst) 
 Realisatie educatief natuurmagazine voor kinderen van groep 6 
 Herziening statuten 
 Plaatsen van nestkast voor Slechtvalk (Congrescentrum Leeuwenhorst) 
 Herinrichten plan Watersnip 
 Huiszwaluwentil De Zilk 
 Stimuleren van onderzoek en monitoring vogels (BMP, Boerenzwaluwen) 
 Organiseren van een cursus zeevogeltrek 
 Organiseren van een inloopochtend “strandvondsten” 

 
George Hageman, Secretaris 



 

  De Strandloper 52e jaargang nummer 1, maart 2020  19

 
Graag nodigen wij u uit voor de Jaarvergadering van 2020, die plaats vindt op vrijdag 27 maart om 20.00 uur in het Jan 
Verwey Natuurcentrum (Zilverschoon 20). De agenda ziet er als volgt uit: 
 

1. Opening 
 2. Mededelingen 
 3. Jaarverslag 2019 
 4. Financieel jaarverslag 2019 
 5. Verslag Kascommissie 
 6. Begroting 2020 

 7. Benoeming kascommissie 
 8. Bestuursverkiezing 
 9. Wijziging statuten 
 10. Rondvraag  
 11. Sluiting 

 
Het jaarverslag leest u elders in deze Strandloper.  Het financieel jaarverslag en de begroting zijn via de website in te zien: 
https://www.strandloper.nl/strandlopers/financieeloverzicht2019.pdf 
Geïnteresseerden kunnen een schriftelijk exemplaar aanvragen via de penningmeester. 
Een toelichting bij het voorstel voor wijziging van de statuten vindt u in deze Strandloper. 
Volgens de huidige statuten “behoeft een besluit tot statutenwijziging ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, 
in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden 
tegenwoordig, dan wordt na verloop van twee weken, doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering 
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht 
het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen”. 
Om die reden wordt een tweede vergadering gehouden op woensdag 15 april om 19:30 uur in het Jan Verwey 
Natuurcentrum. Alle leden zijn uitgenodigd.  
De kascommissie 2020 bestaat uit Frank-Peter Scheenstra en Louis van Trigt. Voor 2021 controleren   Louis van Trigt en 
Koene Vegter de jaarrekening 2020. Reservelid voor de kascommissie voor 2021 is Leo Schaap. 
In het bestuur is secretaris George Hageman aftredend en niet herkiesbaar. De functie van secretaris is vacant en wordt 
voorlopig vervuld door Annelies Marijnis en Sam van der Meij, ondersteund door de voorzitter. Penningmeester Robert 
Sluijs en bestuurslid Sam van der Meij zijn aftredend en herkiesbaar. Als nieuw lid heeft zich verkiesbaar gesteld: Johan 
Scholten. 
De Jaarvergadering gaat vooraf aan de lezing door René van Rossum over Vogeltrek bij Katwijk.  
De lezing zal daarom iets later starten. Mocht u vragen hebben voor de jaarvergadering, bijvoorbeeld over het jaarverslag of 
over de begroting, dan kunt u deze ook vooraf aan ons laten weten. Wij zorgen dan dat deze vragen in de jaarvergadering 
aan de orde komen. U kunt uw vragen mailen naar secretaris@strandloper.nl   
Wij zien u graag op 27 maart.  
 
Namens het bestuur: George Hageman, Secretaris 
 

De laatste wijziging van de statuten van onze vereniging dateert van 22 mei 2003. Die wijziging had betrekking op de 
doelstelling van de vereniging. Het bestuur heeft de huidige statuten onder de loep genomen, omdat door veranderde 
wetgeving een aantal zaken niet meer passend of onpraktisch is. 
Het gaat om de volgende wijzigingen: 
 

 Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen 
jeugdleden, werkende leden en begunstigers. In de 
nieuwe statuten wordt alleen gesproken over leden  

 (> 16 jaar) en ereleden. 
 Ereleden worden benoemd door het bestuur en niet 

door   ¾ van de aanwezigen tijdens een algemene 
ledenvergadering 

 De termijn voor het opzeggen van een lidmaatschap 
vervalt. Dit was volgens de statuten alleen mogelijk aan 
het eind van een verenigingsjaar. 

 Het bestuur bestaat alleen uit leden van de vereniging. 
In de statuten bestond de mogelijkheid één extern lid in 
het bestuur te benoemen. 

 Over een voordracht van een bestuurslid wordt een 
besluit genomen in de jaarvergadering, waarbij 
tenminste twee/derde van de leden aanwezig is (d.w.z. 
2/3 x 650 leden = 430 leden). Dit wordt veranderd in 
twee/derde van de aanwezige uitgebrachte stemmen. 

 Een bestuurslid dat de leeftijd van 70 jaar bereikt, 
treedt af, tenzij de algemene ledenvergadering anders 
besluit. Dit leeftijdscriterium komt te vervallen. 

 Een besluit tot wijziging van de statuten kan alleen 
genomen worden als in een jaarvergadering twee/derde 
van de leden (430) aanwezig is. Is dat aantal leden niet 
aanwezig, dan wordt na verloop van twee weken, maar 
binnen vier weken, een nieuwe vergadering gehouden, 
waarin het voorstel aangenomen kan worden als 
twee/derde van de aanwezige uitgebrachte stemmen 
vóór is. In de nieuwe statuten beslist twee/derde van de 
aanwezige leden over een voorstel tot wijziging van de 
statuten. 

 Voor bijzonder geïnteresseerde leden zijn via de 
website de statuten in te zien, waarbij naast elkaar de 
oude en de nieuwe versie in beeld komt. Zie 
https://www.strandloper.nl/strandlopers/statutennieuwo
ud2.pdf 
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Jelle van Dijk 
 
Herman van Oosten 2018. De tapuit. Uitgeverij Atlas 
Contact Amsterdam / Antwerpen. 259 p. Prijs € 22. 
 
De serie vogelmonografieën van Atlas Contact is verrijkt 
met een mooi boek over de Tapuit. Al eerder is opgemerkt 
dat in deze serie grofweg twee typen zijn te onderscheiden. 
In het ene geval heeft de auteur de literatuur goed 
doorgenomen en die informatie aangevuld met eigen 
waarnemingen (bijv. De spreeuw, De meerkoet). In het 
andere geval staat het eigen onderzoek centraal (bijv. De 
koekoek, De zilvermeeuw). Het boek van Herman van 
Oosten hoort duidelijk in die tweede groep thuis. 
Voor 1990 waren overal in de open Noordwijkse duinen 
Tapuiten te zien. Een paar jaar later waren daar nauwelijks 
tien van over en in 2004 werd voor het laatst met 
zekerheid gebroed. Alleen op de Waddeneilanden, in de 
duinen bij Castricum en Den Helder en in het 
stuifzandgebied bij Appelscha (Aeckingerzand) wisten 
Tapuiten zich te handhaven. In 2007 begon Herman van 
Oosten de populatie bij Castricum te bestuderen. Dit leidde 
in 2015 tot het proefschrift On the brink of extinction. 
Biology amd conservation of the Northern Wheatear. 
Op enthousiaste wijze neemt Herman van Oosten de lezer 
mee naar ‘zijn’ Vogelduin bij Castricum. Om mogelijke 
antwoorden op zijn vragen te geven, gaat hij alle nesten 
van Tapuiten zoeken om vervolgens alle jongen een unieke 
code met kleurringetjes te geven. Hierdoor kan hij allerlei 
vragen beantwoorden ten aanzien van plaatstrouw, 
overlevingskans, polygamie en tweede broedsels. Met 
camera’s legt hij vast welke insecten aan de jongen 
gevoerd worden. Natuurlijk wil hij ook weten welke 
insecten in het Vogelduin aanwezig zijn in verband met de 

vastgestelde prooidierkeuze. Zijn bevindingen legt hij 
naast die van het onderzoek in het Aekingerzand en de 
duinen bij Den Helder. Toch blijven belangrijke vragen 
deels onbeantwoord zoals de invloed van de predatie door 
vossen. Op de Waddeneilanden komen geen vossen voor, 
maar ook daar is van achteruitgang sprake. Heeft de sterke 
terugloop van het aantal konijnen een bepalende rol 
gespeeld?  Konijnen bieden de mogelijkheid om in 
verlaten holen te broeden en ook zorgen ze er met hun 
geknabbel voor dat er veldjes zijn waar Tapuiten op 
insectenjacht kunnen gaan. Het dichtgroeien van het open 
duin met lage vegetatie vanwege de stikstofdepositie, 
versterkt door de afname van het aantal konijnen, heeft 
ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld.  
Belangrijk voor onze regio is de vraag of er kans is op 
terugkeer van de Tapuit als broedvogel. Volgens Van 
Oosten kan dat alleen als er op niet al te grote afstand een 
florerende bronpopulatie aanwezig is. Dat zou dan de 
kwijnende populatie van Castricum moeten zijn. De 
situatie bij Castricum en Den Helder is inmiddels zo 
kwetsbaar geworden, dat predatie door vossen bestreden 
wordt door houten nestkasten in te graven. 
Het boek gaat niet in op ontwikkelingen elders in West-
Europa. Overal in het laagland verdwijnen de Tapuiten en 
alleen op hooggelegen, stenige vlakten weet deze soort 
zich goed te handhaven. Zo broeden in de Zwitserse Alpen 
nog zo’n 50.000 paren! 
Het boek verscheen in 2018 en kan dus geen aandacht 
geven aan het spectaculaire jaar 2019. 
Er kwamen verrassend veel Tapuiten terug uit Afrika wat 
leidde tot veel broedgevallen. Zo nam het aantal paartjes 
bij Den Helder toe van 25 in 2018 tot 42 in 2019. Dit 
resultaat werd vermoedelijk mogelijk gemaakt door een 
hoge overleving van de uitgevlogen jongen in de zeer 
droge zomer (veel insecten) van 2018. De Tapuiten van dat 
jaar gingen in topconditie naar Afrika en gelukkig keerden 

vele daarvan terug (jongen 
40%, volwassen vogels 
60%).  
 
Leni Duistermaat 2020. 
Heukels’ Flora van 
Nederland. Uitgever 
Noordhoff Uitgevers  & 
Naturalis Biodiversity 
Center. 841 p.  
Prijs € 54,95. 
 
Op 13 februari werd in 
Naturalis de 
vierentwintigste druk van 
Heukels’ Flora van 
Nederland gepresenteerd. 
Zo’n 200 floristen en 
belangstellenden waren op 
de feestelijke bijeenkomst 
in Leiden afgekomen. Naar 

dit boek werd reikhalzend uitgekeken, want de vorige druk 
stamde uit 2005 en was nodig aan een grondige herziening 
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toe. In de periode na 2005 zijn 120 nieuwe soorten in ons 
land ontdekt. Het gaat hierbij alleen om soorten die door 
Naturalis op de Standaardlijst van de Nederlandse Flora 
zijn geplaatst. Een nieuwe soort dringt pas tot die lijst door 
als er ten minste drie locaties zijn waar de soort ten minste 
drie jaar achtereen aanwezig is geweest. De laatste jaren 
worden met deze spelregels gemiddeld zeven nieuwe 
soorten per jaar aan de Standaardlijst toegevoegd. Daarbij 
zijn veel planten uit onze bebouwde omgeving, namelijk 
tweederde deel van de nieuwkomers. Het zijn vooral 
soorten uit zuidelijke landen die zich het eerst in de stad 
laten zien, omdat de iets hogere temperatuur en allerlei 
‘rommelhoekjes’ een goed vestigingsklimaat bieden. 
De nieuwe flora is ruim 150 pagina’s dikker dan zijn 
voorganger. Alle nieuwe inzichten ten aanzien van 
naamgeving en systematiek zijn hierin verwerkt. De 
gebruiker van het boek zal dan ook af en toe de 
wenkbrauwen fronsen als een hem bekende plant nu een 
andere naam gekregen heeft of als een soort nu een 
ondersoort wordt genoemd. De wijzigingen en de 
namenlijst van de nieuwe soorten nemen acht pagina’s in 
beslag!  Trouwe bezoekers van www.waarneming.nl 
zullen veel namen wel (her)kennen, omdat de meeste 
namen al in gebruik waren op deze website. Al die 
veranderingen maken duidelijk dat er vaak besloten moest 
worden om bij een nogal variabele soort tot één soort met 
ondersoorten of tot twee aparte soorten moest worden 
besloten.  
Wat de afbeeldingen betreft is veel materiaal uit de vorige 
druk gebruikt. Daarbij zijn nog steeds tekeningen uit de 
eerste druk uit 1883 te vinden!  Voor aanvulling bij ‘oude’ 
soorten zoals zaden en bloemdetails en voor de illustraties 

bij de nieuwe soorten hebben veertien tekenaars 
medewerking verleend. Daarbij is ook Anita Walsmit 
Sachs die enkele workshops botanisch tekenen in het Jan 
Verwey Natuurcentrum heeft verzorgd. Lang niet van elke 
soort is een afbeelding opgenomen. Dat is tegenwoordig 
beslist geen ramp, want van elke soort zijn goede foto’s te 
vinden op www.waarneming.nl. Ook op 
www.verspreidingsatlas.nl zijn uitstekende foto’s te 
vinden. Bovendien geeft een kaartbeeld een veel beter 
overzicht van de verspreiding dan de korte opmerkingen 
per floradistrict in het boek.  
Voor het op naam brengen van planten is dit boek 
onmisbaar. Bij sterk op elkaar gelijkende soorten gaat het 
om kenmerken als beharing, vorm van de kelk of vorm van 
de meeldraden. Meer aandacht voor details heeft 
bijvoorbeeld geleid tot de constatering dat Koolzaad 
zeldzaam is en niet algemeen zoals in de vorige druk was 
te lezen. Het op naam brengen van een plant met behulp 
van uitgebreide ‘sleutels’ en nauwkeurige beschrijvingen 
uit een dik boek als Heukels’ Flora van Nederland zal 
beginnende floristen wellicht afschrikken. Veel 
aantrekkelijker lijkt het gebruik van een handige App op je 
telefoon. De App die www.waarneming.nl tegenwoordig 
aanbiedt als hulp bij de determinatie (Obsldentify) geeft 
echter in veel gevallen niet de juiste naam. Die Apps 
zullen nog wel wat beter worden, maar het gebruik van een 
degelijke flora als de Heukels’ Flora zal ook in de nabije 
toekomst onmisbaar zijn. Leni Duistermaat verdient een 
groot compliment voor jarenlang monnikenwerk om de 
beste flora van Nederland weer helemaal up-to-date te 
maken. Die complimenten gelden ook voor de specialisten 
die de tabellen van ‘moeilijke’ groepen bewerkten. 

 
Jelle van Dijk 
 
In april 2018 verscheen het boek Van Aardaker tot 
Zwanenbloem, Flora van de Duin- en Bollenstreek. 
Hierin is vastgelegd, wat er tot en met december 2017 over 
de verspreiding van plantensoorten in onze regio bekend 
was. De eerste aanvulling verscheen in de Strandloper van 
december 2018. Kort hierna stuurde Sipke Gonggrijp een 
aanvulling. Hij stelde vast dat de foto op pagina 219 niet 
de Smalle olijfwilg Elaegnus angustifolia betreft maar de 
soort Elaegnus umbellatum, een olijfwilg waarvoor tot 
voor kort nog geen Nederlandse naam was bedacht. Die 
Nederlandse naam, Smalle olijfwilg, is nu wel te vinden in 
de nieuwste druk van Heukels’ Flora van Nederland die 
op 13 februari verscheen. In deze flora zijn 120 soorten 
opgenomen die nog niet in de vorige druk (2005) waren te 
vinden. Zie voor meer bijzonderheden over de nieuwe 
Heukels’Flora bij “Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek”. 
De forse uitbreiding van het aantal opgenomen soorten laat 
zien hoe snel onze flora verrijkt wordt met soorten die 
vooral uit meer zuidelijk gelegen landen afkomstig zijn. 
Dat 80 van die 120 soorten zich eerst in het stedelijk 
milieu vestigen is al uitvoerig in onze regionale flora 

beschreven. Het is in de stad gewoon een paar graden 
warmer dan in het open veld.  
Er zijn inmiddels zoveel soorten bijgekomen dat Ton 
Denters, de stadsplantenspecialist van Amsterdam, 
besloten heeft om in 2020 een nieuw boek te publiceren 
over de stadsplanten van Nederland en Vlaanderen. 
Dat er een ongekende golf van nieuwe soorten ons land 
‘binnenspoelt’, blijkt ook uit de lijst van nieuwe soorten 
voor onze regio in het afgelopen jaar. Een deel van de 
nieuwkomers betreft soorten die Sipke Gonggrijp in 
januari 2019 op een aantal campings in onze regio aantrof. 
Sipke, specialist wat vegetatieve kenmerken van klavertjes 
betreft, ontdekte vooral op camping de Noordduinen in 
Katwijk verrassend veel nieuwe soorten. Ook bezocht hij 
de campings Koningshof (Rijnsburg), Op Hoop van Zegen 
en Sollasi (beide Noordwijkerhout).  
De lijst met nieuwe soorten is ditmaal zo lang geworden, 
dat de bespreking van de overige bijzondere soorten naar 
het juninummer van de Strandloper is doorgeschoven. In 
onderstaand overzicht zijn ook enkele gevallen van voor 
2019 opgenomen die pas nu bekend werden. Van de 
soorten met alleen de Latijnse naam is nog geen 
Nederlandse naam vastgesteld.  
 



 

  De Strandloper 52e jaargang nummer 1, maart 2020  22

 
Galanthus reginae-olgae 
In oktober 2018 trof ik langs de Leeweg in 
Noordwijkerhout enkele tientallen bloeiende 
sneeuwklokjes aan. In november 2019 waren die 
sneeuwklokjes daar weer te zien. De waarneming trok de 
aandacht van Stef Keuken, die werkt aan een tabel voor het 
determineren van sneeuwklokjessoorten. Op zijn verzoek 
stuurde ik hem twee plantjes toe. Omdat deze 
sneeuwklokjes nog geen bladeren hadden, kweekte hij ze 
op zodat ook de kleur en de vorm van het blad zichtbaar 
werden. Toen dat na enkele weken het geval was, kwam 
Stef tot de conclusie dat het ging om dit bijzondere 
sneeuwklokje. 
 
Bulgaarse ui  Nectaroscordum siculum 
De helling langs de Randweg bij het bungalowpark is een 
bekende vindplaats van verwilderde tuinplanten vanwege 
het regelmatig storten van tuinafval. In 2019 kwam er een 
plant op, die aanvankelijk aan Slangenlook deed denken. 
Maud Mommers fotografeerde de bloeiende plant, waarna 
Niels Eimers (validator van waarneming.nl) vaststelde, dat 
het om de Bulgaarse ui ging, een soort die in tuincentra te 
koop is. 
 

Zwarte look  Allium nigrum 
Op 20 mei vond Maud Mommers in een wegberm bij De 
Schelft (N’hout) enkele verwilderde exemplaren van deze 
tuinplant. Anders dan de naam doet vermoeden heeft deze 
plant witte bloemen. 
 
Gewone palmlelie  Yucca gloriosa 
Op 13 december 2017 trof Maud Mommers langs de 
Herenweg een Yucca aan op een plaats, waar wel eens 
tuinafval wordt gestort. In februari 2019 bleek de plant 
daar nog steeds te groeien. De groeiplaats die op 19 maart 
langs de Duinweg bij het SBB-kantoor werd ontdekt, stamt 
vrijwel zeker ook af van daar gestort tuinafval. 
 

Bosbies  Scirpus sylvaticus 
Op 3 juni bleken tientallen planten langs de oever van de 
trekvaart bij De Zilk te groeien. Vermoedelijk is deze 
groeiplaats al vele jaren aanwezig. Bosbies is wijd 
verspreid in Zuid- en Oost-Nederland, maar zeldzaam in 
de kuststreek. 
 
Valse zandzegge  Carex reichenbachii 
Deze soort staat vermoedelijk al tientallen jaren in en langs 
de eikenbosjes van Sasbergen in de AW-duinen. Het 
probleem bij de determinatie is het vrijwel ontbreken van 
bloeiwijzen. Het vinden van bloeistengels met urntjes 
(zaadjes) is niet eenvoudiger geworden sinds de damherten 
alles wat eetbaar is begrazen. In juli 2019 werd een 
polletje met bloeistengels gevonden, waardoor eindelijk 
een goedgekeurde waarneming aan ons archief kon worden 
toegevoegd. 
 
