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Het Jan Verwey Natuurcentrum is gevestigd in de bibliotheek van Noordwijk, Zilverschoon 20, 2201 SX 
Noordwijk. Onze uitgebreide natuurbibliotheek, die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe uitgaven, heeft hier 
ook een plaats gekregen. Informatie over de natuur in en rond Noordwijk wordt gegeven met behulp van 
informatiepanelen en informatieve stands.  
Voor groepsbezoek (schoolklassen en dergelijke) is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: 
janverweycentrum@strandloper.nl 
Het Natuurcentrum is verder geopend tijdens de inloopochtenden op iedere eerste zaterdag van de maand tussen 
10.00 en 12.00 uur. Zie hiervoor ook de activiteitenagenda. 
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Foto: Mariska de Graaff 
 
Sinds 1990 broedt de Slechtvalk jaarlijks in ons land. Het aantal broedparen 
bedraagt inmiddels zo’n 150. Vrijwel alle paartjes maken gebruik van grote 
nestkasten in hoge gebouwen. Sinds januari van dit jaar kan de Slechtvalk ook 
gebruik maken van een kast in de toren van congrescentrum Leeuwenhorst. 
Dit heeft inmiddels geleid tot een broedgeval.  
Slechtvalken jagen vooral op vogels zoals duiven, eenden en steltlopers. 
Vanuit een hoge zitplaats of vanuit de lucht stort de Slechtvalk zich met hoge 
snelheid op zijn prooi. Vanwege het sterk afgenomen aantal Houtduiven op de 
Veluwe komt de Slechtvalk daar niet meer voor, maar in de grote steden 
zorgen stadsduiven voor een ruim voedselaanbod waardoor daar wel gebroed 
kan worden 
In de winter neemt het aantal Slechtvalken toe door trekkers uit Scandinavië. 
Deze vogels zoeken vooral open gebieden op zoals de Elsgeesterpolder en 
Polder Hoogeweg.  In Zuid-Europa gedraagt de Slechtvalk zich als standvogel 
die in de winter waterrijke gebieden opzoekt. Zo wist Mariska in september 
2018 een Slechtvalk in de Spaanse Ebro Delta te fotograferen. 
Slechtvalken zijn zeer gevoelig voor persistente bestrijdingsmiddelen als 
DDT. In de jaren zestig verdween deze soort uit grote delen van Europa door 
het eten van duiven die ‘besmet’ graan hadden gegeten. Het landbouwgif 
hoopte zich in de valken op wat onvruchtbaarheid tot gevolg had. Na het 
verbieden van deze ‘gewasbeschermingsmiddelen’ trad langzaam herstel van 
de populatie op. Dankzij de activiteiten van de Werkgroep Slechtvalk die veel 
nestkasten plaatste, kunnen we deze prachtige valk nu op veel plaatsen in ons 
land bewonderen. 
Jelle van Dijk
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Het is al jaren niet meer de gewoonte dat de voorzitter een 
openingswoord in de Strandloper schrijft. 
Maar ja, wat is gewoon in deze tijd? Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie werden bij de presentatie voornemens 
getoond, welke dit jaar verwezenlijkt zouden gaan worden. 
Leuke projecten, lezingen en excursies passeerden de 
revue. Enkele van deze voornemens en projecten zijn in 
het begin van het jaar wel uitgekomen en gerealiseerd, 
totdat eind februari, begin maart een mysterieus en 
dodelijk virus de wereld en dus ook Nederland veroverde, 
waardoor het leven een totaal andere wending kreeg. 
 
Een “intelligente lockdown” werd ingevoerd en een groot 
deel van ons sociale leven werd aan banden gelegd. 
Excursies, lezingen, inloopochtenden en de 
jaarvergadering werden gecancelled. De zeetrekcursus 
werd halverwege afgebroken. De vogelcursus van Dineke 
ging in het geheel niet door. 
Het onderkomen voor de waddenexcursie was al 
besproken; deze gaat niet door. Hoe wil je een 
anderhalvemetermaatschappij in één onderkomen met 
gezamenlijke slaapplaatsen realiseren? De vogelreis naar 
Georgië is ook niet doorgegaan.  
Maar gelukkig hebben we nog een ruime 
bewegingsvrijheid. Deze dagen moet ik denken aan mijn 
overleden moeder die tijdens de slag om de Schelde in 
WOII zes weken in een schuilkelder heeft door moeten 
brengen. Dan hebben wij het nu zo slecht nog niet.  
Gelukkig zijn er ook enkele projecten wel gerealiseerd. 
Zoals het plaatsen van de Slechtvalkenkast op de 
Leeuwenhorsttoren, het plaatsen van Tapuitenkasten in de 
AW- en Coepelduinen. 
De BMP-tellingen gaan gewoon door, met inachtneming 
van de SOVON-richtlijnen.  De Gele Kwikstaarten 
broeden in het bollenland. De Boerenzwaluwen zijn aan 
het nesten bouwen of hebben al eieren gelegd. Wat dat 
betreft hebben we een hobby die we, zij het met wat 
beperkingen, volop kunnen beleven. 
De natuur is dit jaar op zijn mooist met blauwe luchten 
zonder vliegtuigstrepen. Je hoort de vogels zingen zonder 
het geraas van auto’s. 
Wat zal de toekomst ons brengen? Wij weten het niet. Het 
bestuur van de Vereniging volgt de richtlijnen van het 
RIVM en het kabinet. Dat wil zeggen dat tot 1 september 
alle activiteiten van de vereniging stilliggen. Zodra er 
nieuwe ontwikkelingen zijn, houden wij u op de hoogte via 
onze website. 
Blijf gezond. 
Namens het bestuur, Gab de Croock 
 

Vrijdag 7 februari bezocht de Jeugdnatuurclub 
sterrenwacht Foucault in De Zilk van de familie Van 
Straalen. Het was een prachtige heldere avond en de 
planeet Venus was door iedereen te bewonderen. Binnen 
werd een uitleg gegeven over het planetarium. Daarna 
werd het onderste gedeelte van de volle maan bekeken. De 

Grote Beer, de Poolster en het sterrenbeeld Orion waren 
ook te zien. In Orion staat de rode reus Betelgeuze die de 
laatste tijd wat zwakker is geworden. Dit betekent dat de 

ster aan het eind van zijn leven is gekomen en zou kunnen 
exploderen tussen nu en 10000 jaar. Het was een leerzame 
avond voor de kinderen en de volwassenen. 
 

In maart werd Dineke Kistermaker geinterviewd door de 
omroep Bollenstreek. Zij vertelde enthousiast over de 
cursus Vogelgeluiden die in april 2020 zou plaatsvinden. 
Zij geeft deze cursussen al een jaar of tien met veel succes. 
Heaas ging dit voorjaar de cursus niet door door de 
coronamaatregelen.  
 

Er is 1 theorieavond geweest en de cursisten hebben ook 
een praktijkochtend kunnen meemaken in de nieuwe 
zeetrekhut. Vanwege het feit dat wij 1,5 meter afstand 
moeten houden van elkaar door de coronacrises en dat in 
de zeetrekhut niet mogelijk is, is de rest van de cursus 
geannuleerd. 
 

In februari waren er plannen met auto’s over het strand te 
rijden om de coureurs naar Zandvoort en terug te brengen, 

Sterrenwacht Foucault -  foto: Henny van Straalen 
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dwars door Strandreservaat Noordvoort. Daar is vanuit 
Natuurorganisaties, Politieke Partijen en andere 
belanghebbenden veel bezwaar tegen gemaakt. Alle 
nieuwsmedia besteedden er aandacht aan. Een petitie werd 
meer dan 50.000 keer ondertekend, zeker nadat Arjan 
Lubach er op TV uitgebreid op in ging. De gemeenteraad 
van Noordwijk stemde in met een ontheffing. Zandvoort 
deed dat onder voorwaarden. De maatschappelijke 
verontwaardiging leidde tot veel protest en tot plannen om 
een blokkade te vormen om de F1-teams op het strand de 
doorgang te belemmeren. Zelfs de Engelse krant The 
Guardian schreef erover. Op 2 maart kwam het bericht dat 
de F1-teams geen gebruik wilden maken van de 
vergunning om over het strand te rijden. De Stichting 
Duinbehoud en onze vereniging hebben alsnog een 
bezwaarschrift ingediend tegen de verleende ontheffing. 
Dit bezwaarschrift is ingetrokken nadat de ontheffing was 
ingetrokken. Alle commotie heeft er wel toe geleid dat 
strandreservaat Noordvoort landelijke bekendheid heeft 
gekregen. Het heeft ook duidelijk gemaakt dat de status 
van het reservaat beter beschermd moet worden door 
passende regelgeving. Er wordt gewerkt aan een nieuwe 
APV (Algemene plaatselijke verordening), waar onze 
vereniging in participeert.  
  

Vrijdag 28 februari gaf Pieter van Breugel een lezing over 
wilde bijen. Ondanks de voorjaarsvakantie waren er ruim 
40 belangstellenden voor de bij. Van het begin tot het eind 
hebben we geboeid en geamuseerd geluisterd naar de 
onuitputtelijke bron van kennis over de bij. Hebt u wel 
eens gehoord van de Tronkenbij of het Zilveren Fluitje? 
En de Heizijdebij?  Van al de met fantastische foto’s 
geïllustreerde, behandelde soorten wist Pieter met zijn 
gemoedelijke Brabantse accent op vaak humoristische 
wijze bijzonderheden te vertellen. Bijen en hommels horen 
bij de vliesvleugeligen, waartoe ook de mieren en wespen 
behoren. De bij en de hommel zijn geëvolueerd uit de 
wesp. 

De honingbij wordt beschouwd als vee. Honingproductie 
neemt grote vormen aan. Net als bij koeien (of niet 
inheemse damherten bijvoorbeeld) gaat dit, als er te veel 
van zijn, ten koste van de natuur ter plekke; bij de 
honingbij ten koste van de wilde bij. Pieter toonde een foto 
uit Roemenië van een aantal trucks met opleggers, gevuld 
met duizenden bijenkasten. De bijen verzamelen de honing 
in de omliggende landerijen en natuurgebieden in zulke 
grote hoeveelheden dat er voor de wilde bij en andere 
honing- en stuifmeelverzamelaars niets overblijft. Ook in 
Nederland plaatsen imkers hun kasten in natuurgebieden, 
zoals de hei, waardoor de wilde bij snel achteruit gaat. 
Beheerders van natuurgebieden proberen 
de imkers uit de gebieden te weren. Als 
dat lukt, want het is wel hun inkomen. 
Volgens Pieter zijn de meeste imkers 
echter hobbyisten en zijn er maar enkele 
professionele imkers. 
Pieter heeft in 2019 een Basisgids Wilde 
Bijen uitgegeven bij KNNV. Kijk op 
www.knnvuitgeverij.nl . ISBN 978 90 
5011 6848. 

 
Op 25 maart zou de feestelijke opening van Nieuw 
Leeuwenhorst plaatsvinden. Wegens coronamaatregelen is 
dit uitgesteld. Het nieuwe kijkscherm is geplaatst en er is 
een informatiebord over de vogels waaraan onze 
vereniging heeft bijgedragen met teksten en foto's. 

“Na controle van de bankafschriften blijkt dat een groot 
aantal leden de jaarlijkse contributie nog niet heeft 
voldaan. De contributie voor 2020 bedraagt minimaal € 
10 per jaar per lid. Een hogere bijdrage is uiteraard zeer 
welkom. De contributie kan overgemaakt worden op 
rekeningnummer NL39INGB0002573795 tnv Vereniging 
voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk onder 
vermelding van Contributie 2020.” 

Het nieuwe kijkscherm – foto: Hein Verkade 
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Vanwege de Corona maatregelen konden en kunnen 
helaas een groot aantal activiteten niet doorgaan. 
 

De inloopochtenden vervallen in ieder geval tot september 
2020. 
 

Door de Corona maatregelen is de Algemene 
ledenvergadering van vrijdag 27 maart niet doorgegaan. 
 

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 driemaal 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. 
 
Helaas kon de Bosexcursie van 18 april niet doorgaan. 
Ook de geplande Slootjesexcursie op 13 juni of 4 juli gaat 
niet door.  
 

Zaterdag 5 september tijd: 10.00 – 11.30 uur 
Verzamelplaats: Kon. Astridboulevard strandafrit 5 
Ga mee op zoek naar zeediertjes: garnalen, visjes, 
heremietkreeftjes enz. De bedoeling is dat jullie een 
garnalennetje meenemen en zelf gaan vissen. We gaan ook 
gezamenlijk aan de slag met een kornet/sleepnet. Voor 
emmers en reservenetjes wordt gezorgd. 
 

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?  

 
Vogels in ‘t Weegje bij Gouda Zondag 22 maart 2020: 
vervallen. 
 
Wandeling landgoed Offem 17 april 2020: vervallen 
 
Zouweboezem Zaterdag 23 mei 2020: vervallen 
 
Planten op het Kennemerstrand Zaterdag 13 juni 2020: 
vervallen 
 
Hondsbossche Zeewering en Zwanenwater Zondag 12 
juli 2020: vervallen 
 
Duinwandeling Berkheide Zaterdag 22 augustus 2020: 
vervallen  
 
Waddenweekend Schiermonnikoog: Dit kan helaas ook 
geen doorgang vinden. 
 

 
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. 
 
Vogeltrek bij Katwijk Vrijdag 27 maart 2020: vervallen. 
Wij hopen van harte dat de lezingen in het najaar weer 
gewoon kunnen plaatsvinden. 
 
Vogelcursus: vervallen. 
                                                                                                            
Strandvondsten inloopochtend: vervallen 
 

 

Op zoek naar zeediertjes – foto: Annet de Willigen 
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Blog van Hein Verkade samengevat doorAnnelies Marijnis 
 
Het bleef lang stil op de website van onze vereniging. Niemand had iets te melden. We mochten ook niet naar buiten, alleen 
om noodzakelijke boodschappen te doen. Gelukkig heeft Hein Verkade in de afgelopen periode niet stil gezeten. In de vorm 
van “leuk klein nieuws” heeft hij regelmatig een verhaal op de website gezet. Hieronder een samenvatting van zijn 
berichten.  De foto’s zijn van Hein, George en Jelle. 
 
Op 5 maart zweefde een Rode Wouw over de boomtoppen 
naar het noorden. Overal waren opvallend veel Pimpelmezen 
maar ook Tjiftjaffen en Koolmezen te horen. Een eend met 
12 kuikens en een op insecten jagende Witte Kwikstaart 
werden ook waargenomen in de buurt van de 
Varkensboslaan. 
 
Ook werd het nieuwe vogelkijkscherm in Nieuw-
Leeuwenhorst bezocht. Er staan 4 informatieborden 
waaronder een met alle watervogels die je er kunt zien. Dat 
bord is helemaal door leden van onze vereniging 
samengesteld, zowel de tekst als de foto’s. Onderaan het bord 
worden wij daarvoor bedankt, met een verwijzing naar onze 
site. Zo wordt onze vereniging onder de aandacht gebracht. 
 
Begin april werd de schuur met de boerenzwaluwkolonie bij 
familie Wassenaar in Oud-Leeuwenhorst bezocht. Daar zijn 
vorig jaar Boerenzwaluwen voorzien van een kleurring. De 
eerste 5 Boerenzwaluwen vlogen al rond. De oude nesten 
zijn opnieuw voorzien van een nummer, zodat in de gaten kan worden gehouden welk paar in welk nest zijn jongen groot 
brengt. 12 april bleken al veel Boerenzwaluwen terug te zijn. Bijna alle vogels die 12 april rondvlogen, bleken kleurringen 
te hebben en zongen op de stang onder hun oude nest. Soms zat er een gekleurringde partner bij, maar dat vrouwtje had 
vorig jaar een andere man! Of dat vrouwtje nu bij haar nieuwe man blijft of dat zij haar man van vorig jaar weer opzoekt als 
hij nog leeft, dat zal blijken aan het eind van het seizoen. Door de kleurringen kan dit nu allemaal worden bijgehouden. Een 
tijdje later bleek dat een vrouwtje al een ei had gelegd in hetzelfde nest waar zij vorig jaar haar jongen had groot gebracht. 
 
