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Foto: Jos Zonneveld  
 
Voor het vierde jaar op rij werd in mei 2019 een Morinelplevier in de Van 
Limburg Stirumvallei gesignaleerd. De vogel verbleef hier van 15 tot 23 
mei en werd door velen, waaronder Jos Zonneveld, gefotografeerd. In de 
voorgaande jaren werden op deze plaats meerdere vogels bij elkaar 
gezien. Op de foto gaat het waarschijnlijk om een mannetje al is de vogel 
nog niet volledig in zomerkleed. Evenals bij de franjepoten is het 
mannetje fletser van kleur dan het vrouwtje, omdat hij de eieren uitbroedt 
en over de jongen waakt. 
Deze prachtige plevier vertoont weinig schuwheid, ook in het 
broedgebied. Dat wordt vaak toegeschreven aan de eenzame toendra’s en 
kale hoogvlaktes waar deze soort broedt. Veel mensen zien ze daar niet. 
Maar waarom andere soorten, die daar ook broeden wel schuwheid 
vertonen, is dan niet duidelijk. 
Spectaculair was de ontdekking in 1961 van broedende Morinelplevieren 
in Oostelijk Flevoland en de NO-polder. Tot 1969 werden hier jaarlijks 
enkele broedgevallen vastgesteld. In die periode verschenen voorafgaand 
aan het broedseizoen groepen van vele tientallen vogels op de kale velden 
bij Lelystad. 
Vaker dan in het voorjaar zien we de Morinelplevier tijdens de 
najaarstrek. Soms is een Morinelplevier te zien tussen de Kieviten die 
komen rusten op een geïnundeerd stuk bollenland. Wat vaker, en dan 
vooral in september, wordt een overvliegende vogel of een groepje vogels 
gesignaleerd. De meeste Morinelplevieren overwinteren op de 
hoogvlaktes van Spanje en in de half-woestijnen van Noord-Afrika. 
Jelle van Dijk 
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Zaterdag 5 september  10.00 – 12.00 
Zaterdag 3 oktober 10.00 – 12.00 
Zaterdag 7 november 10.00 – 12.00 
Zaterdag 5 december 10.00 – 12.00 
 

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: mailto: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 kan het Herfstnatuurspel dit jaar geen doorgang 
vinden wegens het Corona virus. 

Zaterdagochtend 7 november van 10.00 – 11.30 uur 
Startpunt: Parkeerterrein van Leeuwenhorst aan de 
Gooweg. 
Tijd voor paddestoelen! Met Arie Dwarswaard gaan wij op 
zoek naar de mooiste en vreemdste exemplaren met vaak 
wonderlijke namen. Ga mee op zoek naar bijvoorbeeld de 
aardappelbovist, de rode koolzwam of het duivelsei. Heb 
je een loep of een klein spiegeltje, neem die dan mee. 
 

Zaterdag 26 september van 09.00 – 10-30 uur 
Verzamelpunt: ingang Coepelduynen aan de 
Boerhaaveweg. 
In het duin is veel te beleven en te ontdekken. Met Robert 
Sluijs als gids, gaan wij op zoek naar diersporen, planten, 
paddenstoelen en vogels. Met een beetje geluk zien we een 
ree of een vos! Het is buiten het broedseizoen dus we 
mogen lekker dwars door. En dat gaan we doen ook! Ga 
mee en zie de bijzonderheden van dit mooie duingebied. 
 

Het algemene e-mailadres voor informatie of aanmelden 
voor de excursies is: jeugdnatuurclub@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? 
 
Omdat, vanwege het Corona-virus grote voorzichtigheid is 
geboden, zijn aan deze excursies de volgende voorwaarden 
verbonden: 

 Wij houden ons serieus aan de 1.5 meter afspraak. 
 Deelnemers moeten zich voor alle excursies per 

e-mail aanmelden: excursies@strandloper.nl 
 Alleen leden van onze vereniging zijn welkom. 
 Deelnemers zorgen voor eigen vervoer naar en 

van het startpunt. 
 Voor elke excursie geldt een maximum wat het 

aantal deelnemers betreft, dit maximum zal bij de 
bekendmaking van de excursie worden vermeld. 

 

Vliegenzwam - foto: George Hageman 

Jeugd Duinexcursie met Robert Sluijs - foto: Annet de Willigen 
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Zondag 6 september 2020 
Tijd: 08.00 – 11.00 uur 
Vertrekpunt: parkeerplaats Hotel Duinoord 
(Wassenaarseslag) 
NB. Is hier geen ruimte meer, dan doorrijden naar de grote 
parkeerplaats verderop en teruglopen naar Hotel Duinoord 
(10 minuten).  
Wandeling door prachtige duinvalleien met aandacht voor 
planten en boomkikkers. 
Maximum aantal deelnemers 15. 
Contactpersoon: Frank-Peter Scheenstra (0252-377733).  
 

Zaterdag 3 oktober 2020 
Tijd: 08.00 – 11.00 uur 
Plaats: uitkijkpunt De Driehoek 
Dit uitkijkduin ligt vlakbij strandopgang 22 in de 
Noordduinen. Vanaf de fietsenstalling loopt een pad naar 
deze duintop. 
In heel Europa worden op deze dag overtrekkende vogels 
geteld. Bij gunstige wind (ZO tot ZW) kunnen vanaf De 
Driehoek duizenden vogels worden gezien. 
Maximum aantal deelnemers 15. 
Contactpersoon: Jelle van Dijk (071-3610833). 
 

Zondag 1 november 2020 
Tijd: 09.00 – 11.30 uur 
Vertrekpunt: de fietsenstalling aan de noordzijde van de 
nieuwe parkeerplaats van Nieuw-Leeuwenhorst aan de 
Gooweg. 
De wandeling voert ons langs de beide vijvers van Nieuw-
Leeuwenhorst en gaat verder over Klein-Leeuwenhorst en 
Oud-Leeuwenhorst. 
Maximum aantal deelnemers 20. 
Contactpersoon: Jos Zonneveld (06 22017081). 

 

Zaterdag 12 december 2020 
Tijd: 09.00 – 12.00 uur. 
Vertrekpunt: ingang Pannenland bij Vogelenzang. 
De wandeling voert ons door het bos van het binnenduin 
naar het waterwingebied in de open zeeduinen. Aandacht 
voor vogels, maar ook voor paddenstoelen en mossen. 
Maximum aantal deelnemers: 20 
Contactpersoon: Gab de Croock (06 41462765) 
 

 
In verband met het Corona virus zijn de lezingen tot en 
met eind december 2020 tot nader order uitgesteld.

 

Parnassia Berkheide - foto: Jelle van Dijk

Eurobirdwatch op ”De Driehoek” - foto: Jelle van Dijk

grote vijver Nieuw-Leeuwenhorst -  foto: Jelle van Dijk 

Krooneenden Zwanenplas AWD – foto: Jelle van Dijk 
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Er waren voor het voorjaar een aantal interessante excursies gepland, onder andere naar landgoed Offem, de Zouweboezem, 
het Kennemerstrand, de Hondsbossche Zeewering en het Zwanenwater en een duinwandeling Berkheide. Door het virus zijn 
deze helaas niet doorgegaan. Ook de lezing over de vogeltrek bij Katwijk heeft niet plaatsgevonden. Ondanks de 
versoepelingen van de Coronaregels zullen de lezingen in ieder geval tot het eind van het jaar niet plaatsvinden. 
 

 
4 juli was de eerste inloopochtend sinds 3 maanden. 
Een tiental stoelen stonden op 1.50 m. afstand van 
elkaar en niet meer dan 15 mensen mochten naar 
binnen. Twee gastvrouwen waren aanwezig, die de 
bezoekers hun naam vroegen te noteren. Het was 
even wennen, maar toch voor herhaling vatbaar.  
Op 1 augustus was de daaropvolgende inloopochtend 
en deze verliep op dezelfde wijze. 
 

 
Door het uitbreken van het Corona-virus kon de Algemene Ledenvergadering fysiek niet in het centrum plaatsvinden. 
Door de overheid werden allerlei wettelijke maatregelen getroffen, waardoor de ALV ook op een digitale wijze kon 
plaatsvinden. 
Alle leden kregen bij de Strandloper van maart 2020 een agenda voor de digitale ALV waarop ook enkele vragen werden 
gesteld en waarop een antwoord gegeven kon worden (digitale stemming). 
Aan de leden die De Strandloper per mail kregen toegestuurd werd de agenda gemaild.  
De leden hadden de mogelijkheid om tussen 19 juni en 1 juli hun stem uit te brengen c.q. opmerkingen te plaatsen. 
Zeventig leden hebben gereageerd via het antwoordformulier (waarvan 1 blanco). 
Hieronder puntsgewijs een kort verslag van de ALV. 
 

 Opening: 19 juni 2020 is de vergadering door de voorzitter geopend. 

 Mededelingen: geen mededelingen van het bestuur. 