Pampasgras  Cortoderia selloana 
Dit siergras is tegenwoordig in veel tuinen te zien. 
Verwildering in het straatmilieu ligt dan op de loer. In 
september bleek dit gras op vier plekken bij lantaarnpalen 
langs de Huis ter Duinstraat in Noordwijk aan Zee te 
groeien. Of deze planten het hier lang zullen uithouden en 
tot bloei zullen te komen, lijkt niet waarschijnlijk. 
 

Lampenpoetsergras  Pennisetum 
massaicum 
Op 10 augustus 2016 vond Sipke 
Gonggrijp op braakliggend land 
langs de Achterweg een pol van dit 
siergras. In het overzicht van 2017 
werd dit gras niet opgenomen, 
omdat dit gras te koop was in een 
nabijgelegen tuincentrum. Omdat 
de inzichten over verwildering 
vanuit tuinen door velen ruimer 
geïnterpreteerd worden, is dit gras 
alsnog in de lijst opgenomen. 
 
Amaranthus viridis 
Op 27 augustus 2019 bleek deze 
soort te groeien langs de 
Hoofdstraat in Sassenheim. Van 
deze soort zijn nog maar een 
tiental waarnemingen in ons land 
bekend, alle in het stedelijk milieu. 

 
Bleke hemelsleutel  Sedum telephium subsp. maximum 
Vanuit tuinen of via tuinafval verwildert er nogal eens een 
hemelsleutel met roze bloemen. Veel minder bekend is de 
hemelsleutel met geelwitte bloemen, de subspecies 
maximum. Begin september was een stuk berm van de 
N206 bij De Zilk geel gekleurd door de bloei van deze 
ondersoort. 
 
Muskusreigersbek  Erodium moschatum 
Een soort afkomstig uit Midden-  en Zuid-Europa. In ons 
land is deze soort, sterk lijkend op de gewone Reigersbek, 
op enkele kustcampings en in stadscentra gevonden. In 
januari vond Sipke deze soort op twee campings 
(Noordduinen, Koningshof). 

Zwarte look De Schelft Noordwijkerhout.
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Prachtkaars  Oenothera lindheimeri 
Op 28 september 2018 vond André Leegwater  deze 
tuinplant tussen het plaveisel van de Heereweg in Lisse ter 
hoogte van bedrijventerrein Dever. Op 11 juli 2019 vond 
ik een struik in de berm van de N206 bij Ruigenhoek. Op 
13 augustus 2019 werden verwilderde planten aangetroffen 
in het verruigde terrein achter het zwembad van 
Noordwijk. 
 
Bastaardteunisbloem  Oenothera x fallax 
In september heb ik eens wat nauwkeuriger naar 
teunisbloemen gekeken. Oenothera is een lastig geslacht 
met vele soorten, waarvan sommige hybriden vormen. Met 
hulp van Niels Eimers, validator van waarneming.nl, 
konden een nieuwe soort en een hybride aan de lijst van 
nieuwkomers worden toegevoegd. Het merkwaardige 
hierbij was dat niet eenmaal een zuivere Middelste 
teunisbloem, volgens onze regionale flora ‘algemeen’, 
gedetermineerd kon worden. 
De hier genoemde hybride werd gevonden op het terrein 
van Sint Bavo. 
 
Oenothera cambrica 
Deze teunisbloem bleek talrijk te groeien op een afgeplagd 
stuk in de Noordduinen. Ook in een bollenveld van het 
Middengebied was deze teunisbloem op diverse plaatsen 
aanwezig. In de nieuwe druk van Heukels’ Flora is een 
uitgebreide tabel voor het geslacht Oenothera opgenomen. 
 
Kruipkardinaalsmuts  Euonymus hederaceus 
Dit groenblijvende struikje kruipt over de bodem, maar 
nog meer tegen boomstammen op. Vermoedelijk ligt de 
oorsprong van alle vondsten in ons land bij gestort 
tuinafval. In 2019 werd deze soort aangetroffen in de 
bosrand langs Duinschoten (Langeveld) en in een bosje 
langs de N206 bij De Zilk. 
 
Knolklaverzuring  Oxalis articulata 
Bij het bladeren in de verspreidingsatlas kwam een 
waarneming van Reinder Genuït van 26 juni 2012 te 
voorschijn. Deze tuinplant uit Zuid-Amerika was 
verwilderd in de buurt van een bollenbedrijf langs de 
Vogelaardreef. 
 
Oxalis exilis 
Op 28 april vond Ton Denters langs de Voorstraat in 
Noordwijk-Binnen op twee plaatsen een klaverzuring, die 
hij nog niet kende. Thuisgekomen determineerde hij de 

plantjes als Oxalis exilis, een soort uit Zuid- en Midden-
Europa. Ton dacht hiermee een nieuwe soort voor 
Nederland gevonden te hebben. Toen ik de foto’s op 
waarneming.nl zag staan, was mijn reactie direct: zulke 
plantjes heb ik eerder in Maarssen gezien! Op 13 augustus 
2016 liep ik langs de Vecht in Maarssen en vond daar 
tussen de straatstenen naast de rood aangelopen plantjes 
van de Gehoornde klaverzuring tientallen frisgroene 
blaadjes van een andere klaverzuring, ook met gele 
bloempjes. De validator van waarneming.nl hield deze 
plantjes op een schaduwvorm van de algemene Gehoornde 
klaverzuring. Zowel hij als ik hadden niet goed gelet op 
het aantal vruchtbare meeldraden. Dat zijn er vijf in plaats 
van tien bij de Gehoornde klaverzuring. Met 
terugwerkende kracht is de groeiplaats in Maarssen 
geboekstaafd als de eerste groeiplaats van deze soort in 
Nederland. Behalve langs de Voorstraat bleek Oxalis exilis 
ook te groeien op twee plaatsen langs de Offemweg. 
Vermoedelijk zullen er spoedig meer groeiplaatsen in ons 
land worden ontdekt. 

 
Viola sororia 
Deze tuinplant verwildert soms in het straatmilieu. Op 28 
april vond Ton Denters enkele bloeiende planten in een 
slop bij het Lindenplein in Noordwijk-Binnen. 
 
 

Prachtkaars berm N206 Ruigenhoek 

Oxalis exilis  Offemweg Noordwijk 

Gehoornde klaverzuring Offemweg Noordwijk 
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Ruige rupsklaver  Medicago polymorpha 
Afkomstig uit Zuid-Europa. In ons land gevonden langs de 
Grensmaas in Limburg en op enkele campings langs de 
kust. In januari vond Sipke deze soort op twee campings 
(Noordduinen en Koningshof). 
 
Viltige klaver  Trifolium tomentosum 
Komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied. In 
ons land gevonden op campings langs de kust en hier en 
daar in Friesland en Limburg. Ook deze klaversoort werd 
in januari door Sipke op camping De Noordduinen 
aangetroffen. 
 
Vogelpootklaver  Trifolium ornithodioides 
Dit klavertje is in West-Europa hier en daar op licht zilte 
grond te vinden. In ons land vooral op Texel aangetroffen. 
In januari vond Sipke dit klavertje op twee campings 
(Noordduinen en Koningshof). 
 
Ruwe klaver  Trifolium scabrum 
Deze klaversoort groeit vooral in Midden- en Zuid-Europa. 
In ons land is deze soort vooral in Zeeland gevonden. Bij 
zijn onderzoek trof Sipke deze soort aan op camping De 
Noordduinen.  
 
Gedrongen klaver  Trifolium suffucatum 
Sinds enkele jaren is deze soort in ons land bekend, vrijwel 
uitsluitend van enkele campings langs de kust. In onze 
regio vormt camping De Noordduinen een belangrijke 
groeiplaats. 
 
Matthiola longipetala 
Op 11 juli stond deze soort te pronken tussen het plaveisel 
in de Noordwijkse woonwijk Boechorst. Deze soort wordt 
nogal eens aangetroffen in gemeentelijke zaaipakketten, 
die gebruikt worden om nieuwe bermen een kleurrijk 
aanzien te geven. 
 
Kleine muurbloem  Erysimum rhaeticum 
Op sommige oude muren bloeit in het vroege voorjaar de 
Muurbloem (o.a. Maastricht en Veere). De laatste jaren is 
er in het straatmilieu een verwilderde soort bijgekomen, 
die de naam Kleine muurbloem heeft gekregen. Eind maart 
was de Kleine muurbloem in het Duinpark (Noordwijk aan 
Zee) te vinden. Het subtiele verschil zit in de vorm van de 
stampers en de vorm van de hauwen. 
 
Drie-urenbloem  Hibiscus trionum 
Op zoek naar een Bosgors op het terrein van Sint Bavo in 
Noordwijkerhout vond Gerard Kenter op 25 september een 
bloeiend exemplaar van deze soort. Deze zeldzame soort 
verschijnt af en toe op een hoop zwarte grond. Vaste 
groeiplaatsen zijn niet bekend. 
 
Thuringse lavatera  Lavatera thuringiaca 
Deze uit Oost-Europa afkomstige soort heeft ons land via 
tuincentra bereikt. Met tuinafval en door verwildering van 
aanplant is deze soort nu in diverse bermen in ons land 
ingeburgerd. In juli stonden forse planten in bloei in een 
berm van de wijk Boechorst in Noordwijk-Binnen. 
 

Canadese kornoelje  Cornus sericea s.l. 
Deze struik wordt regelmatig aangeplant in groenstroken 
en parken. Verwildering in de omgeving ligt dan op de 
loer. In november waren tientallen jonge struiken te zien 
aan de noordkant van het Oosterduinse Meer. 
 
Kleine bergsteentijm  Clinopodium calamintha 
Deze zeldzame soort komt van nature voor in Zuid-
Limburg, maar wordt de laatste jaren steeds vaker in het 
stedelijk milieu aangetroffen. Dat zal gaan om verwilderde 
planten, omdat deze soort in veel tuincentra te koop is. Op 
13 september 2018 bleek deze soort te groeien op een 
parkeerplaats in de Katwijkse woonwijk Rijnsoever. 
 
Knopig doornzaad  Torillis nodosa 
Deze laagblijvende schermbloem is wijdverspreid in het 
Deltagebied en het Waddengebied. In januari 2019 vond 
Sipke Gonggrijp deze soort op twee campings in onze 
regio (Noordduinen, Koningshof). 
 
Kamilleknopje  Cotula australis 
In ons land is deze soort aangetroffen op enkele campings 
langs de kust en in sommige stadscentra (o.a. Alkmaar, 
Amsterdam, Leiden). In onze regio vond Sipke deze soort 
in januari op drie campings (Noordduinen, Koningshof, 
Sollasi).  
 
Bergcentaurie  Centaurea montana 
Op 3 juni bloeiden enkele planten van deze tuinsoort in de 
berm van het jaagpad langs de trekvaart bij De Zilk. Daar 
ongetwijfeld met tuinafval terecht gekomen. 
 

Kleine sneeuwroem  Chionodoxa sardensis 
In maart bleek deze soort talrijk te groeien in een stuk 
berm van de Ligusterweg te Noordwijk aan Zee. 
Sneeuwroemsoorten worden veel in tuincentra 
aangeboden, verwilderen gemakkelijk en brengen ook 
nogal eens hybriden voort. 
 
Chionodoxa nana 
Op 9 april 2018 vond Maud Mommers deze soort in het 
bosje bij de patatkraam van Ruigenhoek. Het geslacht 
Chionodoxa is recentelijk herzien, waarbij de soort Grote 
sneeuwroem Chionodoxa siehei is geschrapt en andere 
soorten waaronder Chionodoxa nana zijn toegevoegd.

 

 Kleine sneeuwroem Ligusterweg Noordwijk 



 

  De Strandloper 52e jaargang nummer 1, maart 2020  25

Geïnventariseerd door Jan Jacobs, Edgar de Vries en 
Marinka Onderwater 
 

 
Kaart van de Gijs Kokkieshoek  

 
Gijs Kokkieshoek (Sovon plot nr. 318) ligt in de uiterste 
zuidoost hoek van de AWD. Heeft een oppervlakte van 
47,6 ha, waarvan ca. 7 ha gemengd bos met voornamelijk 
Berk, Populier en Abeel. De kavel telt ca. 7 ha struweel 
van Duindoorn en Kruipwilg en een toenemende 
oppervlakte kaal zand en stuifplekken. Verder bestaat het 
gebied uit ca. 20 ha met Duinriet, Zandzegge en Helm, 
waarin solitaire Meidoorns en Vlieren staan. Paden 
ontbreken. Het terrein wordt sterk begraasd door 
Damherten. We zien met grote regelmaat Konijnen en af 
en toe een Vos. 

 
Boompieper. Foto Edgar de Vries 

 
Tussen 5 maart en 11 juni hebben we het gebied 12 keer 
bezocht. Daarnaast hebben we op 17 juni in het kader van 
de Nachtzwaluwtelling een nachtbezoek afgelegd. Helaas 
geen waarneming van die soort en ook de Houtsnip niet 
waargenomen. Wel zijn we een aantal rugstreeppadden 
tegengekomen en liet een Boomleeuwerik luid van zich 
horen.  
 
We hebben tijdens 5 bezoeken 6 Buizerds geteld waarvan 
1 keer een paartje. Toch hebben deze waarnemingen niet 
geleid tot een territorium. Dit in tegenstelling tot vorig jaar 
toen het gebied nog wel een territorium voor de Buizerd 

telde. Ook wat betreft de Grote Bonte Specht hebben het 
aantal waarnemingen dit jaar niet geleid tot een 
territorium. Vorig jaar kwamen we nog op een aantal van 3 
territoria.  
Sinds 2014 terug in het gebied zijn de Groenling met 2 
territoria en de Tuinfluiter met 1 territorium. De Glanskop, 
die vorig jaar als nieuwkomer in het gebied geteld werd, is 
dit jaar niet opnieuw gezien. Tijdens het bezoek op 31 mei 
werden we verrast door ons onbekend vogelgezang.  Na 
het nodige speurwerk zagen we een Blauwborst. Helaas 
niet in het onze, maar in het aangrenzende gebied Boeveld-

west. Wel een prachtige waarneming. Ook hebben we op 5 
bezoeken een of meer Tapuiten waargenomen. Maar geen 
van deze waarnemingen leverde een broedgeval of 
territorium op. 
 

Soort / jaar 2011 2012 2013 2104 2015 2016 2017 2018 2019
Appelvink 1
Boomleeuwerik 7 7 10 7 8 9 8 10 9
Boompieper 2 1 1 6 2 1 1 2 2
Braamsluiper 5 4 3 2 5 1 3 4 4
Buizerd 1 1
Ekster 2 3 2 1 1
Fitis 12 17 26 32 22 12 21 11 18
Gaai 2 2 2 3 2 1 2 2
Gekr. Roodstaart 2 4 2 6 2 5 5 4 3
Glanskop 1
Goudvink 2
Gr. Bonte Specht 1 1 1 1 1 1 3
Grasmus 14 11 17 21 16 17 12 13 9
Graspieper 3 3 3 4 4 2 4 2 3
Groene Specht 1
Groenling 1 2
Heggemus 16 14 16 16 18 21 10 10 9
Houtduif 1 2 2 1 1 3 1
Houtsnip 1 1
Kauw 1
Kneu 5 4 10 6 4 5 3 12 9
Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 1
Koolmees 7 10 10 11 8 7 9 11 11
Merel 7 5 7 8 6 5 7 9 6
Nachtegaal 13 11 15 17 14 14 11 7 7
Pimpelmees 3 2 3 3 3 4 1 4 3
Putter 1 1
Roodborst 2 1 2 2 1
Roodborsttapuit 1 5 4 3 4 4 1 4 5
Sprinkhaanzanger 1
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 4 2 3 4 3 2 2 2 1
Tuinfluiter 1 1
Veldleeuwerik 1
Vink 3 7 6 5 4 2 5 8 6
Winterkoning 3 2 1 2 3 1 1 2 1
Witte Kwikstaart 2 2 1 1
Zanglijster 1 1 1 1 1 3 1
Zwarte Kraai 2 4 1 1 1 1 2 3
Zwarte Roodstaart 1
Zwartkop 3 2 1 1 1 4 2 2 1
Aantal territoria 122 126 151 168 139 124 114 135 120
Aantal soorten 27 27 27 29 27 24 25 28 27

Tabel 1.  BMP Gijs Kokkieshoek

Overzicht BMP onderzoeken 2011 t/m 2019. 
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Alle voor dit gebied bekende soorten zijn ook dit jaar weer 
geteld. Er is sprake van een afname van het aantal territoria 
van de Merel van 9 in 2018 naar 6 in 2019. Het aantal 
territoria van de Fitis is gestegen van 11 in 2018 naar 18 in 
2019, wat meer past bij het jaargemiddelde. Ten opzichte 
van 2018 is het aantal territoria van de Grasmus 
afgenomen van 13 naar 9 dit jaar.  
We hebben dit jaar 27 soorten geteld, wat past bij het 
gemiddelde van de afgelopen jaren. Deze 27 soorten 
zorgden bij elkaar voor 120 territoria. Dit is een afname 
van 15 territoria ten opzichte van 2018. 

 
Roodborsttapuit. Foto Jan Jacobs. 

 
  

Leo Schaap, George Hageman en Jaap Deelder 
 
Het Hoekgatterduin, 49,1 ha groot, ligt direct links nadat 
men de ingang van de AWD de Zilk is gepasseerd. Direct 
grenzend aan de andere kant van het Oosterkanaal ligt 
Schrama met een grootte van 30,6 ha. Zie onderstaande 
kaart. Beide percelen zijn onafhankelijk van elkaar 
geïnventariseerd tussen ongeveer half maart en half juni. 
Aan beide percelen zijn hetzelfde aantal en soort bezoeken 
gebracht, ongeveer 8,5 normbezoeken. 

 
Kaart 1 Grenzen van Hoekgatterduin en Schrama 

 
Het broedseizoen 2019 was erg droog en heeft mogelijk 
bijgedragen aan het slechte resultaat. Langs het kanaal 
vindt veel uitwisseling plaats van struweelvogels. Dubbel 
getelde territoria zijn dan ook niet uit te sluiten. De 
Damherten worden ook geteld, maar ten opzichte van 2018 
was geen achteruitgang te bespeuren; ze waren in beide 
percelen volop aanwezig. Het konijn begint hier een grote 
zeldzaamheid te worden.  
 
 

 
Het Hoekgatterduin is in de loop van de tijd steeds kaler 
geworden. Dat is begonnen met begrazing door schapen, 
later door het ruimen van de Amerikaanse Vogelkers en 
vervolgens door de vele Damherten die alles kaalvreten. 
Dat is duidelijk aan de vogelstand te merken. In het gebied 
komen een aantal karakteristieke landschappen voor. In het 
zuiden liggen velden met Adelaarsvarens, er zijn zowel in 
het noorden als het zuiden oude bosjes met 
eikenopstanden. Verder zijn er een paar grote stuifkuilen 
en er komt verspreid loofhout voor van Es, Eik, 
Oostenrijkse den, Berk en veel Meidoorn. De 
tussenliggende vlakten worden stevig begraasd door 
Damherten en wel zodanig dat de graslanden er als een 
biljartlaken uitzien. Tussen de grassen en kruiden heeft 
zich veel mos gevormd. De stuifkuilen en de velden met 
Adelaarsvaren breiden zich langzaam maar zeker uit. Dat 
de graslanden er heel anders uit kunnen zien wordt 
duidelijk door een foto die in het voorjaar is genomen. In 
het stuk binnen het raster staan volop kruiden en bloeiende 
viooltjes, terwijl het daarnaast helemaal kaal is. 

 Grasland zonder vraat van Damherten. 
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De stand van de vogelpopulatie laat zich het beste 
beschrijven aan de hand van een tabel verdeeld naar 
verschillende biotopen. 
Deze tabel laat zien dat vooral de groep ‘Struiken en 
struwelen’ fors is afgenomen. Vooral Fitis (van 23 in 2015 
naar 17 in 2019) en Winterkoning zijn hier debet aan. 
Waren er altijd één of twee paartjes Staartmezen; dit 
voorjaar moesten we ze missen. Hoewel de Nachtegalen 
stand nog steeds laag is t.o.v. vroegere jaren zijn er in 2019 
twee territoria bij gekomen en staat de stand nu weer op 4 
stuks.  
Ook de groep van ‘Opgaand en gesloten bos’ heeft het in 
2019 erg slecht gedaan. Vooral Koolmees en Pimpelmees 
zijn fors achteruitgegaan, terwijl ook de Grote Bonte 
Specht een veer moest laten, van 5 naar 3 in 2019. 
 