 

 
De boerenzwaluwkolonie bij familie Wassenaar in Oud-Leeuwenhorst 

 
 

Informatiebord kijkscherm Nieuw-Leeuwenhorst 
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Dat Futen niet alleen vis eten bleek op 11 april bij een Fuut in het Schie. Hij hapte steeds in de lucht en bleek in de lucht 
insecten te vangen. Is weer eens wat anders dan een visje. In de vogelbijbel van Cramp staat dat Futen soms ongewervelden 
eten die bij uitzondering worden gevangen. 
 
 

Donderdag 16 april werden 4 herrie makende paartjes Nijlganzen gezien. Nijlganzen die broeden zijn opvallend stil. Een 
bewoond nest verraadt zich door plukken dons in de nabijheid. Zo heeft een paar een oud haviksnest in gebruik met veel 
dons op de nestrand en een ander paar broedt in een boomholte. De Havik heeft een ander nest gebouwd. Deze gebruikt ook 
dons maar veel minder dan de Nijlgans. 
 
In april ving Peter Spierenburg een bleke man Gele Kwikstaart en heeft deze geringd. Meestal zijn de mannetjes geler. Er 
werden ook twee mannetjes Engelse Kwikstaart gezien. De eerste vrouwtjes Gele Kwikstaart waren terug en waren bezig 
een geschikt plekje voor een nest te zoeken. Regenwulpen vlogen over, Grutto’s en Veldleeuweriken. 
 

 
Op het Lindenplein en in de Lindenhofstraat staan lindebomen. 
Sommige staan al vol in blad en andere zijn nog in wintertooi. Waarom 
is dit? Misschien komt dat doordat het Hollandse Linden zijn. Dat zijn 
hybriden van de Zomerlinde en de Winterlinde. Zomerlinden komen ongeveer 2 weken eerder in blad dan de Winterlinde. 
Zou de ene boom iets meer zomer- en de ander iets meer winterbloed hebben? Lindebomen hebben een grote symbolische 
waarde. Het is een heel oud vruchtbaarheidssymbool en na de kerstening gewijd aan Maria. 

Nest Nijlgans 
 

Nest Havik 
 

Een geringde Gele Kwikstaart 

Lindenplein Noordwijk 
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Eind april werden 2 jonge Bosuilen op landgoed Calorama 
gezien. In Calorama zitten ze nog redelijk veilig. In de AWD 
broeden ze ook, maar de jongen vallen daar meestal ten prooi 
aan de Havik. 
 

Zaterdag 18 april 2020 
 
Boomkruipers slapen graag aan gevels van gebouwen, daar 
zijn we inmiddels wel achter. Maar je bent benieuwd 
wanneer ze komen en gaan, dat zegt ook iets over de afstand 
die zij waarschijnlijk afleggen. Afgelopen winter sliepen er 
in totaal maximaal acht Boomkruipers op de drie 
verschillende locaties in Noordwijk die ik volg. Vanaf half 
maart verdwijnen zij geleidelijk, maar komen tot half april toch soms weer terug naar de gevels om er te slapen. Wanneer je 
dus meer dan een week boomkruiperloos bent kun je zeggen dat zij definitief het bos in zijn gegaan. Dat was dit jaar op 13 
april. Toch wel aan de late kant voor zo’n honkvaste vroege broedvogel. Volgens mij zijn het dus vogels uit de zeer directe 
omgeving die aan de dichtstbijzijnde gevels de nacht doorbrengen. Nu dus maar in de gaten houden wanneer zij weer 
terugkeren, want een ding is zeker: dat doen ze. Op de foto een beetje aandoenlijk tafereeltje van vier slapende 
Boomkruipers in landgoed Calorama afgelopen winter. 
 
zaterdag 2 mei 2020 
 
In het weekend tel ik de watervogels op en langs de vijver 
van Nieuw-leeuwenhorst. Dat is begin mei niet zo spannend 
want er zitten dan weinig vogels. Behalve dan de rustende 
Aalscholvers waar ik al eerder over schreef. Soms zit daar 
wel eens een roofvogel tussen, meestal een Buizerd of een 
Havik. Dat was vanmorgen ook het geval, maar deze vogel 
trok mijn aandacht. Geen gebandeerde staart, een donker 
maskertje rond het oog, duidelijke gele snavelbasis. Er zit 
gewoon een Zwarte Wouw! Snel Jelle gebeld die kwam, mét 
fototoestelletje, en kon nog net een paar plaatjes maken, 
want hij vloog even later weg. Op de laatste foto staat nog 
nét zijn kenmerkende staart. Een enkele keer zie je wel eens 
een Zwarte Wouw overvliegen in de trektijd, maar gewoon 
zittend in een boom was voor mij rond Noordwijk voor het 
eerst. Zwarte Wouwen zijn vaak in de 
buurt van het water te vinden, vis 
staat hoog op het menu. 
Waarschijnlijk heeft hij vannacht 
geslapen tussen de Aalscholvers.  

 
 
 

 vier slapende Boomkruipers in landgoed Calorama 

2 jonge Bosuilen op landgoed Calorama 

Rustende Zwarte wouw op Leeuwenhorst.  
 

Op de foto staat nog nét zijn kenmerkende staart. 
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Maandag 4 mei 2020 
 
De platanen op de hoek van het Lindenplein en de Voorstraat zijn kortgeleden gesnoeid. Daardoor heb je nu prachtig zicht 
op (misschien wel) de mooiste boom van Noordwijk. We hebben het over de dikke oude rode beuk in de tuin van ‘de 
Lindenhof’. Maar hoe oud is die eigenlijk? Een oude prent van Lutgens helpt een handje. Jan Lutgens was tekenleraar op 
het prestigieuze ‘Instituut Schreuders’ aan de Voorstraat aan het eind van de 19e eeuw. Hij tekende in 1878 ‘de Lindenhof’ 
met het boompje dat zeker niet ouder dan 20-30 jaar lijkt te zijn. Dan kom je op zo’n 160-170 jaar. Dat past goed in de tijd, 
want rond 1830 kocht de eigenaar van ‘de Lindenhof’ het huis op de hoek, brak het af en trok het bij zijn tuin. Een echte 
showtuin op zo’n markante plek. En op zo’n plek zette je dan een rode beuk die alle ruimte kreeg. Rode beuken waren 
schaars en duur en gaven status. Het was een nieuwe natuurlijke variant van de groene beuk die toevallig in de 18e eeuw 
werd ontdekt in de Alpen. Er staan natuurlijk meer markante rode beuken in oude tuinen. Fiets maar eens over de 
Offemweg. In de tuin achter Voorstraat 69 staat er ook een. 
 
 
Dinsdag 5 mei 2020 
 
Eigenlijk wilde ik nog even door over oude bomen, maar vanavond waren de Gierzwaluwen terug in de kastjes in de 
Douzastraat! Drie tegelijk op dezelfde dag. Kees signaleerde ze ook al boven Boerenburg vandaag. 

Op 21 april, twee weken geleden dus, trokken er al bijna 3000 Gierzwaluwen over telpost Breskens naar het noorden. Jan 
had er toen al gelijk drie boven Voorhout. Daarna druppelde het een beetje door tot vandaag, toen er weer 1700 voorbij 
Breskens vlogen. Het geeft wel aan dat de vogels in golven aankomen; kennelijk wachten ze op gunstige omstandigheden 
om door te vliegen. 

Het zou mooi zijn geweest dit via de 
webcam te laten zien, maar door 
technische problemen zit dat er de 
komende weken helaas nog niet in. 
Vandaar de foto. 

 Ze zitten in de kastjes A en G waar 
vorig jaar ook succesvol in werd 
gebroed. Zoals zoveel soorten zijn 
ook Gierzwaluwen erg plaatstrouw. 

‘de Lindenhof’ in 2020 ‘de Lindenhof’  in 1878 - oude prent van Lutgens 
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Woensdag 6 mei 2020 
 
Bomen over bomen. Na het ontrafelen van de 
ouderdom van de rode beuk in het vorige nieuws 
borrelt de vraag op hoe het met de oude 
lindebomen in de Voorstraat zit. Ook daar biedt 
Jan Lutgens weer houvast. Op zijn tekening uit 
1876 werkt hij de voorste boom helemaal uit. We 
weten dat in 1911 bij de aanleg van de 
elektrische tram takken van die oude linde zijn 
weggezaagd voor de aanleg van de bovenleiding. 
Dat kun je nog steeds zien. We kunnen er dus 
vanuit gaan dat de linde van Lutgens er nog 
steeds staat. Hij lijkt op die prent al behoorlijk op 
leeftijd, zeker 50-100 jaar. 

 

 

Interessant is een plattegrond van de 
Voorstraat die met behulp van namen van de 
eigenaren van de huizen gedateerd kan worden 
in het laatste kwart van de 18e Eeuw. Hier 
staan heel prominent bomen ingetekend. Je 
kunt zelfs nagaan dat de plek waar de bomen 
staan vrijwel overeenkomt met de huidige 
situatie. Zijn dit dezelfde bomen?? Misschien 
zijn de oudste bomen in de Voorstraat wel 250 
jaar oud…… Zij verdienen een plekje in de 
‘canon van Noordwijk’, mocht die er ooit 
komen. 

 
 
vrijdag 8 mei 2020 

In de polder bouwen de Veldleeuweriken druk 
aan hun nesten. Vorige week zagen we dat 
gebeuren. Afgelopen weekend vonden we het 
nest. Het was heel goed verstopt onder de rozet 
van een plantje. Voorzichtig schoven we die 
opzij en jawel er lagen twee eitjes in. Twee is 
nog geen volledig legsel, want dat zijn er 
vrijwel altijd drie of vier. Dat betekent dat het 
eerste eitje op 2 mei is gelegd, precies zes 
dagen nadat wij het vrouwtje druk bezig zagen 
met de nestbouw. 

We willen graag meer weten over de 
Veldleeuwerik, een soort die nog geen dertig 
jaar geleden een van de meest talrijke 
broedvogels in Nederland was. Nu is hij op de 
meeste plaatsen verdwenen, maar niet uit de 
Bollenstreek. We willen dus graag weten 
waarom het met deze vogelsoort in de 
Bollenstreek, eigenlijk een beetje tegen de 
draad in, nog steeds goed blijft gaan. 

Lindebomen in de Voorstraat in 1876 – tekening Jan Lutgens  

Het goed verstopte nest van een Veldleeuwerik 
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maandag 11 mei 2020 

Topdrukte in de bollen…..! Nu is het 
eens een keer níet  Noordwijk 
Marketing die dit roept. 

Zaterdagmorgen vonden we maar liefst 
vijf nesten van de Gele Kwikstaart in de 
tulpen. Drie waren in de legfase en de 
twee anderen waren druk aan het 
bouwen. Complete legsels bevatten 
meestal zes eitjes. 

De meesten broeden synchroon, d.w.z. 
ze starten ongeveer gelijktijdig. Dat is 
gunstig want dan zijn de jongen 
uitgevlogen wanneer de rooimachines 
op het land verschijnen. Dat is dan ook 
waarschijnlijk de reden waarom het 
goed gaat met de soort. De timing van 
de kwikstaarten loopt parallel aan die 
van de bollenkwekers. 

Opvallend was dat we de nesten vrij geclusterd vonden op niet meer dan ongeveer twee hectare. Je zou dus bijna van een 
losse kolonie kunnen spreken. En het is zeker dat we nog niet alle nesten gevonden hebben! Clustering van nesten kan 
optreden door plaatselijke omstandigheden. De meest open delen van het bollenland zijn favoriet, met de minste kans op 
predatie. Ook de nabijheid van een voedselbron kan een rol spelen. We blijven het volgen. 

dinsdag 12 mei 2020 

Blauwe Reigers zijn er net als 
Bosuilen vroeg bij met broeden. Dat 
geldt voor de meesten, maar niet voor 
allemaal. Zo zijn er vogels die in 
West-Afrika overwinteren en later 
terugkomen. Maar ook jonge vogels 
die voor het eerst aan het broedproces 
meedoen. Zij moeten een plekje 
verwerven in de kolonie en soms een 
nieuw nest bouwen. Dit zijn dan vaak 
kleine nesten die er klungelig uitzien. 
Het voordeel hiervan is dat de jongen 
later goed zichtbaar zijn (als het 
bladerdek niet in de weg zit 
inmiddels). Oude nesten zijn breed en 
diep en de jongen blijven dan lang uit 
het zicht. Op de foto zo’n nieuw en 
laat nest in Offem met twee pubers. 
De kolonie is in de loop der jaren flink 
gekrompen, maar zit de laatste jaren 
toch weer iets in de lift. De zachte 
winters werken daar 
vast aan mee. En dan is 
er natuurlijk een gebrek aan nieuwe nesten. 

Voorlopig is dit de laatste in de serie leuk klein nieuws. Inmiddels verschijnen er gelukkig steeds meer ander 
berichten op de site. De vereniging komt toch weer een beetje tot leven.

  

Het nest van Gele Kwikstaart 

Nieuw en laat reigernest in Offem met twee pubers. 
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Jelle van Dijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan van der Straaten 2020. Bescherming van Biodiversiteit, 
een weerbarstige uitdaging. 312 p. Pictures Publishers, 
Woudrichem. Prijs € 34,95. 
 
Over biodiversiteit is heel wat te zeggen. In de media 
wordt dit begrip vaak gebruikt in een context waarbij de 
nadruk ligt op het afgenomen aantal soorten in een bepaald 
gebied. Maar wat er eigenlijk onder biodiversiteit wordt 
verstaan, komt daarbij zelden aan bod. Dat het begrip 
biodiversiteit goed scoort, blijkt wel uit de officiële naam 
van het bekende museum Naturalis in Leiden. In 2010 
fuseerde dit museum, de voortzetting van het in 1820 
opgerichte Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, met 
het Zoölogisch Museum Amsterdam en het Nationaal 
Herbarium. De nieuwe naam werd Naturalis Biodiversity 
Center. Die naam wijst er op dat bij biodiversiteit vooral 
aan soortenrijkdom wordt gedacht, want daar weten ze in 
Leiden alles van. Maar biodiversiteit omvat veel meer. Dat 
wordt duidelijk gemaakt in het nieuwe boek Jan van der 
Straaten.  
Het uitgangspunt in dit boek is het belangrijke Verdrag 
inzake Biologische Diversiteit uit 1992. Uitvoerig wordt 
ingegaan op de daar vastgelegde omschrijving van het 
begrip biodiversiteit. Het gaat niet alleen om de veelheid 
aan soorten, maar ook nadrukkelijk om de ecosystemen die 
zij vormgeven. Ook wordt gewezen op de noodzaak die 
ecosystemen te monitoren. In het verdrag is verder 
aandacht voor de bescherming van genetische variatie. 
Hierbij kan gedacht worden aan een vogelsoort die veel 
ondersoorten kent zoals de Gele Kwikstaart. Tenslotte is in 
het verdrag te lezen dat het gaat om bescherming van de 
biodiversiteit in natuurlijke landschappen.  
Wat dat laatste betreft, zijn we in ons land snel uitgepraat. 
Ons land kent nauwelijks meer natuurlijke landschappen. 