 Jaarverslag 2019: geen op- of aanmerkingen. 

 Financieel jaarverslag 2019: geen op- of aanmerkingen. 

 Verslag kascommissie: de kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. 

 Begroting 2020: Eén opmerking; Jelle van Dijk verzoekt of er nieuw meubilair aangeschaft kan worden voor het 
Jan Verweij Natuurcentrum. Het bestuur neemt dit in overweging. 

 Benoeming kascommissie: Louis van Trigt en Koene Vegter voor de jaarrekening 2020. Reservelid voor de 
kascommissie voor 2021 is Leo Schaap. 

 Bestuursverkiezing: George Hageman is aftredend bestuurslid (secretaris) en stelt zich niet herkiesbaar. 
Penningmeester Robert Sluijs en bestuurslid Sam van der Meij zijn aftredend en zijn herkiesbaar. 

o Eens: ja (69) (1 onthouding) 
 Als nieuw lid heeft zich verkiesbaar gesteld: Johan Scholten.  

o Eens: ja (69) (1 onthouding) 
 Wijzigingen statuten:  

o Eens: ja (69) (1 onthouding) Eén opmerking; Jelle van Dijk vraagt zich af of de wijziging van 2/3 van het 
aantal leden naar 2/3 naar het aantal leden op de vergadering op grond van het Verenigingrecht volstaat. 

o Het bestuur heeft dit nog nagetrokken. In het Burgerlijk Wetboek wordt alleen gesproken over 2/3 van het 
aantal personen aanwezig op de vergadering. 

 Rondvraag: heeft u naar aanleiding van deze ALV vragen, dan vernemen wij die graag. 
 Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering op 30 juni 2020. 

 

Inloopochtend in Coronatijd - foto: Mariska de Graaff 
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Daar in de eerste ALV geen 2/3 van het aantal leden van de vereniging een stem hebben uitgebracht over het wijzigen van 
de statuten werd een tweede digitale ALV uitgeschreven onder de leden die bij de eerste ALV "aanwezig” waren. Deze 
leden hadden de gelegenheid om tussen 14 juni 2020 en 1 juli 2020 te stemmen op dit agendapunt. Tweeënveertig leden 
hebben hierop gereageerd. 
Ook van deze ALV een kort verslag: 
 

 Opening: 14 juli 2020 is de vergadering door de voorzitter geopend. 
 Het enige punt dat op de agenda staat en waar het bestuur graag uw mening over wil is: wijzigingen statuten:  

o Eens: Ja (42) Dit is een meerderheid van 2/3 zodat de Statuten kunnen worden aangepast. 
 Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering op 21 juli 2020. 

 
 

George is inmiddels definitief afgetreden als secretaris. Bij ontstentenis van een nieuwe secretaris wordt deze functie door 
het drieman/vrouw-schap Annelies, Gab en Sam ingevuld. Johan Scholten is na goedkeuring van de A.L.V. nu officieel 
bestuurslid. Robert Sluis is herkozen als penningmeester en Sam van der Meij als bestuurslid. 
 
 

 
Dit voorjaar konden particulieren, 
vrijwilligers(groepen) en andere 
organisaties hun landschaps 
project indienen om kans te 
maken op de Challenge-prijs van 
10.000 euro. De voucher bevat 
uitvoeringsgeld voor een 
landschappelijk project. Met deze 
challenge wil het 
Landschapsfonds Holland 
Rijnland het landschap mooier 
maken. Het project moet een 
landschappelijke bijdrage 
opleveren, de biodiversiteit 
verbeteren en zichtbaar en 
beleefbaar zijn voor het publiek. 
 

Het bestuur van het Landschapsfonds koos unaniem voor het project van Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk. Dit project 
voldoet aan alle criteria, waaraan het bestuur toetste. Zo wil de enthousiaste vrijwilligersgroep van Streekmuseum Veldzicht 
op haar terrein een vijver aanleggen voor de water(dieren), de verschillende tuinen door paden met elkaar verbinden, 
streekeigen beplanting toevoegen en een ware berceau realiseren. Hiermee wordt de biodiversiteit verhoogd, wordt het 
landschap nog beter leesbaar en wordt het museum nog aantrekkelijker voor bezoekers. 
 
Peter van den Akker, voorzitter van het Landschapsfonds Holland Rijnland, heeft de prijs vrijdag 24 juli uitgereikt. De 
voorzitter van Stichting Streekmuseum Veldzicht, Jan Hoogeveen, nam de prijs enthousiast in ontvangst. En ook de 
Tuinploeg van het museum was erg blij met de prijs voor hun plan. Er is meteen gestart met de uitvoering van het project. 
 
Nieuwe voucherprijsvraag ronde van € 10.000, - 
Heeft u ook een goed idee voor een uniek natuurlijk, recreatief en educatief project aan het landschap van Holland Rijnland? 
Grijp dan nu uw kans en doe mee aan de tweede challenge ronde! Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een bijzondere 
rustplek, een uitkijkpunt, een informatiepunt of een ingreep om de biodiversiteit te verbeteren. Alle projectideeën zijn 
welkom via www.lfhr.nl/challenge. 
Meedoen aan deze tweede challenge kan tot 15 oktober 2020! 
 
 

Uitreiking Challenge Landschapsfonds Holland Rijnland - foto: Richard van Egmond 
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Sommige leden van onze vereniging zijn er in hun eentje op uit getrokken om toch mooie beelden vast te leggen. Zo liep 
Wil Heemskerk op een ochtend in mei op Lentevreugd bijna tegen 2 vechtende Schotse Hooglanders op. Het ging er heftig 
aan toe en Wil is maar snel doorgelopen en later tijdens een koffiepauze kon hij genieten van een paar roepende Koekoeken. 
Verder waren daar uitgebreid Blauwborsten en Rietzangers aan het zingen. 
 
Jos Zonneveld bezocht o.a. de Zouweboezem waar hij Zwarte Sterns fotografeerde en Natuurontwikkelingsgebied het 
Langeveld waar de Fluiter weer aanwezig was. Ook kwam hij op Lentevreugd oog in oog te staan met een Beflijster. 
 
Jan Hendriks zag in Noordwijkerhout begin juni een bedelende jonge Slechtvalk en 1 van de oudervogels.  
 
Piet Broekhof vogelde vanuit zijn luie stoel in de Beatrixstraat. Een Sperwer bezoekt regelmatig zijn tuin en pakt af en toe 1 
van de 50 a 100 Huismussen die zijn tuin bezoeken. Ook weet de Grote Bonte Specht zijn tuin te vinden.  
 
Wil Heemskerk fotografeerde 16 juni op Lentevreugd o.a. de Rietorchis en de Gewone Wederik. 
 
Sam en Fietje van der Meij konden ook niet met vakantie in juni maar een bijna elke avond langs vliegende Ransuil maakte 
het een en ander goed. 
 
Laten we hopen dat we spoedig weer met z'n allen gezellig op pad kunnen gaan. 
 
 
 

  

Vechtende Schotse Hooglanders - Wil Heemskerk.  Beflijster en Fluiter - Jos Zonneveld.  Sperwer en Grote Bonte Specht - Piet Broekhof.  
 Bedelende jonge Slechtvalk – Jan Hendriks.  Rietorchis en Gewone Wederik - Wil Heemskerk. Ransuil - Sam en Fietje van der Meij. 
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Wim Kuijper & Annet de Willigen 
 
Tijdens tuinwerk viel het Annet op dat er huisjes van 
slakken lagen die wat afweken van de andere soorten in de 
tuin. Er leefden heel wat slakken, maar deze langgerekte 
torentjes waren nieuw.  Een foto (fig. 1) naar Wim maakte 
duidelijk dat het om de Grote clausilia ging. Deze landslak 
komt niet vaak in tuinen voor en is zeker niet algemeen in 
Nederland. Zo kennen we maar enkele populaties van dit 
dier in de omgeving van Noordwijk. Het was dus een 
leuke vondst en de aanleiding om de betreffende tuin te 
onderzoeken. Welke soorten zouden hier nog meer leven? 

 
De onderzochte tuin ligt in Noordwijk (Binnen), achter het 
huis Wilhelminastraat 30 (fig. 2 en 3). Oorspronkelijk was 
de grond een deel van het landgoed Calorama. Dit 
landgoed was lange tijd, vanaf de 17e eeuw, het centrum 
van de kruidenteelt in Noordwijk. Begin vorige eeuw kon 
de familie Lindhout een strook grond kopen van ruim 100 
meter diep met aansluitend een houtwal. Deze houtwal 
was enkele meters hoog en diende om de kruidentuin 
erachter te beschermen (Cassee, 2018). Dit stukje is nog 
intact; het grenst aan de La Bassecour Caanstraat. 
 