 
Samenstelling Biotopen Hoekgatterduin 

 
Er zijn dit jaar ook weer een paar bijzondere soorten 
genoteerd; Kramsvogel, Wielewaal en Grote Lijster. Deze 
soorten zijn maar één keer waargenomen en zijn naar alle 
waarschijnlijkheid doortrekkers. In het vroege voorjaar 
bleven groepen Kramsvogel gemengd met Grote Lijster 
lang hangen voordat ze verder trokken. Wel werden boven 
de Adelaarsvarens twee Houtsnippen baltsend gezien. 
Houtsnippen zijn bijna bij ieder avondbezoek in juni waar 
te nemen. Bijzonder is ook dat de Groene Specht op twee 
locaties actief was. We geloven echter niet dat hij in het 
Hoekgatterduin heeft gebroed. Het nachtbezoek bracht 
voor het Hoekgatterduin geen verrassingen. Dat was 
anders in Schrama. 
Opmerkelijk is verder dat Boomleeuwerik en Gekraagde 
Roodstaart zich konden handhaven met 10 respectievelijk 
7 stuks. De Boompieper lijkt af te nemen maar is met 9 
stuks nog steeds ruim vertegenwoordigd.  
 

Schrama, met een grootte van 30,6 ha, heeft veel meer bos, 
wordt flink door Damherten begraasd, en heeft een rijk 
vogelleven. Het heeft echter veel minder te lijden gehad 
van het verwijderen van Vogelkers. De struiken langs het 
Oosterkanaal zijn nog intact en veel dichter dan aan de 
overzijde. De bossen zijn gemengd en bevatten veel 
loofhout. Er zijn opstanden van Eik, Den, Esdoorn en 
Ratelpopulier. Vooral de oude Ratelpopulieren zijn geliefd 
bij holenbroeders, omdat spechten er veel gaten in gehakt 
hebben. Van de soms zeer hoge bomen zijn er nogal wat 
die door stormen zijn neergehaald. 
Schrama is pas drie keer achter elkaar onderzocht. 

 Deze reeks is te klein om duidelijke trends aan te geven. 
De vergelijking met de enige vroegere inventarisatie in 
1994, is wel interessant. 
 
Uit bijgaande tabel blijkt dat het kleinere Schrama 
ruimschoots meer territoria kent dan het veel grotere 
Hoekgatterduin. Dat komt vooral door de soorten van 
‘Opgaand en gesloten bos’. Binnen deze groep speelt de 
spreeuwenkolonie een belangrijke rol met 40 stuks en 
vanzelfsprekend doet de Vink het ook goed met 19 stuks in 
2019. Dat was in 1994 nog maar 3 stuks! Helaas is het 
aantal Spreeuwen zeer moeilijk in te schatten. Vooral als 
de jongen gevoerd worden is het een komen en gaan van 
ouders. Ze zijn echter op hun hoede en wachten af wanneer 
ze onraad vermoeden. Bovendien vliegen de jongen 
vrijwel tegelijkertijd uit, zodat bij uit elkaar liggende 

Vogels van biotopen / jaar: 2015 2016 2017 2018 2019
Diverse 1 0 0 0 0
Pioniervegetatie 0 3 2 1 0
Open water 8 5 5 2 4
Open bos en randen 37 35 35 32 33
Opgaand en gesloten bos 51 66 57 51 39
Struiken en struwelen 84 72 80 61 60
Totaal territoria 181 181 179 147 136
Totaal soorten 41 40 34 29 34

BMP - Hoekgatterduin - 2015 tm 2019

Vogels van biotopen / jaar: 1994 2017 2018 2019
Diverse 4 1 0 0
Open water 4 1 1 3
Open bos en randen 14 18 18 15
Open en gesloten bos 119 93 120 119
Struiken en struwelen 76 49 53 46
Totaal territoria 217 162 192 183
Totaal soorten 34 36 33 36

BMP - Schrama - 1994 en 2017 tm 2019

Tabel Samenstelling biotopen Schrama. 
 

De Fluiter op zijn vertrouwde plek. Foto George Hageman. 
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inventarisatierondes de drukste tijd gemist kan worden. 
Plotseling vlogen er dan ook grote groepen jonge 
Spreeuwen rond, er op duidend dat het kennelijk voor de 
Spreeuw een goed broedjaar was geweest. 
 
In 1994 broedde er nog een Zwarte Specht in Schrama, 
maar geen Kleine Bonte Specht, die nu met 2 territoria 
aanwezig was. Hoewel er meldingen binnenkwamen van 
een gehoorde Wielewaal, hebben we hem dit jaar in 
Schrama niet kunnen noteren. Wel was de Fluiter weer op 
zijn oude vertrouwde plek, terwijl een Grauwe 
Vliegenvanger een paar keer werd waargenomen, hetgeen 
dit jaar twee territoria opleverde. Ook dit jaar werd een 
Grote Lijster gehoord. 
 
De Havik heeft dit jaar drie jongen grootgebracht. Deze 
konden door Fred Koning worden geringd. De 
bosuilenkast bleef dit jaar leeg, maar tijdens het 
nachtelijke bezoek voor het onderzoek naar de 
Nachtzwaluw, werden in Schrama bedelende juveniele 

Bosuilen gehoord. Kennelijk had de Bosuil elders in een 
holte gebroed. Ook werd toen een schreeuwende 
marterachtige zwemmend gezien bij het oversteken van het 
Oosterkanaal. 

 
 

  Anja Vink, Claire Schaap en Marian van Zijderveld 
 

Ook in 2019 hebben wij, Claire, Marian en Anja weer 
broedvogels geïnventariseerd in Nieuw-Leeuwenhorst. 
Dit bosgebied, in totaal 38 ha groot, wordt door de 
Stichting het Zuid-Hollands Landschap beheerd en ligt 
sinds dit jaar in de gemeente Noordwijk. Wij hebben ook 
dit jaar weer het zuidelijke deel van het gebied bestreken, 
gelijk aan het officiële Sovon plot, namelijk het oude 
bosgebied aan de zuidzijde, ongeveer 15,7 ha groot, 
tussen de grote vijver en de Hoogweg en aan de kant van 
het Westeinde tot aan de oude vuilnisbelt.  
 

Er zijn in totaal 11 bezoeken geweest in de periode van 
20 februari 2019 tot 20 juni 2019, waarvan 7 bij 
zonsopgang, 4 in de vroege ochtend, in wisselende 
samenstelling. Dat is het voordeel van met zijn drieën te 
zijn waardoor er altijd zeker twee paar oren en ogen zijn. 
We hebben tijdens ieder bezoek de waarnemingen direct 
ingevoerd met de app Avimap van Sovon. Er is ook een 
avondbezoek geweest in die periode maar dat bezoek is 
niet verwerkt in de app. Wel is bij dat bezoek 3x de 
Bosuil gehoord. Ook anderen hebben ’s-nachts de Bosuil 
regelmatig horen roepen.  

Zie de tabel, met de aantallen territoria per soort, van de 
tellingen die in de afgelopen 10 jaar zijn uitgevoerd. In 
totaal hebben we 35 vogelsoorten waargenomen in 850 
waarnemingen. Daarvan zijn er 137 aangemerkt als niet 
bruikbare waarnemingen. Niet alle soorten zijn 
broedgevallen geworden zoals de Bauwe Reiger, de 
Buizerd, de Ekster, de Goudhaan, de IJsvogel, de 
Soepeend en de Staartmees, dus 28 soorten zijn 
aangemerkt als hebbende een territorium. 

Jammer genoeg is er geen Havik gezien dit jaar. Daar 
staat tegenover dat de Bosuil wel een territorium had, 
zonder dat wij een nest of jong hebben gezien. Bijzonder 
was dat we een paartje Meerkoet 7 jongen hebben zien 
grootbrengen. Bij ons bankje tegenover de grote vijver 
hoorden we vanaf 21 april de Nachtegaal weer en hebben 

Juveniele Haviken worden geringd 
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we daarna ook koffie gedronken onder het genot van 
een concert. Tijdens ons laatste bezoek hield deze 
zanger zich weer stil. Naast de vogels hebben we ook 
een keer een Haas gezien, een Ree en op 9 juni ook een 
Boommarter.  
 

Over het geheel genomen is het een minder jaar dan 
2018. Vijf soorten zijn niet meer als broedgeval 
aangemerkt of waargenomen: de Havik, de Fitis, de 
Tuinfluiter,  de Turkse Tortel en de Ekster.  Nieuwe 
broedsoorten zijn de Bosuil en de Nijlgans. Er is sprake 
van (bijna) een halvering van het aantal broedparen 
Merels van 10 naar 6 paar en van de Glanskop van 2 
naar 1 paar. Ook achteruit gegaan zijn de Boomkruiper, 
van 5 naar 3 paar, de Roodborst van 14 naar 9 paar en 
de Vink van 14 naar 10 paar. Mogelijke verklaring 
hiervoor is misschien de droogte of de Boommarter. 
Van de Bosuil zijn meerdere waarnemingen dit seizoen 
bekend maar de nestkasten werden soms wel bezet maar 
er werden geen eieren gelegd. Waarschijnlijk het gevolg 
van de komst van de Boommarter, waarvan ook een 
exemplaar dood langs de Gooweg werd gevonden 
(Bron: mondeling Paul Schaap). 
Daartegenover staan 2 broedgevallen van de Groene 
Specht tegen 1 paar in 2018. Ook de Holenduiven zijn 
in aantal toegenomen van 4 naar 6 paar en de 
Houtduiven van 2 naar 5 paar. Mogelijk heeft dit te 
maken met het feit dat we dit jaar de Havik niet hebben 
gezien of gehoord. Positief is ook dat we er nu meer 
Zwartkoppen tellen namelijk van 5 naar 8 paar. We 
waren aangenaam verrast dat ook de Appelvinken weer 
te zien en te horen waren en als 2 broedparen hebben 
gescoord.  
Eigenlijk hebben we alle keren geboft met het weer, 
meestal droog, niet te koud en ook niet veel wind.  We 
hebben het inventariseren weer met plezier gedaan en 
zien weer uit naar het nieuwe voorjaar. 
 

Toevoeging Leo Schaap 
In de tabel zijn in rood correcties toegevoegd t.o.v. de 
Sovon registratie waar ook een paar fouten in staan. 
Voor de toevoeging van 2008 zijn de stippenkaarten 
gebruikt die toen zijn gerapporteerd. Zie De Strandloper 
35 (2): 10-15 en  Van Dijk J. en Q. Sluijs, 2009. 
Broedvogels van Nieuw Leeuwenhorst 2008. De 
Strandloper 41 (1): 20-24.  
Er is ook misverstand over de grootte van de BMP plot. 
Publicaties uit het verleden vermelden allemaal een 
grootte van ongeveer 11 ha. Na meting en opgave door 
Sovon blijkt dit toch echt 15,7 ha te zijn. Bovendien 
blijkt er verwarring te zijn ontstaan door de vreemde 
vorm van het perceel. Over de lange termijn gezien 
(sinds 1984) neemt zowel het aantal territoria als het 
aantal soorten trendmatig af. 

 
 

 

Jaar 1999 2002 2008 2018 2019
Soort
Appelvink 1 2 2
Boomklever 1 2 2 4 4
Boomkruiper 9 4 6 5 3
Bosuil 1 1
Ekster 1 1 1
Fazant 1
Fitis 3 2 3 1
Gaai 2 1 3 3 3
Glanskop 1 1 2 2 1
Groene Specht 1 1 1 2
Grote Bonte Specht 4 3 7 8 7
Grote Lijster 1
Halsbandparkiet 1 2 2
Havik 1
Heggenmus 1 3 2 2 2
Holenduif 4 4 9 4 6
Houtduif 12 15 11 2 5
Kauw 30 17 18 3 3
Koolmees 20 10 24 12 15
Krakeend 1
Meerkoet 2 2 1 2 2
Merel 15 19 14 10 6
Nachtegaal 2 4 1 1
Nijlgans 1 1 1
Pimpelmees 10 8 10 9 8
Roodborst 16 13 17 14 9
Scholekster 1
Soepeend 4
Sperwer 1
Spreeuw
Staartmees 1 3
Tjiftjaf 8 7 11 8 9
Torenvalk
Tuinfluiter 2 1 3 3
Turkse Tortel 1
Vink 2 4 6 14 10
Waterhoen 1
Wilde Eend 3 2 1 1
Winterkoning 10 10 18 14 12
Zanglijster 2 2 3 4
Zwarte Kraai 1 1 1
Zwartkop 7 7 6 5 8
Totaal territoria 165 151 185 139 131
Aantal soorten 25 31 28 30 28

BMP - Nieuw Leeuwenhorst plot 25 - 1999 tm 2019
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Maud van der Veen 

Het kavel Noordduinen-oost (46 ha) ligt langs de Randweg en 
strekt zich uit van de parkeerplaats bij de Duindamseslag tot 
aan het fietspad, dat dichtbij de Stay-Okay op de Randweg 
uitkomt. De westelijke begrenzing ligt langs het bospad, dat 
van het Piet Florisdal tot aan het fietspad bij de Noordwijkse 
Golfclub loopt. 
Het kavel is in de jaren 1989 – 1995 door Jelle van Dijk 
geïnventariseerd en daarna 23 jaar niet meer. In 2018 ben ik 
hier weer (met Avimap) met tellen begonnen. 
Het gebied is een gemengd bos waarin Oostenrijkse en 
Corsicaanse dennen de overhand hebben. Deze dennen zijn 
hier gepoot in de periode 1930-1960. Door zware stormen in 
de jaren zeventig, gevolgd door flinke dunningen na 1980 is 
het karakter van het bos gewijzigd van een monotoon 
dennenbos in een meer open gemengd bos. Alleen langs de 
Weideweg (de toegangsweg naar de golfclub) is eikenbos 
aanwezig, dat stamt uit de periode van de eerste aanleg. 
Behalve Zomereik treffen we verspreid over het kavel ook de 
volgende soorten aan: Beuk, Witte abeel, Grauwe abeel, 
Wilde lijsterbes en Gewone esdoorn. De onderbegroeiing 
bestaat vooral uit Amerikaanse vogelkers met hier en daar 
Zuurbes en verwilderde cotoneastersoorten. 

Vergelijken we de broedvogelstand van de jaren negentig met 
die uit de meest recente jaren, dan zien we opvallende 
verschillen. Deze zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven 

aan de voortgaande bosontwikkeling en het gevoerde beheer. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de toename van de Grote 
Bonte Specht. Zie bijgaande tabel. Hierin staan overigens 
twee getallen, die in het overzicht van Sovon niet zijn te 
vinden. Met Sovon is hierover contact opgenomen. 

Jaar 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2018 2019
Soort
Boerenzwaluw 2
Boomklever 4 3
Boomkruiper 4 4 4 3 2 1 1 9
Boompieper 5 5 2
Bosuil 1 1
Buizerd 1 1
Ekster 2 1
Fazant 2 2 2 2 1 2 2
Fitis 10 7 4 1 1 1 5 2
Fluiter 1
Gaai 2 3 5 1 2 3 2 2 3
Glanskop 4 1 2 2 3 3 1 1 5
Goudhaan 1 1 3
Groene Specht 1 1 1 1 1
Groenling 1 2 4 3 3
Grote B. Specht 2 1 1 1 1 2 1 6 12
Grote Lijster 2 1 1
Halsbandparkiet 2 2
Heggenmus 2 3 3 2 1 3 8
Holenduif 1 2 2 1
Houtduif 8 10 16 7 6 12 11 2 10
Houtsnip 1
Kauw 1 2 1
Koolmees 4 4 5 3 2 3 4 13 17
Kuifmees 3 4 4 2 2 3 2
Matkop 2
Merel 10 9 3 4 5 5 5 20 16
Nachtegaal 4 2 3 2
Pimpelmees 2 1 1 2 1 1 9 19
Putter 1 1
Roodborst 20 13 11 9 6 8 10 14 17
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 11 9 10 8 8 7 8 12 16
Tuinfluiter 1 1 1
Turkse Tortel 2 1
Vink 9 11 8 9 10 7 4 21 29
Waterhoen 1
Winterkoning 13 10 4 3 5 6 10 16 23
Zanglijster 2 1 1 5 8
Zomertortel 1 2 1 1
Zwarte Kraai 1 3 2 1 2 2 1
Zwarte Mees 1
Zwarte Specht 1
Zwartkop 5 5 3 5 3 3 3 9 18
Aantal territoria 132 113 99 74 60 71 75 164 228
Aantal soorten 28 24 22 25 17 20 23 30 27

BMP - Noordduinen-oost - Aantal territoria

 Grenzen BMP-plot Noordduinen-oost. 
 

Tabel van oude en nieuwe inventarisaties Noordduinen-oost 
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In de tijd, dat het bos vrijwel geheel uit dennen bestond 
ontbrak deze soort vrijwel geheel. In een stam die hars 
produceert, is het moeilijk een nestholte uit te hakken. De 
broedgevallen uit de jaren negentig vonden dan ook plaats in 
abelen langs het Piet Florisdal en de Randweg. 
Staatsbosbeheer zorgde voor extra broedgelegenheid door 
dennen te ‘ringen’ waardoor verspreid in het bos dode 
dennenstammen beschikbaar kwamen. Dit werd door de 
spechten op prijs gesteld. 
Een ander voorbeeld is de toename van de Pimpelmees. Deze 
mees foerageert vooral in loofhout. De broedgevallen vonden 
vroeger dan ook alleen plaats bij het Piet Florisdal en langs de 
Randweg. Van 1-2 paar in de jaren negentig is het aantal nu 
toegenomen tot 19 paar!  
Helaas is de Kuifmees, de meest uitgesproken naaldhoutvogel 
onder de mezen, de laatste twee jaren hier niet meer als 
broedvogel aangetroffen. In het boek “Tussen tulpen en de 
zee” uit 2011 wordt voor het Noordwijkse duinbos nog 15-18 
paar opgegeven. 

Aan de andere kant zijn er verschillen die los staan van de 
bosontwikkeling, maar toe te schrijven zijn aan landelijke 
trends in de laatste dertig jaar. De Zwarte Specht vestigde zich 
eind jaren zestig in de bossen van de duinstreek, maar 
verdween weer begin jaren negentig. De Zomertortel was 
rond 1980 een talrijke broedvogel met alleen al in de 
Noordduinen 40 broedparen. Tegenwoordig is deze soort 
nergens meer in onze regio re vinden. De Boomklever 
broedde rond 1990 uitsluitend in de bossen van de 
landgoederen en breidde zich pas na 2000 verder uit naar de 
binnenduinrand. Met de Fazant was het snel afgelopen toen de 
Vos zich in de duinen vertoonde en het uitzetten van jonge 
Fazanten verboden werd. De Buizerd was een zeldzame 
broedvogel in West-Nederland en nam na 2000 overal in ons 
land sterk toe, waardoor deze soort in veel regio’s de talrijkste 
roofvogel werd. Tenslotte kunnen Halsbandparkiet en Putter 
worden genoemd als soorten die landelijk in opmars zijn en 
ook de Noordduinen als broedgebied hebben ontdekt. 
 

 
 

 
Geïnventariseerd door Ezra Mandemaker en Arco 
Mandemaker 
 
BMP-plot 37. Grootte 57,06 hectare 

 
 
Het plot Noordduinen-west bevindt zich ten zuiden van de 
Duindamseslag tussen het Noordzeestrand (ten westen) en 
het fietspad dat door de duinen loopt (ten oosten). Het 
gebied wordt in de lengterichting doorkruist door de 
Oorlogsweg, waarlangs het uitzichtpunt Kachelduin is 
gelegen.  

Waar de zeereep, het deel ten westen van de Oorlogsweg, 
zich laat beschrijven als droog duinlandschap met goed 
ontwikkelde struwelen met Duindoorn, Vlier en Wilde 
liguster, laat het terrein ten oosten van de Oorlogsweg zich 
kenmerken door een veel opener karakter. In de maanden 
voorafgaand aan de broedvogelinventarisatie werden 
bovendien in het deel ten oosten van de Oorlogsweg door 
Staatsbosbeheer werkzaamheden uitgevoerd in het kader 
van Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarmee het open 
karakter van dit deel een nog duidelijker accent heeft 
gekregen. Er werden stuifkuilen gegraven, duinvalleien 
ontdaan van ongewenste vegetatie, om de wind vrij spel te 
geven en het zand te laten verstuiven van strand naar 
achterland. Welk effect het resultaat van deze 
werkzaamheden op de broedvogelstand heeft gehad, valt 
helaas niet vast te stellen, omdat het plot Noordduinen-
west al sinds 1997 niet meer op broedvogels is 
geïnventariseerd en de BMP-A-telling van 2019 dus geen 
recent vergelijkingsmateriaal voor dit specifieke deel van 
het gebied ter beschikking heeft.   