Alleen in het Waddengebied zijn gebieden aan te wijzen 
die vrijwel zonder menselijk ingrijpen gevormd zijn. 
Verder dragen al onze natuurgebieden duidelijke sporen 
van menselijk ingrijpen. Dat geldt voor de Veluwe, maar 
ook voor de duinen in onze eigen regio. Meestal spreken 
we in ons land dan ook van halfnatuurlijke landschappen 
als het over natuurgebieden gaat.  
Bij biodiversiteit gaat het om een lang 
ontwikkelingsproces waarbij allerlei factoren een rol 
hebben gespeeld. Pas als dat proces goed bestudeerd is, 
kan een beheerplan worden opgesteld dat tot doel heeft de 
biodiversiteit te beschermen. In het boek wordt dan ook 
uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van het 
Nederlandse landschap vanaf de ijstijden tot nu.  
In dit hoofdstuk had ik graag een opmerking zien staan 
over het bepalen van een ijkpunt in de geschiedenis van 
het Nederlandse landschap en de bijbehorende 
biodiversiteit. Het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) hanteert namelijk als uitgangspunt het jaar 1700 
toen grote delen van ons land nog bedekt waren met 
‘woeste gronden’. Dit leidt er toe dat het PBL vaak spreekt 
over een afname van 80-90% als het over biodiversiteit in 
ons land gaat. Dat er sinds 1990 nauwelijks meer afname 
van biodiversiteit plaatsvindt, komt daardoor te weinig aan 
bod. Weliswaar vertoont de grafiek van het PBL een knik 
bij 1990, maar op de uitspraak van 80-90% afname ten 
opzichte van 1700 heeft dit nagenoeg geen invloed. 
 
Na het hoofdstuk over de wordingsgeschiedenis van ons 
land volgt een breed opgezet overzicht getiteld: De 
Nederlandse biodiversiteit onder druk. Het zal niet 
verbazen dat hierbij het agrarisch cultuurlandschap veel 
aandacht krijgt. De veranderingen die op het boerenland 
plaatsvonden, hebben de biodiversiteit sterk in negatieve 
zin beïnvloed. Daarbij wordt ingegaan op zaken als 
intensivering, grondwaterverlaging, gebruik van kunstmest 
en gewasbeschermingsmiddelen en het ‘normaliseren’ van 
beken. Daarnaast gaat Van der Straaten uitgebreid in op 
luchtverontreiniging door verkeer, industrie en intensieve 
veehouderij. Ook klimaatverandering wordt niet 
onbesproken gelaten. Het hoofdstuk eindigt met een 
overzicht van wat er speelt rond de afname van 
biodiversiteit in onze belangrijkste ecosystemen: 
Noordzee, Duinen, Delta, Waddenzee, Hoge Zandgronden, 
Rivierengebied en het Limburgse Krijtland. 
Dat er ook positieve ontwikkelingen te melden zijn, komt 
aan bod in hoofdstuk 5. Zo zijn water- en luchtkwaliteit de 
laatste 50 jaar sterk verbeterd.  Doeltreffende wetgeving 
kwam in veel gevallen pas tot stand na rampzalige 
ontwikkelingen. Zo werd de Rijn pas een schone rivier na 
de vervuiling door Sandoz (1986) waarbij de 
drinkwatervoorziening gevaar liep.  
In dit hoofdstuk wordt weer benadrukt dat landen die het 
verdrag van 1992 tekenden ook verplicht zijn de 
biodiversiteit van ecosystemen te monitoren. In ons land 
zijn allerlei verenigingen en stichtingen actief op het 
gebied van monitoring van soorten. Denk hierbij aan de 
Vlinderstichting, Floron en Sovon. Maar onderzoek naar 
het wel en wee van ecosystemen vindt nauwelijks plaats. 
Stichting Bargerveen is hierbij een positieve uitzondering. 
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Ook het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt genoemd 
met het Netwerk Ecologische Monitoring. 
Wie meer wil weten over economie en biodiversiteit komt 
in hoofdstuk 6 aan zijn trekken. Hier passeren 
onderwerpen als ecosysteemdiensten, 
milieugebruiksruimte en ecologische footprint. 
Een luchtig intermezzo vormen de pagina’s die aandacht 
besteden aan de berichtgeving over biodiversiteit in 
Nederlandse dagbladen. Het zal voor velen geen verrassing 
zijn dat de Telegraaf en Het Parool het nogal laten afweten 
wat dit betreft en dat Trouw, NRC en de Volkskrant hierbij 
goed scoren. Dat laatste kan niet gezegd worden van de 
voorlichting door Natuurmonumenten via het ledenblad 
PUUR. Hierin gaat het vooral over natuurbeleving 
afgewisseld met stukjes over bescherming van soorten. 
Als een van de laatste onderwerpen wordt de Nederlandse 
wetgeving ten aanzien van biodiversiteit besproken. Het 
falend beleid wordt geïllustreerd met een bespreking van 
het mestbeleid. De ‘kringlooplandbouw’ van minister 
Schouten klinkt ons voorlopig nog als toekomstmuziek in 
de oren. 
Tenslotte een opmerking over de vormgeving. Het boek is 
rijk geïllustreerd met fraaie foto’s van dieren, planten en 
landschappen. Daarbij is geput uit het rijke archief van de 
Stichting Saxifraga (zie www.saxifraga.nl).  Opvallend is 
dat sommige foto’s van landschappen wat flets ogen. Het 
zal hier vermoedelijk gaan om gedigitaliseerde dia’s. Bij 
elke foto staat een regeltje tekst dat een verband legt tussen 
de afbeelding en de inhoud van het desbetreffende 
hoofdstuk. Vrijwel steeds voegt die tekst nuttige 
informatie toe, maar soms zal het verband tussen foto en 
tekst niet duidelijk zijn zoals een tekstregel over 
mestfraude bij de foto van een Vliegenorchis. Dat neemt 
niet weg dat dit fraaie boekwerk niet alleen uitnodigt te 
lezen, maar ook al bladerend langs foto’s en bijschriften 
heel wat over biodiversiteit op te steken. 
 
Martijn de Jonge 2020. De Zeearend in Nederland. In 15 
jaar naar 15 paar. KNNV Uitgeverij, Zeist. 160 pagina’s. 
Prijs € 24,95. 
 
Binnen onze vereniging is Martijn de Jonge beslist geen 
onbekende. Bijna tienmaal kwam hij naar het Jan Verwey 
Natuurcentrum voor het geven van een lezing. Die 
lezingen gingen vooral over roofvogels, met uitstapjes naar 
dolfijnen en walvissen. Op 27 april 1990 kwam Martijn 
voor de eerste maal met een lezing getiteld Roofvogels van 
Europa, gevolgd door een lezing in oktober 1992 die 
geheel over Zeearenden ging. Bij zijn laatste twee lezingen 
(in 2012) ging het vooral over zeezoogdieren en de 
plaatsen waar je Orca’s en andere walvissen kunt zien.  
Bij alle lezingen was voor iedereen duidelijk dat Martijn 
de Jonge een uitstekende natuurfotograaf is die bij zijn 
foto’s een boeiend en levendig verhaal weet neer te zetten. 
Het zijn die twee facetten die ook het karakter van dit boek 
bepalen. Dat hier een topfotograaf aan het werk is geweest, 
blijkt uit de tientallen fraaie foto’s van Zeearenden en de 
gebieden waar deze imposante roofvogels broeden. Maar 
ook de tekst houdt je aandacht vast. De Jonge is een vlotte 
verteller en af en toe krijg je bij het lezen de neiging om 
“hoppa’ te roepen, het woord waarmee Martijn zijn 
lezingen regelmatig lardeerde. 

In het boek staat de 
vestiging van de 
Zeearend als 
broedvogel in ons 
land centraal. Het 
gebied 
Oostvaardersplassen 
met (toen nog) forse 
wilgen bij visrijke 
plassen trok eerst 
alleen enkele jonge 
arenden uit 
Duistland. Pas in 
2006 vond in 
Flevoland het eerste 
broedgeval plaats, in 
de jaren daarna 
gevolgd door 
broedgevallen in 
gebieden als het 
Lauwersmeer, de 
IJsseldelta en de Biesbosch. Enkele jaren voor de vestiging 
in ons land maakte het Wereld Natuur Fonds zich sterk om 
jonge Zeearenden uit Duitsland in ons land te introduceren 
zoals dat in de jaren zeventig en tachtig met succes ook 
met Raven was gebeurd. Gelukkig hebben de Zeearenden 
er zelf voor gezorgd dat dit onzalige plan nooit is 
uitgevoerd. 
Het boek eindigt met een uitstapje naar andere werelddelen 
waar ander soorten zeearenden zijn te bewonderen. Ook 
worden handige tips gegeven over het zelf observeren en 
fotograferen van wat vogelaars vaak “de vliegende deur” 
noemen. Al met al is dit boek een aanrader, niet alleen om 
zelf te lezen, maar vanwege de toegankelijkheid wat tekst 
en illustraties betreft, ook om anderen te geven. 
 
Boeken uit de nalatenschap van Willem van Duyn (1952 – 
1992) 
In de Strandloper van 2014 (nummer 3) worden boeken 
genoemd die ons toen uit de nalatenschap van Willem van 
Duyn geschonken werden. Via zijn broer Dik van Duyn 
kwamen onlangs nog enkele boeken onze kant op. 
Het eerste is een degelijk boekwerk van 464 pagina’s 
getiteld The Birds of South-Africa. Voorin staat 
geschreven: “Gekregen van Johan Moerkerk op mijn 
vertrekdag naar Afrika, 13 maart 1976.” Het was indertijd 
het standaardwerk voor de vogels van zuidelijk Afrika. De 
twee andere boeken gaan over de flora van Kenya. Het 
eerste, getiteld East African Vegetation, beschrijft de 
flora aan de hand van ecosystemen. Het derde boek is een 
turf van 828 pagina’s waarin de flora van de bergstreken 
nauwkeurig beschreven en afgebeeld wordt. De titel luidt 
Upland Kenya Wild Flowers, geschreven door A.D.Q. 
Agnew in 1974. 
Willem van Duyn ging in 1976 naar Kenya als 
landbouwkundige bij ontwikkelingsprojecten. Zelf was ik 
toen hoofd der school van de Vierboet in de wijk 
Boerenburg. Een jaar lang stuurden mijn leerlingen elke 
maand brieven naar Kenya en in zijn beantwoording ging 
Willem op al hun vragen in, ook al gingen er veel over 
leeuwen en olifanten. Helaas overleed hij op 40-jarige 
leeftijd aan een tropische ziekte.
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Kees Erkelens, Gab de Croock, Hein Verkade 
 

Dit verhaal start ruim 50 jaar geleden met een waarneming 
door Dick Passchier van een biddende Boomvalk in de 
Noordduinen. Biddend jagen is bekend van Torenvalken, 
niet van Boomvalken. Hij beschreef dit opmerkelijke 
fenomeen in tijdschrift ‘Het Vogeljaar’ in 1969. Het 
verdween vervolgens in het grote stoffige archief.  
In 2011 fietst Christiaan Both over de Dwingelose Heide 
en ziet daar tot zijn stomme verbazing een biddende 
Boomvalk. Hij schrijft hierover in ‘de Takkeling’ met een 
opsomming van oudere waarnemingen samengesteld door 
Rob Bijlsma. De oudste waarneming was uit 1975 en Rob 
had het zelf maar één keer waargenomen, voorwaar een 
zeldzaamheid.  
Een jaar later komt Rob terug op zijn opsomming want hij 
had een oudere waarneming gevonden van ene DJ 
Passchier uit Noordwijk in 1969!  Hij verzucht dat het toch 
wel erg jammer is dat zoveel informatie in stoffige 
archieven onvindbaar is geworden en breekt een lans voor 
het ontsluiten van al die archieven door zoveel mogelijk 
regionale tijdschriften te digitaliseren.  
Hoe zit dat eigenlijk met onze eigen ‘Strandloper’? 
In 2016 bestaat onze vereniging 50 jaar en verschijnt het 
dubbeldikke jubileumnummer van ‘de Strandloper’. Om 
dit te kunnen samenstellen moeten alle oude strandlopers 
worden doorgenomen. Jan Jacobs blijkt een compleet 
archief van alle strandlopers in zijn bezit te hebben. Hij 
had ze van de papiervernietiger gered! 
 

Enkele jaren geleden ben ik op zoek naar informatie over 
Kuif- en Tafeleenden. Dan duik je eerst in je eigen 
tijdschriftenarchief, maar dat is onbegonnen werk. Dus 
achter de computer en ‘kuifeend tafeleend’ door de 
zoekmachine gehaald. Er gaat een wereld voor je open. 
Talloze suggesties verschijnen in een lange rij. De bron 
blijkt vaak ‘Natuurtijdschriften.nl’ te zijn. Nooit van 
gehoord en dus verder op zoek. Wie zit daarachter en wie 
doen eraan mee? Na wat telefoontjes blijkt Naturalis de 
organisator en verzamelpunt te zijn en er staan inmiddels 
heel wat landelijke tijdschriften in het bestand, en zelfs één 
regionaal blad, ‘de Fitis’ van onze zustervereniging uit 
Haarlem. Zou daar dan ook 
een kans liggen voor de 
Noordwijkse club?  
Dan kom je in contact met 
Tonny de Wit die het 
geheel namens Naturalis 
begeleidt. Hij is meteen 
enthousiast en ‘de 
Strandloper’ is welkom!  
Maar ja hoe doe je dat en 
hoe denkt onze vereniging 
hierover? Eerst Kees 
Erkelens eens vragen, die 
vindt het een goed idee en 
even later blijkt ook het 
bestuur enthousiast. 

 

Kees en Hein maken een afspraak met Tonny in Leiden 
om eens te kijken hoe een en ander in zijn werk gaat. Nou 
dat blijkt nogal wat tijd te gaan kosten. We moeten alles 
zelf aanleveren in de juiste formats.  Maar bij problemen 
mogen we altijd om raad vragen. Dat klinkt bemoedigend. 
Van alle artikelen uit ‘de Strandloper’ moeten pdf’s 
worden gemaakt. Dat werk is voor elke strandloper weer 
anders. Tot eind jaren tachtig stencilden we de strandloper 
zelf. In de vijftien jaar daarna werd het tijdschrift gedrukt. 
De afgelopen vijftien jaar werd de strandloper door Kees 
eerst op de computer opgemaakt en daarna gedrukt. 
 
Het maken van pdf’s over die laatste periode blijkt niet 
zo’n probleem voor Kees. Maar de oudere jaargangen 
moeten eerst gescand worden. Gab de Croock wil die klus 
op zich nemen. Al gauw blijken de oudste gestencilde 
strandlopers van voor 1989 ongeschikt om door een 
moderne zoekmachine op de juiste wijze gelezen te 
worden. Dus kruipt Gab achter de computer en typt alle 
oude strandlopers opnieuw! Ondertussen zet Hein alle 
losse artikelen in een Excel-bestand voorzien van alle 
benodigde informatie. Kees koppelt daarna zijn pdf-
bestanden aan de Excel-bestanden en stuurt die naar 
Tonny. En dan maar afwachten of we alles goed hebben 
gedaan. Op enkele foutjes na blijkt dit het geval en 
inmiddels staat de hele ‘Strandloper’ op 
Natuurtijdschriften.nl.! De klus is in precies twee jaar 
geklaard. We hebben nu de Strandloper zowel op papier 
als digitaal compleet. Ook op onze eigen site zijn alle oude 
jaargangen in te zien. Via het kopje ‘Publicaties’ en ‘de 
Strandloper’ klik je op ‘ons archief’. 
Het is een verbetering op diverse vlakken. Ten eerste is het 
hele archief digitaal voorhanden en is het bewaren van een 
papieren archief minder belangrijk geworden. Natuurlijk 
wordt het complete archief van Jan, al is het maar uit 
nostalgie, gekoesterd. 
Ten tweede is het archief van ‘de Strandloper’ nu 
toegankelijk voor iedereen. Alles wat in de afgelopen 
vijftig jaar is gepubliceerd kan worden ingezien en 
gebruikt.  
Kijk zelf ook eens op de site natuurtijdschriften.nl en zoek 
wat op. Dat heb ik samen met Dick Passchier gedaan. We 

hebben zijn naam door de 
zoekmachine gehaald en ja 
hoor daar kwam zijn 
biddende Boomvalk 
tevoorschijn. Maar nog 
leuker was zijn reactie op 
het overzicht van de 
artikelen die hij de 
afgelopen vijftig in ‘de 
Strandloper’ heeft 
geschreven ‘Joh zijn dat er 
zoveel! En ja dat is ook zo, 
over al die zaken heb ik 
ooit wat geschreven, wat 
leuk, dat was ik allang 
vergeten…..’. 
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Jelle van Dijk 
 
Het kon natuurlijk niet uitblijven. Nadat onderzoek naar 
planten op campings meer dan tien nieuwe soorten voor de 
Nederlandse lijst had opgeleverd, werd het tijd dat er ook 
eens een nieuwe mossoort op een camping gevonden werd. 
Onlangs werd duidelijk dat die nieuwe soort al vijf jaar 
geleden op campings te vinden was. Alleen hadden we dat 
toen nog niet in de gaten! Die nieuwe soort blijkt Riccia 
crystallina te zijn, een levermosje dat nog geen 
Nederlandse naam heeft en dat sterk lijkt op het 
Sponswatervorkje Riccia cavernosa, bij ons vooral bekend 
van de drooggevallen bodem van het Weitje van de 
Blauwe Paal in de AW-duinen. 
 