In 1903 is het huis gebouwd. Er stonden toen veel 
fruitbomen. Tot 1980 is er voor de baron van het landgoed 
recht van overpad geweest om met de koets vanuit 
Calorama naar de Wilhelminastraat te gaan. De tuin is nog 

steeds in bezit van de familie, de tegenwoordige 
bewoonster is mevr. Lindhout, moeder van Annet. Het zijn 
dus het ouderlijk huis en tuin van de laatstgenoemde. 
De tuin is enige honderden m² groot en gevarieerd.  
Naast een terras, schuur en een kas zijn er bomen en 
struiken, een stukje gras, bloemen, kruiden, groente, 
groenafvalhoop, etc. en een mini bosje op de wal achter in 
de tuin. Gedeeltelijk open, gedeeltelijk dicht begroeid. Met 
mooi weer ligt de tuin grotendeels in de zon. 
 

Op de ochtend van 13 juni 2020 werd de tuin onderzocht. 
De omstandigheden waren ideaal: mooi weer na veel regen 
in de nacht. Bodem en planten waren nog nat en de 
luchtvochtigheid was hoog. Veel slakken kropen dan ook 
actief rond. Op verschillende plekken werd gezocht en van 
een tiental plekken werd wat grond met plantenresten 
(takjes, blad, zaden, steentjes e.d.) verzameld. In totaal 
circa 3 liter. De kruipende dieren werden genoteerd en het 
grondmonster werd thuis gedroogd, gezeefd in 
grootteklassen en de huisjes hierin werden eruit gehaald 
(fig. 4 en 5). Het fijne zeefsel werd onder een microscoop 
uitgezocht. 
In de tuin werden ook lege schelpen gevonden. De dieren 
die hierin zaten zijn dit jaar of de voorgaande jaren 
gestorven. Na enige jaren zijn schelpen verdwenen door 
oplossen van de kalk, vraat e.d.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Twee huisjes van de Grote clausilia en een naaktslak 
 

Figuur 2. Tuin Wilhelminastraat 30, Noordwijk 
 

Figuur 3. Tuin Wilhelminastraat 30, Noordwijk 
 

Figuur 4. Grote schelpen uit tuin 
Wilhelminastraat 30, Noordwijk 
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Eerst de kleine en dunwandige huisjes. Slakken worden 
maar ongeveer 1 jaar oud (de kleintjes), de grotere kunnen 
enkele jaren oud worden. Ze zijn een gemakkelijke prooi 
voor zoogdieren (egel, muis, enz.), vogels en insecten. 

Naast de bekende tuinslakken, werden er ook 
(onverwacht!) een paar leuke soorten gevonden. In totaal 
waren er minstens 17 soorten aanwezig (zie de tabel). De 
bekendste was wel de Segrijnslak. Dat is de enkele cm 
grote slak die gek is op Hosta’s en ontkiemende plantjes. 
De dieren kropen op veel plekken in de tuin. Het is 
eigenlijk de enige soort met een schelp, die veel schade 
kan aanrichten, samen met enkele naaktslakken. In klein 
aantal vonden we de Zwartgerande tuinslak. 
En als derde opvallende de Grote clausilia (fig. 1), het dier 
dat de aanleiding was voor ons onderzoek. Ook deze soort 
was verspreid over de tuin aanwezig. De schelp is 
torenvormig met circa 11 windingen, waarop kleine ribjes 
zitten. Tot bijna 2 cm hoog. Het opvallende is nog dat de 
schelpen van de clausilia-soorten linksgewonden zijn, dit 
in tegenstelling tot bijna alle andere landslakken. 
Linksgewonden wil zeggen dat de mondopening bij de 
schelp linksonder zit als je de top naar boven houdt en de 
opening naar je toe. Grote clausilia’s zijn eigenlijk 
bosbewoners, maar zijn ook wel daarbuiten te vinden. De 
paar populaties in Noordwijk zijn aanwezig in een beperkt 
stukje bos in Nieuw Leeuwenhorst, een bebost stukje 
binnenduinrand langs de Duinweg, een stukje bos zuidrand 
Amsterdamse Waterleidingduinen en – heel bijzonder – op 
de Koningin Astrid Boulevard op stenen en in het open 
duin (waarneming Jelle van Dijk). Ook in de voortuin aan 
de Wilhelminastraat bleek de soort aanwezig. Het zou dus 
heel goed kunnen dat de dieren op meer plekken in de 
omgeving te vinden zijn. 
Alle andere soorten zijn kleiner en hebben we dan ook 
vooral in het grondmonster gevonden. Algemeen of vrij 
algemeen vonden we Boerenknoopje, Bruine blinkslak, 
Haarslak en naaktslakken. Deze laatste dieren zijn lastig te 
determineren. Vaak is anatomisch onderzoek nodig. In 
ieder geval waren er minstens 3 soorten aanwezig, zoals de 
bekende Oranje wegslak. Dit grote dier kan nogal wat 

schade veroorzaken aan planten. Bij nat weer kruipen ze 
soms met tientallen op het fietspad, wat ze vaak niet 
overleven …. De Gekielde loofslak is jaren geleden uit 
zuidelijke gebieden naar Nederland (en andere landen) 
gekomen. Deze circa 1 cm grote exoot is waarschijnlijk 
ingevoerd en heeft zich daarna snel over heel Nederland 
verspreid. Waaronder dus Noordwijk. Vooral in tuinen, 
parken e.d. 
 

Bij de heel kleine slakken zaten drie opvallende soorten 
(fig. 6). Het onopvallende Dwergpuntje wordt maar 1½ 
mm, jonge exemplaren zijn nog kleiner! Het is een van de 
kleinste landslakken van Nederland. In natuurgebieden zijn 
ze veel aanwezig, maar uit tuinen e.d. worden ze niet veel 
gemeld. Het Aardschijfje is nog moeilijker te vinden. Dit 
diertje van zo’n 2 mm leeft ondergronds. Ze kruipen daar 
in gangen van regenwormen, mollen e.d. Je komt ze dus 
niet gauw tegen. Tijdens het graafwerk voor het dempen 
van het Van Limburg Stirumkanaal in de zuidelijke 
Amsterdamse Waterleidingduinen konden er honderden 
verzameld worden tussen bijeengewaaide schelpen en 
plantenresten. Heel bijzonder, want verder is dit diertje 
maar van een paar plekken in Nederland (en Europa) 
bekend. Onderzoek van molshopen kan ze aantonen en 
ook bouwputten geven een kans om ze te zien. In onze tuin 
vonden we 1 leeg huisje. De derde onverwachte soort was 
het Genaveld tonnetje (fig. 7). Ook een vrij zeldzame 
soort, die al lang van Walcheren bekend was. De dieren 
verspreiden zich echter al een aantal jaren naar het 
noorden. Hoe deze soort in een tuin in Noordwijk terecht 
is gekomen? 

Figuur 5. Kleinere schelpen uit tuin Wilhelminastraat 30, 
Noordwijk 

 

Figuur 6. Landslakken uit tuin Wilhelminastraat 30, Noordwijk. 
Van links naar rechts: Dwergpuntje en Aardschijfje (beide 
volwassen), Geribde jachthorenslak, Boerenknoopje en Haarslak 
(alle 3 jong). 

Figuur 7. Landslakken uit tuin Wilhelminastraat, Noordwijk. 
Van links naar rechts: Slanke agaathoren en Genaveld tonnetje 
(beide volwassen), Grote clausilia (jong), (inwendig) schildje 
naaktslak. 
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Een inventarisatie van een tuin in Noordwijk leverde een 
17-tal landslakkensoorten op. Naast een paar bekende 
tuinslakken, vonden we een paar opvallende soorten voor 
een tuin. De Grote clausilia, het Dwergpuntje, Genaveld 
tonnetje en Aardschijfje waren onverwachte vondsten. 
Omdat de tuin groot is en er allerlei verschillende 
leefplekken waren, hadden we wel wat meer soorten 
verwacht dan in een standaard tuin. Maar niet de 4 
genoemde. Naast de inheemse soorten, werden er enkele 
nieuwkomers uit het zuiden aangetroffen: Gekielde 
loofslak en Genaveld tonnetje. 
Hoe de soorten hier zijn gekomen is niet goed te zeggen. 
De mogelijkheden: ze leefden hier al voor dat de tuin werd 
aangelegd, meegekomen met gekochte tuinplanten, 
meegekomen met spullen na een vakantie in het buitenland 
of met vogels. Zowel de dieren als hun eieren kunnen 
gemakkelijk onbedoeld door mensen meegenomen 
worden. 
 

Jansen, E.A., 2015. Veldgids slakken en mossels – land en 
zoetwater. KNNV Uitgeverij, Zeist. 

Cassee, B., 2018. Wilhelminastraat 30 en de relatie met 
Calorama. Kernpunten nr. 94: 22-23. (Vereniging De Oude 
Dorpskern te Noordwijk-Binnen). 
 