 

Kaart BMP Plot Noordduinen-west 

Arco en zoon Esra op pad in Noordduinen-west 
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In de tabel zijn ook de inventarisaties van Arie Cramer en 
Jan Glasbergen, 1984 t/m 1997, opgenomen om te laten 
zien welke veranderingen zich ten opzichte van deze 
periode hebben voorgedaan. 

 
Onze eerste kennismaking met dit inventarisatiegebied 
vond plaats in januari 2019, toen wij met de kort daarvoor 
verkregen onderzoekvergunning het terrein verkenden. In 
de zeereep werkten we ons door dicht struweel. 
Begaanbare paden bleken vaak te ontbreken. Regelmatig 
moesten we dan ook dwars door het 
duindoornstruweel om alle uithoeken 
van het terrein in kaart te kunnen 
brengen. Toch werd deze eerste 
kennismaking met het plot, naast een 
stekelige ervaring, ook een 
veelbelovend voorproefje met negen 
opvliegende Houtsnippen! De 
zeereep, die met zijn dichte 
duindoornstruweel een prikkende hel 
is om te inventariseren, bleek in de 
maand mei een paradijs voor 
Grasmussen en Nachtegalen. 
Ongekende aantallen streken in 
Noordduinen-west neer en vestigden 
er een territorium. Een 
onverklaarbare hoeveelheid, die, na 
overleg met Sovon, in de landelijke 
trend van 2019 bleek te passen. Waar 
in het westelijke deel van het plot de 
Boomleeuwerik volledig ontbrak, 
werden in het deel oostelijk van de 
Oorlogsweg maar liefst 7 territoria 
geteld. Maar er bleek nog meer 
moois in het verschiet te liggen. Op 
24/5 liepen Ezra en ik na een 
avondbezoek terug naar onze fiets. 
Filosoferend over de vraag hoe groot 
de kans was dat we nog een Houtsnip 
zouden tegenkomen, stonden we 
ineens aan de grond genageld naar 
een ratelende Nachtzwaluw te 
luisteren. Op de avond van 25/5 
keerden wij terug naar dezelfde 
locatie, waar het nu stil was. Iets 
zuidelijker wisten we de ratel echter 
opnieuw op te pakken en dit keer 
kregen we de Nachtzwaluw zelfs 
roepend tijdens het vliegen te zien. 
Na contact met Casper Zuyderduyn 
en Leo Schaap te hebben 
opgenomen, werd deze bijzondere 
verschijning voor de gemeente 
Noordwijk nog vele malen door 
meerdere waarnemers waargenomen, 
waarbij werd vastgesteld dat het zelfs 
om meerdere exemplaren ging. De 
Houtsnippen waar wij op 24/5 nog op 

hoopten, konden tijdens het avondbezoek van 25/5 
daadwerkelijk aan het lijstje worden toegevoegd. Een 
nieuwe mijlpaal! Waar de enige smet nu nog was dat we 
zowel Nachtzwaluw als Houtsnip helaas net buiten ons 
BMP-plot hadden waargenomen, werd deze smet niet lang 
daarna weggenomen door territoriale waarnemingen van 
beide soorten binnen het eigen plot! Tussen 5/3 en 28/6 
werden in totaal 10 volledige bezoekrondes afgelegd: 1 
ochtendbezoek, 7 zonsopgangbezoeken, 1 avondbezoek en 
1 nachtbezoek.   

 
 

 

Soort 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2019
Bergeend 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Blauwborst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Boomleeuwerik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Boompieper 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bosrietzanger 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Braamsluiper 0 3 2 2 1 2 2 2 2 12 4 3 2 4 11
Ekster 5 7 7 8 8 8 8 7 6 8 8 10 7 9 4
Fazant 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 0
Fitis 21 14 13 16 24 22 16 10 7 7 9 10 11 14 30
Gaai 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 5
Gekr. Roodstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grasmus 15 15 11 17 21 15 13 10 9 12 11 10 9 13 45
Graspieper 12 7 7 6 9 18 22 17 22 17 16 22 9 16 19
Groenling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Grote B. Specht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Heggenmus 20 19 25 24 27 17 16 13 18 18 17 13 11 10 29
Houtduif 10 13 14 9 7 7 8 8 5 8 16 8 14 17 6
Houtsnip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kievit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kneu 35 30 25 14 12 12 10 9 9 6 4 7 8 9 17
Koekoek 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1
Koolmees 2 3 1 3 3 1 0 0 0 3 0 1 2 3 21
Kuifmees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Merel 5 5 6 3 5 6 3 2 2 4 7 6 2 4 11
Nachtegaal 6 9 14 16 13 11 11 15 14 12 16 17 20 14 54
Nachtzwaluw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Patrijs 2 4 3 3 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Pimpelmees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Ringmus 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Roodborst 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 8
Roodborsttapuit 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 8
Sprinkhaanzanger 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tapuit 5 4 6 6 7 9 7 6 2 4 6 8 4 5 0
Tjiftjaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Torenvalk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veldleeuwerik 15 16 14 12 12 13 12 11 4 1 0 0 0 0 0
Vink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Wilde Eend 1 1 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Winterkoning 0 1 1 0 1 8 8 3 1 1 7 5 4 2 9
Wulp 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zanglijster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Zomertortel 3 1 3 1 1 3 4 3 3 2 0 2 0 2 0
Zwarte Kraai 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 3
Aantal territoria 168 163 166 155 165 164 145 126 111 123 128 133 112 127 311
Aantal soorten 24 24 25 25 25 24 19 21 20 20 17 22 18 18 28

BMP Noordduinen-west

Tabel  BMP 2019 vergeleken met periode 1984 t/m 1997 
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Johan Passchier en Max Hazenoot 
 

 
Grenzen van de Noordwijkse Golfclub 

 
We hebben dit jaar minder bezoeken afgelegd dan de 15 
van vorig jaar. Volgens de richtlijnen van SOVON gingen 
we nu om de week ons plot bemonsteren. We begonnen al 
het eerste weekend van maart en 
eindigden met de nachtzwaluw-
avondtelling eind juni. Ook dit jaar 
waren er weer leuke waarnemingen 
te doen in ons plot. Verschillende 
keren konden we de  
slechtvalk zien zitten op de NORA-
toren en eenmaal vloog hij over ons 
plot in zuidelijke richting. Ook was 
er een haviksnest net buiten ons 
onderzoeksgebied. We konden de 
jonge vogels goed horen en zelfs 
bekijken. Helaas lieten de Fluiters 
zich dit jaar niet horen. Wel was er 
in ons gebied dit jaar een 
Vuurgoudhaan actief rond hole 5. 
Vorig jaar hadden we hem al 1 x 
gehoord maar dat was voor de 
datumgrens. Op twee verschillende 
bezoeken konden wij dit jaar de 
zang horen en SOVON gaf zelfs op 
basis van de waarnemingen aan, dat 
er 2 territoria waren. Heel bijzonder 
en vorig jaar, al aangekondigd door 
de greenkeepers, was de terugkeer 
van de Fazant in onze duinen. Vorig 
jaar was hij al door de werknemers 
gezien en dit jaar ook door ons 
gezien en gehoord op het terrein 
van de Noordwijkse golfclub. Er 
was een tweede op het terrein, niet 
door ons gezien maar door de 
greenkeepers. Een andere 
nieuwkomer was de Turkse Tortel. 
Ook een Buizerd had een territorium in ons plot. We zagen 
hem/haar vrijwel elk bezoek en soms met nestmateriaal. 
Helaas hebben we geen jonge vogels gezien of gehoord. 

Bijzonder was wel dat deze Buizerd zich ophield op nog 
geen 250 meter van het haviksnest. Dat lijkt me niet zo’n 
veilige plek voor het stichten van een gezin. Ook zagen we 
tijdens onze tellingen regelmatig een Torenvalk jagen en 
soms zelfs met z’n tweeën. Deze vogels hebben we niet 
geteld omdat we jagen niet als broedcode zagen. 
Misschien moeten we dit volgend jaar toch op een of 
andere manier wel als individu steeds tellen en het aan 
SOVON overlaten, om deze data te interpreteren. Een 
opmerking dient nog gemaakt te worden over het grote 
aantal Nachtegalen van dit jaar. Vorig jaar hebben we de 
zang niet geteld als het vanuit de zeereep kwam, van net 
buiten ons plot. Op aanwijzing van Jelle, hebben we deze 
waarnemingen dit jaar wel meegenomen.  
De afname van het aantal Witte Kwikstaarten-territoria had 
ook te maken met de manier van tellen. Deze vogels zijn 
nogal ruim vertegenwoordigd op de golfbaan en vorig jaar 
hadden we 6 territoria. Jelle, die ons gebied eerder had 
geteld, vertelde dat hij alleen de vogels telde die in de 
buurt van bebouwing zaten. Dat hebben we dit jaar ook 
gedaan met als resultaat: slechts 1 territorium. Bij het 
uploaden van onze gegevens lazen we echter in de 
SOVON-handleiding, dat Witte Kwikstaarten ook wel in 

ruige zandgebieden nestelen. Volgend jaar zullen we dus 
weer een andere telmethode hanteren en wellicht weer 
meer territoria gaan krijgen, want we zien regelmatig 

Soort / jaar 1978 2001 2007 2016 2018 2019 Soort / jaar 1978 2001 2007 2016 2018 2019
Appelvink - - - - 1 2 Koolmees 1 1 3 5 6 6
Boerenzwaluw - 1 - - - - Merel 7 9 8 6 9 10
Boomkruiper 1 4 - 2 1 1 Nachtegaal 5 7 13 16 7 15
Boomleeuwerik 2 1 - 4 7 5 Nijlgans - - - 1 1 -
Boompieper 3 4 2 5 5 5 Patrijs - 1 2 - - -
Bosrietzanger - - - - 1 1 Pimpelmees - - 2 2 4 2
Braamsluiper - - 3 - 3 5 Putter - - - - 1 1
Buizerd - - - - - 1 Ransuil 2 - - - - -
Ekster 3 1 3 2 - - Ringmus - 1 - - - -
Fazant 5 1 3 - - 1 Roodborst 11 1 2 3 3 2
Fitis 10 11 14 9 8 17 Roodborsttapuit 1 3 2 8 11 5
Fluiter - - - - 3 - Scholekster 1 - - - - -
Gaai 1 2 1 1 1 1 Spreeuw 2 - - - - -
Gek. Roodstaart - - - 1 2 6 Sprinkh. zanger - 1 2 - - -
Glanskop - - - 1 1 - Staartmees - - 1 - - -
Goudhaan - - 1 - - - Tapuit 4 - - - - -
Grasmus 5 11 13 16 14 22 Tjiftjaf 1 1 4 7 6 6
Graspieper 7 10 5 5 7 6 Torenvalk - - - - 1 -
Groenling - - - - 2 2 Tuinfluiter 1 - - - 1 1
Gr. Bonte Specht - - - 1 4 2 Turkse Tortel - - - - - 1
Grote Lijster - - 1 - 3 2 Veldleeuwerik 14 - - - - -
Havik - 1 1 - - - Vink 2 7 8 8 12 15
Heggenmus 13 8 9 13 14 16 Wilde Eend 13 1 1 - - -
Holenduif - 1 2 - 1 1 Vuurgoudhaan - - - - - 2
Houtduif 25 9 8 3 1 3 Winterkoning 11 3 7 2 3 2
Houtsnip 1 - - - 1 1 Witte Kwikstaart 1 - - 1 6 1
Huismus 5 - - 1 - - Wulp 1 - - - - -
Kievit 1 - - - - - Zanglijster 1 - 1 1 2 3
Kl. Bonte Specht - - - - 1 - Zomertortel 2 - - - - -
Kleine Karekiet - - 1 - - - Zwarte Kraai - - - 2 1 -
Kneu 20 11 11 9 8 5 Zwartkop - 1 1 2 2 3
Koekoek 1 1 1 1 1 1 Aantal territoria 184 114 136 138 166 181

Aantal soorten 35 29 32 30 40 38

BMP Noordwijkse Golfclub 1978 tm 2019

Resultaat BMP onderzoeken Noordwijkse Golfclub 
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paartjes op de fairways lopen. Verder viel de grote 
terugloop van het aantal territoria van de Roodborsttapuit 
op en de toename van de Grasmus. Benieuwd hoe dat in de 
andere duinplots was? De Zanglijster hoorden we slechts 1 
of 2 keer tijdens onze ochtendinventarisaties. Gelukkig liet 
hij zich tijdens de avondsessie wel uitgebreid horen en 
telde SOVON toch 3 territoria. Misschien volgend jaar 
toch 2 x een avondronde plannen, omdat ook de Houtsnip 
zich dan laat zien en horen. Tot slot nog onze trots, de 

Grote Lijster. Zang hoorden we al in februari maar daarna 
niet meer. Vanaf eind mei hoorden we echter steeds de 
alarmratel van jonge vogels uit de naaldbomen en zagen 
we ze soms ook op de fairways naar wormen zoeken. 
SOVON telde 2 territoria. Golfbanen zijn uitermate 
geschikte terreinen voor deze vogels, gezien de afwisseling 
van open grasveld en verspreide bomen. We zien en horen 
ze ook regelmatig op andere banen. 

 

 
Maud van der Veen 

 
Het kavel Sancta Maria (40 ha) ligt op het terrein van de 
vroegere psychiatrische instelling Sancta Maria aan de 
Langevelderlaan in Noordwijk. Na het vertrek van de 
laatste bewoners is het gebied ingrijpend veranderd. Het 
gehele terrein kwam in handen van een 
projectontwikkelaar, die hier na 2010 startte met de bouw 
van een villapark onder de naam Landgoed Sancta Maria. 
De karakteristieke paviljoens uit de jaren dertig werden 
niet afgebroken, maar omgebouwd tot luxe appartementen 
met behoud van het buitenaanzicht. De lagere paviljoens in 
het oostelijke deel werden alle afgebroken. De parkachtige 
aanleg onderging een metamorfose door het verwijderen 
van vrijwel alle struikbegroeiing, het krachtig uitdunnen 
van het bomenbestand en het kappen van ruime 
bouwplaatsen in het bestaande bosareaal. Alleen de oude 
begraafplaats bleef onaangetast. 
Na de herverkaveling zijn langs de nieuwe wegen opnieuw 
bomen en struiken geplant. De omgebouwde paviljoens 
bleven echter door kale gazons omgeven om ‘de 
architectuur goed tot zijn recht te laten komen’. 
Het oudere bomenbestand bestaat vooral uit Gewone 
esdoorn, Zomereik, Beuk, Grauwe abeel en Zwarte els. 
Langs de nieuwe wegen is onder andere Gelderse roos, 
Hortensia en Paulownia aangeplant. Alleen op de oude 
begraafplaats staan Oostenrijkse dennen. 
In 2004 werd dit gebied door Jan Jacobs geïnventariseerd 
in het kader van het onderzoek voor het vogelboek 

“Tussen tulpen en de zee” (2011). Bij sommige soorten 
zijn opmerkingen te maken over de veranderingen in de 
vogelstand sinds 2004. Voor een deel zijn deze 
veranderingen toe te schrijven aan de drastische ingrepen, 
anderzijds spelen landelijke trends een rol. 
In de lijst van 2004 staan struikbroeders die nu niet meer te 
vinden zijn zoals Bosrietzanger, Grasmus en Fitis. Andere 
struikbroeders namen sterk af, zoals de Nachtegaal (van 5 
naar één paar). De Huismus was toen bij vrijwel elk 
paviljoen te vinden (16 paren). 
Veranderingen die aan landelijke trends kunnen worden 
gerelateerd zijn de vestiging van Appelvink, Boomklever 
en Halsbandparkiet. Gelukkig werden Bosuil en 
Wielewaal zowel in 2004 als in 2019 aangetroffen. 

 

BMP Sancta Maria in 2018 en 2019 
 

 

Soort 2018 2019 2018 2019
Aalscholver 1 Meerkoet 2 4
Appelvink 2 Merel 21 18
Blauwe Reiger Nachtegaal 2 1
Boerenzwaluw 1 Nijlgans 1
Boomklever 1 Pimpelmees 9 11
Boomkruiper 4 6 Putter 4 3
Bosuil 1 Roodborst 8 11
Buizerd 1 1 Sperwer
Ekster 1 2 Spreeuw 2 4
Fitis 1 Staartmees 3
Gaai 2 3 Stadsduif 1 2
Goudhaan Tjiftjaf 9 12
Groene Specht 1 1 Torenvalk
Groenling 2 7 Tuinfluiter 3 5
Grote Bonte Specht 9 4 Turkse Tortel 2 2
Grote Canadese Gans Veldleeuwerik 1
Grote Lijster 1 Vink 10 14
Halsbandparkiet 4 2 Waterhoen 2 1
Heggenmus 5 9 Wielewaal 1
Houtduif 7 6 Wilde Eend 2 4
Huismus 1 1 Winterkoning 14 21
Kauw 6 4 Witte Kwikstaart 3 4
Kievit Zanglijster 6 8
Kneu 1 Zilvermeeuw 1
Knobbelzwaan Zwarte Kraai 2
Koolmees 14 17 Zwartkop 9 17
Kramsvogel Aantal territoria 170 219
Kuifeend Aantal soorten 35 41

BMP - Sancta Maria - Aantal territoria
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Maud van der Veen 

Grenzen Golfbaan Tespelduyn 
 
Het kavel Golfbaan Tespelduyn (39 ha) beslaat het terrein 
van Landgoed Tespelduyn en Golfbaan Tespelduyn. Het 
ligt ten noorden van het Steengrachtkanaal en is vrijwel 
geheel te overzien vanaf de Tespellaan en de 
Houtvesterslaan. 
Opvallend is de hoge heuvel halverwege de N206 en de 
trekvaart. Het gaat hier om de oude stortplaats van de 
gemeente Noordwijkerhout, die tot rond 1990 in gebruik 
was en later met grond werd afgedekt. In 2011 startten de 
werkzaamheden waardoor deze heuvel en aangrenzende 
percelen veranderden in een golfbaan. Een ander opvallend 
element vormt het eikenhakhoutbosje in de knik van de 
Tespellaan. Voor 1950 waren er in de aangrenzende 
Hoogeveense Polder meer van zulke bosjes te vinden. 
Een deel van dit kavel wordt in beslag genomen door 
brede stroken met struiken en wilde planten. Deze stroken 
vormen tezamen een belangrijke schakel in de ecologische 
verbinding tussen het Keukenhofgebied en de duinen. 
Aanleg van deze stroken was de bepalende voorwaarde om 
op deze plaats bollenpercelen te mogen omzetten in een 
golfbaan. 
Naast het al genoemde eikenbos is er jonge aanplant van 
Oostenrijkse den, Schietwilg, Zwarte els, Vlier. Meidoorn, 
Lijsterbes en Vogelkers. De waterkanten hebben een 
gevarieerde oeverbegroeiing met name langs het 
Steengrachtkanaal. 
Golfbaan Tespelduyn is GEO (Golf Environment 
Organisation) gecertificeerd en heeft in dat kader ambities 
geformuleerd om de natuur verder te verduurzamen. Het is 
interessant om door  
voortgezette inventarisaties te volgen of dat invloed heeft 
op de vogelstand. 

Dankzij de verschillende biotopen heeft dit kavel een 
opvallend soortenrijke vogelbevolking. Vooral door ruigte 
en veel struiken is het mogelijk, dat hier veel zangvogels 
broeden zoals Blauwborst, Nachtegaal, Bosrietzanger, 
Rietzanger, Kleine Karekiet, Rietgors, Grasmus en 
Spotvogel.  
De brede sloten op het terrein en langs de grenzen van het 
kavel brachten soorten als Fuut, Kuifeend, Krakeend, 
Slobeend en Knobbelzwaan op de broedvogellijst. Bij de 
vogels die gebruik maakten van het eikenbosje valt de 
Buizerd op. In 2018 werden daar met succes jongen 
grootgebracht. 
 