De ontdekking van deze nieuwe soort kent een 
merkwaardig verloop. Begin april van dit jaar besloot 
Henk Siebel, topbryoloog en met Heinjo During schrijver 
van de Beknopte Mosflora van Nederland en België, 
‘voor de gein’ eens alle waarnemingen van het 
Sponswatervorkje op www.waarneming.nl te bekijken. 
Wie weet zaten er foto’s tussen van Riccia crystallina, een 
levermosje dat al tot Noord-Frankrijk en Zuid-Engeland 
was doorgedrongen. En warempel, hij vond enkele foto’s 
waarop een Riccia was te zien die heel goed op Riccia 
crystallina betrekking zou kunnen hebben. Van de vier 
gevonden foto’s bleken er drie door mij genomen te zijn, 
stammend uit 2015 en 2016. In die jaren hebben Coby en 
ik tientallen campings bezocht op zoek naar 
blaasjesmossen. Na de vondst van Gestekeld blaasjesmos 
op camping De Noordduinen door Wim Langbroek gingen 
wij veel campings langs de kust bezoeken om te kijken of 
die blaasjesmossen ook daar te vinden waren. Het leverde 
tientallen vondsten van Gestekeld blaasjesmos 
Spaerocarpos michelii en één vondst van Spaerocarpos 
texanus op. Dankzij de microscoopfoto’s van de sporen 
door Wim Hoogenboezem konden deze soorten met 
zekerheid op naam worden gebracht. Bij die 
campingbezoeken fotografeerde ik ook andere levermosjes 

en als het uitkwam ook wat plantjes die opgeslagen waren 
op de kale plekken waar de voortenten van caravans 
hadden gestaan. Zo fotografeerde ik onbedoeld ook Poa 
infirma, een gras dat enkele jaren later als nieuwe soort 
aan de Nederlandse lijst werd toegevoegd. 
Na zijn ontdekking in het waarnemingenarchief nam Henk 
Siebel contact met mij op. Hij vroeg of ik indertijd 
materiaal had verzameld en zo nee of ik alsnog op die 
campings wilde gaan kijken of er nog wat te vinden was. 
Om er 100% zeker van te zijn dat het hier om een nieuwe 
soort voor ons land gaat, is microscopisch onderzoek van 
de sporen toch wel een vereiste volgens Henk Siebel. Mijn 
eerste zoektocht ging naar camping De Wulp aan de 
Kraaierslaan waar ik op 6 maart 2016 zo’n vorkje 
gefotografeerd had. Dit bezoek leverde niets op. Vrijwel 

alle plekken waren volkomen verdroogd. Groot was 
dan ook mijn verbazing toen ik op 25 maart op 
camping Op Hoop van Zegen, gelegen aan het 
Westeinde in Noordwijkerhout, op veel 
caravanplekken een frisse vegetatie aantrof. De hoge 
populieren en de minder zandige ondergrond zullen 
van invloed zijn geweest. Vanwege de coronacrisis 
was de camping vrijwel leeg, een unieke gelegenheid 
om in het anders in deze periode volledig bezette 
campingterrein op onderzoek uit te gaan. Naast 
bekende soorten als Kleine leeuwenklauw en 
Mosbloempje waren daar ook Rood herderstasje, 
Marjoleinknopje en Kleine boterbloem te vinden. De 
grootste verrassing moest toen nog komen: acht 
caravanplekken met vele tientallen ‘schijfjes’ van het 
gezochte levermosje! 

Riccia cavernosa 1 september 2015 Weitje van de Blauwe Paal AW-duinen 

Riccia crystallina  Camping Op Hoop van Zegen-25 april 2020 
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Vanwege het lange weekend met Koningsdag kon het 
verzamelde materiaal niet direct verstuurd worden. Dat 
bood de gelegenheid even bij Joop Kortselius langs te gaan 
om ook hem te vragen of hij in het materiaal rijpe sporen 
kon vinden. Al dezelfde avond kreeg ik bericht van Joop 
dat hij de sporen onder de microscoop bekeken had en dat 
het vermoeden van Henk Siebel zeer waarschijnlijk juist 
was. De bevestiging door Henk Siebel volgde enige dagen 
later. Het sporenonderzoek maakte duidelijk dat het hier de 
nieuwe soort Riccia crystallina betreft. 
 
Maar wat was nu de eerste vondst in ons land? 
Terugzoekend in mijn ‘vorkjesbestand’ op 
www.waarneming.nl vond ik een foto van 11 april 2015 
genomen op camping Op Hoop van Zegen waarop Riccia 
crystallina is te zien. We kunnen dus aannemen dat deze 
nieuwe soort op genoemde datum voor het eerst in ons 
land gefotografeerd werd. Mijn andere foto’s van dit mos 
stammen van camping De Koornmolen in Zevenhuizen (3 
maart 2016), camping De Wulp (6 maart 2016) en 
camping Le Parage (18 maart 2016), de twee laatst 
genoemde beide in Noordwijk. Verder noemde Henk 
Siebel een foto die was gemaakt in Den Helder 
(Sluisdijkbuurt) op 25 juni 2016 en waarop vermoedelijk 
ook Riccia crystallina te zien is.  
Henk Siebel wees mij er op dat het Sponswatervorkje een 
echte zomerannuel is die laat verschijnt op drooggevallen 
bodems van ondiepe plassen. Riccia crystallina verschijnt 
daarentegen in de winter en sterft in het late voorjaar af. 
Tenslotte nog iets over de groeiplaatsen op genoemde 
campings. De beste plekken om zowel plantjes als mossen 
te vinden, zijn de rechthoekige vlakken waar in het 
kampeerseizoen de vloermat van de voortent heeft 
gelegen. Door langdurige afsluiting van het daglicht sterft  

 
de begroeiing tijdens de zomer af. Door betreding verdicht 
de grond zich en na het vertrek van de caravans kan de 
grond op die plaatsen na regenbuien enigszins verslempen. 
Hierdoor blijft er na een regenbui korte tijd wat water op 
die plaatsen staan. Op sommige heel keurige campings 
wordt de bodem van die kale plekken na het seizoen 
meteen bewerkt en opnieuw ingezaaid. Ook komen er 
steeds meer campings waarbij de staanplaatsen bestraat 
worden. Gelukkig zijn er nog veel campings waar na het 
vertrek van de gasten maandenlang niets aan de ‘kale’ 
plekken wordt gedaan. Bij de intocht van zuidelijke 
soorten op campings speelt vermoedelijk vooral de mat in 
de voortent een belangrijke rol. Aan de onderzijde van die 
mat worden zaadjes en sporen van de ene plek naar de 
andere getransporteerd. Ook zullen er zaadjes en sporen 
meekomen met de banden van campers, caravans en 
auto’s. Dat vooral de kustcampings veel zuidelijke 
nieuwkomers verwelkomen werd nog eens benadrukt door 
het onderzoek van Sipke Gonggrijp die sinds begin 2017 
vrijwel alle campings langs de kust tussen Cadzand en 
Texel heeft bezocht. Zijn onderzoek voegde een nieuw 
hoofdstuk toe aan de Nederlandse floristiek. Bij de vele 
nieuwe soorten die hij aan de Nederlandse lijst kon 
toevoegen, vallen vooral de vele klaversoorten op. In het 
decembernummer (2019) van De Strandloper is te lezen 
welke soorten hij op de campings in onze omgeving 
(Koningshof, De Noordduinen, Op Hoop van Zegen) 
aantrof. 
Volgens Henk Siebel kunnen campings wellicht nog meer 
nieuwe mossoorten opleveren. Hij noemt in dit verband 
o.a. Fossombria caespitiformis en Hennediella 
macrophylla. Een uitdaging voor de Mossenwerkgroep 
Hollands Duin!  

Riccia crystallina Camping Op Hoop van Zegen 7 mei 2020 
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Rogier van Vugt 
Midden in maart, op een normale dag, ging ineens de 
telefoon. Het was Karel Kreutz, een in Limburg wonende 
autoriteit op het gebied van Europese orchideeën, die 
talloze boeken heeft geschreven over deze planten.  
Karel kwam snel ter zake en vroeg, "Rogier! Raad eens 
waar ik ben?"  Ik zei. "Nou aangezien je dit zo vraagt, zal 
je wel in Noordwijk zijn, anders is het een heel aparte 
vraag." 
"Klopt!" zei hij. "Maar waarom ben ik hier?" 
"Nou, aangezien jij belt, moet het wel om orchideeën gaan, 
grapte ik. Maar nu?? Bloeit er een wilde orchidee in 
Noordwijk in maart? 
“Jazeker kom maar snel.” Onderweg naar Karel zat ik te 
denken wat het zou kunnen zijn. De kleine keverorchis 
misschien? Die bloeit soms al in april.  
Toen we vlakbij waren, schoot me de reuzenorchis te 
binnen. Een grote mediterrane orchidee welke vaak in de 
winter al bloeit maar die echt niet in ons land voorkwam. 
We ontmoetten Karel op een afgesproken plek en liepen 
naar de orchideeën. Het bleek inderdaad om de 
reuzenorchis te gaan. Ik geloofde mijn ogen niet. Er stond 
niet een enkel exemplaar, maar een leuke populatie van 
bloeiende en niet bloeiende individuen. De mooiste plant 
stond vlak achter een hek en is ook de plant die als eerste 
werd ontdekt door Casper Zuyderduyn. 

 

Casper Zuyderduyn, een lokale boswachter en ecoloog en 
wiens naam bij veel mensen bekend is, zag al fietsend in 
zijn ooghoek een vreemde plant. Hij stopte toch maar even 
en bij nadere inspectie bleek het om een orchidee te gaan. 
Hij had de reuzenorchis al eens eerder in Griekenland 
gezien, maar moest toch even thuis de boeken erop na 
slaan om zeker te weten dat de plant in de duinen ook tot 
deze soort behoorde. Toen bleek dat dit het geval was 
schakelde hij een aantal kenners in om naar de vondst te 
komen kijken. Uiteindelijk zijn er zes bloeiende 
exemplaren gevonden en een aantal niet bloeiende, 
waarvan één meer dan een kilometer van de 
hoofdpopulatie is verwijderd. Deze plant is zoals gezegd 
een mediterrane soort, maar is de laatste jaren bezig met 
een opmars naar het noorden. Eerst trok ze vanuit Zuid- 
naar Midden-Frankrijk, daarna ontstonden er populaties in 
Noord-Frankrijk, twee in België en nu eentje in de 
gemeente Noordwijk, welke daarmee de meest noordelijke 
populatie ter wereld is. 

 Orchideeën maken stoffijn zaad dat door de wind 
meegenomen kan worden. Hierdoor kunnen orchideeën 
zich makkelijk verspreiden. Potentieel, want er komt nog 
meer kijken voordat een orchideeënzaadje zich ontwikkelt 
tot een plant. De zaadjes bevatten namelijk wel een 
embryo, maar geen energiebron om te kunnen kiemen.  

Het eerstgevonden exemplaar - foto: Rogier van Vugt 

Een lichtere vorm van de reuzenorchis - foto: Rogier van Vugt 
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      Esmée Winkel, aquarel op papier, 50 cm x 70 cm ingelijst 
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Hiervoor moet het zaadje een verbinding aangaan met een 
schimmel en deze zijn vaak behoorlijk specifiek. 
Daarnaast moet de locatie geschikt zijn om te kunnen 
groeien. Aangezien we de laatste jaren nauwelijks meer 
echte winters hebben en sowieso aan de kust al een mild 
klimaat heerst, is dat voor een mediterrane soort ideaal. 
Maar met een succesvolle kieming alleen maakt één plant 
nog geen populatie. De bloemen moeten bestoven worden 
om zaad te maken voor de volgende generaties. En ook dit 
lukte hier! De bloemen worden bestoven door hommels en 
deze waren half Maart al volop actief.  
 

De bloemen van deze en diverse andere orchideeën zijn 
bedriegers. Ze doen voorkomen alsof er een hoop nectar te 
halen is. Maar de hommels komen bedrogen uit. Bijen en 
hommels kunnen echter leren en onthouden dat de 
bloemen niet de moeite waard zijn; na verloop van tijd 
vermijden ze de bloemen. De orchideeën hebben hier een 
slimme truc op gevonden. Elke plant maakt namelijk 
bloemen die er nét weer wat anders uit zien. In de 
Noordwijkse populatie zijn planten met brede paarse 
bloemen tot exemplaren met smalle licht violet met groene 
bloemen te vinden. Deze variatie maakt het voor bijen 
lastig de bloemen te onthouden, met een goede bestuiving 
tot gevolg. Het is aannemelijk dat de eerste plant is 
ontkiemd uit met de wind aangekomen zaad en dat deze in 
het struikgewas altijd onopgemerkt is gebleven. In de loop 
van de jaren heeft de plant zich succesvol kunnen uitzaaien 
en de huidige populatie gevormd. Ik vermoed dat de soort 
hier al ongeveer 6 jaar staat, gezien de tijd die het duurt 
om vanuit zaad volwassen te worden én omdat er al 
minstens twee generaties aanwezig zijn. 
 

Tijdens een van de ontmoetingen met Casper, kwam 
botanisch kunstenaar Esmée Winkel ter sprake. Esmée is 
een van de wetenschappelijke illustratoren van Naturalis 

en is in haar vrije tijd ook zeer actief met het vastleggen 
van met name orchideeën. Het idee ontstond om de 
reuzenorchis te schilderen, want niet alleen is het een 
spectaculaire plant, maar helemaal bijzonder maakt het dat 
je het allereerste exemplaar dat ooit is gezien in een land 
kunt vastleggen! Esmée heeft hiervoor uren naast de plant 
gezeten om deze op te meten, te schetsen en de kleuren 
vast te leggen. Later heeft ze daar thuis een prachtige 
aquarel van gemaakt op ware grootte. De eerst ontdekte 
plant staat er in zijn geheel op samen met twee close-ups 
van bloemen, waarvan één van een lichtere kleurvorm die 
ook in deze populatie was gevonden.  
 

Orchideeën blijven een gevoelig onderwerp. Ze worden 
helaas nog steeds regelmatig uitgestoken. Dit is de reden 
waarom de ontdekking eerst angstvallig stil werd 
gehouden. Uiteindelijk zullen steeds meer mensen weten 
waar de plant staat, maar dan zullen de planten reeds zaad 
hebben gezet om zich zo potentieel over een groter areaal 
te kunnen uitbreiden. Om de genetische diversiteit van de 
Nederlandse wilde populatie te verzekeren, zal er van elke 
plant een vrucht worden verzameld om in de Leidse 
Hortus jonge planten op te kweken uit zaad. Zo worden 
deze orchideeën ook ”ex situ” bewaard voor het geval dat 
het in de natuur mis mocht gaan. Het blijft belangrijk dat 
mensen de planten niet beschadigen of de locatie waar 
deze planten staan overmatig betreden. In het ergste geval 
zou het kunnen gebeuren dat deze nieuwe aanwinst alweer 
vroegtijdig uit ons land verdwijnt. Hopelijk gaat deze 
prachtige plant zich nog verder uitbreiden en wordt het 
ooit een normaal gezicht om in maart als bloeiende 
orchidee te vinden! 
 