 
 
 

Mariska de Graaff & Kees Verweij 
 
Op 20 juli jl. stond er een bericht van Koos Dijksterhuis in 
de krant, waarin hij melding maakte van een broedgeval 
van een Hop in het noordelijk gedeelte van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Het ging hier om het 
tweede broedgeval in Nederland in deze eeuw. Het 
broedgeval was heel succesvol, want er vlogen 5 jonge 
Hoppen uit het nest.  
In ieder geval belandde een van deze jonge Hoppen in het 
net van het vogelringstation. In aansluiting op dit bericht 
kwam Mariska met de mededeling, dat er op 17 en 19 juli 
twee jonge Hoppen zijn geringd. Ze heeft ook zelf op 12 
juni Hoppen gezien, maar moest beloven hierover haar 
mond te houden, hetgeen niet meeviel. Ze mocht overigens 
meehelpen met het vangen van de jonge vogels, wat ze 
heel leuk vond. Zo vindt ze het elke keer weer een 
verrassing, wat je in zo’n net op het vogelringstation 
aantreft. 
 
P.S. Bij dit bericht moest ik aan Willem Baalbergen 
denken, die tijdens vroegere excursies in Frankrijk en 
Spanje er alsmaar niet in slaagde een Hop waar te nemen, 
terwijl de andere deelnemers aan de excursie wel Hoppen 
zagen. Gezamenlijk hebben we met Wim Baalbergen 
menig “hoppig stukje” moeten afzoeken om voor Willem 
de zo begeerde Hop te vinden, hetgeen uiteindelijk toch 
wel lukte. Willem hoeft niet meer naar Spanje, want we 
hebben nu een “hoppig stukje” vlakbij. 

  

Hoppen geringd in de AWD - foto: Annemieke  
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Hein Verkade 
 
Het eerste broedgeval van de Blauwe Reiger Ardea 
cinerea op landgoed Offem vond plaats in 1973. Daarna is 
de ontwikkeling van de kolonie jaarlijks gevolgd. In ‘de 
Strandloper’ verscheen een overzicht over de periode 1973 
tot 2000 (Verkade 2002). Inmiddels zijn we 20 jaar verder, 
een goed moment voor een update.  
 

Na een aarzelend begin groeit de kolonie in 1980 met een 
sprong tot 26 broedparen. In de dertig jaren daarna 
schommelt het aantal steeds tussen de 15 en 25 paar. 
Uitzondering vormen de jaren 1990 en 1991 toen het 
aantal bewoonde nesten kortstondig tot 40 paar groeide, 
om even snel weer terug te vallen tot het oude niveau. Na 
2010 schommelt het aantal nesten net als in de jaren 
zeventig tussen de 1 en 7 paar (figuur 1).  
Zowel in de toe- als afname vallen twee grote sprongen op. 
Voor de toename zijn dat de jaren 1980 en 1989-1990 en 
voor de afname 1991-1992 en 2013, waarbij 2013 de finale 
is van een teruggang die in 2009 werd ingezet. Zijn er 
verklaringen voor deze plotselinge veranderingen te 
vinden? 
 

 
 

Figuur 1. Aantal bewoonde nesten per jaar van de Blauwe Reiger 
in landgoed Offem  

Figuur 2. Percentage nesten per jaar van Blauwe Reiger in loof- 
en naaldbomen in landgoed Offem. 
 
 

Populatie schommelingen lijken vooral te worden gestuurd 
door strenge en zachte winters (Cramp & Simmons 1977). 
Zo halveerde het Nederlandse broedvogelbestand na de 
strenge winter van 1963. Het duurde tien jaar voordat de 
populatie weer op het niveau was van voor deze 
legendarische winter (Blok & Dybbro 1980). 
De start van de kolonie in 1973 past in het beeld van een 
snelle toename in de periode met extreem zachte winters 
van 1970-1975. Overal in het land ontstonden toen nieuwe 
kolonies (Teixeira 1979). In de jaren daarna volgden vier 
periodes met koude tot strenge winters, te weten 1979, 
1985-1987, 1996-1997 en 2009-2013. Het is opmerkelijk 
dat het jaar met de sterkste groei (1980) slechts één jaar na 
de strengste winter (1979) volgde. Tijdens de koude 
periodes in de jaren tachtig en negentig bleef het aantal 
bewoonde nesten op hetzelfde niveau als in de jaren 
ervoor. De snelle toename in 1989-1990 volgt ook nu weer 
kort na een koude periode. De afname in de periode 2009-
2013 valt echter precies samen met de reeks koude winters 
in diezelfde jaren.  
De afname in 1991-1992 is terug te voeren op verstoring 
van de kolonie (Verkade 2002).  
Voor de twee periodes van snelle afname lijkt een 
verklaring voorhanden, terwijl de twee periodes van snelle 
toename juist tegen de verwachte ontwikkeling in 
verlopen. Voor die snelle toenames zullen andere, 
waarschijnlijk regionale, omstandigheden een rol spelen.  
Landelijk lagen de aantallen net als in Offem in de periode 
1985-2010 hoger dan in de periode ervoor en erna (van 
Bruggen 2018).  
In 2013 leek het einde van de kolonie nabij. Na een reeks 
koude winters en een heel koud voorjaar startte slechts één 
paar laat in het seizoen met broeden. Dit nest was niet 
succesvol. Opeenvolgende zeer zachte winters hebben de 
ondergang van de kolonie voorkomen. Langzaam groeide 
het aantal tot zeven bewoonde nesten in 2020. Vanuit al 
deze nesten vlogen in dat jaar één of meer jongen uit. Wat 
de toekomst zal brengen is onzeker. 
  

Blauwe Reigers zijn niet kieskeurig bij de keuze van een 
nestplaats. Je kunt ze aantreffen in veel soorten bomen, 
maar ook in het riet of op de grond. Is er gekozen voor een 
bepaalde boomsoort in een startende kolonie, dan volgen 
nieuwkomers meestal dit voorbeeld (Blok & Dybbro 
1980).   
De eerste nesten van de Blauwe Reiger in Offem werden 
in beuken gebouwd. Ook de 40 nesten in 1990 waren in 
deze boomsoort gevestigd. Slechts éénmaal werd een dode 
eik en ook een treurwilg als nestboom gebruikt.  
Beide waren slechts één seizoen bezet. Tot dat jaar lagen 
alle nesten in de noordoostelijke helft van het landgoed 
(figuur 3c). 
Na de verstoring begin jaren negentig verspreidden de 
reigers zich over heel Offem en werden de eerste nesten in 
naaldbomen gebouwd (figuur 3d). In naaldbomen is een 
nest, zeker in het vroege voorjaar, minder zichtbaar dan in 
loofbomen die op dat moment nog niet in blad zijn. Eerst 
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was een klein groepje zieltogende dennen in de 
zuidwesthoek in gebruik. Nadat deze bomen waren 
gestorven en omgewaaid verhuisden de reigers naar de 
strook coniferen wat meer centraal gelegen op het 
landgoed langs de lange vijver. In de twintig jaar die 
volgden schommelde het aantal nesten op Offem steeds 
tussen de 15 en 25 paar. Het percentage nesten gebouwd in 
naaldbomen steeg in die periode gestaag van 10% naar 
90% (figuur 2). Inmiddels zitten alle nesten in naaldbomen 
in de zuidwestelijke helft van Offem (figuur 3h).  
Waren de vogels in de loofbomen vrijwel uitsluitend in 
beuken te vinden, wat naaldbomen betreft worden 
meerdere soorten als nestboom gebruikt.  Eerst waren 
vooral dennen in trek, maar later ook ceders en lariksen. 
Dat laatste is opvallend want de lariks laat in de winter zijn 
naalden vallen.  Maar misschien komt dit omdat het 
aanbod aan naaldbomen in Offem zeer beperkt is.  
 