De lijst noemt ook soorten als Veldleeuwerik, Gele 
Kwikstaart, Kievit, Tureluur, Scholekster, Kleine Plevier 
en Patrijs. Voor een deel zal dit om vogels gaan, die op of 
boven de golfbaan baltsgedrag vertoonden, maar in het 
aangrenzende bollenland broedden. Wel staat vast dat de 
Patrijs in 2019 jongen grootbracht op een helling van de 
centrale heuvel. Ook de Veldleeuwerik vond hier een 
geschikte broedplaats. Verrassend was het broedgeval van 
de Scholekster op het grote parkeerterrein. Opmerkelijk 

Soort / jaar 2018 2019 Soort / jaar 2018 2019
Blauwborst 5 1 Nijlgans 1 2
Boerenzwaluw 1 2 Patrijs 0 1
Boomkruiper 4 3 Pimpelmees 2 8
Bosrietzanger 0 1 Putter 4 10
Buizerd 1 2 Ransuil 1 0
Ekster 1 5 Rietgors 1 2
Fazant 2 3 Rietzanger 4 7
Fitis 6 12 Roodborst 2 5
Fuut 1 1 Roodborsttapuit 0 1
Gaai 1 0 Scholekster 2 3
Gele Kwikstaart 1 1 Slobeend 1 0
Grasmus 2 9 Spotvogel 0 1
Graspieper 0 1 Spreeuw 1 4
Groenling 1 4 Stadsduif 1 0
Grote Bonte Specht 1 2 Tjiftjaf 5 7
Grote Canadese Gans 1 0 Torenvalk 1 1
Heggenmus 8 9 Tuinfluiter 2 2
Houtduif 6 6 Tureluur 0 1
Huismus 1 2 Turkse Tortel 1 1
Huiszwaluw 2 2 Veldleeuwerik 2 2
Kauw 4 4 Vink 5 12
Kievit 2 3 Visdief 1 0
Kleine Karekiet 3 8 Waterhoen 1 3
Kleine Plevier 1 0 Wilde Eend 4 7
Kneu 2 6 Winterkoning 9 15
Knobbelzwaan 1 1 Witte Kwikstaart 6 7
Kokmeeuw 2 0 Zanglijster 2 6
Koolmees 6 9 Zilvermeeuw 1 0
Krakeend 0 3 Zwarte Kraai 0 1
Kuifeend 1 0 Zwarte Roodstaart 0 1
Meerkoet 8 8 Zwartkop 5 9
Merel 11 14 Totaal territorita 151 242
Nachtegaal 0 1 Totaal soorten 54 54

BMP - Golfbaan Tespelduyn - Aantal territoria

BMP resultaat Golfbaan Tespelduyn 2018 en 2019 
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zijn de waarnemingen van Fazanten op Tespelduyn. 
Vroeger was dit een talrijke soort in de duinen en op de 
landgoederen. Na het jaar 2000 wordt deze soort zelden 
meer in onze regio gezien. 

Zwaluwen waren in mei en juni steeds aanwezig. De 
Boerenzwaluwen broedden in de schuren aan het eind van 
de baan richting spoorlijn, de Huiszwaluwen nestelen aan 
de achterzijde van de huizen langs de Tespellaan en de 
Herenweg.  

 

Geïnventariseerd door Hugo Langezaal, 
 Dini Thibaudier en Hanneke Oltheten 
 

 
De Westhoek is een gebied van 53.1 hectare in 
de AWD, ten westen van het Oosterkanaal. Het 
wordt begrensd door het pad langs het 
Oosterkanaal, de Houtweg en de nieuwe 
Haasvelderweg (Figuur 1). Het terrein kent een 
afwisselende vegetatie bestaande uit meidoorn- 
en duindoornstruweel, vlier, eik, ruwe berk, 
abeel, een eenzame vliegden en open duin 
begroeid met o.a. duinroos en duinviooltje. In 
het noordwesten van het gebied liggen wat 
sloten uit de voormalige landbouwperiode en 
bevinden zich ook enkele uitgestoven laagten 
met o.a. Waterpunge, Bleekgele droogbloem, 
Teer guichelhuil, Duizendguldenkruiden en 
Dwergzegge.
 

 
Dit jaar was pas het 2de jaar broedvogels inventariseren 
voor ons, maar alweer het 34e jaar op rij dat broedvogels in 
De Westhoek worden geteld. Volgens Jan Willem Vergeer 
is dit erg belangrijk voor de kwaliteit van de 
broedvogeltrends, zowel provinciaal als landelijk. Erg leuk 
dat wij daaraan kunnen bijdragen. In totaal hebben we dit 
jaar 11 bezoeken gebracht aan de Westhoek, voornamelijk 
vanaf zonsopkomst. We kunnen de route door het gebied 
inmiddels wel dromen. 
Na vorig jaar 23 soorten broedvogels met in totaal 179 
territoria waar te hebben genomen, hebben wij dit jaar 24 
soorten geteld met in totaal 138 territoria. Een toch wel 
redelijk forse afname in het totaal aantal broedterritoria. 
Soorten met opvallend minder broedterritoria in 2019 t.o.v. 
2018 waren: Grasmus (-7), Heggenmus (-6), Pimpelmees 
(-6) en Vink (-9). Voor de Gekraagde Roodstaarten bleek 
het echter wel een erg goed jaar, met 17 broedterritoria. 
Koolmees (13), Boomleeuwerik (13), Fitis (15), Grasmus 
(11), Boompieper (14), Roodborsttapuit (13) en Vink (16) 
deden het nog steeds erg goed. Nieuw als broedvogel dit 
jaar waren voor ons: Boomkruiper (1), Koekoek (2), Putter 
(1), Tuinfluiter (2), Witte Kwikstaart (2) en Zanglijster (1). 
Vergeleken met vorig jaar zijn van de volgende soorten 
geen broedterritoria vastgesteld: Kleine Plevier, Kievit, 
Nachtegaal, Staartmees en Winterkoning.  

Leuke waarnemingen van dit jaar waren: Zandhagedis, 
Rugstreeppad, Rosse vleermuis, Paapje, Appelvink, 
beflijster, Kleine Bonte Specht en Vuurgoudhaan. Zo nu 

en dan vloog de Havik langs, wat er zelfs toe leidde dat 
een doortrekkende Veldleeuwerik van schrik begon te 
zingen. 

 
Het aantal waarnemingen van Tapuiten op doortrek is fors 
toegenomen de laatste jaren (Figuur 1). Vorig jaar heeft er 
zelfs nog lange tijd een territoriaal paartje rondgehangen. 
Ondanks dat waarnemingen van Tapuiten allemaal van 
(late) doortrekkers zijn op weg naar broedgebieden in het 
hoge noorden, hopen we toch dat ze in De Westhoek tot 
broeden komen. Met name in het noordelijk deel van De 
Westhoek (Figuur 1) zijn veel waarnemingen van Tapuiten 

Figuur 1. Waarnemingen van Tapuiten in de afgelopen 5 jaar (stippen) in de 
Westhoek (rood omlijnd). De huidige exclosure (hekwerk) is in blauwe omlijning 
aangegeven. 

Tapuit - foto: Hugo Langezaal 
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gedaan. Dit is ook het deel waar veel broedterritoria van 
Roodborsttapuiten aanwezig zijn en waar de vegetatie wat 
opener is. Tapuiten voeren grotendeels dezelfde prooien 
aan hun jongen als Roodborsttapuiten, maar in grotere 
aantallen. De Roodborsttapuit doet het erg goed in De 
Westhoek dus waarom de tapuit dan niet? De terugkeer 
van de Nachtzwaluw in de AWD impliceert dat er i.i.g. 
voldoende nachtvlinders als prooi (imago en rups) zijn 
voor de zowel nachtzwaluw als tapuit.  
Het aantal Konijnen in De Westhoek lijkt enigszins te zijn 
hersteld van de bekende virusziekten (74 Konijnen over 11 

bezoeken geteld). Voedsel en 
nestgelegenheid in de vorm van 
konijnenholen zouden dus voldoende 
aanwezig moeten zijn voor de Tapuit.  
Na de lezing van Herman van Oosten 
over de Tapuit, is het idee om enkele 
nestkasten in te graven toch weer op 
komen duiken. Mijns inziens een leuke 
proef.  
Zeker omdat er nu een exclosure is 
geplaatst in het noordelijk deel (Figuur 
1). Misschien dat er enkele nestkasten 
binnen en enkele buiten de exclosure 
geplaatst kunnen worden?  
Mijn verwachting is dat de exclosure 
het aantal bloeiende planten en het 
aantal plantensoorten ook ten goede 
komt. Van het afschot aan Damherten 
was in 2019 nog niet veel te merken, 
wat ertoe leidt dat maar weinig kruiden 
tot bloei komen. Hopelijk zien we de 
komende jaren ook een gunstige 

ontwikkeling in het aantal bloeiende planten en de 
terugkeer van soorten als bijvoorbeeld Rietorchis, 
Kuifhyacint en gewone agrimonie.  
De verwachting is dat door de aanwezigheid van meer 
bloeiende planten ook meer (grote) insecten aanwezig 
zullen zijn en dus beschikbaar zijn als prooi voor o.a. 
Tapuiten.  
We hopen het na dit jaar te kunnen melden of de Tapuit 
terugkeert in het voetspoor van de Nachtzwaluw. Wie weet 
zit een terugkeer van de Grauwe Klauwier er ook aan te 
komen. 

Paapje foto: Hugo Langezaal 

Hek van de exclosure - Foto: Hugo Langezaal 
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Geïnventariseerd door Jaap Eisenga, Wim Plaatzer 
en Koene Vegter (verslag/foto’s) 
 

Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectare langs het 
voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt verder 
begrensd door het Finleyweggetje aan de zuidoostkant en 
de Ruigenhoeker Schulpweg in het noorden. Het is een 
afwisselend geaccidenteerd terrein met een vijftal dellen, 
waaronder het Abelendel, het Spejendel , het Biezenvlak 
en het Ronde Vlak. Het kent een variatie aan begroeiing 
van Meidoorn, Berk, Duinliguster, Vlier, Ratelpopulier 
en oprukkende Duindoorn.  
De basisbegroeiing  van lage struiken en riet is enkele 
jaren geleden in diverse dellen grondig verwijderd. Ook 
is toegenomen verdroging en meer dood hout goed 
waarneembaar.
 

 
Het inventarisatiejaar2019 kent een tamelijk koude en 
miezerige start. Ook daarna blijft het eigenlijk tot in juni 
’s ochtends aan de koele kant. Wel is er meestal weinig 
wind - vaak uit de noord of noordoosthoek - en het blijft 
verder droog op een weliswaar warm maar druppelig 
einde in juni na. Kortom in onze 11-jarige periode van 
broedvogelinventarisatie hebben we wel eens fraaiere 
tijden meegemaakt.  
In totaal hebben wij in de periode medio maart tot begin 
juni 2019 10 bezoeken gebracht aan dit afwisselende 
duingebied, van ca. 7 tot 10 uur in de ochtend. 
Uiteindelijk leidt dit in 2019 tot in totaal 21 soorten met 
127 territoria, waarmee in vergelijking met 2018 sprake 
is van iets minder soorten (3) maar iets meer  territoria 
(5). 
Meest opvallend en verheugend voor ons is de gelukkige 
terugkeer van de Blauwborst – weer op zijn oude plek bij 

het Biezenvlak, tevens onze koffieplek, zodat we er extra 
lang van kunnen genieten. 
Zoals elk jaar weer  zijn het In het begin van de 
inventarisatieronden vooral de Heggenmus met 13 
broedgevallen (10 in 2018), de Koolmees met 13 (10 in 
2018) en de Vink met 10 (15 in 2018) die zich laten 
horen en zien. Koolmees en Heggenmus scoren hiermee 
iets hoger dan vorig jaar en de Vink duidelijk lager.  
Later in het broedseizoen bestaat de gebruikelijke top drie 
voor deze biotoop opnieuw  uit  Nachtegaal, Fitis en 
Grasmus met resp. 13, 23 en 14 broedgevallen, versus  
13, 17 en 11 in 2018. De Fitis is hiermee dit jaar duidelijk 
en de Grasmus licht gestegen. 
Hoger scoren de Boompieper met 8 (+5), de 
Boomleeuwerik met 5 (+1), de Gekraagde Roodstaart met 
4 (+1) en de Roodborsttapuit met 3 (+1) 
Lager is dit jaar het resultaat voor de Merel met 5 (-4), de 
Winterkoning met 2 (-2), de Braamsluiper met 2 (-1), de 
Zwarte Kraai met 1 (-1) en de Vlaamse Gaai met 1 (-1). 
Idem als vorig jaar scoren de Tjiftjaf met 3, de Kneu met 
3, de Koekoek met 1 en de Zwartkop met 1. Behalve de 
al genoemde Blauwborst (voor het eerst sinds 2015) zien 
we ook de Tuinfluiter weer.  
Wel gezien maar buiten de datumgrenzen of criteria 
vallend zijn waargenomen de Tapuit, de Zanglijster, de 
Goudhaan en de Ekster (alle 1x).  
Helemaal gemist dit jaar worden de Roodborst, de 
Sprinkhaanzanger en de Pimpelmees. 
Overvliegend zijn waargenomen: Zilvermeeuw, 
Aalscholver, Blauwe Reiger, Canadese Gans, Nijlgans, 
Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Spreeuw, Beflijster, 
Holenduif, Boerenzwaluw en Gierzwaluw.  
Totalen van gespotte zoogdieren in 2019 zijn als volgt: 
37 Konijnen, 225 Damherten en 1 Vos.  
Tenslotte mag niet onvermeld blijven de Drone die ons in 
de vroege ochtend van 4 april geruime tijd lijkt te 
achtervolgen, maar die bij navraag ingezet blijkt te zijn 
om tot een betere telling te komen van de Damherten, die 
in dit gebied nog steeds in groten getale aanwezig zijn. 

 

 
 miezerige start 
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zonnige middenfase 

 

 
   druppelig einde 

 

Jos Zonneveld en Gab de Groock. 
 
Het eerste bezoek was 18 maart met 31 soorten, waaronder 
de Kleine Bonte  
Specht, Boomklever, Sperwer, Fazant, een tiental 
Winterkoningen, 12 Roodborstjes werden er nog geteld, 
ook leuk was dat de Groene Specht zich zeer nadrukkelijk 
liet horen. 
 
Tweede bezoek was 30 maart, naast de gebruikelijke 
soorten was een opvallende waarneming van een Zwarte 
Roodstaart, geen soort die je daar verwacht, een 
doortrekker. 15 tellingen van de Winterkoning en ook de 
Roodborst liet nog veel van zich horen met 12 stuks. Ook 
liet dit keer de Groene Specht zich weer heel uitbundig 
horen, zou het dan toch dit jaar? 26 soorten geteld dit keer. 
 
3e Bezoek, 34 soorten, 7 april, ja hoor, de Dodaars was 
weer aanwezig in het kleine meertje, een koppeltje liet zich 
heel even zien tijdens de koffie, de eerste Fitissen van dit 
jaar lieten zich gelden, ook de eerste Zwartkoppen van dit 
voorjaar gehoord en gezien, een Halsbandparkiet bezocht Winterkoning – Foto: Jos Zonneveld 
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even een holletje van een Grote Bonte Specht. En de eerste 
vroege Nachtegaal, was deze niet erg vroeg? Tijdens 
invoeren op waarneming.nl werd gevraagd of ik het wel 
zeker wist, zou erg vroeg zijn maar was hem toch echt! 
 
4e Bezoek was 14 april, een koude ochtend met 
nachtvorst, in het begin weinig zang, te koud? Een 
paartje Halsbandparkiet was weer op zoek bij het 
vlieggat van een vorig nest van de Grote Bonte 
Specht, de Dodaars weer gezien, verder nog weinig 
nieuwe soorten. 
22 April, tweede paasdag, een prachtige ochtend, 
zonovergoten, volop zang, leuke dingen gezien 
waaronder de balts van de Nachtegaal, ook dit gebeurt 
nagenoeg alleen op de grond. Terwijl we koffie 
dronken op het veld richting “Martha” liepen ineens 
een Reebok en een Reegeit voorbij, prachtige beestjes, 
verdwenen tussen de huizen door richting de camping, 
en de eerste Kleine Karekiet, verder het nest gezien 
van een Zwarte Kraai, we zagen de kop er boven uit 
steken. We krijgen wel de indruk dat het aantal Merels 
wat achter loopt ten opzichte van vorige jaren! 
 
28 April, een gedeeltelijke telling i.v.m. de cursus van Gab 
en Annelies, er werd een Fluiter gehoord. 
De Bosuil werd gezien, verder de gebruikelijke soorten. 
 
12 Mei een volledige telling met rustig weer, de Kleine 
Karekiet is ook weer present, 2 dagen terug via een mailtje 
van Jan Jacobs vernomen dat de Dodaars op de kant 
gevonden is met de kop eraf? Vos? Boommarter? Zal wel 
onduidelijk blijven, maar vreselijk jammer natuurlijk. Wel 
hebben we de Bosuil weer gezien en vernomen dat er 4 
jongen zijn gemeld en geringd door Fred Koning in de 
kast, dus dat is dan wel weer een opsteker. Ook werd de 
Wielewaal gehoord, deze liet zijn vrolijke liedje horen, zal 
nog wel een doortrekker zijn. 
 

19 Mei, een gedeeltelijke telling, dit in verband met de 
cursus, een leuke melding van een paartje Appelvink, deze 
vallen in de goede periode dus wordt als broedgeval 
geteld! 
29 soorten geteld, waaronder dus de Appelvink, Rietgors 

gehoord en gezien bij het plasje aan de linkerkant van de 
weg. 2 x de Tuinfluiter, nog een 8 tal Roodborstjes, en ook 
de Wielewaal weer gehoord. Ook een 8 tal Zwartkoppen, 
een soort die ook rijk vertegenwoordigd is. Op 4 plaatsen 
de Boomkruiper gezien en gehoord. 
29 Mei , ook weer de Apelvink gezien, nu een paartje 
Dodaars op een nieuwe plek, n.l. de vijver op het veld bij 
Martha, nog volop Nachtegalen te horen (5x) Zwartkop 
(11x) en Tuinfluiter (3x). 
 
De laatste keer in juni was leuk vanwege 2 x de Grauwe 
Vliegenvanger, een keer langs het fietspad en een bij het 
veld tegen de weg (fietspad), nog 5 x een Boomkruiper. 
Toch op de laatste keer nog een Glanskop gezien en 
gehoord, de enige keer dit jaar, ook de Fluiter was present, 

naar alle waarschijnlijkheid een 
mannetje zonder vrouwtje, die 
stevig van zich liet horen. Al met 
al toch weer een mooi voorjaar 
met bijzondere soorten in ons 
gebied, Appelvink, Bosuil, 
Groene Specht, of hij er gebroed 
heeft? 
 
Het Natuurontwikkelingsgebied 
ZHL blijft een boeiend gebied 
om te inventariseren, omdat het 
een gebied is met verschillende 
soorten terrein, bosvogels, 
rietvogels, wat watervogels. Wat 
zal het nieuwe jaar weer 
brengen? 
 

 

 Bosuil - Foto: Jos Zonneveld. 