Voor meer leuke plantenweetjes kunt u naar Instagram 
@rogiervanvugt en meer van Esmée haar werk is te zien 
op www.esmeewinkel.nl 
 

 Hommel op de bloemen – foto: Rogier van Vugt 
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Gab de Croock 
 
Het is al jaren geleden dat de laatste Tapuit 
in onze duinen heeft gebroed, maar 
misschien met wat hulp komt deze ook hier 
weer tot broeden.   
Met name in het voorjaar kan men tijdens de 
trekperiode en zelfs tot eind mei Tapuiten in 
de duinen waarnemen. Hein Verkade zag er 
zelfs op 23 april j.l. nog 32 op één plek. De 
laatste jaren werden in de Westhoek van de 
A.W. Duinen en in de Coepelduynen ook 
paartjes gezien die tot in de zomer bleven 
hangen, maar niet tot broeden kwamen 
(Schaap, 2019). 
 
Misschien niet bij iedereen bekend, maar de 
Tapuit is een holenbroeder, en dan een 
konijnenholenbroeder. Je zou zeggen, 
konijnenholen genoeg in de duinen, dus 
waarom broeden ze dan niet meer hier. De oorzaken liggen 
toch wat gecompliceerder dan men zou denken. 
Exacte oorzaken daarvoor zijn nog steeds niet duidelijk. 
Wel worden er verschillende genoemd in het boek van 
onderzoeker en schrijver Herman van Oosten. Enkele 
daarvan zijn onder andere: klimaatverandering, de 
verminderde beschikbaarheid van juiste insecten en 
predatie door onder andere de Vos en Zwarte kraai. 
Andere oorzaken zijn het intrappen van nestholten door 
grote grazers, maar natuurlijk ook de expansie van de 
recreatie. 
 
Op 31 januari van dit jaar gaf Herman van Oosten in 
Noordwijk een zeer boeiende presentatie over zijn 
onderzoek naar broedende Tapuiten in “Het Vogelduin” in 
de omgeving van Castricum. Dit is, op de Waddeneilanden 

na, een van de laatste locaties in Nederland waar nog 
Tapuiten tot broeden komen. 
Daarbij bleek ook dat Tapuiten erg honkvast zijn. Door 
middel van ringonderzoek bleek dat de vogels en daarbij 
ook hun jongen, naar dezelfde omgeving terugkeren waar 
zij gebroed hebben en uit het ei zijn gekomen. Migratie 
naar andere, mogelijk ook geschikte gebieden is er 
nagenoeg niet.  
Tijdens de lezing werd ook verteld dat men proeven doet 
met het ingraven van nestkasten in konijnenholen, zodat de 
Vos er niet bij kan en de holen van bovenaf ook niet 
ingetrapt kunnen worden. In Bretagne wordt succesvol 
geëxperimenteerd met broedkasten van zwaar eikenhout, 
die half ingegraven worden. 

Tapuit (♂) 

Nestkast in de AW-Duinen 
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Direct na de vergadering kwamen enkele BMP-
waarnemers bij elkaar om zich af te vragen of in onze 
duinen ook niet nestkasten ingegraven konden worden. De 
maten van de kasten werden bij Herman van Oosten 
opgevraagd en toestemming werd gevraagd bij Waternet 
en Staatsbosbeheer om dit project te mogen starten. Deze 
gingen akkoord indien wij ons aan de richtlijnen van 
Herman van Oosten hielden. Het plan was om drie kasten 
in de AW-Duinen en twee kasten in de Coepelduynen in te 
graven. 
Eikenhout werd gekocht bij een groothandel en door Jos 
Zonneveld en mij werden op een middag de kasten in 
elkaar gezet. 
Op 30 maart werden in beide gebieden de kasten 
ingegraven. 
 
Half april verschenen de eerste Tapuiten in de gebieden, 
nagenoeg alleen mannetjes.  Opvallend was dat alle kasten 
in de AW-Duinen erg interessant waren voor de 
mannetjes. Ze gingen voor en op de kasten zitten en joegen 
andere mannetjes weg. 
Op 9 mei hadden we een paartje dat op en voor een kast 
zat, maar ook in een oud vossenhol, dat op ongeveer 20 
meter afstand van deze kast was gegraven. Het vrouwtje 
ging meerdere keren het hol in en uit, terwijl het mannetje 
op een Duindoorn boven het nest zat te zingen en andere 
mannetjes en zelfs een vrouwtje die te dicht naderden, weg 
joeg. Dit leek op duidelijk territoriaal gedrag. Een week 

later bleek het vrouwtje nog steeds in de omgeving van 
deze locatie aanwezig te zijn. Op 23 mei werd daar nog 
steeds een mannetje waargenomen, zittend op een stronkje 
ongeveer één meter boven de nestkast. 
 
Op 23 mei werd op korte afstand van een andere kast ook 
een paartje Tapuiten gezien. Echter deze hadden geen 
interesse voor de kast, maar voor een hol dat onder een 
Meidoornboompje was gegraven. Door Hugo Langezaal 
werd een vrouwtje waargenomen dat in de omgeving 
donsveertjes oppikte en het hol binnen bracht. Diezelfde 
avond heb ik nog een controle gedaan en bleek het 
vrouwtje in het boompje boven het hol te zitten. Bij 
bestudering van de foto’s bleek zij geringd te zijn met 
kleurringen, echter door de grote afstand konden niet alle 
ringen worden onderscheiden. 
 
In de Coepelduynen verblijft ook nog steeds een vrouwtje, 
echter niet in de omgeving van een kast maar bij een 
konijnenhol. 
Bij de kortgeleden ingegraven nestkasten in De Blink 
werden tot nu toe geen Tapuiten gezien. Deze 
tapuitnestkasten heeft de Stichting Het Zuid-Hollands 
Landschap laten maken en werden geplaatst door Frank-
Peter Scheenstra en Cilka Maas. 
 
De komende tijd zullen we regelmatig de nestkasten en 
holen controleren om vast te stellen of de Tapuiten weer in 
onze duinen willen broeden. 

 
  
 
 

Nestkast in de Coepelduynen 
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Tapuit (♀) voor natuurlijk nestholte

Tapuit (♂) voor nestkast
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Jelle van Dijk 
 
In de vorige Strandloper was te lezen welke plantensoorten 
in 2019 voor het eerst in onze regio waren aangetroffen. 
Behalve die nieuwkomers zijn er nog heel wat andere 
bijzondere soorten in 2019 gevonden. In deze bijdrage 
komen de zeldzame soorten aan bod waarbij het niet gaat 
om de eerste vondst in onze regio. Voor de volgorde is nu 
gekozen voor de indeling die te vinden is in de nieuwe 
Heukels’ Flora van Nederland (zie de boekbespreking in 
de vorige Strandloper). Behalve de volgorde van de 
families zijn in de nieuwe Flora ook heel wat Nederlandse 
en wetenschappelijke namen veranderd. In de nieuwe 
Flora zijn veel meer dan in zijn voorganger veel soorten 
opgenomen die veelal via het straatmilieu zich in ons land 
hebben gevestigd. In de onderstaande lijst staan drie 
soorten waarvan de naam nog niet in de nieuwe Flora is 
opgenomen. Deze drie soorten zijn aan het eind van de lijst 
geplaatst. 
 

Kuifhyacint  Muscari comosum 
Op 19 juni vond Johan Goudzwaard enkele forse planten 
in een berm bij het Oosterduinse Meer. Voorzover bekend 
is dit voor onze regio de eerste vondst buiten het 
duingebied. In de AW-duinen en De Blink krijgen we 
zelden meer bloeiende planten van deze soort te zien 
vanwege de vraat door damherten. 
 
Hondskruid  Anacamptis pyramidalis 
In juni was een bijzonder fors exemplaar te zien langs een 
greppel bij garage Beuk. In de Coepelduynen groeien in 

gunstige jaren honderden planten van deze soort. Steeds 
vaker is het Hondskruid ook buiten het duingebied te 
vinden. Deze planten zijn forser en bloeien eerder dan de 
kleinere planten in de duinen. 
 
Steenrode orchis  Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea 
Voor het eerst werd deze orchis buiten het duingebied 
gevonden. Op 11 juni bleek één exemplaar te bloeien langs 
een watergang van ’s-Gravendijck. 
 
Bleek cypergras  Cyperus eragrostis 
In september groeide deze soort op Oud-Leeuwenhorst op 
het veldje waar eerder een boerderij had gestaan. 
 

Klein prachtriet  Miscanthus sinensis 
Dit siergras is in veel tuincentra te koop. Verwildering 
vanuit tuinen of gemeentelijke plantsoenen komt 
regelmatig voor. In augustus bleek dit gras massaal te 
groeien voor de gevel van Van Schooten aan de 
Achterzeeweg in Noordwijk-Binnen. 
 
Groot prachtriet  Miscanthus sacchariflorus 
Dit forse gras wordt nogal eens aangeplant als windkering. 
Verwildering ligt dan op de loer zoals ook langs de 
Leeweg in het najaar van 2019 het geval was. 
 
Kafferkoren  Sorghum bicolor 
Dit forse gras dat enigszins aan Maïs doet denken, groeide 
in oktober langs de Elsgeesterlaan bij camping 
Koningshof. Dit gras was tot nu toe maar eenmaal eerder 
in onze regio gevonden (2009 N’hout). 
 

Kuifhyacint 19 juni 2019 Oosterduinse Meer 

Klein prachtriet 30 augustus 2019 Achterzeeweg Noordwijk 
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Stinkend nieskruid  Helleboris foetidus 
Dat er zo’n 70 forse planten van deze soort in het bos van 
de Geestgronden ten noorden van Hillegom groeien, was 
nog niet bekend. Vrijwel zeker gaat het om een recente 
aanplant. Begin september stonden enkele planten in bloei. 
Normaal ligt de bloeiperiode in het vroege voorjaar 
(februari – april). 
 
Japanse spirea  Spiraea japonica 
Tussen de straatstenen van de Vinkenlaan in Noordwijk-
Binnen stond in september een ministruikje van slechts 
enkele cm hoog in bloei. 
 
Hartbladige els  Alnus cordata 
Deze soort is steeds vaker in het stedelijke milieu te vinden 
zoals in juli op het braakliggende terrein bij Rustoord in 
Lisse. 
 

Klavertje vier  Oxalis tetraphylla 
Deze tuinplant wordt rond Noordwijk regelmatig 
gekweekt, in 2019 nog in de Bronsgeest en in 2018 op het 
Vinkenveld. In oktober bleken een tiental planten te 
bloeien op het braakliggend terrein rond Rustoord in Lisse. 
 
Klein robertskruid  Geranium purpureum 
Deze ooievaarsbek staat vooral bekend als een soort van 
spoorwegen en rangeerterreinen. In april 2019 bleek deze 
soort echter op twee plaatsen in Duinpark talrijk voor te 
komen. 
 
Zandteunisbloem  Oenothera deflexa 
In september werd op het braakliggende land op Sint Bavo 
één ex. van de Zandteunisbloem gevonden. Van deze 
teunisbloem was slechts één vondst bekend: 2013 
Oegstgeesterkanaal bij Rijnsburg. 
 
Gelobde melde  Atriplex laciniata 
Deze zeldzame soort van zeedijken verscheen weer eens 
op de steenglooiing van de Katwijkse Uitwatering.  In juli 
waren hier wekenlang drie planten te zien. In 2017 was 
deze soort hier voor het laatst waargenomen. 
 
Kaal breukkruid  Herniaria glabra 
Op 20 juni vond Wim Langbroek bij de ingang van 
camping De Noordduinen enkele plantjes van deze soort. 
Tot nu toe waren slechts enkele vondsten in ons gebied 
bekend. Het wachten is nog op het Behaard breukkruid, 

een plantje dat op veel plaatsen in Leiden (o.a. de 
componistenwijk) tussen de straatstenen groeit. 

Goudbes  Physalis peruviana 
De Goudbes heeft zich de laatste jaren op veel plaatsen in 
ons land gevestigd, met name langs de grote rivieren. In 
onze omgeving verschijnt deze soort soms op een 
zandhoop zoals in oktober op het terrein van Sint Bavo. 
 
Haagwinde x Gestreepte winde  Convolvulus sepium x 
sylvaticus 
Op het braakliggende terrein tussen de Achterweg en de 
N206 (Offem-Zuid) waren in juli tientallen forse windes te 
zien. Het bleek te gaan om bovengenoemde kruising. Het 
merkwaardige is dat de Gestreepte winde nergens in onze 
omgeving te vinden is. Dat was anders rond 1900 toen het 
Hoogwakersbosje bij Noordwijk aan Zee de enige bekende 
groeiplaats van Nederland was. 

 
Ingesneden dovenetel  Lamium hybridum 
Wellicht wordt deze soort nogal eens over het hoofd 
gezien vanwege de gelijkenis met de zeer algemene Paarse 
dovenetel. In ieder geval waren op 25 april enige planten 
van deze soort op het terrein van Sint Bavo te zien. 
 
 
 
 

Klavertje vier 1 oktober 2019 Rustoord Lisse 

Glad breukkruid 20 juni 2019 camping De Noordduinen 

Ingesneden dovenetel 25 april 2019 Sint Bavo 
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Geoord helmkruid  Scrophularia auriculata 
In juni groeide een forse pol van dit helmkruid langs de 
Duinwetering. Het was pas de tweede vondst voor de 
gehele Duin- en Bollenstreek. De eerst bekende groeiplaats 
ligt langs de trekvaart bij De Zilk. 
 
Bleke morgenster  Tragopogon dubius 
In oktober ontdekte Casper Zuyderduyn 2 ex. langs een 
pad in Duinpark. Deze soort staat vooral bekend als een 
typische soort van spoorbermen. 
 
Boshavikskruid  Hieracium sectie Sabauda 
In de nieuwe Heukels’ Flora van Nederland hebben 
sommige havikskruiden een andere naam gekregen. Bij 
nogal variabele soorten spreekt men nu niet meer van een 
soort maar van een sectie. Zo heeft het bekende en weinig 
variabele Oranje havikskruid zijn wetenschappelijk naam 
behouden, maar worden ‘onduidelijke’ soorten als 
Muurhavikskruid en Boshavikskruid nu met ‘sectie’ 
aangeduid. 
Op 8 augustus vond Casper Zuyderduyn in het 
Middengebied bij het zwembad een plant waaraan alle 
kenmerken van het Boshavikskruid te zien waren. Omdat 
deze waarneming nog niet is goedgekeurd werd het 
Boshavikskruid niet in de bijdrage over de nieuwkomers 
van 2019 vermeld. 
 
Amerikaanse amberboom  Liquidamber styraciflua 
Op Sint Bavo in Noordwijkerhout zijn twee jaar geleden 
vrijwel alle bomen gekapt in het gedeelte tussen het 
hoofdgebouw en de Engelse tuin. Daarbij waren ook 
enkele Amerikaanse amberbomen. In het najaar van 2019 
bleken hier tientallen zaailingen opgeslagen te zijn. 

 
 
 

 
Valse christusdoorn  Gleditsa triacanthos 
Ook van deze soort waren in het najaar van 2019 op het 
kaalgekapte deel van Sint Bavo talrijke zaailingen te zien. 
 