De Blauwe Reiger is niet de enige soort die grote nesten 
bewoond. Oude nesten worden vaak jaren achtereen bezet. 
Maar in tijden van krimp van de kolonie blijven nogal eens 
nesten onbezet in de kolonie. Andere soorten maken soms 
gebruik van de lege nesten. Dit is meerdere keren gebeurd 
in Offem.  
Buizerd  Buteo buteo en Havik Accipiter gentilis bouwen 
soms hun eigen nest aan de rand van de reigerkolonie. Ook 
die werden in latere jaren geregeld door andere soorten 
bewoond. Oude reigernesten werden gebruikt door 
Buizerd (2x), Havik (2x) en Lepelaar Platalea leucorodia 
(1x). Verder werd een oud buizerdnest door een Nijlgans 
Alopochen aegyptiaca gebruikt (1x) en een oud 
havikshorst ook door Nijlganzen (3x).  In 2010 was het 

een ware stoelendans in de kolonie. Een Buizerd broedde 
op een reigernest, een Nijlgans op een buizerdnest en een 
Nijlgans op een havikshorst.  
Het valt op dat tot nu toe geen Nijlganzen op oude 
reigernesten zijn aangetroffen. Mogelijk prefereren de 
ganzen een roofvogelnest wat verdekt onder de boomkruin 
ligt boven een reigernest open en bloot in de toppen.  
Tijdens een van de tellingen stak een kopje van een 
Boommarter Martes martes over de rand van een oud 
reigernest. Waarschijnlijk gebruikte hij het als slaapplaats.  
Hij vertrok en klauterde vlak langs naastgelegen bewoonde 
reigernesten. Zij negeerden elkaar……  
 

Blok A.A. & T. Dybbro 1980. De Blauwe Reiger. 
Uitgeverij Kosmos b.v. Amsterdam. 
van Bruggen J. 2018. Blauwe Reiger Ardea cinerea. Pp. 
180-181 in: Sovon Vogelonderzoek in Nederland 2018, 
Vogelatlas van Nederland. Kosmos uitgevers, Utrecht, 
Antwerpen.  
Cramp S. & K.E.L. Simmons (eds) 1977. Handbook of the 
birds of Europe, the Middle East and North-    Africa. The 
Birds of the Western Palearctic, Volume 1: Ostriches to 
Ducks, Oxford University Press. 
Teixeira R.M. (red) 1979. Atlas van de Nederlandse 
broedvogels. Natuurmonumenten ’s Graveland. 
Verkade H. 2002. De Blauwe Reigers (Ardea cinerea) van 
het landgoed Offem in de twintigste eeuw. De Strandloper 
34-3: 12-16. 
  

   

 
figuur 3a-h. Positie van nesten van Blauwe Reiger in landgoed Offem in loof- en naaldbomen. 
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Willem Baalbergen 
 
In de serie leuke oude natuurboekjes ditmaal een 
uitstapje naar het andere uiterste. Een boek in een fors 
formaat (ca 50x30 cm) over roofvogels. Na al die jaren 
dat ik met boeken bezig ben geweest, kreeg ik het 
uiteindelijk in handen. Niet het origineel - dat is een 
museumstuk - maar een herdruk uit 1980, gedrukt in 
Parijs. TRAITÉ de FAUCONNERIE werd in het 
midden van de 19e eeuw gemaakt door Hermann 
Schlegel, de toenmalige directeur van het Museum voor 
Natuurlijke Historie in Leiden en Abraham Verster de 
Wulverhorst. Deze laatste kwam oorspronkelijk uit 
Wulverhorst en plakte in Noordwijk zijn voormalige 
woonplaats achter zijn naam. Overigens gold dat ook 
voor zijn zoon die eveneens in Noordwijk woonde. Zijn 
kleinzoon Floris, de bekende kunstschilder, ging echter 
niet in die traditie voort. Abraham Verster was opzichter 
van de jacht in het gebied tussen Noordwijk en 
Haarlem, de zogenaamde `wildernisse`. Hij was zelf 
ook een hartstochtelijk jager, schreef boeken over de 
jacht en publiceerde onder andere in de jaarboekjes van 

Artis. Vol trots verhaalt hij in een van deze boekjes hoe 
hij ooit enkele Grielen in de duinen ten noorden van 
Noordwijk schoot. De tekst van het roofvogelboek zal 
wel door Verster zijn geschreven; hij had een goede pen. 
Schlegel zorgde voor de fraaie platen. Hij tekende niet 
zelf; hij zal zijn tekenaars in het museum wel aan het 
werk hebben gezet. Het is niet onwaarschijnlijk dat 
Keulemans een van deze tekenaars was. Deze was een 
tijdje aan het museum verbonden voor hij naar 
Engeland vertrok. Daar werd hij een bekende 
schilder/tekenaar van vogels die tal van boeken 
illustreerde. Nog even terug naar Verster: hij was ook de 
man die kraaien schoot met behulp van de opgezette 
Oehoe die in het natuurcentrum staat. Hij schreef 
daarnaast een curieus boekje over de eenhoorn met 
fraaie afbeeldingen. Bestond deze nu wel of niet, was 
zijn vraag.  Hij besluit zijn boekje met de vraag: 
`Vermits niemand deze heeft gezien, blijft de 
ontdekking voor de toekomst bewaard. De eenhoorn is 
nooit gevonden maar de vondst van het fraaie 
roofvogelboek is ook niet mis. 
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Jelle van Dijk 
 
Sinds begin dit jaar is het aantal waarnemingen dat naar 
www.waarneming.nl wordt gestuurd enorm gestegen. 
Honderden nieuwe waarnemers hebben zich aangemeld 
waardoor er op één dag (bijvoorbeeld 19 april) soms meer 
dan 100.000 waarnemingen ingestuurd worden. Tot begin 
augustus, toen ik dit stukje schreef, waren er in 2020 al 
meer dan 7 miljoen gegevens ingevoerd! Vanwaar deze 
vloedgolf van waarnemingen? Het antwoord kan kort zijn: 
door het beschikbaar komen van de determinatie-app 
Obsidentify. Deze app kan gebruikt worden via het 
invoerscherm van www.waarneming.nl, maar kan ook op 
elke smartphone geïnstalleerd worden. Het op naam 
brengen van een plant, vogel of vlinder is hiermee een 
fluitje van een cent geworden. Je maakt een goede foto 
met een digitale camera of een smartphone en voert de foto 
in door de knop “upload” te gebruiken. Na één of enkele 
seconden verschijnen er namen op het scherm waarbij voor 
de meest waarschijnlijke soort ook een percentage wordt 
genoemd. Dit percentage geeft aan hoe groot de kans is dat 
je de juiste naam te pakken hebt. 
Deze app is ontworpen door Laurens Hogeweg, werkzaam 
bij Naturalis en een specialist in kunstmatige intelligentie. 
De app is te gebruiken voor alle groepen die 
www.waarneming.nl onderscheidt zoals vogels, planten, 
dagvlinders, nachtvlinders, libellen, mossen, korstmossen, 
zoogdieren, vissen, kevers, schelpen en paddenstoelen. Als 
referentiemateriaal worden alle goedgekeurde foto’s van 
www.waarneming.nl gebruikt. 
 
Het enorme succes van Obsidentify toont aan dat veel 
mensen belangstelling voor de natuur hebben en dat die 
mensen ook graag willen weten hoe die vogel, plant of 
vlinder heet. Tot nu toe waren goede boeken (ANWB 
Vogelgids, Heukels’ Flora, Nachtvlinders, Spinnengids, 
enz.) nodig om na enig zoeken de juiste naam te vinden, 
nu is het maken van een goede foto voldoende. Dat is 
tenminste het uitgangspunt van velen die deze app met 
enthousiasme gebruiken. In dit stukje wordt wat dieper in 
gegaan op Obsidentify en op de problemen die zich daarbij 
kunnen aandienen.  
 
Veel liefhebbers die beginnen met het determineren van 
planten met Obsidentify gaan er ten onrechte van uit dat de 
naam die Obsidentify noemt altijd de juiste is. Zo heeft 
deze app (nog steeds) de afwijking dat regelmatig voor 
planten met paarse bloemen de naam Bosboterbloem 
wordt voorgesteld. Een ander bekend geval bij de 
gebruikers van Obsidentify is het veelvuldig optreden van 
de Knotszegge als aanbevolen soort. Zowel de 
Bosboterbloem als de Knotszegge zijn in ons land zeer 
zeldzame soorten en het is dus zeer onwaarschijnlijk dat je 
zo maar in een wegberm een van deze soorten zult 
aantreffen.  
Gebruikers van Obsidentify moeten zich realiseren dat 
deze app een hulpmiddel is dat er regelmatig naast zit. Op 
het Forum van www.waarneming.nl wordt al maanden 
gediscussieerd over de gebreken van Obsidentify. Hinko 

Talsma, een van de belangrijkste gangmakers van 
www.waarneming.nl, gaat op alle vragen in en heeft al 
vele honderden mailtjes hierover verstuurd. Op het Forum 
is ook een lijstje te vinden van het percentage goed 
gedetermineerde soorten per soortgroep. Planten scoren 
met 65,2% niet hoog! Dat betekent dat bij ruim een derde 
deel van de inlandse flora fouten worden gemaakt. Bij 
vlinders en nachtvlinders ligt dit percentage met 80% 

aanzienlijk hoger! Niels Eimers, bij alle inzenders van 
plantenfoto’s bekend als de man die een waarneming 
goedkeurt of van commentaar voorziet, is ondanks alle 
gebreken positief over Obsidentify. Wel merkt hij op dat 
hij nu bij 10% van de waarnemingen een opmerking moet 
plaatsen. Dat is minder dan voorheen, maar door de 
gigantische groei van het aantal vaak onervaren 
waarnemers heeft hij er wel veel werk bij gekregen.  
Dat werk bestaat er onder andere uit dat de waarnemer het 
bericht krijgt: “de validator heeft de waarneming op zeker 
gezet.” In veel gevallen heeft de inzender zich niet 
gerealiseerd dat bij het akkoord gaan met een 
determinatievoorstel dat onder de 90% ligt, automatisch de 
knop “zeker” wordt uitgezet. Dat overkwam mij begin dit 
jaar ook enkele malen bij het invoeren van een foto 
waarvan ik zeker wist dat het bijvoorbeeld een Holwortel 
of een Vingerhelmbloem was. Door akkoord te gaan 

Knotszegge juni 2016 Nieuwkoop 
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verschijnt de soortnaam meteen in het venster, wat 
typewerk bespaart. Maar het kan dan zo maar zijn dat je 
waarneming op “onzeker” wordt gezet omdat het 
genoemde percentage te laag was. 
 