 Fluiter – Foto: Jos Zonneveld 
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Soort / jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Soort / jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Appelvink 1 1 1 1 - 1 2 Kleine B. Specht - 2 1 1 1 1 1
Boomklever - - - 1 1 2 3 Kleine Karekiet 3 4 6 4 4 5 3
Boomkruiper 2 2 3 5 9 8 9 Koekoek 1 - 1 - - - 1
Boomleeuwerik - - - - - 1 - Koolmees 17 19 19 21 18 17 20
Boompieper 5 3 5 5 2 - 6 Meerkoet 6 6 7 4 6 6 4
Bosuil 1 1 - 1 1 - 1 Merel 16 22 19 18 19 16 13
Braamsluiper 1 4 - - 1 - - Nachtegaal 8 7 6 7 5 4 6
Buizerd - - - - - 1 1 Nijlgans 1 1 1 - - 1 -
Dodaars 1 1 1 1 1 1 - Pimpelmees 9 10 11 10 13 12 16
Ekster 2 1 - - - - - Putter - - - 1 2 - 1
Fitis 20 10 15 14 13 11 10 Rietgors 2 - - - - - 1
Fluiter - - - - - - 1 Roodborst 7 13 12 12 10 14 13
Gaai 4 5 2 3 3 3 4 Roodborsttapuit - - - - 1 - -
Gekr. Roodstaart 4 4 3 7 9 6 5 Sperwer - - - - - - 1
Glanskop 3 3 1 4 2 1 1 Spreeuw - - - 2 1 - -
Goudhaan 2 - - 1 1 - 2 Sprinkhaanzanger - - 1 - - - -
Grasmus 3 3 3 1 2 - 2 Staartmees 2 3 3 2 1 1 2
Graspieper - 1 - - - - - Tjiftjaf 17 18 16 15 13 12 11
Grauwe Gans - - 1 2 4 4 1 Tuinfluiter 2 4 1 2 3 4 4
Gr. Vliegenvanger - 1 1 - 1 - 2 Turkse Tortel 1 1 1 1 - 1 3
Groene Specht - 1 - 1 - - 1 Vink 15 19 19 14 18 18 17
Groenling 2 2 4 2 2 2 3 Waterhoen 1 - 2 1 1 1 3
Grote B. Specht 5 5 4 6 8 6 7 Wielewaal - - - - - - 1
Grote Can. Gans - - - - 1 - - Wilde Eend 3 4 2 2 1 2 1
Grote Lijster 3 1 - 1 3 - 1 Winterkoning 13 22 20 27 25 20 21
Halsbandparkiet - - - - - 1 1 Witte Kwikstaart 1 1 3 2 3 4 4
Heggenmus 7 9 9 11 7 4 3 Zanglijster 6 7 7 9 8 8 6
Holenduif 2 2 2 2 3 3 4 Zwarte Kraai 2 3 3 3 3 3 4
Houtduif 11 9 9 13 8 10 10 Zwartkop 9 10 13 11 13 15 14
Houtsnip - 1 1 - - -
Huismus 1 1 - - - - - Aantal territoria 223 247 239 251 251 230 251
Kauw 1 - - - - - - Aantal soorten 43 43 40 42 43 38 48

BMP - ZHL Langeveld - 2013 tm 2019

Kleine Karrekiek foto: Jos Zonneveld
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 Oesterzwam en Porseleinzwam AWD - foto: Wil Heemskerk  

Arie Dwarswaard  
 
Ook voor 2020 heeft de Paddenstoelenwerkgroep van de Noordwijkse natuurvereniging weer een programma samengesteld. 
We lopen standaard elke tweede zaterdag van de maand en beginnen om 10.00 uur. Meestal is de wandeling rond 12.00 uur 
afgelopen. Omdat het kan gebeuren dat door weersomstandigheden een wandeling niet doorgaat of is verplaatst naar een 
ander gebied, is het voor diegenen die een keer willen meelopen aan te raden contact op te nemen met Arie Dwarswaard, 
telefoon (0252) 233 466. Meelopen kan altijd en is een goede manier om te kijken of paddenstoelen leuk genoeg zijn om je 
erin te verdiepen. 
 

 
 14 maart  Keukenhofbos, Parkeren bij scouting Graaf van Lynden, Spekkelaan 18 Lisse. Hoek Spekkelaan/Loosterweg 

zuid. 
 
 11 april  Leyduin-Woestduin, Vogelenzang, Manpadslaan, linker zijweg van Leidsevaart voorbij Bennebroek 
 
 9 mei Berkheide, ingang Wassenaarse Slag, ter hoogte van bij hotel Duinoord.  
 
 13 juni Hollands Duin, Duinweg, komend vanaf de Gooweg de Northogdreef op en rechtsaf bij de rotonde   

Northgodreef-Duinweg, Noordwijk. Parkeren vlak na de rotonde naast de volkstuintjes. 
 
 11 juli  Panbos, Katwijk 
 
 8 augustus  Klein Leeuwenhorst, de huisjes, parkeren Gooweg rechts vanaf Noordwijk 
 
 12 september  Leyduin-Woestduin, Vogelenzang, Manpadslaan, linker zijweg van Leidsevaart voorbij Bennebroek 
 
 10 oktober  Coepelduinen, Noordwijk, parkeren Het Laantje nabij hondenkennel 
 
 14 november  Huys te Warmont, Warmond 
 
 12 december  Duindamse Slag, parkeren bij Parkeerplaats Duindamse Slag, Noordwijkerhout 
 
Wanneer we naar een open duingebied gaan en er in de periode ervoor lang geen regen is gevallen, kunnen we er voor 
kiezen naar een bosgebied te gaan. 
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Hein Verkade, Annelies Marijnis, Jan Jacobs, Ineke van Dijk 
 
In 2018 is het dorp Noordwijk-Binnen voor de zesde keer gebiedsdekkend geïnventariseerd op invliegplaatsen van de 
Gierzwaluw (Apus apus). De resultaten van de tellingen in 1993, 1998 en 2003 werden gepubliceerd in ‘de Strandloper’ van 
april 2005, en de telling uit 2008 in ‘de Strandloper’ van december 2009. Vervolgens is in 2015 een artikel in het landelijke 
tijdschrift ‘Limosa’ verschenen met een overzicht van de tellingen uit de jaren 1993 t/m 2013. Met dit artikel over de 
teljaren 2013 en 2018 in onze eigen ‘Strandloper’ wordt het overzicht weer compleet. 
De telmethode is in beide jaren gelijk aan die bij de vorige tellingen (Verkade 2005, 2008 Verkade et al. 2015). Ook de 
tellers (tevens de schrijvers) zijn sinds 2003 steeds dezelfden geweest, ieder jaar bijgestaan door verschillende hulptellers. In 
2018 waren dit Anneke Swanen, Marian Zijderveld en Piet van Dijk.  
 

De weersomstandigheden beïnvloeden het gedrag van Gierzwaluwen. Tijdens koude, winderige en regenachtige perioden 
blijven de broedvogels vaker en langer op het nest en foerageren op plekken verder van de nestplaats. Niet-broedvogels 
verdwijnen helemaal naar gunstiger oorden. Maar bij mooi weer zijn zij direct terug en zijn de broedvogels veel actiever in 
de buurt van de kolonie. In een zomer met veel mooi weer zijn de telomstandigheden wat gunstiger dan in een slechte 
zomer. Dit kan een licht positieve invloed hebben op de resultaten.  
In mei 2013 startte het seizoen ongunstig. Straffe noordenwinden bliezen over een koude Noordzee. De temperatuur bleef 
steeds ver onder het gemiddelde, het regende veel en de zon liet zich weinig zien (tabel 1). Voor het eerst werd er op 
verschillende avonden met handschoenen aan en muts op naar de ultieme zomervogel gezocht. Dat schoot niet op.  Pas aan 
het eind van de maand draaide de wind en werd het wat aangenamer. Juni verliep vrij normaal en in de tweede helft kwam 
de zomer pas goed op stoom. Juli bracht schitterend zomerweer. Er werd dus vooral in de tweede helft van het broedseizoen 
geteld.  
Vijf jaar later waren de telomstandigheden van begin mei tot eind juli uitzonderlijk goed. Mei 2018 is bij het KNMI de 
boeken ingegaan als de warmste, zonnigste en droogste meimaand sinds het begin van de tellingen in 1901. De gemiddelde 
temperatuur lag met 16,4 graden vijf graden boven die in mei 2013! 
 

  gegevens station De Bilt langjarig 1993 1998 2003 2008 2013 2018 

    gemidd.             

mei gemiddelde temperatuur C. 12,7 14,3 14,9 13,2 15,7 11,5 16,4 

  neerslag in mm. totaal 62 45 45 92 33 87 38 

  aantal zonuren 204 226 206 192 260 166 283 

juni gemiddelde temperatuur C. 15,2 15,9 15,8 17,8 16,5 15,3 17,5 

  neerslag in mm. totaal 72 64 181 35 40 50 12 

  aantal zonuren 187 197 150 254 233 177 205 

juli gemiddelde temperatuur C. 17,4 16,1 16,3 18,8 18,1 19,2 20,7 

  neerslag in mm. totaal 70 171 79 30 127 40 5 

  aantal zonuren 196 166 148 226 182 241 341 

 
Tabel 1. Het weer in de Bilt in de maanden mei, juni en juli in de jaren waarin de Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen zijn 
geteld. 
 
Juni was erg warm en droog en juli zelfs extreem warm, droog en zonnig. De telomstandigheden waren gedurende het hele 
seizoen zeer gunstig. Het gevolg was dat eind mei al meer dan 100 invliegplaatsen op papier stonden en er voor het eerst in 
juli nauwelijks nog geteld hoefde te worden.  
 

In 2008 werd het tot dan toe laagste aantal van 148 invliegplaatsen geteld. Vijf jaar later herstelde de broedpopulatie licht 
tot 158. Er waren geen opmerkelijke veranderingen t.o.v. voorgaande tellingen. 
Het verkenningsjaar 2017 leverde opvallend veel nieuwe vestigingsplaatsen op. Daarnaast leek de renovatie en sloopwoede 
in Noordwijk grotendeels aan de gierzwaluwpanden voorbij te zijn gegaan. 
Dat was een gunstig vooruitzicht, wat ook nog eens met prachtig weer in het officiële teljaar 2018 zou worden bekroond. 
Eind juli konden we de telling dan ook afronden met het hoogste aantal van 178 invliegplaatsen in de afgelopen 25 jaar 
(tabel 2).  
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 Figuur 1a. Aantal invliegplaatsen van Gierzwaluwen per pand in Noordwijk-Binnen in 1993 
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Figuur 1b. Aantal invliegplaatsen van Gierzwaluwen per pand in Noordwijk-Binnen in 2018 
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Noordwijk-Binnen 1993 1998 2003 2008 2013 2018 

Invliegplaatsen totaal 167 167 173 148 158 178 

Bewoonde panden 61 71 85 68 82 103 

Invliegplaatsen per bewoond pand 2,74 2,35 2,04 2,17 1,93 1,73 

 
Tabel 2. Het totale aantal invliegplaatsen, het aantal bewoonde panden en het aantal invliegplaatsen per pand in de periode 
1993-2018 in Noordwijk-Binnen 
 
Toch lijkt er sprake van een stabiele populatie met jaarlijkse fluctuaties. In 1993 werden 167 invliegplaatsen geteld en in 
2018  178. In de tussenliggende jaren kwam het aantal niet onder 148.  
Het aantal bewoonde panden nam echter sterk toe in die periode, van 61 in 1993 tot 103 in 2018. Het aantal invliegplaatsen 
per pand daalde dientengevolge fors van 2,74 tot 1,73.  
 
 
 

Figuur 2. Verdeling van de 
invliegplaatsen per wijktype in 
Noordwijk-Binnen in de jaren 
1993-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er heeft een aanzienlijke verdunning en verspreiding over het dorp plaatsgevonden (figuur 1a & 1b). Het aantal panden met 
tien of meer plekken daalde dan ook van vier naar één, waarbij aangetekend dat die ene kolonie precies tien invliegplaatsen 
had.  
De verdeling over de wijken wijzigde volgens verwachting. De afname in het overgangsgebied (schil rond het centrum met 
veel voormalige bollenschuren) volgde de lijn die in voorgaande jaren was ingezet, net als de toename in de naoorlogse 
nieuwbouwwijken. Inmiddels broedt meer dan de helft van de populatie Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen in deze 
nieuwe wijken. De aantallen in het Middeleeuws centrum en in de oude woonwijken bleven min of meer stabiel op een laag 
niveau (figuur 2). 
 

Gierzwaluwen gebruiken veel verschillende soorten invliegplaatsen. De enige voorwaarden zijn: een goede aan- en 
uitvliegroute, een invliegopening die niet te groot is en een goed bereikbare geschikte nestplaats. In de loop der jaren is het 
aanbod steeds gewijzigd, waaraan de gierzwaluwen zich hebben aangepast.  
 

  oude holle Overige typen muur nest achter   

  dakpan dakpannen holte steen dakgoot overig 

1993 75,3 10,3 4,8 0,6 6,6 2,4 

1998 62,7 24,1 6 1,2 4,2 1,8 

2003 39,5 38,4 9,9 2,9 5,8 3,5 

2008 31,7 33,8 14,9 4,7 11,5 3,4 

2013 24,7 29,1 16,4 7,6 19,7 2,5 

2018 15,7 35,4 13,5 11,8 21,9 1,7 

 
Tabel 3. Percentage per type invliegplaats in Noordwijk-Binnen 1993-2018 
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In 1993 lag driekwart van de invliegplaatsen onder oude holle dakpannen. Dit is geslonken tot iets meer dan 15% van het 
totaal in 2018. Alle andere typen invliegplaatsen zijn in die periode toegenomen, ook de overige typen dakpannen. Toch is 
het aandeel dakpannen in totaal afgenomen van zo’n 85% in 1993 tot 50% in 2018 (tabel 3). Een opvallende toename is er 
in het percentage vogels dat achter goten en in neststenen broedt. Dat laatste is een logisch gevolg van het stijgende aanbod.  
Deze stenen worden soms verrassend snel ontdekt. In het nieuwe wijkje ‘Losplaatskade’ werden in april 2017 met veel 
tamtam door twee wethouders acht neststenen ingemetseld. Twee maanden later bleek er al één bewoond te zijn. Dit terwijl 
in de ruime omgeving voordien geen Gierzwaluwen broedden. Inmiddels zijn in de nieuwste wijk ‘Offem-Zuid’ ook een 
flink aantal stenen ingemetseld. Deze wijk heeft ongeveer dezelfde positie ten opzichte van het dorp als de nieuwbouwwijk 
‘Boechorst’ waar geen stenen zijn aangebracht. Het wordt interessant te volgen of en hoe de kolonisatie van deze wijken in 
de toekomst gaat verlopen. 
Een direct gevolg van de sterke afname van het aantal invliegplaatsen achter holle pannen is het steeds kleiner worden van 
het aantal plekken per pand (tabel 2). De grote kolonies in het laatste decennium van de vorige eeuw waren vrijwel allemaal 
in panden gedekt met oude holle pannen gevestigd. Doordat deze meestal niet strak aansloten boden zij zeer veel 
invliegmogelijkheden. Achter deze pannen zochten de vogels vervolgens een geschikt plekje om te broeden. Veel van deze 
panden zijn nadien gesloopt of gerenoveerd. 
Illustratief voor deze verandering is de plek op het dak van de pan waaronder de Gierzwaluwen verdwijnen. In 2018 vonden 
nog maar weinig vogels een plek onder een pan midden op het dak, terwijl het aantal onder de kant- en nokpannen juist 
sterk toenam (tabel 4). Deze laatste betreffen vooral sneldekkers in de nieuwbouwwijken. Dit type dakpan sluit midden op 
het dak hermetisch af maar biedt juist invliegmogelijkheden langs de randen en op de hoeken.  Huizen met schuine daken en 
sneldekkers zijn vooral te vinden in nieuwbouwwijken uit de jaren tachtig van de vorige eeuw (figuur 3).   
 

invliegplaats 1993 2018 

onder dakpan: 85 48,3 

midden op dak 53,3 12,9 

zijkant- nok 1,2 21,9 

mansarde/knik 9 9,6 

panrand onder 21,5 3,9 

overig 15 51,7 

totaal 100 100 

 
tabel 4. Percentage invliegplaatsen onder dakpannen, 
 verdeeld over de verschillende posities op het dak 
 
De onderste dakpanrand wordt tegenwoordig 
nauwelijks nog gebruikt als invliegplaats.  
Het massaal aanbrengen van vogelschroot en de positie van de dakgoot in veel nieuwe huizen maken het voor 
Gierzwaluwen meestal onmogelijk onder de onderste rij dakpannen naar binnen te vliegen. 
 

 
Tussen 2013 en 2018 is er weinig verandering opgetreden in de windrichting waarnaar de invliegplaats gericht is.  
 

Noordwijk-Binnen  1993 1998 2003 2008 2013 2018 

noord 20,5 23,5 36,1 41,2 38 38,2 

oost 44 43,4 27,3 30,4 27,8 28,7 

zuid 21,7 16,2 18,6 14,2 17,7 17,4 

west 13,8 16,9 18 14,2 16,5 15,7 

 
tabel 5. Percentage invliegplaatsen naar de windrichting waarnaar deze zijn gericht 
 
Deze verhouding is sinds 2003 nauwelijks gewijzigd. Noordelijke oriëntaties zijn favoriet, gevolgd door oostelijke. In de 
jaren 1993 en 1998 waren deze verhoudingen juist omgekeerd. In alle jaren vormden de zuidelijke en westelijke oriëntaties 
samen ongeveer een derde van het totale aantal invliegplaatsen.  
 

De jaarlijkse plaatstrouw van Gierzwaluwen aan hun invliegplaats in Noordwijk-Binnen ligt tot en met 2013 op 87% 
(Verkade et al. 2015). Na vijf jaar bleek steeds ongeveer 50% van de invliegplaatsen identiek aan de telling ervoor. Het 

figuur 3. Huis in de wijk ’Vinkeveld’. Het dak is gedekt met dakpannen van het 
type ‘sneldekker’. De pijl geeft de invliegplaats aan van Gierzwaluwen onder 

een kantpan in 2018 
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aantal verdwenen en verlaten nestplaatsen schommelde steeds tussen de 20 en 30%. In 2018 bleek de afbraak- en 
renovatiewoede grotendeels aan de gierzwaluw-panden voorbij te zijn gegaan. Slechts 7% van de in 2013 gebruikte 
invliegplaatsen was verdwenen. Dit resulteerde in een vijfjaarlijkse plaatstrouw van bijna 60% ! Maar zeker zo opvallend is 
het aantal verlaten invliegplaatsen, dat met 34% ook nog nooit zo hoog is geweest (tabel 6). Ruim een derde van de vogels 
is verhuisd zonder aanwijsbare reden. Bij verschillende oude bekende kolonies bleken veel broedvogels verdwenen, terwijl 
er op het oog niets was veranderd aan het pand in de vijf jaren ervoor. Scheve pannen lagen nog allemaal even scheef en de 
oude invliegplaatsen waren nog aanwezig. Dit was onder andere het geval met de panden Bronckhorststraat 47 en 
Molenstraat 25.   
 

  1993/1998   1998/2003 2003/2008 2008/2013 2013/2018 

(vrijwel) dezelfde  invliegplaats 46,7   50,4 49,7 51,3 59 

verdwenen invliegplaats 22,2 
 

31,2 23,1 20,3 7 

verlaten invliegplaats 31,1   18,4 27,2 28,4 34 

 
tabel 6. Plaatstrouw van Gierzwaluwen aan hun invliegplaats in Noordwijk-Binnen. De gegevens van 1993/1998 betreffen 
niet alle invliegplaatsen 
 
Er lijkt dus in de laatste vijf jaar sprake van een meer bewuste verplaatsing van Gierzwaluwen. Het is vooralsnog niet 
duidelijk welke factoren hierbij een rol spelen.  
 

De populatie Gierzwaluwen in Noordwijk-Binnen blijkt opvallend constant in de afgelopen 25 jaar. Van een afname, 
waarover vaak wordt gemeld in andere plaatsen, is hier dus geen sprake. De hoogste aantallen werden tijdens de tellingen in 
2003 en 2018 genoteerd. Dit waren ook de warmste, zonnigste en droogste jaren (tabel 1).  De telomstandigheden waren 
niet alleen gunstiger, maar misschien leidde dit ook tot een hoger aantal startende broedvogels.  Gierzwaluwen zijn echte 
mooi-weervogels (Berghuis et al.2009).  
In de loop der jaren zijn er grote verschuivingen geweest in de ruimtelijke verspreiding van broedplaatsen over het dorp. De 
vogels verdwenen met name uit het overgangsgebied en vestigden zich in de naoorlogse nieuwbouwwijken. Je staat steeds 
weer versteld welke nieuwe verrassende plekken zij daar 
ontdekken. Soms vraag je je wel af wat het broedsucces op deze 
plekken is ten opzichte van die in het oude dorp. Bemoedigend is 
wel dat een aantal van die plekken inmiddels alweer vele jaren 
bezet is. Maar het broedsucces in kunstmatige broedholtes blijkt 
hoger dan die in ‘natuurlijke’ broedholtes (Wortelboer 2015). Zo 
zouden ook de ‘natuurlijke’ broedlocaties in nieuwbouwwijken van 
mindere kwaliteit kunnen zijn dan die in oude panden. Als dit het 
geval is dan kan dat in de toekomst invloed hebben op de 
aantalsontwikkeling.  Het zou goed zijn dit te onderzoeken. 
Naast de ruimtelijke verspreiding is ook het gebruik van de 
verschillende typen invliegplaatsen enorm veranderd in de loop der 
jaren. Steeds worden geheel nieuwe typen uitgeprobeerd. Zo heeft 
zich in 2013 een paartje Gierzwaluw gevestigd onder het nokprofiel 
van een golfplaten dak met een zeer flauwe dakhelling aan de 
Offemweg. De vogels ‘stuiteren’ bij aankomst op het dak voordat 
zij naar binnen kruipen. Ook katten ontdekten dit makkelijk 
bereikbare plekje……..Des te verrassender was het dat er in 2018 
twee paartjes onder het nokprofiel verdwenen (figuur 4). 
Gierzwaluwen blijken zeer behendig in het ontdekken en 
accepteren van nieuwe typen invliegplaatsen. Naast het brede palet 
aan invliegplaatsen in Noordwijk blijken in andere steden andere 
typen in gebruik, die in Noordwijk ontbreken. Zo zijn in het 
centrum van Amsterdam de hijsbalken van grachtenpanden 
uitermate populair (de Jong et al. 2018).    
Maar ook de populariteit van een bepaald type invliegplaats 
verschilt enorm per dorp. In Noordwijk kroop in 2013 12% van de 
paartjes onder een kantpan naar binnen. In Moergestel (NB) was 
dat ruim 70% ! (Nilsen et al. 2013). Maar dit type wint ook in Noordwijk snel aan populariteit want in 2018 was dit al tot 
bijna 22% gestegen.  
Gierzwaluwen accepteren moeiteloos nestgelegenheden die speciaal voor hen zijn aangebracht. In een aantal gevallen 
bleken Gierzwaluwen hun onderkomen eerder te hebben betrokken dan de bewoners van het nieuwbouwhuis. In Noordwijk 
zat in 2018 bijna 12% van de vogels in een kunstmatige nestgelegenheid.  