Anemone hupehensis 
Op plaatsen waar een muur op het trottoir aansluit, zijn 
vaak allerlei planten te vinden. Zo was langs de muur van 
de pizzabakker bij het Jan Verwey Natuurcentrum in 
november een rijtje anemonen te bewonderen. Anemone 
hupehensis wordt in tuincentra verkocht onder de naam 
Herfstanemoon of Japanse anemoon. 
  

Geoord helmkruid 7 juni 2019 Duinwetering Noordwijk 
Valse christusdoorn 14 oktober 2019 Sint Bavo 

Anemone hupehensis 2 november 2019 Noordwijk-Binnen 
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Gab de Croock 
 
De Slechtvalk broedt sinds ongeveer 1990 in Nederland. 
Veel van deze vogels zijn erg gehecht aan hun omgeving. 
Daarnaast zijn veel nieuwe broedgevallen vogels die uit 
Duitsland, Noordrijn-Westfalen afkomstig zijn (Van 
Geneijgen 2014). Slechtvalken zijn eigenlijk vogels die op 
rotswanden broeden, maar door de hoogbouw in 
Nederland is het voor hen ook interessant om hier te 
broeden. Men moet daarbij denken aan zendmasten, 
hoogspanningsmasten en hoge kantoorgebouwen. 
Alweer jaren kunnen we via internet mooie beelden 
ontvangen van broedende Slechtvalken in Nederland. Zo 
was een van de eerste het paartje dat op de voormalige 
KPN-zendtoren in De Mortel, Noord-Brabant, live 
gestreamd werd en waar menig 
vogelliefhebber, maar ook 
anderen, uren van konden 
genieten en waarbij veel nieuwe 
informatie over het broedgedrag 
van de Slechtvalk bekend werd. 
Deze nestplaats is een vast 
onderwerp op Beleef de Lente 
van Vogelbescherming. 
Inmiddels zijn op legio torens en 
hoge gebouwen in Nederland 
nestkasten geplaatst, al dan niet 
voorzien van webcams.  
In de omgeving van Noordwijk 
verblijven ook al enkele jaren 
Slechtvalken. Zo worden ze 
gezien op de Nora Zendmast, de 
Nieuwe kerk in Katwijk en een 
kerk in Sassenheim, maar ook op 
de toren van het NH Hotel 
Leeuwenhorst. Jelle van Dijk 
heeft daar zelfs twee jaar geleden 
een prooioverdracht 
waargenomen. 
Begin december 2019 kreeg ik een 
melding van Rob Jansson dat er regelmatig een mannetje 
Slechtvalk op de toren van Leeuwenhorst verbleef en dat 
er onder de toren prooiresten gevonden werden. Gezien het 
feit dat hij het al te druk had met de straaltoren in Haarlem, 
waar al jaren een nestkast is geplaatst, vroeg hij of onze 
vereniging interesse had om een project op te zetten om 
een kast te plaatsen op Leeuwenhorst. 
Zo gezegd, zo gedaan. De stoute schoenen werden 
aangetrokken en er werd contact gezocht met de eigenaar 
van de toren. De verantwoordelijke persoon voor de toren 
werd snel gevonden en deze was zeer enthousiast over ons 
initiatief en gaf toestemming voor het plaatsen van de kast. 
Een bouwtekening was gemakkelijk aan te komen, Rob 
had de maten van de kast in Haarlem, die daar succesvol 
was gebleken. Rond Kerst en Oud en Nieuw werden in de 
werkplaats van IJzerhandel W.G. Jansen te Wassenaar het 
onderliggende frame en het aanvliegrooster in elkaar gezet. 
Deze materialen werden belangeloos ter beschikking 
gesteld. De kast werd als prefab vervaardigd van Trespa.  

Op 18 januari dit jaar werd het frame en het 
aanvliegrooster door Rob en mij de toren op gesjouwd 
(189 treden) en op de balustrade vastgezet in het beton met 
stevige keilbouten. Twee dagen later werden de kastdelen 
naar boven gebracht en door middel van roestvrijstalen 
bouten en moeren bevestigd aan het frame. Van 
verschillende kanten werd de opmerking gemaakt of we 
niet te laat in het seizoen waren, daar Slechtvalken al heel 
vroeg in het seizoen aan paarvorming beginnen en vroeg 
broeden. Het bijzondere op deze dag was dat een mannetje 
Slechtvalk tot twee keer toe rondjes rond de toren kwam 
vliegen. Door dit feit kregen we toch het vermoeden dat 
we op moesten schieten. Diezelfde dag werd er nog 80 kg 
grind naar boven gesjouwd, met dank aan enkele leden van 
onze vereniging. 

Natuurlijk wilden ook wij een webcam in en naast de kast 
plaatsen om via een livestream op onze website de 
verrichtingen te kunnen volgen. Materiaal werd 
aangeschaft en de internetverbinding werd geregeld Op 6 
maart, bij een routinecontrole beneden aan de toren, bleek 
dat niet allen een mannetje aanwezig was, maar er vloog 
ook een vrouwtje uit de kast. Om dit prille paar niet te 
verstoren werd besloten om het plaatsen van de webcam 
uit te stellen tot na het seizoen. Het mannetje bleek geringd 
te zijn met de combinatie BHP en is als nestjong geringd 
in 2016 op de Nehertoren in Leidschendam. Het vrouwtje 
bleek geen ring te dragen. 
Door een klein clubje van onze vereniging werd 
regelmatig gepost bij de toren om het gedrag van de valken 
te bestuderen. Dit was belangrijk om te bepalen of er 
eventueel van een broedgeval sprake was. Zo ja, dan was 
het belangrijk om de datum te bepalen om eventuele jonge 
vogels te ringen. Een dagboek met alle waarnemingen en 
bijzonderheden werd bijgehouden. 

De bouw van de nestkast op de toren van Hotel Leeuwenhorst– foto: Gab de Croock 
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Al snel werd duidelijk dat het paar erg honkvast 
was en dat de kast met hand en tand verdedigd 
werd. Opdringerige Kauwen werden van de 
toren getrokken en een langs vliegende Buizerd 
werd door beide vogels aangevallen met 
duikvluchten.  
Op 8 maart ziet Rob een prooioverdracht van het 
mannetje aan het vrouwtje op het 
aanvliegrooster. 
Op 21 en 24 maart ziet George een paring op het 
aanvliegrooster. Dit waren belangrijke data. De 
Slechtvalk gaat pas broeden als het laatst ei 
gelegd is, dan duurt het ongeveer 3 weken 
voordat de jongen uitkomen en dan weer drie 
weken voordat ze geringd kunnen worden.  Een 
planning werd gemaakt dat wanneer alles goed 
zou verlopen, wij op 8 mei met de ringer de 
toren op zouden gaan om eventuele jongen te 
ringen. In de tussentijd verliep alles op rolletjes. 
Het vrouwtje zat veel in de kast en het mannetje 
kwam regelmatig aan met prooi. 

Vrijdag 8 mei was voor ons een spannende dag. 
Zouden ze jongen hebben. Om negen uur ’s 
ochtends gingen we met Martin Mollet, de 
officiële ringer voor de provincie Zuid-Holland 
de toren op. Boven aangekomen vlogen beide 
vogels alarmerend rondjes rond de toren. 
Voorzichtig werd de kast opengedaan en ja hoor, 
in het midden lagen drie donsjongen die ons 
verbaasd aankeken. Er werden enkele metingen 
gedaan, maar al snel bleek dat zeker één van de 
jongen nog te klein en te jong was om geringd te 
worden (ca 14 dagen). Snel de kast weer dicht 
gedaan en een afspraak gemaakt om op 16 mei 
de jongen te ringen. Dan zouden ze inmiddels 
ongeveer 21 dagen oud zijn. 
Zaterdag 16 mei weer de toren op. Weer het 
alarmeren van de ouders. Bij het openen van de 
kast bleken de jongen goed gegroeid te zijn. Nu 
waren ze niet zo schuw als de eerste keer, al 
krijsend werden we verwelkomd. Voorzichtig 
werden de jongen door Martin afzonderlijk in 

een tasje gedaan om niet te veel 
buitenlicht te krijgen. Hierdoor werden 
ze een stuk rustiger. In de toren 
werden de vleugels en de 
“klauw”lengte van nagel tot nagel 
opgemeten, om de leeftijd en geslacht 
te bepalen. 
 Tevens werden ze gewogen. Hieruit 
kwamen de volgende resultaten: 1: 
man 616 gr, klauwlengte 109 mm, 21 
dagen oud; 2: man 620 gr, klauwlengte 
110 mm, 21 dagen oud en 3: vrouw 
778 gr, klauwlengte 124 mm, 19 dagen 
oud.  Met name door de klauwlengte is 
het geslacht te bepalen. De vogels 
werden voorzien van een ring van het 
Vogelringstation Arnhem (VT ring) 
met een uniek nummer aan de ene poot 
en aan de andere poot een kleurring 
met een lettercombinatie om van 
afstand af te kunnen lezen. 

Mannetje met prooi – foto: Gab de Croock 

Een paring op het aanvliegrooster - foto: George Hageman 

Prooioverdracht van het mannetje aan het vrouwtje – foto: George Hageman 
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Nadat de kast was geruimd van een groot aantal 
prooiresten, werden de jonge vogels weer teruggeplaatst. 
Kast dicht en weer snel naar beneden om de rust terug te 
laten keren. 
Na ongeveer een uur was het stil rond de toren en konden 
de ouders weer naar hun jongen. 
De komende periode wordt voor de toeschouwer zeer 
interessant. De jonge vogels zullen het aanvliegrooster 
gaan gebruiken om hun vleugels te strekken en 
vliegoefeningen te doen. 

De prooiresten zullen gedetermineerd worden en daarover 
zal ik later verslag doen in de Strandloper. 
 
P. van Geneijgen, 2014.  Herkomst en populatiedynamiek 
van broedende Slechtvalken Falco peregrinus in 
Nederland: de eerste 24 jaar van een populatie in opbouw. 
De Takkeling 22(2): 148-162. 
  

Het Ringen – foto’s: Gab de Croock 

De ouders hielden alles in de gaten – foto: Gab de Croock 
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Petra Sonius 
 
Op Hemelvaartsdag vonden we tijdens een 
strandwandeling verschillende kokertjes van het 
goudkammetje. Deze zijn goed te herkennen door het 
verfijnd aan elkaar gekitte flinterdunne laagje 
zandkorrels in kokervorm. Deze kokertjes zijn zeer 
kwetsbaar en meestal vind je ze leeg. 
Maar deze dag was anders, Astrid Roquas vond een 
kokertje met inhoud, een levende inhoud! Het goud 
op de kammetjes deed haar meteen aan de bijna 
metallic gekleurde “haren” van de fluwelen zeemuis 
denken die we een aantal maanden eerder gevonden 
hadden. We twijfelden geen seconde en hebben direct 
een pot met zeewater gevuld, het goudkammetje er in 
gedaan en koel gezet. Eenmaal thuis maakte we een 
klein zeeaquarium, om het te kunnen bestuderen.  

Een goudkammetje graaft zich van nature in met de 
gouden “kam” naar beneden om zo voedingsstoffen 
uit het zand te “kammen”. We hadden het 
goudkammetje op zijn natuurlijke manier ingegraven, 
maar hij groef zichzelf uit. Hierdoor konden we wel 
heel goed zijn gouden kammetjes zien. Het aquarium 
water werd elke dag ververst met vers zeewater en er 
werden diepvries elementen in gedaan om de 
temperatuur laag te houden, want het waren immers 
zeer zonnige en vooral warme dagen voor een 
Noordzee aquarium. Dat het goudkammetje zichzelf 
uitgroef voorspelde echter niet veel goeds, want twee 
dagen later kroop hij ineens uit zijn kokertje en nog 
geen dag later overleed hij. Zonder koker werd het 
wel heel goed zichtbaar dat hij net als de fluwelen 
zeemuis behoort tot de borstelwormen!  
  

Het goudkammetje nadat het zichzelf had uitgegraven en de gouden kam duidelijk te zien was. 
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Leo Schaap 
Weinig natuurterreinen zullen ooit zo’n tumult veroorzaakt 
hebben als Noordvoort dit voorjaar. Nauwelijks een jaar na 
de feestelijke opening vond de gemeente Noordwijk dat de 
F1 teams wel over het strand naar Zandvoort konden 
rijden. Massaal protest was het gevolg. Veel mensen 
vonden dat het strandreservaat tussen Noordwijk en 
Zandvoort ontzien moest worden. En terecht: Noordvoort 
is het eerste strandreservaat langs de Hollandse kust en 
verdient bescherming. 

Strandreservaat Noordvoort bestaat uit een 3 km lang stuk 
strand waar rust het doel is en een dynamische zeereep met 
wandelpad en uitzichtpunt. De zeereep is door Waternet in 
fase 1 van het project in beweging gebracht. De reep heeft 
mooie kerven en stuifgaten gekregen en het zand is in 
beweging gekomen. Dat is heel goed te ervaren als je over 
de zeereep loopt. Ook ten zuiden van Noordvoort zijn in 
2019 in de Luchterzeeduinen van Staatsbosbeheer vele 
plekken kaal gemaakt om het verstuivingsproces te 
activeren. Daarnaast werkt Waternet aan een plan voor 
fase 3 om ook ten noorden van Noordvoort het aantal 
stuifplekken uit te breiden. Als dat allemaal lukt, zullen de 
duinen van de zeereep over een veel groter deel dan de drie 
kilometer van Noordvoort een ander aanzien krijgen; zij 
zullen veel natuurlijker worden en er zal veel zand naar 
binnen worden getransporteerd. De kust wordt daarmee 
niet alleen natuurlijker maar ook toekomstbestendiger: de 
hoogte van het duin kan meegroeien met de stijging van de 
zeespiegel. 

Zullen in de nieuwe natuurlijke duinen de natuurwaarden 
inderdaad verbeteren? Gaat de samenstelling van de flora 
veranderen en zullen er meer en andere vogels tot broeden 
komen? Om daar achter te komen, is monitoring 
onontbeerlijk en een eerste aanzet daartoe is gezet door de 
rapporten die voor Waternet zijn gemaakt over 
geomorfologie en flora. De geomorfologie registreert de 
grote veranderingen in de zeereep, maar de flora past zich 
minder gemakkelijk aan. Grote veranderingen zijn nog niet 
gevonden en het aantal soorten zout- en kalk minnende 

planten is beperkt gebleven. Waarschijnlijk zullen de 
veranderingen pas over een langere termijn zichtbaar 
worden. Dat geldt ook voor het strandreservaat. De 
combinatie van goede informatie en handhaving moeten 
voor meer rust op het strand zorgen. Als dat niet lukt moet 
gedacht worden aan andere maatregelen. Bijvoorbeeld het 
afzetten van gedeelten van het strand in de richting van de 
zeereep zodat rust daar wordt afgedwongen en ook 
broedvogels van het strand weer een kans krijgen. 

Wat gebeurde er nu dit voorjaar? Bijna 80.000 mensen 
tekende de petitie ‘Red de natuur! Geen Formule 1-teams 
over het strand van Noordwijk’ of de andere petitie met 
dezelfde strekking. Regionale en landelijke media 
schonken er veel aandacht aan, bijna altijd in 
ondersteunende zin. Het was duidelijk, hier werd een grens 
overschreden. De F1 van Zandvoort moest juist in het 
broedseizoen niet nog meer schade aan natuur toebrengen 
en rust verstoren. Groot was de deceptie bij de bestuurders 
toen de aanvragers besloten niet over het strand te rijden; 
er was geen enkele houdbare reden voor. 
Natuurliefhebbers konden opgelucht ademhalen en 
Noordvoort had landelijke bekendheid gekregen. 
F1 teams over het strand is maar één van de struikel-
blokken die overwonnen moesten worden om van 
Noordvoort een echt strandreservaat te kunnen maken. 
Naast maatregelen om het aantal bikers, paarden en 
naaktrecreanten te beperken, blijkt het lastig te zijn 
bezoekers te overtuigen de honden aan de lijn te houden en 
zoveel mogelijk het pad over de zeereep te nemen. Daarom 
wordt momenteel gewerkt aan gecoördineerde handhaving 
door deelnemende partijen. De handhavers van Waternet, 
Staatsbosbeheer, Gemeente Noordwijk en Gemeente 
Zandvoort voeren daartoe overleg.  