Om het blindelings vertrouwen in de juiste determinatie 
door Obsidentify wat af te remmen, volgt hier een kort 
lijstje van recente missers. Daarbij worden de vele soorten 
die in de ‘prullebakken’ (uitdrukking van Dirk Derdeyn) 
Bosboterbloem en Knotszegge terecht kwamen, niet 
genoemd. Opvallend is dat soms zelfs geen plantennaam 
verschijnt. 
Ridderzuring Obsidentify: Bokkenorchis 
Spoorbloem Obsidentify: Groene kikker 
Pijptorkruid Obsidentify: Lepelaar 
Blauw glidkruid Obsidentify: Ruig klokje 
Strobloem Obsidentify: Smeerwortelroest 
 
Van groot belang is het nemen van een goede foto waarop 
ook kenmerken zijn te zien. Ook met een smartphone 
kunnen tegenwoordig prima foto’s worden gemaakt. Maar 
waar moet je dan speciaal op letten? Het kenmerkende 
verschil tussen Keizerskaars en Stalkaars zit in de 
aanhechting van de bladeren aan de steel. Bij Stalkaars 
lopen de randen van het blad door langs de stengel en bij 
Keizerskaars niet. Foto’s van beide soorten kunnen pas 
worden goedgekeurd als op een (eventueel tweede) foto 
ook een stuk stengel met de aanhechting van de bladeren is 
te zien. 
Het moge duidelijk zijn dat je in zo’n geval, en er zijn er 
legio, echt een boek (bijv. Heukels’ Flora van Nederland) 
of een informatieve website nodig hebt. Inwoners van de 
Bollenstreek hebben het geluk dat er een Flora van de 
Bollenstreek (Van Aardaker tot Zwanenbloem, nog te 
koop bij Moby Dick) bestaat waarin veel foto’s te vinden 

zijn en waarin is na te gaan of de gekozen soort hier 
zeldzaam of algemeen is. 
Maar het raadplegen van een boek schrikt nogal wat 
(vooral jonge?) mensen af. Geen nood, op 
www.waarneming.nl is enorm veel informatie over planten 
samengebracht. Ga in de werkbalk linksboven naar 
“Ontdek” en kies voor “Soorten”. Type de soortnaam in en 
je hebt toegang tot goedgekeurde foto’s en waarnemingen. 
Wil je weten of jouw waarneming een beetje in het 
verspreidingspatroon van de aanbevolen soort ligt, ga dan 
naar www.verspreidingsatlas.nl. Hier tref je ook een 
informatieve tekst met foto’s aan. 
 
Dat het nemen van een goede foto cruciaal is, bleek dit 
voorjaar bij een foto van een door de gemeente geplante 
Sierui in de Noordwijkse woonwijk Boechorst. Een mij 
onbekende waarnemer had de plant van boven 
gefotografeerd en kreeg van Obsidentify te horen: 100% 
Hondskruid. Hondskruid is een zeldzaam orchideetje dat 
vanaf half juni op enkele plaatsen in de Coepelduynen te 
zien is. Op 5 mei heb ik de aangegeven plek in Boechorst 
opgezocht en de plant van boven en van opzij 
gefotografeerd. Ook ik kreeg bij de eerste foto het advies: 
100% Hondskruid. Bij de foto van dezelfde plant van opzij 
was het advies: Sierui 81,9%. 
 
Met de genoemde Sierui is meteen een volgend probleem 
aangestipt. Obsidentify is ontwikkeld voor het herkennen 
van de wilde flora. Het is niet de bedoeling dat je alle 
planten in je eigen tuin fotografeert en invoert. Toch 
herkent Obsidentify verrassend veel tuinplanten, omdat er 
veel tuinplanten de sprong naar het straatmilieu hebben 
gemaakt en daar een tweede leven zijn begonnen. Maak bij 
deze verwilderde soorten gebruik van de mogelijkheid om 
“aangeplant”, “verwilderd” of “uitgezaaid” aan te geven. 
 

Hondskruid 100% mei 2020 Boechorst Noordwijk Sierui 82% mei 2020 Boechorst Noordwijk 
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Zoals eerder werd opgemerkt heeft Obsidentify velen er 
toe gebracht plantengegevens te verzamelen. Daarbij zitten 
namen van bekende vogelaars die zich nu op het florapad 
wagen. Maar bij de meeste nieuwe floristen gaat het om 
starters wat natuurdocumentatie betreft.  Daar kom je snel 
achter door op de naam van de waarnemer te drukken en 
vervolgens rechtsboven het scherm “profiel” te activeren.  
Uit de lijst met nieuwe waarnemers bij zowel planten als 
vogels (zie de namenlijst bij de waarnemingenrubriek van 
Peter Spierenburg in de Strandloper) blijkt dat er heel wat 
natuurliefhebbers zijn die nog geen lid van onze 
vereniging zijn. Het zou mooi zijn als ook de wat 
jeugdiger waarnemers het belang van een natuurvereniging 
inzien. De meeste nieuwkomers op www.waarneming.nl 
geven als waarnemer gewoon hun eigen naam op. Helaas 
komen er steeds meer inzenders die schuilgaan achter 
namen als Annemarie, Corien of Vlietje zoekt. Dat is een 
ongewenste ontwikkeling. Voor de opbouw van het 

landelijke archief via www.waarneming.nl zijn 
schuilnamen ongewenst. 
 
Tenslotte de tips voor goed gebruik van Obsidentify op 
een rijtje: 

- maak een foto waarop de plant goed te zien is. 
- maak eventueel een tweede foto om kenmerken 

als beharing en bloemkelk te tonen. 
- realiseer je dat ook bij een hoog percentage 

Obsidentify je er naast kan zitten. 
- zoek in een boek of bij “soort” op 

www.waarneming.nl naar foto’s van jouw plant 
om meer zekerheid te krijgen. 

- let op het uitschakelen van “zeker” bij een 
zekerheid van minder dan 90%. 

 
Veel succes en plezier bij alles wat leeft en groeit en ons 
altijd weer boeit! 

 
  

Obsidentify noemt deze Sierui voor 100% Hondskruid 
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Leo Schaap 
Het aantal damherten in met name de Amsterdamse 
Waterleidingduinen is al jaren onderwerp van discussie. 
Dikwijls komt de vraag naar voren: hoeveel zijn het er? En 
wanneer is er iets te merken van de afname door afschot? 
Recent is een rapport gepubliceerd waarin de tellingen van 
2020 zijn opgenomen. Bovendien worden de damherten ook 
in een aantal BMP plots door onze vereniging geteld. In dit 
artikel geef ik een overzicht van nieuws en resultaten. 

 
Tegenwoordig worden alle faunatellingen gecoördineerd 
door de Faunabeheereenheden (FBE’s) van Noord- en Zuid-
Holland. Ze worden uitgevoerd door 
terreinbeheerorganisaties (TBO’s) en wildbeheereenheden 
(WBE’s). Het gebied dat onder de FBE’s  valt is op 
bijgaande kaart samengevat. De leefgebieden zijn 
gescheiden van de beheergebieden en worden apart 
beoordeeld. De tellingen worden volgens vaste procedures 
en routes 3x per jaar in de maand maart uitgevoerd. Voor de 
verschillende leefgebieden zijn doelstellingen afgesproken 
met betrekking tot damherten, zie onderstaande tabel 1: 
 

 
 
 

 

 
De tellingen zijn dit jaar beperkter uitgevoerd vanwege de Covid-19 maatregelen waardoor zij iets 
onbetrouwbaarder zijn dan de jaren ervoor en daardoor waarschijnlijk lager uitkomen dan normaal.  
Belangrijk is om op te merken dat het aantal damherten langs vastgestelde routes vanuit een auto worden geteld.  
Daardoor wordt een zeker percentage gemist en vertegenwoordigen zij niet het werkelijk aantal aanwezige 
dieren. De resultaten zijn opgenomen in tabel 2. 

Omdat voorheen in leefgebied D 
geen damherten voorkwamen, 
wordt voor het gemak aangenomen 
dat dit in 2020 ook het geval is. 
Meer dan duidelijk is dat het 
merendeel van de damherten in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen 
te vinden is, voor iedere bezoeker 
is dat direct duidelijk als hij in het 
gebied komt en vergelijkt met zijn 
ervaringen elders.  