 Figuur 4. Dak gedekt met golfplaten aan de Offemweg. 
De pijlen geven de invliegplaatsen aan van 
Gierzwaluwen in 2018 
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Dit percentage verschilt landelijk enorm (Verburg 2020). Kanttekening hierbij vormt de mate van volledigheid van met 
name de ‘natuurlijke’ invliegplaatsen bij de diverse tellingen.  
Intrigerend blijft het vrij grote percentage verlaten nestplaatsen dat na iedere vijf jaar wordt vastgesteld, zeker nu dat 
inmiddels ruim een derde van de nestplekken betreft. Verdwenen nestplaatsen domineren in de diverse verslagen en 
rapporten, terwijl verlaten plekken stelselmatig onderbelicht blijven. Het is lastig vast te stellen wat de reden is geweest 
voor zo’n verhuizing. Het is bijna onmogelijk te achterhalen wat er áchter de invliegplaats is gebeurd. Waarschijnlijk is 
predatie een belangrijke factor. Dit is in Noordwijk een aantal keren vastgesteld. Met name huiskatten blijken meesters in 
het vangen van in- en uitvliegende Gierzwaluwen. Maar wat gebeurt er binnen? Ratten, marters enz. doen hun werk meestal 
onzichtbaar. Overlast door parasieten kan ook invloed hebben op het verlaten van een nestplaats. Daken kunnen ook van 
binnenuit geïsoleerd worden waardoor oude nestplaatsen onbereikbaar worden.  
De oorzaak kan ook buiten de nestplek zelf liggen. Wanneer beide oudervogels niet terugkeren en er geen jonge 
broedvogels ‘in de wacht’ zitten, levert dit een verlaten nestplek op. Daarnaast kan ook een verandering in het 
voedselaanbod een rol spelen. Mogelijk is een afnemend insectenaanbod sterker boven de centra van dorpen en steden dan 
langs de randen. In Londen zijn de Gierzwaluwen inmiddels helemaal uit het centrum van de stad verdwenen. Natuurlijk is 
Noordwijk hierbij vergeleken een dwergje. Maar de meeste verlaten nestplekken in Noordwijk liggen rond het centrum en 
de sterkste toename is juist aan de rand van het dorp. Kortom er valt nog heel wat te onderzoeken.  
 

Het was ook in 2018 weer een waar genoegen met het uitgebreide team tellers door Noordwijk te zwerven. Vaak werden we 
aangesproken door enthousiaste bewoners in de straten waar wij postten. 
Echter, ook de argwaan tegenover die glurende snuiters is toegenomen, aangejaagd door toenemende anonimiteit en sociale 
media.  Op initiatief van Annelies en Ineke zijn knalblauwe sweaters, bodywarmers en petjes aangeschaft met een grote 
Gierzwaluw en ‘VOGELONDERZOEK NOORDWIJK” erop gedrukt. Het gebruik ervan is via diezelfde media onder de 
aandacht gebracht. Dat hebben we geweten, want we worden nu overal herkend.  Voor de bewoners van de 
gierzwaluwpanden hoefde dat niet, zij kennen ons al jaren en ontvangen ons allemaal gastvrij.  
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 Vliegbewegingen Gierzwaluw foto’s: Jan Hendriks 
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Willem Baalbergen  
 
De schrijver van het boekje De Sneeuwgans, Paul Gallico, 
heeft veel boeken op zijn naam staan. Je zou hem 
misschien wel een veelschrijver kunnen noemen. Dat 
neemt niet weg dat zijn boekje over de Sneeuwgans een 
evergreen is en past in het rijtje oude, leuke boekjes over 
de natuur. Het speelt zich af in Engeland, dat net in de 
Tweede Wereldoorlog is betrokken. De hoofdpersoon in 
het boekje is Philip Rayader, een eenzelvige man die in 
een groot moerasgebied aan de kust van Essex woont. Hij 
krijgt bezoek van Frith, een meisje dat in het moeras een 
gewonde Sneeuwgans heeft gevonden, aangeschoten door 
een jager. Zij vraagt hem wat zij met de gans aan moet, 

waarop Philip aanbiedt 
deze te gaan verzorgen. 
Zo ontstaat er een 
vriendschap tussen de 
man en het meisje en 
hersteld de gans van de 
verwondingen.     
De herstelde gans gaat 
daarna een rol in de 
Tweede Wereldoorlog 
spelen. Het Engelse leger 
voert in België strijd met 
de Duitsers en komt in 
Duinkerken in de tang te 
zitten. Alles wat kan 
varen wordt om die 
reden naar de Belgische 
kust gestuurd, de 

soldaten moeten terug naar Engeland. Ook Philip sluit zich 
bij de helpers aan. Hij heeft een stevige zeilboot en kan 
behulpzaam zijn met het overbrengen van de 
manschappen, vanaf het strand naar de grotere schepen. De 
Sneeuwgans gaat met hem mee. Terwijl Philip naar en van 
het strand vaart, vliegt de gans boven zijn boot en gaat als 
een mascotte fungeren. Zolang de 
gans in de lucht is verlopen de 
overtochten van het strand naar de 
grotere schepen zonder gevaar. Niet 
alleen met de boot van Philip, maar 
ook voor de talloze andere kleinere 
schepen.  
Het lijkt een happy end te worden, 
maar helaas. Als de operatie bijna is 
voltooid wordt het bootje door een 
Duits vliegtuig beschoten en legt 
Philip het loodje. De gans komt 
uiteindelijk terug naar het 
moerasgebied, opgewacht door het 
meisje Frith. Maar ook aan dit 
samenzijn komt een eind. Als het 
voorjaar aanbreekt sluit de gans zich 
aan bij overvliegende soortgenoten, 
op weg naar het noorden. Frith blijft 
achter, maar niet nadat ze de gans 

naroept: `Goede reis, goede reis Philip. ` Alsof niet alleen 
de gans, maar ook Philip naar het noorden gaat.  
Het boekje werd in verschillende landen vertaald, ook in 
het Nederlands. Zelf bezit ik een Engelse uitgave uit 1946 
met fraaie platen en illustraties van Peter Scott, de bekende 
man van de eenden en de ganzen. Ik kocht het ooit in het 
boekendorp Redu in de Belgische Ardennen.  
Een beetje wat je noemt een tranentrekker, maar toch een 
aanrader! 
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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. 
 

Tot 1984 was de Grote Zilverreiger nog zo 
zeldzaam in Nederland dat de waarnemingen 
beoordeeld moesten worden door de 
Commissie Dwaalgasten Nederlandse 
Avifauna. Dat kunnen we ons nu nauwelijks 
meer voorstellen. Overal in Nederland is de 
Grote Zilverreiger in open gebieden in de 
winter een gewone verschijning geworden, 
soms zelfs talrijker dan de Blauwe Reiger. De 
toename begon rond 2000, aangewakkerd door 
de sterke groei en noordwaardse uitbreiding in 
Oost-Europa. Afgelezen kleurringen laten zien 
dat onze overwinteraars broeden van 
Hongarije, Wit-Rusland tot in Letland. In ons 
waarnemingsgebied verscheen de Grote 
Zilverreiger in 2006 als overwinteraar. 
Overdag bezoeken ze de slootjes in zowel het 
grasland als het bollenland. ’s Avonds 
vertrekken ze richting oost naar hun 
slaapplaats. Bij de Kagerplassen bij Sassenheim slapen tientallen vogels (HS). In de Elsgeesterpolder, Polder Hoogeweg en 
bij de vogelsloot in Oud-Leeuwenhorst telt Jelle van Dijk sinds 1983 de wintervogels. Hiermee is heel precies te zien 
wanneer de Grote Zilverreiger een geregelde overwinteraar werd. Na de eerste waarneming in het seizoen 2005/2006 is de 
soort t/m 2011/2012 nog steeds een bijzondere verschijning tijdens de tellingen. Vanaf het seizoen 2012/2013 begint het een 
geregelde verschijning te worden, met gemiddeld 1 vogel per telling voor de drie gebieden samen. In de afgelopen 3 winters 
is dit aantal toegenomen tot gemiddeld 2-3 vogels per telronde. De toename in ons waarnemingsgebied is daarmee veel later 
op gang gekomen dan elders in Nederland. Daar begon al vanaf 2000 een exponentiële toename, die pas de laatste jaren lijkt 
te stabiliseren. De sterkste groei vond plaats tussen 2005/2006 en 2013/2014, toen de Grote Zilverreiger bij ons nog niet 
heel prominent in de tellingen verscheen. Ons waarnemingsgebied bevindt zich aan de rand van het kerngebied in de 
veenweidegebieden van Zuid-Holland. Wellicht fungeert het als een overloop. In dat geval zou de toename in ons gebied 
wellicht nog door kunnen zetten. Vooralsnog blijft de Blauwe Reiger nog steeds de overhand houden tijdens de 
wintertellingen, maar wie zal zeggen of dat over een aantal jaar niet andersom zal zijn? 
 

De Grote Gele Kwikstaart is in de 
winter een vaste verschijning in de 
bebouwde kom van Noordwijk. Een 
grinddak waar een beetje water op 
staat is een favoriete plek. Ook in het 
buitengebied kun je ze in elk 
willekeurig slootje tegen komen. 
Favoriet zijn de smalle slootjes in 
bollenland waar kwelwater vanuit de 
duinen afstroomt. Dat het westen van 
Nederland belangrijk is als 
overwinteringsgebied is ook te zien in 
de Vogelatlas van Nederland. 
Verspreid over vrijwel heel 
Nederland kun je ’s winters Grote 
Gele Kwikstaarten vinden. Maar de 
dichtheden in de kuststreek van Zuid-
Holland behoren tot de hoogste van 
het land. Deze winter waren er veel 
Grote Gele Kwikstaarten. Dat 
merkten de waarnemers die 

Grote Zilverreiger Oostvaardersplassen – foto: Gab de Croock 

Grote Gele Kwikstaart  AW duinen – foto: Gab de Croock 
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waarnemingen verzamelden voor LiveAtlas: bij vrijwel elke telling in elk kilometerhok had je wel een Grote Gele 
Kwikstaart. Dat was ook te zien in de losse waarnemingen die via www.waarneming.nl werden doorgegeven. In de grafiek 
is het aantal locaties aangegeven waar in de maand december minimaal 1 Grote Gele Kwikstaart aanwezig was. Net als de 
IJsvogel is de Grote Gele Kwikstaart gevoelig voor vorst in de winter. Beiden lieten na de winter van 2015-16 een flinke 
terugval zien. Maar van de klap die de IJsvogel kreeg in de winter van 2017-2018 is bij de Grote Gele Kwikstaart niks te 
zien. De vorst kwam toen laat, in maart. In zachte winters, wat 2017-2018 tot februari-maart ook was, vertrekken Grote 
Gele Kwikstaarten al vroeg uit hun wintergebieden. Grote Gele Kwikstaarten zijn waarschijnlijk trouw aan hun 
wintergebieden (één ringvangst die daarop duidt) en zijn het de vaste vogels die het volgende jaar terug komen. ‘Onze’ 
Grote Gele Kwikstaarten zijn door tijdig te vertrekken mogelijk beter door de late vorstinval heen gekomen dan de 
IJsvogels.  
 
Interessant is dat de opgaande lijn van de wintervogels ook zichtbaar is in de trektellingen op de Puinhoop. Ook daar is het 
effect van winters met ijs te zien. Sinds 2017 zit hier, net als bij de overwinterende vogels, het aantal weer in de lift. Dit 
duidt er op dat de overtrekkende Grote Gele Kwikstaarten over de Puinhoop en de overwinteraars in ons 
waarnemingsgebied dezelfde oorsprong hebben. Dat zijn niet de broedgebieden in Oost- en Zuid-Nederland. De Grote Gele 
Kwikstaart is daar vooral een standvogel en de aantallen vallen in het niet bij het aantal doortrekkers en overwinteraars. 
Deze komen van elders: Zuid-Scandinavië en in mindere mate de zuidelijke Oostzeekust tot Polen. Terugmeldingen van 
geringde vogels laten dit zien. In Noorwegen en Zweden is de Grote Gele Kwikstaart zich aan het uitbreiden en trekt verder 
op naar het noorden. Dit is onderdeel van de lange termijn uitbreiding die in Europa aan de gang is.  
De soort heeft zich vanuit de Midden-Europese berggebieden verspreid naar het noordwesten. Ons land werd eind 19e eeuw 
bereikt. In Scandinavië gaat deze uitbreiding nog steeds door. Zo zien we ook bij ons in de winter steeds meer Grote Gele 
Kwikstaarten. 
 Al sinds eind jaren negentig is er een opgaande lijn. Af en toe zorgen winters met ijs even voor een terugval maar zet de 
toename daarna weer door. Met de zachte winter van 2019/2020 kunnen we volgende herfst en winter weer veel Grote Gele 
Kwikstaarten verwachten. 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 1: aantal locaties met overwinterende Grote Gele Kwikstaarten in december en het aantal overtrekkende Grote Gele 
Kwikstaarten over de Puinhoop (per uur). 
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In het oosten van het land vonden eind 
september/ begin oktober grote verplaatsingen 
van Gaaien plaats. In langgerekte, zwijgzame 
groepen vloog daar Gaai na Gaai langs. Op 
trektelpost Blauwe Kamer bij Rhenen 
passeerden op 22 september bijvoorbeeld 2063 
Gaaien. Rond Noordwijk merkten we relatief 
weinig van beweging onder de Gaaien. Groepen 
van enige betekenis vlogen langs op 3, 5 en 7 
oktober, respectievelijk 29, 41 en 20 vogels 
groot. Op 5 oktober vlogen er in totaal 186 over 
de Puinhoop. Dit was nog steeds een fractie van 
de verplaatsingen in het oosten van het land. 
Dat een Gaaieninvasie een plaatselijk 
verschijnsel kan zijn werd al opgemerkt door 
Jan Verwey. Op 29 september 1919 zag hij 320 
Gaaien over Noordwijk vliegen. In het 
daaropvolgende invasiejaar 1925 vlogen er veel 
Gaaien in de duinstreek maar gebeurde er weinig in het oosten van het land. Ook had hij al scherp in de gaten dat de trek 
tamelijk ‘onbestemd’ is qua richting en er weinig verband was tussen het optreden van pieken in andere delen van Europa. 
Dat bleek ook afgelopen jaar het geval. Op verschillende plekken in Europa kwamen tegelijkertijd Gaaien in beweging, 
maar zwierven niet ver weg uit hun herkomstgebied. Het was dus niet zo dat we overspoeld werden door Gaaien die ver in 
Oost-Europa hun reis waren begonnen. Ze kwamen van dichtbij. Het gaat bij deze bewegingen om jonge Gaaien die 
vanwege voedselgebrek in bossen massaal gaan rondzwerven. In Noordwijk zagen we zowel vogels naar het zuidwesten als 
het noorden vliegen. Als de jonge vogels op hun zwerftocht in ongunstige gebieden als de open kuststreek terecht komen, 
dan zit er niks anders op om weer om te keren, op zoek naar een bos waar ze hun eerste winter kunnen overleven. 
Interessant is dat Gerard Brouwer, vogelvriend van Jan Verwey, deze verklaring in 1919 al in Ardea geopperd had. Uit de 
jaarlijkse PTT (Punt Transect) tellingen, blijkt dat na een invasie Nederland er zo’n 30-40.000 Gaaien bij krijgt in de winter. 
Ook de LiveAtlas laat duidelijk grotere aantallen zien dan anders. Omdat bossen bij ons dungezaaid zijn, is waarschijnlijk 
maar een klein deel daarvan in ons waarnemingsgebied terechtgekomen. 
 
 

 
Op 3 oktober vloog een Kleinste 
Jager over de zeereep van de 
Coepelduynen (GT). Voor de 
zeetrekhut zwom op 23 oktober 
een Parelduiker (JD) en op 24 
oktober 5 Alken (JD). Aan het 
eind van de maand liep het 
aantal Alk/Zeekoeten flink op 
met een maximum van 346 op 
30 oktober (JD HV). Op 24 
oktober trok ook een groep van 
27 Pijlstaarten langs (JD). 
Kleine Jagers waren weer wat 
prominenter aanwezig dan 
eerder dit jaar, met 5 langs de 
zeetrekhut op 1 oktober (HV) en 
3 op 10, 12 en 14 oktober (JD) 
en enkelingen op andere dagen. 
Op 1 oktober vlogen ook 2 
Grote Jagers langs (HV), 
gevolgd door af en toe 1 of 2 

oktober 
Oktober was het een komen en gaan van storingen. Na een aantal koudere dagen met wind uit het noorden zat de wind 
een groot deel van de maand in de zuidwesthoek. Vaak woei het stevig, met tot windkracht 5, maar een herfststorm bleef 
uit. Aan het eind van de maand kwamen we in een oostelijke stroming en volgden koude nachten waar de temperatuur 
voor het eerst in de buurt van het vriespunt kwam. 

Gaai Warmonderbos – foto: Gab de Croock

Bruine Boszanger – 20 oktober 2019 Klei-Oost Noordwijk © Arnold Meijer 
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later in de maand. Een groep van 8 Middelste Jagers vloog op 10 oktober over zee langs de Puinhoop (GT, RR). Een Rosse 
Grutto met een kleurring uit Polen liep op 5 oktober op het strand van de AWD (MK). Op 7 oktober waren er 4 Pontische 
Meeuwen met kleurringen aanwezig op het strand van de Coepelduynen, 3 uit Duitsland en 1 uit Polen (AM). Er verbleven 
weinig meeuwen op strand, met als uitschieter 191 Grote Mantelmeeuwen op 17 oktober tussen Noordwijk en de 
provinciegrens. Op 23 oktober vloog een Wilde Zwaan over Sollasi (RJ).  
 
T/m 20 oktober werden er vrijwel 
dagelijks Bladkoningen gezien, met de 
meeste van 5 t/m 7 oktober, met een 
maximum van 7 verschillende locaties op 
één dag. Op 14 oktober was een Humes 
Bladkoning aanwezig in de 
binnenduinrand van het Langeveld (PN). 
Arnold Meijer ontdekte op 20 oktober in 
een rietoever in Klei-Oost een Bruine 
Boszanger (AMe). Late doortrekkende 
zangers waren een Tuinfluiter op 3 
oktober in de Noordduinen (CZ) en een 
Kleine Karekiet op 7 oktober in de 
Coepelduynen (BB). Op onder water gezet 
bollenland in de Zwetterpolder waren op 5 
oktober nog 3 Groenpootruiters en een 
Oeverloper aanwezig (HV). Het 
droogvallen van het perceel trok een groep 
van 87 Witte Kwikstaarten en 2 
Rouwkwikstaarten aan (HV). Op 26 
oktober was hier een Kleine Zilverreiger 
aanwezig (CK). Zowel in de Bronsgeest 
als in de Elsgeesterpolder liep een grote 
groep Patrijzen, waarbij op de laatste locatie er op 23 oktober er in totaal zelfs 23 werden geteld (MD). 
 