Voor bezoekers aan Noordvoort is niet direct duidelijk wat 
er van hen verlangd wordt. De informatie was niet 
beschikbaar of niet duidelijk. De eerste serie 
informatiebordjes op de palen die de grens van Noordvoort 

Strandopgang 

Het Vizier 
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aangeven waren als snel verdwenen, waarschijnlijk als 
souvenir meegenomen. Maar toch: veel mensen lopen 
keurig over het pad door de zeereep en genieten van het 
gebied en het weidse uitzicht. Dat is een van de 
doelstellingen die in ieder geval is bereikt. De andere 
doelstelling, meer rust op het strand, is veel lastiger. Om 
dat te bereiken wordt er gewerkt aan betere 
verwijzingsborden en betere bevestiging. Daarnaast wordt 
er gewerkt aan een website voor Noordvoort met 
informatie voor bezoekers. Op basis van luchtopnamen en 
video’s wordt het gebied in kaart gebracht en kan snel en 
gemakkelijk gezocht worden naar aanvullende informatie. 
Via QR-codes wordt die informatie op de telefoon snel 
toegankelijk gemaakt. Hopelijk gaat dat werken en zullen 
bezoekers aangepast gedrag vertonen.  

Gelukkig is de Provincie Zuid-Holland actief om in de 
geest van het kustpact maatregelen te nemen om de 
natuurwaarden van het strand te beschermen. Het strand en 

duin was door de provincie al aangemerkt als stiltegebied. 
Sinds vorig jaar zijn bijna alle stranden van Zuid-Holland 
aan Natuur Netwerk Nederland toegevoegd. Dit heeft 
vooral effect op de ruimtelijke ordening maar is ook een 
belangrijke maatregel om de stranden te beschermen. 
Daarnaast heeft Duinbehoud in opdracht van de provincie 
een studie uitgevoerd naar de natuurwaarden van het 
strand en de mogelijkheden die te beschermen. Dat zal 
allemaal helpen tot een herwaardering van het 
strandgebruik te komen en Noordvoort zal daarvan 
profiteren. En nog mooier: Noordvoort heeft navolging 
gekregen in IJmuiden, waar men met het Groene Ster 
Project een rust- en broedgebied op het strand wil creëren.  

https://awd.waternet.nl/beheer/projecten/44-
noordvoort/projectdetails/ 
Rapport Duinbehoud: Natuurwaarden van de stranden:  
https://www.noordvoort.nl/media   

De informatieborden 

De Juttersplek 
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Willem Baalbergen 
 
De Morinelplevier 
was de laatste 
jaren in 
Noordwijk in het 
nieuws. Een paar 
van deze fraaie 
vogels verbleven 
enige tijd in de 
duinen van de 
Amsterdamse 
Waterleiding. 
Verreweg het 
mooiste boekje 
over deze 
bijzondere vogel 
is ooit geschreven 
door Beng Berg. 
Het is niet bepaald 
het enige boekje 
over vogels van 
zijn hand.  Maar 
Mijn vriend uit 
Lapland spant 
duidelijk de kroon. Hij vertelt in zijn boekje hoe hij in 
Lapland de broedende plevier ontmoette en fotografeerde. 
Het totaal ontbreken van angst voor de mens laat hij 
daarbij op foto`s zien. Een broedende vogel laat zich 
zonder mankeren van het nest halen en weer terug 
plaatsen. Dit alles in een heuvelachtig landschap, wat te 
vergelijken is met onze duinen. Een ander boekje van zijn 
hand speelt zich af op Öland, een eiland in de Oostzee. 

Voor Noordwijkse vogelaars geen onbekend oord. De titel: 
Het verloren paradijs, lijkt echter wat aan de sombere 
kant. Veel Noordwijkse vogelaars kennen Öland nog altijd 
als een ideaal oord voor vogels en planten. Als schrijver is 
Berg niet altijd onomstreden geweest. In de oorlogsjaren 
1940-1945 sympathiseerde hij met Hitler-Duitsland, wat 
hem niet in dank is afgenomen. Dat neemt niet weg dat 
zijn serie boekjes in veel boekenkasten van vogelaars 
staan. 
Op de achterzijde van het boekje over de Morinelplevier 
staan wat besprekingen van zijn boekjes. Daarbij zelfs een 
bijdrage van de jagersvereniging: `Een prachtig werk, dat 
elke vogelvriend en vogelkenner zal wenschen te bezitten.` 
Ik sluit me daar graag bij aan. 

 

 

Morinelplevier AWD mei 2019 – foto: Wil Heemskerk 
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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. 
 

De dag van 20 januari was een dag van hard werken. Onder leiding van 
Gab de Croock en Rob Jansson werd op de toren van Leeuwenhorst een 
nestkast voor een Slechtvalk geïnstalleerd. Al tijdens het sjouwwerk 
kwam er een man Slechtvalk polshoogte nemen en vloog rond de toren. 
Dat was een hoopvolle start. Maar dat de nestkast meteen bezet zou 
worden was toch een verrassing. Op 8 maart bleek een paar Slechtvalken 
de kast in gebruik genomen te hebben. In de rest van de maand waren één 
of beide vogels aanwezig. Met prooioverdracht en balts (9 maart RJ, 22 
maart GH) lieten ze zien dat ze echt van zins waren dit jaar een legsel in 
de nieuwe nestkast te starten. Inmiddels is al een nest jongen geringd. (zie 
elders in deze Strandloper) 
De Slechtvalk is in Nederland terug van weg geweest. Sinds 1990 broedt 
hij weer jaarlijks. Daarna is het aantal broedparen exponentieel gegroeid 
tot 180-200 broedparen in 2018. Dit past in de algemene toename in 
Noordwest-Europa. Het zwaartepunt van de verspreiding in ons land ligt 
in het zuiden en zuidwesten. Waarschijnlijk heeft dat er mee te maken dat 
in het noorden van het land relatief veel vogels overwinteren. Deze 
noordelijke vogels blijven tot in het broedseizoen in maart en april 
aanwezig en zijn concurrenten voor de lokale broedvogels. 
 
Met de groei van de Noordwest-Europese en Nederlandse populatie 
hebben we ook in Noordwijk het aantal waarnemingen zien groeien. Dit 
is goed te zien doordat in de loop van jaren de Slechtvalk in steeds meer 
maanden van het jaar wordt waargenomen. Eerst zagen we een toename 
van waarnemingen tijdens de doortrek in oktober. Sinds de winter van 2003-2004 bivakkeren er elke jaar 1-2 Slechtvalken 
in de Polder Hoogeweg en de Elsgeesterpolder. Van alleen de doortrekperiode breidde de aanwezigheid in ons werkgebied 
zich hiermee uit naar de hele winter, van november tot en met maart. Vervolgens kwam daar de late zomer bij. Sinds 2010 
zijn er vrijwel jaarlijkse waarnemingen in de maanden juli tot en met september. Vaak zijn dit rondzwervende juveniele 
vogels, mogelijk van broedparen in de buurt. Sinds 2017 zitten we in de volgende fase: ook in de maanden april- juni 
ontbreekt de Slechtvalk in geen enkel jaar meer.  Dit valt samen met de eerste voorboden van vestiging als broedvogel. 
Vestiging van een broedpaar begint vaak met een (jonge) man die een territorium bezet rond een potentiële broedplaats. 
Sinds 2017 wordt er af en toe een Slechtvalk gemeld bij de toren van Leeuwenhorst. Sinds 2018 geldt hetzelfde voor de 
toren van Nora in De Blink. In 2019 verschenen de eerste Slechtvalken op de toren van de Nieuwe Kerk van Katwijk, met 
regelmatige waarnemingen aan de zuidrand van ons waarnemingsgebied. Van deze drie plekken is de toren van 
Leeuwenhorst nu als eerste bezet door een 
broedpaar. Deze vestiging is het sluitstuk 
van de jarenlange toename in ons 
waarnemingsgebied. De timing van de 
plaatsing van de nestkast had wat dat 
betreft niet beter kunnen zijn!  
 
Lokale broedvogels en overwinteraars zijn 
elkaars concurrenten. Het aantal 
beschikbare prooien in een gebied is 
tenslotte beperkt. De vraag is nu of de 
permanent aanwezige broedvogels de 
overwinteraars gaan verdringen. De 
winterwaarnemingen in Polder Hoogeweg 
en de Elsgeesterpolder lijken inderdaad af 
te nemen. Op basis van de waarnemingen 
van dit jaar lijkt de actieradius van de 
vogels van Leeuwenhorst de 
Zwetterpolder, Elsgeesterpolder en de 
bebouwde kom van Noordwijk te beslaan. 

De toren van Leeuwenhorst met de nestkast – 
foto: George Hageman 

Slechtvalk - foto: George Hageman 
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Blijft er in dit gebied plek voor de noordelijke overwinteraars, of hebben de lokale broedvogels met de vestiging dit jaar 
definitief de overhand gekregen? 
 
Figuur 1 Aantal waarnemingen per maand van Slechtvalk in het waarnemingengebied 
 

 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
1990     2     2   

1991  2        3   

1992         2 1   

1993 1  2  1   2 1 4   

1994          1 1  

1995 3  3       3 3 1 
1996 1  3       2 4 1 
1998         2  2 4 
1999 4  1  1   1    2 
2000          5 1  

2001  1  2   1   3  1 
2002         2 1  2 
2003         1 3 2  

2004 3 6 2       2   

2005 3  1      1 1   

2006    1 1 1 3   3 2 1 
2007 12 7 8      2 4 4 1 
2008 1 3 1  1  1   2 2  

2009 4 1 3     1 2 1 2 8 
2010 44 4 4    3 2 12 6 3 8 
2011 4 8 4  2 2 1 1 2 11 6 5 
2012 3 9 5     8 11 13 8 8 
2013 10 4 1 5   4 1 1 25 8 5 
2014 9 6 4 3 1  5 1 3 15 16 8 
2015 4 4 8 2  2 1 11 16 23 6 3 
2016 6 1 5 1    5 5 18 6 4 
2017 19 23 17 6 9 1 2 8 20 18 6 3 
2018 4 6 28 4 2 2 7 7 16 17 11 5 
2019 5 4 4 14 11 7 9 16 40 38 7 4 
2020 10 5 49 22         

             
  1 tot 2  
  3 tot 5 
  6 tot 10 

  
10 tot 
20 

  >20 
 
 
 

Het is moeilijk voor te stellen, maar 30 jaar geleden was de Torenvalk de enige roofvogel die broedde in ons 
waarnemingsgebied. Sindsdien zijn daar Boomvalk (1983), Sperwer (1989), Buizerd (1995) en Havik (1999) bij gekomen. 
En nu dit jaar de Slechtvalk. Met uitzondering van de Boomvalk verliep voor deze soorten de vestiging steeds op dezelfde 
wijze. In eerste instantie waren er alleen trek- en winterwaarnemingen. Langzaamaan schoof vervolgens de aanwezigheid 
op naar het hele voorjaar. Uiteindelijk waren ze jaarrond aanwezig en volgde binnen enkele jaren het eerste broedgeval. 
Torenvalken hebben het moeilijk in het huidige intensief beheerde agrarische landschap. De 8 paar van de inventarisatie in 
2004-2008 hebben we waarschijnlijk niet meer. De Buizerd is zelfs algemener geworden als broedvogel! 
 
Afgelopen winter waren er weer meer Torenvalken. Dat valt niet direct op, want Torenvalken zitten als eenlingen verspreid 
over een groot gebied. Je merkte het eigenlijk vooral aan de LiveAtlas lijstjes. Daarbij noteer je in een vaste tijd alle vogels 
die je ziet, bij voorkeur binnen één kilometerhok. Als je dat regelmatig doet, dan gaan er allerlei dingen opvallen die je 
eerder niet in de gaten had. Zo viel het deze winter op dat de Torenvalk vaak acte de présence gaf als je ergens in ons 
waarnemingsgebied een uur vogels registreerde. Kijken we naar de landelijke gegevens dan zien we dat ook: sinds het eind 
van de zomer van vorig jaar zijn er veel Torenvalken. In de eerste maanden lag de kans een Torenvalk tegen te komen twee 
keer zo hoog als in dezelfde periode 2019. De indruk die we hier hadden vanuit de LiveAtlas lijstjes klopt dus!  



 

  De Strandloper 52e jaargang nummer 2, juni 2020  36

De ruimere aanwezigheid van Torenvalken vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in het goede muizenjaar 2019. Net als in 2014 
piekte het aantal Veldmuizen; zij werden hier en daar zelfs een plaag. In Friesland leidde dit opnieuw tot veel broedgevallen 
van Velduilen. De Kerkuil had landelijk een heel goed jaar, met veel jongen en gevallen met drie broedsels. Minder 
opvallend profiteerde ook de Torenvalk mee. Het is tenslotte een muizeneter pur sang. De vraag is nu of de impuls van 
afgelopen jaar ook de stand van de Torenvalken in ons werkgebied wat gaat ondersteunen. Gaan we meer broedgevallen 
zien in de komende jaren, als de ‘generatie 2019’ de gelederen gaat versterken? 
 
 
Figuur 2 Sovon LiveAtlas: trefkans van Torenvalk in 2019 en 2020. 
 

 

Biddende Torenvalk – 24 maart 2020 Voorhout - Elsgeesterpolder © Rob Floor 
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In het afgelopen kwartaal was één onderwerp voor iedereen onontkoombaar: de uitbraak van het coronavirus en de daarop-
volgende maatregelen. Een zware en onzekere tijd voor velen. Ook de maatregelen grepen diep in op ieders dagelijkse doen 
en laten. Dat roept voor deze waarnemingenrubriek de vraag op wat de coronacrisis doet met het doorgeven van 
waarnemingen. Zakt dat net zo diep in als het openbare leven of zien we juist het omgekeerde? 
 Op 12 maart gingen de coronamatregelen in, inclusief de oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dat stond niet in de 
weg toch van de natuur te genieten, in de eigen tuin of met een ommetje buiten. Inventarisaties en tellingen gingen door. 
Wat wel stopte waren de meldingen van zeldzame soorten via www.waarneming.nl. Bij melding van een zeldzame soort 
blijft de verleiding tenslotte groot toch buiten je eigen woonomgeving op pad te gaan en aan te sluiten bij een groep die de 
zeldzaamheid in het vizier heeft.  
Vergelijken we het aantal waarnemingen dat sinds 12 maart is ingevoerd met die van dezelfde periode van de afgelopen drie 
jaar, dan zien we een toename. Wel was het aantal in 2018 hoger. Dat had te maken met de toeloop bij de zeldzame 
Witkopgors die juist die periode in de Zwetterpolder zat. In 2020 was zo’n massaal bezoek aan een zeldzaamheid 
uitgesloten. 
 Laten we 2018 buiten beschouwing dan zien we dat ook meer mensen waarnemingen hebben doorgegeven. Opvallend 
daarbij is dat daar ook de nodige nieuwe aanwas bij zat. Dat waren mensen die alleen in 2020 een waarneming hebben 
doorgegeven en dat waarschijnlijk voor het eerst deden. Landelijk was dit patroon ook te zien.  
Op zondag 19 april, midden in de coronacrisis, passeerde www.waarneming.nl voor het eerst de mijlpaal van 100.000 
waarnemingen op één dag. Ook waren er die dag maar liefst 166 nieuwe waarnemers. De groei lijkt ook LiveAtlas de wind 
in de rug te geven. Mooi te combineren met een ommetje in de buurt met als resultaat waardevolle monitoringgegevens (zie 
de Torenvalk). Nu groeit het aantal waarnemers en waarnemingen al jaren. De coronacrisis lijkt die groei alleen maar te 
versnellen. Nu mensen meer gebonden zijn aan de eigen woonomgeving, lijken ze te ontdekken hoeveel bijzonders daar te 
zien is. Ook is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat er dicht bij huis natuurgebieden zijn waar je kunt 
genieten en ontspannen.  
Op het moment van schrijven gaat Nederland langzaamaan op zoek naar hoe ons dagelijkse leven eruit zal zien na de 
coronacrisis, ‘het nieuwe normaal’. Hopelijk gaat de herwaardering van natuur in de eigen omgeving daar blijvend deel van 
uitmaken. 
 