  

Leefgebied Naam Grootte Streefstand leefgebied

A Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NPZK) 3283 ha 200 dieren

B AWD, De Blink en Boswachterij Noordwijk 4304 ha 600-800 dieren

C Coepelduynen 168 ha geen streefstand

D Meijendel en Berkheijde 2784 ha geen streefstand

Leefgebieden van de Damherten

Tabel 1: Leefgebieden van de Damherten 

Kaart 1: Overzicht leefgebieden van het Damhert 

Leefgebied Binnen leefgebied Buiten leefgebied Totaal

A 494 54 548

B 2723 12 2735

C 0 n.v.t. 0

D Niet geteld 0 Niet bekend

Totaal plangebied 3217 66 3283

Resultaat Damhertentelling 2020

Tabel 2: Resultaat Damhertentelling 2020  
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In met name de Amsterdamse 
Waterleidingduinen wordt al veel 
langer geteld. Resultaten zijn bekend 
vanaf 1996. Deze ontwikkeling komt 
goed in beeld door de 
damhertentellingen en de tellingen van 
de konijnenroute in een grafiek 1 uit te 
zetten. De damhertentelling wordt 
ieder jaar in maart 3x herhaald en dekt 
het gehele gebied. Er is dus sprake van 
een integrale telling. De konijnenroute 
is bedoeld om het aantal konijnen in 
kaart te brengen waarbij ook de 
damherten worden geteld. Deze route 
heeft een heel andere dekking en wordt 
in het donker uitgevoerd. Daardoor 
zijn de getelde aantallen veel lager. 
De grafiek laat zien dat de trends van 
de ‘konijnenroute’ en de jaarlijkse 

‘damhertentelling’ redelijk met elkaar 
overeenkomen. Het maximum ligt rond 

de 3900 stuks. Hierbij moet bedacht worden dat het werkelijk aantal hoger zal liggen omdat de trefkans niet 
100% is. In 2016, na vertraging door allerlei procedures, is Waternet begonnen met het afschieten van 
damherten. Het effect daarvan is in de grafieken direct zichtbaar. De telling geeft in 2019 nog een merkwaardige 
piek, waarom is niet duidelijk. In 2019 was er overigens veel kalversterfte door het samenvallen van de 
geboortegolf met slecht weer. De damhertentelling van 2020 betekent een reductie van bijna 36% ten opzichte 
van de piek in 2016. De reductie van de damherten trend volgens de ‘konijnentelling’ komt hoger uit met een 
reductie van ca. 52%. Daarmee komt een aanmerkelijk verschil tussen de tellingen aan het licht. De trend is 
echter duidelijk, er is in 2020 een aanzienlijke afname van het aantal damherten. 

 
Omdat de trefkans van de tellingen niet 100% is, blijft de vraag hoeveel damherten er werkelijk in de AWD 
aanwezig zijn. Aanvankelijk heeft Waternet geëxperimenteerd met luchtfoto’s en warmte opnames via een 
Drone. Deze experimenten bleken niet goed tot een totaalplaatje te leiden. Daarna nam Waternet het besluit om 
de telling door een vliegtuig te laten doen dat o.a. is uitgerust met zg. Lidar apparatuur. Dat levert een enorme 
precisie op omdat Lidar door gebladerte heen kan kijken. Daarmee wordt de levende haven goed in kaart 
gebracht. Dat gebeurde op 19 januari 2020.  
Het aantal getelde damherten met Lidar komt uit op 4296 stuks. Dat is niet direct te vergelijken met de tellingen 
die in maart 2020 zijn gehouden omdat in de tussentijd afschot heeft plaatsgevonden. Volgens het telrapport zijn 
er in die tussentijd 929 herten geschoten en waren er op 26 maart volgens de tellingen in het veld 2522 stuks 

aanwezig. Dit brengt ons tot de volgende opstelling waarbij de 
getallen in rood zijn berekend, zie tabel 3: 
Deze vergelijking kan alleen opgesteld worden wanneer 
aangenomen wordt dat de damherten het gebied niet hebben 
verlaten of zijn binnen gekomen. Omdat het gebied omgeven is met 
hoge hekken kan men aannemen dat dit niet is gebeurd. Ook de 
omvang van de natuurlijke sterfte wordt hierbij op nul aangenomen 
omdat zwakke dieren als eerste worden geschoten. De uitkomst 
betekent dat in het veld 75% van de damherten zijn geteld t.o.v. de 

Lidar telling. Men zou ook nog kunnen aannemen dat met Lidar niet 100% is maar 90% wordt gezien. Het 
werkelijk aantal damherten zou daarmee nog hoger uitkomen en de trefkans zou dan dalen van 75% naar 68%.  
  

Grafiek 1: Tellingen van de Damherten 

Tellingen AWD Lidar Veld

Tell ing op 19-01-2020 4296 3451

Afschot 929 929

Stand op 26-03-2020 3367 2522
Tabel 3: Lidar- en veldtelling vergeleken 
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Nu het broedvogelonderzoek (Broedvogel Monitoring Project) van 2020 is afgesloten kunnen de tellingen van de damherten 
op een rijtje worden gezet. Niet bij ieder onderzoek worden zoogdieren geteld maar bij een aantal gebeurt dat op 
regelmatige basis, het langst in het Wolfsveld-west. Een BMP onderzoek bestaat uit een aantal veldbezoeken in de periode 
midden maart tot midden juni. Meestal worden rond de 10 veldbezoeken aan een plot gebracht. Niet tijdens alle bezoeken 
worden de zoogdieren geteld maar in het Wolfsveld-west en De Blink is dat wel consequent gedaan zodat het gemiddelde 
op 8 tot 10 tellingen is gebaseerd. Bij het Hoekgatterduin en Schrama is het gemiddelde op 4 of 5 bezoeken gebaseerd. De 
gegevens staan in tabel 4. De plots liggen in de Zuidelijke AWD. 
Het is opvallend dat in het Wolfsveld-west, pas in 2019 een maximum is opgetreden en niet in 2016 zoals de integrale 
damhertentelling laat zien. Het aantal damherten in de BMP-plots vertegenwoordigt maar een klein percentage van het 

totaal, het aantal per bezoek kan echter sterk 
fluctueren. Zo werden in het Wolfsveld 
maximaal 50 herten geteld en in Schrama 
137. Duidelijk is ook dat er in de Blink maar 
weinig damherten voorkomen. Hier komen 
nog wel een paar Reeën voor.  

 
Het lijkt makkelijk om met Lidar het aantal 
dieren te tellen. Helaas kan Lidar geen 
onderscheid maken in hindes, herten en 

kalveren, laat staan een onderscheid maken tussen Ree en Damhert. Tellingen in het veld blijven daarom noodzakelijk maar 
Lidar kan wel een referentie bieden om een betere schatting van het totaal te maken. De Damhertentelling kan niet direct 
vergeleken worden met de andere tellingen (die van de BMP’s en de Konijnenroute). Het telprotocol van de 
damhertentelling is op zoek naar de minimaal aanwezige populatie of MNA (minimum number alive). Van de drie telronden 
wordt per sector het hoogste aantal genomen terwijl de andere tellingen gebaseerd zijn op gemiddelden van een groter aantal 
bezoeken over een langere periode. De gegevens van de damhertentelling zullen worden gebruikt om het toekomstige 
afschot plan en de populatie te berekenen.  
Alles duidt er op dat de piek in de damhertenstand achter ons ligt. Hoewel het gevoel nog niet aangaf dat de damhertenstand 
aan het dalen was is de reductie ook in de meeste BMP plots aanwezig. De daling van 2018 tot 2020 is minus 36% terwijl 
dat voor de integrale telling ca. 20% is en van de konijnentelling 38%. Voorwaar een forse achteruitgang. Dit kon alleen 
maar worden bereikt door de afschot vooral op hinden te concentreren zodat de aanwas wordt geminimaliseerd.  
Als de trefkans van 75% voor de damherten wordt gebruikt om het maximum in 2016 te berekenen komt men op het 
ongelooflijke aantal van 5200 herten in een gebied van ruim 3400 ha, ca. 1,5 damhert per ha. Als de getelde reductie van de 
integrale damhertentelling (36% over 4 jaar) aangehouden wordt dan zijn er nog ongeveer 8 jaar nodig om op de streefstand 
uit te komen. Waarschijnlijk zal het met de huidige capaciteit langer duren. Het bejagen zal steeds moeilijker worden omdat 
de dieren minder zichtbaar en 
bereikbaar zullen zijn. 
Waarschijnlijk is dit 
onacceptabel en zal het nieuwe 
beheerplan uitgaan van een 
intensivering van de jacht. Als 
de streefstand in zicht komt 
duiken er andere vragen op. 
Want, als er niet meer wordt 
gegraasd, wat gebeurt er dan 
met de duingraslanden en 
herstel van het struweel? 
Nu zien veel duingraslanden er 
uit als biljartlakens en is veel 
struweel tegen de grond gewerkt 
en afgestorven. De flora met 
veel specifieke duinsoorten zijn 
al jaren achter elkaar afgegraasd 
en heeft gevolgen voor het 
voortbestaan. Verjonging van 
het bos blijft volledig 
achterwege waardoor 
onherstelbare schade dreigt te 
ontstaan. Ook daarvoor zal een 