Op de Puinhoop waren Zanglijsters prominent aanwezig tijdens de Eurobirdwatch op 5 oktober en piekten de volgende dag 
met 3080 vogels (RR ea). De doortrek van de Vink piekte op 13 oktober, met 56.000 vogels (RR ea). Op 30 oktober was het 
opnieuw spectaculair met lijsters en vlogen er 72.000 Kramsvogels op de Puinhoop (RR ea). Dit was ook de beste dag voor 
roofvogels met 26 Sperwers en 2 Blauwe Kiekendieven (RR e.a.). Maar het meest opvallend was een grote influx van de 
Sijs, die de hele maand in grote, dichte groepen overtrok. Het maximum was op de regenachtige dag van 6 oktober met 
7500 Sijzen (RR e.a.). De invasie van de Gaai die in het oosten van het land plaatsvond bereikte van 5 tot 7 oktober ook het 
westen. Op 5 oktober vlogen er 186 over Puinhoop (RR e.a.). Ook Pimpelmezen waren op drift, met een maximum van 67 
op 5 oktober (RR e.a.). Grote Gele Kwikstaarten waren goed vertegenwoordigd met een maximum van 63 overtrekkend 
op 13 oktober (RR e.a.). In de massa passeerden ook enkele zeldzame soorten zoals 2 Strandleeuweriken op 2 oktober, een 

Grote Pieper op 6 oktober, een Buidelmees op 14 
oktober, een Siberische Boompieper op 16 oktober, 
een Zomertortel op 17 oktober, een Europese 
Kanarie op 14 en 28 oktober en op 14 en 30 oktober 
een IJsgors (RR e.a.). Op 31 oktober trok een 
Klapekster over (RR e.a.). Op 23 oktober vlogen 2 
Raven over de Puinhoop (RR e.a.), een teken van dat 
deze zich steeds ruimer verspreiden over de 
duinstreek. Ter plekke op de Puinhoop was een grote 
groep Groenlingen (maximaal 71) en Kneuen 
(maximaal 87) aanwezig (LK). Deze laatste groep 
bleef de hele winter in de Coepelduynen aanwezig. Op 
7, 8 en 19 oktober verbleef er een Velduil in de 
Coepelduynen (WL e.a.). Op minimaal 7 plekken in 
ons waarnemingsgebied bivakkeerde een IJsvogel. Op 
24 oktober vloog een Roodkeelpieper over het 
Langeveld (RG). De 2 Boomklevers die op 3 oktober 
opdoken in Rijnsoever hadden zich ver buiten de 
bekende locaties gewaagd (PP). 
 

 
 

Kramsvogel – 31 oktober Katwijk aan Zee - De Puinhoop © René van Rossum 

Klapekster – 31 oktober 2019 Katwijk aan Zee - De Puinhoop  
© René van Rossum 
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Op 5 oktober liep er een Boommarter door de 
Coepelduynen (JS). Tussen 20 en 23 oktober trokken 
er meerdere Rosse Vleermuizen over naar zuid, met 
o.a. één over Rijnsoever Katwijk op 22 oktober (JV). 
T/m 15 oktober waren er Zwervende Heidelibellen 
aanwezig op het terrein van de St Bavo (JW e.a.). 
Oranje Luzernevlinders vlogen nog een groot deel 
van de maand met de laatste op 23 oktober in de 
Coepelduynen (AD).  
 

 
 
Op 3 november vlogen er 2 Kraanvogels over de AWD bij 
De Zilk (SW). Op 21 en 24 november liepen er 4 
Casarca’s bij de Zilkerduinweg (MM e.a.). Op 17 
november was een Fazant man aanwezig in de 
Noordzijderpolder langs de Duinweg (RJ). Op 8 en 14 
november zat er een Humes Bladkoning bij het 
Staatsbosbeheer kantoor in de Noordduinen (JHa CZ). 
Over de AWD vloog op 10 november een Pestvogel (MK). 
Bij het Pindabergje in de AWD was een Baardman 
aanwezig (MK). Vanaf 10 november verbleef er in de 
Westhoek en de Wouwen een Klapekster (BB e.a.). Ook 
de rest van de maand en in december werd (vermoedelijk) 
deze vogel in de zuidelijke AWD waargenomen. Op 17 
november trok een Klapekster door de zeereep van de 
boulevard (BW). 
 
Voor de zeetrekhut zwommen op 2 november 4 Grote 
Zee-eenden (JD). Op 5 en op 24 november vloog een 
Kleine Alk langs (HV JD). Op 8 november passeerden 115 
Jan-van-Genten (JD). De laatste 3 Grote Sterns van het 
seizoen vloog op 14 november langs (JD). Op 29 
november bracht een wandelaar een dode Kleine Alk bij 
het kantoor van Staatsbosbeheer (JHa). Vanaf het begin 
van de maand begonnen flinke aantallen Roodkeelduikers 
te arriveren, met een maximum van 202 op 11 november 
(JD). Van 10 t/m 20 november verbleef er een Rosse 
Grutto in volledig zomerkleed bij de Uitwatering en 
Binnenwatering Katwijk (RR, AM). Op 14 november zat 
er een groepje van 5 Sneeuwgorzen bij de Uitwatering 
(HO). 
Op 8 november vloog de laatste Beflijster van het seizoen 
over de Puinhoop (RR). Die dag was er ook een late 
Tapuit aanwezig in de Coepelduynen (HV RR). Deze had 
een misvormde snavel. Op 1, 5 en 10 november vloog er een IJsgors over de Puinhoop (RR e.a.). Op 11 november vloog 
een Velduil uit zee over de Puinhoop (RR). Op 20 november vloog nog een Boerenzwaluw over de Puinhoop (RR e.a.). Op 
26 november tot het einde van de maand verbleef er een late Boerenzwaluw in het Langeveld (RG). Op 17 november waren 
er een Smelleken en een Blauwe Kiekendief aan het jagen in de Coepelduynen (AMe). Ook vloog er een Smelleken over 
Sancta Maria. Een groep van 50 Witte Kwikstaarten verbleef op 9 november in De Klei (WB). Een groot deel van de 
groep bleef ook de dagen daarna nog aanwezig.  
 
Tot begin november vlogen er Atalanta’s, met op 3 november nog één in de Coepelduynen (CZ). 

november 
In november viel er opnieuw veel regen. Na een eerste week met zacht weer door een zuidwestelijke stroming volgde een 
relatief koude periode. Vanaf de 19e kwamen we in een oostelijke stroming en volgden de koudste nachten van de maand. 
Aan het eind van de maand draaide de wind naar noord. Ook nu was er vaak veel wind, zonder dat het echt stormachtig 
werd. 

Rosse Grutto -(adult zomerkleed) 14 november 2019 Katwijk aan Zee - 
strand © René van Rossum 

Rosse Vleermuis 23 oktober 2019 Amsterdamse 
Waterleidingduinen - De Zilk © Ton Hogenes 
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De Boerenzwaluw was t/m 6 december nog aanwezig in de 
Noordzijderpolder, een uitzonderlijk late waarneming (RG). Op 7 
en op 8 december zwom er een Zwarte Zeekoet in zomerkleed 
voor de zeetrekhut (JD PS RG). Verder waren er 10 Grote Zee-
eenden aanwezig (PS). Ook vloog er een Noordse Stormvogel 
langs op 7 december (JD) en een Rosse Franjepoot op 8 
december (HV). Op 7 en op 27 december passeerde een 
Parelduiker (JD) en op 11 december een Roodhalsfuut (JD).  
 
Vanwege het zachte weer was er vermoedelijk geen aanleiding 
voor het paar Ooievaars om te vertrekken. De hele maand bleven 
er 2 aanwezig in de omgeving van De Klei en Polder Hoogeweg 
(KV e.a.). Op 6 plekken bivakkeerde een IJsvogel. 
Overwinterende Witte Kwikstaarten zijn in ons 
waarnemingsgebied een normaal verschijnsel geworden. Dit jaar 
waren er ongekend veel. Groepjes tot 7 vogels foerageerden in De 
Klei (AM PS) en in de Elsgeesterpolder (JW). In Oud-
Leeuwenhorst zat er op 16 december een groep van maar liefst 41, 
met daartussen minimaal 2 Rouwkwikstaarten (JD). 
Overwinterende Zwarte Roodstaarten (respectievelijk 2 en 1) 
zaten op 11 december in de Coepelduynen (HV) en op 15 
december in Noordwijkerhout (FS). Op 25 december zat een man 
Roodborsttapuit bij de Achterweg (CZ) en een man Zwartkop in 
Noordwijk-Binnen (WBo). Op 8 plekken verspreid over het 
waarnemingsgebied liet zich een overwinterende Tjiftjaf zien (CZ 
e.a.). Op maar één plek was een wintergroepje van Ringmussen 
aanwezig: 5 in de Noordwijkerhoutse Geest op 8 december (GS). 
Een groep van 82 Kneuen verbleef in de Coepelduynen (ML e.a.). 
Een groep van 30 zat op 31 december in de Zilkerpolder (PS). Een 
grote groep van 65 Boomleeuweriken verbleef op 22 december in 
het Vinkeveld (PS). Op het St Bavo terrein doken op 26 december 
3 Europese Kanaries op die hier bleven overwinteren (MW).  Op 
11 december zat er een Bokje bij de Oosterduinse Sloten (RG). Op 

26 december was een Kerkuil in de 
vroege ochtendschemer aan het jagen 
bij de Binnenwatering (PS). De 4 
Casarca’s waren 28 en 29 december 
nog steeds aanwezig langs de 
Zilkerduinweg (PN). De groep Grote 
Canadese Ganzen telde hier 285 
vogels op 28 december (PN). Op 31 
december vloog een Zeearend over 
Rijnsoever Katwijk (MD PD). 
 
Op 30 december zat een Atalanta te 
zonnen in de AWD in Sasbergen (GM). 
In deze zachte decembermaand was dit 
de eerste winterwaarneming ooit. 
 

december 
December was een zachte maand en eindigde in de toptien van zachte decembermaanden sinds 1901. De eerste week was 
het rustig weer en met weinig wind was het grijs en mistig. Daarna volgden de storingen vanuit het zuidwesten elkaar op. 
Ook nu woei het weer stevig op veel dagen, maar zonder uitschieters. Het jaar eindigde onder invloed van vuurwerk met 
een dichte mist. 

Europese Kanarie 31 december 2019 Noordwijkerhout – 
 Sint Bavo © Kees van den Dungen 

 

Atalanta - (imago) 30 december 2019 Amsterdamse Waterleidingduinen – Sasbergen 
 © Gerard en Marijk 
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Waarnemers 
AM Annelies Marijnis HS Hans van Stijn MM Marco Meeuwisse 

AD Anne Marie van Dam HV Hein Verkade MW Maarten Wielstra 

AMe Arnold Meijer LK Lisette van der Krogt PD Peter van Duijn 

BB Bas van der Burg JD Jelle van Dijk PN Pim de Nobel 

BW Benjamin van de Water JHa Joël Haasnoot PP Piet van der Panne 

CZ Casper Zuyderduyn JS Joost van der Sluijs PS Peter Spierenburg 

CK Carel Kemper JV Joas de Vreugd RJ Rob Jansson 

FS Frank-Peter Scheenstra JW Jan Wierda RG Reinder Genuït 

GM Gerard en Marijk KV Koene Vegter RR René van Rossum 

GS Gijs Smit MC Marc Kolkman SW Sjaak Weijers 

GT Gijsbert Twigt MD Menno van Duijn WBo Wijndeldt Boelema 

HO Hans Overduin ML Maarten Langbroek WL Wim Langbroek 

bron: www.waarneming.nl 

Slechtvalk - (eerste kalenderjaar) : 23 december 2019 Voorhout - Elsgeesterpolder © René van Rossum 
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De vereniging is op verschillende terreinen actief, uiteenlopend 
van vogeltellingen tot het organiseren van educatieve activiteiten. 
In verschillende werkgroepen en commissies zijn leden van de 
vereniging hiermee aan de slag. Wilt u binnen één van de 
werkgroepen of commissies actief worden laat dat dan weten! Op 
deze pagina vindt u een overzicht van contactpersonen. Zij 
kunnen u meer vertellen over de activiteiten en op welke manier 
u hier aan mee kunt werken. 
 

De jeugdnatuurclub organiseert excursies en activiteiten in het 
Jan Verwey Natuurcentrum speciaal gericht op de schooljeugd 
van 6 – 12 jaar. Contactpersoon: Annet de Willigen 
tel: 0252-221760 E-mail:  jeugdnatuurclub@strandloper.nl 

Er worden regelmatig excursies georganiseerd. De bestemming 
kan de omgeving van Noordwijk zijn, maar ook natuurgebieden 
elders in Nederland of zelfs het buitenland. Excursies worden 
aangekondigd in de agenda op de website. Hier wordt voor elke 
excursie aangegeven bij wie u zich kunt aanmelden. 
Contactpersoon: Jos Zonneveld 
tel:(na 18.00uur) 06-22017081 E-mail: excursies@strandloper.nl 

Contactpersoon: Gab de Croock en Jos Zonneveld (zie 
hierboven) 
Telefoon: 06-41462765 
E-mail: voorzitter@strandloper.nl
 

De vogelwerkgroep doet onderzoek naar de vogelstand rond 
Noordwijk. Er worden onder andere broedvogelinventarisaties, 
watervogel- en zeetrektellingen uitgevoerd. Voor beginnende 
vogelaars worden er cursussen georganiseerd. 
Contactpersonen: Hein Verkade Tel: 071-3618865 
E-mail: hein.verkade@hotmail.com 
  
Contactpersoon: Leo Schaap tel: 06-53626663 
E-mail: lhjschaap@gmail.com 

De paddenstoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal soorten 
paddenstoelen dat in Noordwijk en omgeving voorkomt. 
Contactpersoon:  Arie Dwarswaard 
Telefoon: 025-2233466 
E-mail: a.dwarswaard2@kpnplanet.nl 
 

(Samen met KNNV-afd. Leiden) 
De mossenwerkgroep houdt zich bezig met de mossen en 
korstmossen die rond Noordwijk te vinden zijn. 
Contactpersoon: Jeannette Teunissen. Telefoon 071-8886585, 
 E-mail: KNNVLeiden5@gmail.com 
 

Met het plaatsen van nestkasten hoopt de Kerkuilen Werkgroep 
de vestiging van Kerkuilen in de regio een steuntje in de rug te 
geven.  Contactpersoon: Mariska de Graaff 
Telefoon: 0252-211826; mobiel: 06-14905960 
E-mail: info@mariskadegraaff.nl site: www.mariskadegraaff.nl 
 

De vereniging verzamelt sinds 1969 waarnemingen van vogels. 
Meer recent zijn ook zoogdieren, vlinders en andere diersoorten 
in de belangstelling komen te staan. Waarnemingen kunnen 
onder meer via de website www.strandloper.nl doorgegeven 

worden. Ook kunt u contact opnemen via onderstaand e-mail 
adres. Contactpersoon: Peter Spierenburg 
Telefoon: 071-4035136 E-mail: 
waarnemingenarchief@strandloper.nl 
 

Het Jan Verwey Natuurcentrum biedt ruimte om scholen te 
ontvangen, lezingen te houden en educatie activiteiten te 
organiseren. Werkgroepen of verwante organisaties kunnen er 
vergaderingen houden en activiteiten organiseren. Ook is er een 
maandelijkse inloopochtend. 
E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl 
 

Voor het onderhoud van Jan Verwey Natuurcentrum wordt 
regelmatig beroep gedaan op klussers. 
Contactpersoon: Wim Plaatzer 
tel. 071-3618648 E-mail:wimplaatzer@hotmail.com 
 

De vereniging heeft een verzameling boeken op het gebied van 
vogels en natuur. Aan de basis van de verzameling staan de 
boeken die Jan Verwey aan de vereniging heeft nagelaten. 
Regelmatig worden er nieuwe boeken en naslagwerken 
aangekocht. Informatie over uitlenen: Marian Zijderveld 
Telefoon: 071-3612726 
 

De Educatie Werkgroep coördineert de educatieve activiteiten 
van de vereniging zoals het scholenbezoek, de jeugdexcursies, 
het Herfstnatuurspel en de informatievoorziening in het Jan 
Verwey Natuurcentrum.  
Contactpersoon: Annet de Willigen Tel: 0252-221760  
E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl 
 

Van september t/m november en van januari t/m maart wordt er 
elke laatste vrijdagavond van de maand in het Jan Verwey 
Natuurcentrum een lezing gehouden over uiteenlopende 
natuuronderwerpen. 
Contactpersonen: Sam van der Meij 
E-mail: lezingen@strandloper.nl 
 

De vereniging volgt de ontwikkelingen die invloed kunnen 
hebben op de natuur en het landschap in Noordwijk en omgeving. 
Zo nodig wordt door middel van bijvoorbeeld inspraakreacties 
actie ondernomen. Activiteiten worden gecoördineerd met 
verwante organisaties in het Milieuoverleg Duin- en 
Bollenstreek. 
Contactpersoon: Robert Sluijs Telefoon: : 06-47114354 
E-mail: penningmeester@strandloper.nl 
 

Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt viermaal per jaar. 
De website geeft een actueel overzicht van wat er gebeurt in de 
vereniging. 
Contactpersoon: Kees Erkelens 
Telefoon: 071-3614143 E-mail: redactie@strandloper.nl 

Contactpersoon: Franciska Faber  
E-mail: franciska.faber@kpnmail.nl 
 

Aanmelden nieuwe leden: 
Robert Sluijs 
Telefoon: 06-47114354 E-mail: penningmeester@strandloper.nl
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...zowel particulier als zakelijk

Multicopy Noordwijk
De Scheysloot 3, 2201 GN Noordwijk

T 071 408 10 03

E noordwijk@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/noordwijk

Multicopy Rijswijk
Visseringlaan 20A, 2288 ER Rijswijk

T 070 399 65 65

E rijswijk@multicopy.nl

I www.multicopy.nl/rijswijk

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

www.beddenspecialist.nl/verkade



HEERLIJK 
UITWAAIEN 
AAN DE KUST
Natuur bij u in de buurt

Ò WWW.ZUIDHOLLANDSLANDSCHAP.NL

Steun natuur en landschap:

BESCHERM DE DUINEN

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

WWW.DUINBEHOUD.NL

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

WWW.DUINBEHOUD.NL

BESCHERM

DE DUINEN

BESCHERM

DE DUINEN

website gepubli-
ceerd. Hier kunt u 
zich ook aanmel-
den als donateur 
en onder andere 
gratis een digitaal 
nummer van 
DUIN down-
loaden.

Stichting Duinbe-
houd geeft 4x per 
jaar het maga-
zine DUIN uit, 
met foto’s, artike- 
len en wetens- 
waardigheden 
over de duinen. 
Actuele duinbe-
richten worden 
regelmatig op de

BESCHERM DE DUINEN

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

WWW.DUINBEHOUD.NL

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

WWW.DUINBEHOUD.NL

BESCHERM

DE DUINEN

BESCHERM

DE DUINEN

website gepubli-
ceerd. Hier kunt u 
zich ook aanmel-
den als donateur 
en onder andere 
gratis een digitaal 
nummer van 
DUIN down-
loaden.

Stichting Duinbe-
houd geeft 4x per 
jaar het maga-
zine DUIN uit, 
met foto’s, artike- 
len en wetens- 
waardigheden 
over de duinen. 
Actuele duinbe-
richten worden 
regelmatig op de

BESCHERM DE DUINEN

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

WWW.DUINBEHOUD.NL

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

WWW.DUINBEHOUD.NL

BESCHERM

DE DUINEN

BESCHERM

DE DUINEN

website gepubli-
ceerd. Hier kunt u 
zich ook aanmel-
den als donateur 
en onder andere 
gratis een digitaal 
nummer van 
DUIN down-
loaden.

Stichting Duinbe-
houd geeft 4x per 
jaar het maga-
zine DUIN uit, 
met foto’s, artike- 
len en wetens- 
waardigheden 
over de duinen. 
Actuele duinbe-
richten worden 
regelmatig op de

Retouradres: 
Secretariaat VNVN
Van Struykstraat 27
2203 HC Noordwijk

Jouw foto’s professioneel afgedrukt
op elk materiaal of formaat,
daar word je blij van!
Maar ook voor uw pasfoto, inlijsten, foto- en filmcamera, verrekijker, 
fotograaf, fotostudio dus eigenlijk voor alles wat met fotografie
te maken heeft bent u bij ons aan het juiste adres!

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