 
Figuur 3: Aantal waarnemingen doorgegeven via www.waarneming.nl voor ons werkgebied in de eerste weken van 
de coronacrisis (12-31 maart) en het aantal waarnemers.  
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In zee zaten op 1 januari veel eenden die waren gevlucht voor het vuurwerk: 200 Smienten en 96 Krakeenden dobberden 
voor de zeetrekhut (JD PS). Op 2 januari zwommen er 100 Slobeenden in zee bij Langevelderslag (JDo). Er verbleven veel 
viseters voor de kust. Langs de zeetrekhut vlogen op 15 januari 785 Alken/Zeekoeten, 330 herkenbare Zeekoeten en 5 
Alken. Op 18 januari passeerden 1112 Roodkeelduikers (JD HV). Opvallend was ook het grote aantal Jan-van-Genten 
(JD HV), met 61 op 4 januari en 65 op 18 januari (JD HV). Dit laat zien dat adulte vogels tegenwoordig in groot aantal in de 
Noordzee overwinteren. Op 13 januari vloog een Grote Jager langs (JD) en op 27 januari een Parelduiker (JD HV). 
Regelmatig passeerden Grote Zee-eenden, met de grootste groep op 20 januari met 7 vogels (JD). Op 7 januari zat er een 
Zwartkopmeeuw met Poolse kleurring in de Binnenwatering van Katwijk (AM). Op het terrein van de St Bavo verbleven 
t/m 23 januari 3 Europese Kanaries (JS ea). Een Kerkuil zat op 6 januari in de vroege ochtend langs een fietspad in de 
Noordzijderpolder (RG). Langs de Zilkerduinweg verbleven op 11 januari 4 Casarca’s (KVe). Deze werden hier t/m 7 
maart regelmatig gezien. Twee Ooievaars, vermoedelijk het broedpaar van Bronsgeest, overwinterden in Polder Hoogeweg 
en omgeving (HL ea). Na de mistige start van het jaar waren er op 3 januari 45 Brandganzen en 125 Kolganzen aanwezig 
in de Elsgeesterpolder en Polder Hoogeweg. In het Langeveld zaten die dag 40 Brandganzen (RG). De hele maand 

verbleven er tot maximaal 6 Toendrarietganzen in de Elsgeesterpolder (JW). Op 18 januari waren ook 2 Wilde Zwanen 
aanwezig (JD JW) en op 30 januari nog steeds één (JW). Op de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst verbleven van 25 tot 31 
januari 2-3 Grote Zaagbekken (HV ea). IJsvogels overwinterden in Nieuw-Leeuwenhorst, het St Bavo terrein en Willem 
v.d. Bergh (WB ea). Een grote groep Witte Kwikstaarten overwinterde in de weilanden van Oud-Leeuwenhorst. Op 5 
januari telde de groep 45 vogels met daartussen 3 Rouwkwikstaarten (PS). Een tweede groep verbleef in de 
Elsgeesterpolder en Polder Hoogeweg met 10 op 17 en 18 januari (JW) en 30 op 26 januari (RG). Op 15 en 16 januari zat 
hier een Rouwkwikstaart (JW). Roodborsttapuiten overwinterden in de Elsgeesterpolder (paar, JW ea), langs de 
Achterweg (JR), langs de boulevard (KV) en in de AWD bij het Paardenkerhof (SW). In de Elsgeesterpolder zat op 17 
januari een Sneeuwgors in een groep Veldleeuweriken (JW). De eerste Boomleeuwerik zong al op 7 januari in de 
Coepelduynen (JHa). Daar overwinterde een groep van 50 Kneuen (SW), met daarnaast een groep van 15 in de 
Zilkerpolder (FH). 

januari 
Zelfs met de zachte winters van tegenwoordig sprong januari er uit qua temperatuur. De maand was zeer zacht. Het 
vuurwerk van de nieuwjaarsnacht zorgde voor een start met dichte mist. Vanaf 8 januari startte een wisselvallige periode 
met temperaturen die regelmatig opliepen tot boven de 100C. Na 18 januari bracht een hogedrukgebied rustig, maar vaak 
mistig weer. De maand eindigde weer met een stroom van depressies uit het westen. Op 28 en 29 januari stond er een 
noordwesterstorm met windkracht 7 tot 8. 

Europese Kanarie – 19 januari 2020  Noordwijkerhout - Sint Bavo © Reinder Genuït 
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Op 1 en 2 februari waren nog 1 tot 2 Wilde Zwanen aanwezig in de Elsgeesterpolder (JD ea). Op 2 februari vloog een 
Bokje op in de AWD Westhoek (HL) en op 17 februari in de Noordduinen (CZ). Op 7 februari vloog een Rode Wouw over 
Sollasi (RJ) en trok ook de eerste man Bruine Kiekendief over de Noordduinen (CZ) en de AWD (JGo). Het 
overwinterende paar Ooievaars was vanaf 7 februari regelmatig in de Bronsgeest te vinden (BS) en betrok daar vanaf 23 
februari het nest (WB). Op 8 en 9 februari was een Dwerggors aanwezig in een groep van 16 Rietgorzen in het Langeveld 
(RS ea). Overwinterende Ringmussen zijn zeldzaam geworden. Op 9 februari zat er één in het Langeveld (HN) en op 23 
februari 2 in het Duinpark (RJ). In de Coepelduynen waren op 28 februari 27 Boomleeuweriken aanwezig (HV). De groep 
overwinterende Kneuen bedroeg maximaal 70 (PS). Naast de groep in de Zilkerpolder zat er ook een groep van 20 in de 
Hoogeveense Polder (JB). In Nieuw-Leeuwenhorst zat op 9 februari een groep van 80 Putters (HL). Op 12 februari zat een 
Rouwkwikstaart in de Elsgeesterpolder (HVm). Een groep van 190 Drieteenstrandlopers verzamelde zich op 9 februari 
bij storm bij de Uitwatering Katwijk, de enige melding van een grotere groep dit kwartaal (AM). De eerste Kleine 
Mantelmeeuwen begonnen vanaf 4 februari binnen te druppelen, met 14 bij de Binnenwatering, oplopend tot 128 op 12 
februari (AM). Op 14 februari liep er een Kanoet en een Bontbekplevier op het strand tussen Noordwijk en de 
provinciegrens (HV). Op 29 februari vloog een Zwartkopmeeuw over zee (MD). Op 6 februari zong de eerste 
Veldleeuwerik in de Hoogeveense Polder (JB) en de eerste Grote Lijster in de AWD (TD). Op 6 februari vloog de eerste 
Dagpauwoog (JGo). De eerste Kleine Vos (CZ) en Citroenvlinder (WB) volgde op 7 maart. Van 21 t/m 28 maart was een 
Grote Vos aanwezig langs het Zwarte Pad bij de Coepelduynen (GB ea). In de laatste week van maart vlogen dankzij het 
zonnig weer ook het eerste Boomblauwtje, Gehakkelde Aurelia, Klein Koolwitje en Bont Zandoogje. 

februari 
Februari kende een vrijwel continue processie van depressies vanuit het zuidwesten. Op 9 februari passeerde de storm 
Ciara, gevolgd door Dennis op 15 februari, beiden met windkracht tot 8-9 Bft. Ook op andere dagen waaide het vaak hard 
en viel er veel regen. Duinvalleien stonden na de droogte van afgelopen twee jaar weer vol met water. Met de 
zuidwestelijke stroming was de temperatuur hoog, waarmee het de op één na zachtste februari maand werd die ooit is 
gemeten. 

Ooievaar – 14 maart 2020 Noordwijk - Bronsgeest © Jan Hendriks - (ZH) 
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Op 1 maart waren 
nog 2 Grote 
Zaagbekken 
aanwezig in de 
vijver van Nieuw-
Leeuwenhorst 
(BS). Na de 
aanwezigheid van 
een man 
Slechtvalk vanaf 
20 februari, was 
vanaf 6 maart een 
broedpaar 
aanwezig bij de 
nieuwe nestkast op 
de toren van 
Leeuwenhorst (GC 
RJ ea). Over de 
Noordduinen vloog 
op 6 maart een 
tweedejaars Kleine 
Burgemeester 
(CZ). Op 21 maart 
trok er een 
Zeearend naar 
zuid over de 
Coeplduynen (AM 
JR). Die dag was 
er ook een Rode 
Wouw aanwezig in AWD De Wouwen (LN). Op 8 maart vloog er een Kerkuil over de Achterweg (JF). Op 27 maart lag er 
een Kerkuil als verkeersslachtoffer langs de N206 ter hoogte van Polder Hoogeweg (LP). In de Coepelduynen was 24 maart 
een Velduil aanwezig (CZ). Naast regelmatige waarnemingen van een Raaf in de AWD vloog er op 24 maart één naar 

maart 
In de eerste twee weken van maart zette het weer van februari door, met veel regen en wind, onder invloed van westelijke 
stroming. Vanaf 15 maart kregen hogedrukgebieden de overhand. Dat leidde vanaf de 21e tot een aanhoudende oostelijke 
stroming, met relatief lage temperaturen, droog weer en heel veel zon.  

Wilde Zwaan – 1 februari 2020 Voorhout - Elsgeesterpolder © Reinder Genuït 

Boomleeuwerik – 25 maart 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen - De Wouwen © Joas de Vreugd 
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noord over de Coepelduynen (JHa). Op 23 maart liepen 
er 4 Ooievaars in Polder Hoogeweg (BS). Langs de 
zeetrekhut kwam de eerste steltlopertrek op gang, met 
de eerste 2 Zilverplevieren op 6 maart en de eerste 12 
Rosse Grutto’s op 21 maart (JD). De eerste sterns 
waren vroeg. Op 22 maart passeerden de eerste 14 
Grote Sterns en op 25 maart 6 Visdieven (JD HV). De 
oostenwind van eind van de maand bracht leuke 
zeetrek met 26 Kluten en een Bruine Kiekendief op 
24 maart (JD HV) en 2 Zomertalingen op 25 maart 
(JD). In de Elsgeesterpolder zat op 30 maart een man 
Zomertaling (RF). In de Elsgeesterpolder en Polder 
Hoogeweg verbleef de hele maand een groep 
Goudplevieren, met een maximum van 280 op 20 
maart (PS). Het aantal Scholeksters op de soos bij de 
Binnenwatering liep op tot 160 op 13 maart (GB). OP 
17 maart waren er 150 Halsbandparkieten aanwezig op 
een slaapplaats Noordwijk-Binnen (GH). Op 4 maart 
liepen de eerste 2 Lepelaars van het seizoen in de 
Elsgeesterpolder (MD). Die dag was ook de eerste 
Tjiftjaf te horen, in de wijk Boerenburg (JHd). Op 16 

maart arriveerde de eerste Kleine Plevier in de AWD (MGo). Op 28 maart zaten er 2 Witgatten in het Haasveld in de 
AWD (MK). De eerste Tapuit arriveerde op 20 maart in de Coepelduynen (WB). De eerste Zwarte Roodstaart zat op 20 
maart in Noordwijk aan Zee 
gevolgd door de eerste zang op 22 
maart langs de Achterweg (CZ). 
Op 25 maart zong in de 
Coepelduynen de eerste Zwartkop 
(TN). Bij het Pindabergje in de 
AWD zong op 27 maart de eerste 
Blauwborst (RD). De hele maand 
trokken er Rouwkwikstaarten 
door, met als grootste groep 3 in 
het Vinkeveld op 15 maart (BS). 
Op 23 maart zaten er 2 
Rouwkwikstaarten en een 
Waterpieper in het grasland van 
Oud-Leeuwenhorst (RG). Op het 
strand van de Coepelduynen was 
op 13 en 15 maart een Sneeuwgors 
aanwezig (BB GT). Op 21 maart 
vloog er één langs de zeetrekhut 
(HV). Op 30 maart streek een man 
IJsgors even neer in de 
Coepelduynen (CZ). Appelvinken 
waren prominent aanwezig in 
Offem, met o.a. 4 vogels op 9 maart (HV). Het maximum aantal waargenomen Patrijzen in de Elsgeesterpolder bedroeg 21 
op 17 maart (MG). Een vroege Beflijster dook op 24 maart op de St Bavo (MW). Op 21 maart klom een Boommarter in 
een den bij de Noordwijkse Golfclub (JP). Op de N206 sneuvelde op 3 en 25 februari een Bunzing (MG RJ). Tussen 12 en 
15 februari spoelden 4 kadavers Wilde Zwijnen aan op het strand tussen Katwijk en de Duindamse Slag (AV). Waar deze 
dieren te water zijn geraakt is niet duidelijk. Mogelijk heeft de storm Ciara ergens langs de Franse kust een groep in het 
nauw gedreven. Op 24 maart werd een zeldzame Zwarte Rat langs de Oosterduinen gegrepen door een Blauwe Reiger 
(JWe). 
 
Op 21 maart klom een Boommarter in een den bij de Noordwijkse Golfclub 
(JP). Op de N206 sneuvelde op 3 en 25 februari een Bunzing (MG RJ). Tussen 
12 en 15 februari spoelden 4 kadavers Wilde Zwijnen aan op het strand tussen 
Katwijk en de Duindamse Slag (AV). Waar deze dieren te water zijn geraakt is 
niet duidelijk. Mogelijk heeft de storm Ciara ergens langs de Franse kust een 
groep in het nauw gedreven. Op 24 maart werd een zeldzame Zwarte Rat langs 
de Oosterduinen gegrepen door een Blauwe Reiger (JWe).  

Kleine Plevier -26 maart 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen - 
Vinkebaandriften / Franse Vlak © Joas de vreugd 

Halsbandparkiet – 17 maart 2020 Noordwijk-Binnen © George Hageman 

Wild Zwijn 13 februari 2020 Katwijk aan Zee 
– strand ©Arnout W.R. de Vries 
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Waarnemers 
AM Annelies Marijnis JDo Joris van Duivenvoorden MG Mariska de Graaff 

AV Arnout de Vries JF Jaap Faber MGo M.C. Gorissen 

BS Bas van Schooten JHa Joël Haasnoot MK Marc Kolkman 

CZ Casper Zuyderduyn JHd Joost den Houdijker MW MaartenWielstra 

FH Ferdy Hieselaar JP Johan Passchier PS Peter Spierenburg 

GB Gijsbert van der Bent JR Job de Ridder RD Ruud van Doorn 

GH George Hageman JS Joost van der Sluijs RJ Rob Jansson 

GT Gijsbert Twigt JW Jan Wierda RF Rob Floor 

HL Hugo Langezaal 
GB 

JWe Johan Westra RG Reinder Genuït 

HN Hans de Nobel KV Koen Vegter RS Roy Slaterus 

HV Hein Verkade KVe Koen van Veen SW Sjaak Weijers 

HVm Herman Vermeulen LN Lucas Nieuweboer TD Ted Drogendijk 

JB Joost Bouwmeester LP Luuk Punt TN Tim van der Niet 

JD Jelle van Dijk MD Menno van Duijn WB Wijndeldt Boelema 

bron: www.waarneming.nl 

Zwarte Rat – 24 maart 2020 Noordwijkerhout - Klein Leeuwenhorst © P J Westra 
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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