Tabel 4: Gemiddeld aantal Damherten tijdens BMP veldbezoeken 
 

BMP-plot Grootte 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

De Blink 34,3 ha - - - - 5 2 4

Hoekgatterduin 49,1 ha - - - - 41 59 32

Schrama 30,6 ha - - - - 78 53 38

Wolfsveld-west 34,6 ha 11 11 12 15 21 23 18

Totaal 148,6 ha - - - - 145 137 92

Gemiddeld aantal Damherten tijdens BMP veldbezoeken

Foto 1: Damherten rusten op kaalgegraasd duingrasland. De bruine plekken zijn waarschijnlijk 
veroorzaakt door de urine waardoor brandplekken in het mos zijn ontstaan.  
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plan moeten worden gemaakt. Het onderzoeksproject waarvoor in de AWD 16 exclosures zijn gemaakt met in totaal bijna 
10 km hekwerk en een omvang van ca. 40 ha moet helpen daar richting aan te geven. Het is de bedoeling dat het onderzoek 
5 jaar loopt, het eerste seizoen is achter de rug en binnen sommige exclosures is het herstel spectaculair. Bijzondere planten 
soorten komen weer boven de grond maar ook de grassen groeien als kool. 
Met het jaar 2020 komt het lopende beheerplan, dat in 2016 begon, ten einde. In 2021 moet een nieuw beheerplan in 
werking treden. Hieraan wordt druk gewerkt en het is niet te hopen dat de afschotvergunning opnieuw wordt opgehouden 
door allerlei juridische procedures.      
Damherten hebben door het grondige grazen niet alleen een sterke invloed op de flora maar ook op de vogelstand. Een 
afname van het aantal damherten kan het aantal broedvogels van b.v. de Fitis maar ook andere soorten sterk beïnvloeden. 
Dit is goed te zien aan de ontwikkeling van de broedvogelstand in het Hoekgatterduin en de Westhoek waarover eerder in 
De Strandloper is geschreven. Het goed volgen van de damhertenstand in de onderzoeksgebieden is mede van belang om 
veranderingen in de broedvogelstand te kunnen duiden. Het blijft dus van belang om tijdens het BMP onderzoek het aantal 
zoogdieren en in het bijzonder de damherten mee te nemen. Ze kunnen op een eenvoudige manier in AVI-map worden 
toegevoegd. 

 
Een schat aan informatie is te vinden op de website van Waternet, https://awd.waternet.nl/beheer/projecten/dossier-
damherten/ . Daar is ook het beheerplan Damherten 2016 – 2020 te vinden. Hierin wordt met name ingegaan op de schade 
die de damherten in de duinen en daarbuiten veroorzaken. Ook het telprotocol is op deze website aanwezig. Veel informatie 
is ook te vinden op de websites van de FBE’s. Op die van Noord-Holland is het telrapport (Telrapportage 2020 Damherten 
Duingebieden Noord- en Zuid-Holland) te vinden dat als basis van dit artikel is gebruikt. Zie  
https://fbenoordholland.nl/publicaties . 
 

 
 
 
 

Damhert in de winter van 2009 – foto: Piet Broekhof 
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Jelle van Dijk 
 

Ton Denters 2020. Stadsflora van de Lage Landen. 
Fontaine Uitgevers Amsterdam. 448 pagina’s. Prijs € 35. 
 
In 2004 publiceerde Fontaine Uitgevers de eerste 
stadsplantengids van Ton Denters onder de titel 
Stadsplanten, veldgids voor de stad. Wellicht was toen 
voor het smalle formaat (12 x 20 cm) gekozen vanwege de 
keuze voor een veldgids die gemakkelijk in een jaszak 
meegenomen kan worden. Dat bleek een slechte keus te 
zijn. Teksten en illustraties liepen door tot in de vouw en 
de pagina’s waren op een rug gelijmd die zich slecht liet 
buigen. Wilde je de teksten goed lezen, dan moest je het 
boek bijna slopen (zie bespreking in de Strandloper 
september 2004). Omdat nu voor dezelfde uitgever was 
gekozen, vreesde ik het ergste. Mijn opluchting was 
daarom groot toen ik bij het openslaan direct merkte dat dit 
grotere boek (15 x 23 cm) prima is open te vouwen en dat 
de gehele tekst goed te lezen is, zonder het boek pijn te 
doen. 
Als plantenliefhebber merk je meteen dat dit een 
fantastisch boek is. De titel is te vinden op de groslijst voor 
de jaarlijkse Jan Wolkers Prijs en is voor mij kandidaat 
nummer één. Maar gelet op de soms merkwaardige keuze 

van de jury is het afwachten of deze keer een echt goed 
natuurboek de prijs gaat winnen. 
Wat direct opvalt, is de fraaie vormgeving. De 
stadsplanten zijn grofweg ingedeeld naar kleur en 
kleurbalkjes onder- en bovenaan de bladzijde maken het 
zoeken naar bijvoorbeeld een plant met gele bloemen 
eenvoudig. De honderden foto’s zijn vrijwel zonder 
uitzondering van uitstekende kwaliteit. Regelmatig zijn 
foto’s over de gehele pagina afgedrukt, waarbij behalve de 
plant ook de groeiplaats mooi in beeld wordt gebracht.  
Per kleurgroep handhaaft Denters zoveel mogelijk het 
familieverband. Alle gele kruisbloemigen staan dus mooi 
bij elkaar. Binnen de kleurgroepen is het boek doorspekt 
met hoofdstukjes gewijd aan soortgroepen als “Uitheemse 
springzaden”, “Liggende wolfsmelken” en “Vreemde 
nachtschaden”. De teksten nemen vrijwel evenveel plaats 
in als de bijbehorende foto. Meer nog dan in het eerder 
genoemde boek uit 2004 noemt Denters verbluffend veel 
historische gegevens. Daarbij vermeldt hij niet alleen het 
jaar van de eerste vondsten, maar ook over de wereldreis 
die sommige planten al gemaakt hadden voordat ze zich in 
de Lage Landen vestigden. Dat hij daarbij nu ook 
gegevens uit Vlaanderen gebruikt, verbreedt ons blikveld 
aanzienlijk. Veel soorten die hier voor het eerst opduiken, 
waren namelijk al eerder bekend uit Vlaamse steden. Ben 
je geïnteresseerd in deze materie, dan moet je de 
inleidende hoofdstukken zeker niet overslaan. Daar is 
bijvoorbeeld een wereldkaartje te vinden waarop staat 
aangegeven waar al die nieuwe stadsplanten vandaan 
komen. Mediterraan Europa en aangrenzend Midden-
Europa zijn goed voor 43% van de nieuwkomers. Lagere 
percentages leveren de gematigde streken van Noord- en 
Zuid-Amerika en China. Maar zelfs vanuit Zuid-Afrika en 
Australië weten planten, soms via omwegen, ons land te 
bereiken. De opwarming vanwege klimaatverandering en 
het mondiaal verplaatsen van mensen en goederen kunnen 
in dit verband als belangrijke gangmakers worden 
genoemd. 
Een bijzonder deel van het boek vormen de 
stadswandelingen die met hulp van plaatselijke 
deskundigen zijn ontworpen. De aangegeven routes leiden 
niet alleen langs fraaie muurvegetaties, maar ook langs 
schaduwrijke steegjes en keldergaten. Bij de Belgische 
steden komen uiteraard oude steden als Brugge en Gent 
aan bod, maar ook de vroegere mijnstad Genk waar de 
enorme steenhoop voor een boeiende flora zorgt. Voor 
onze omgeving zijn de wandelingen door Leiden, 
Haarlem, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zeker de 
moeite waard. Maar er zelf op uittrekken in steden als 
Delft en Gouda kan ook mooie vondsten opleveren. 
Liefhebbers van de stadsflora kunnen elke week een nieuw 
artikel lezen over een bepaalde stadsplant via de website 
www.stadsplanten.nl. De bijdragen, waarop men zich 
kosteloos kan abonneren, behandelen oude en nieuwe 
stadsplanten.  De teksten zitten vol informatie en humor! 
Van harte aanbevolen! 
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Bob Luijks (redactie) 2020. De mooiste fotolocaties 
Noord-Nederland. Uitgeverij PIXFACTORY 
Amersfoort. 366 pagina’s. Prijs € 44,90. 
 
Dit boek is uitgegeven door natuurfotografen voor 
natuurfotografen. Stop nu niet direct met verder lezen als 
je niet tot de groep landgenoten behoort die altijd met 
camera’s en lenzen slepen als ze een mooi plekje 
opzoeken. Ik dacht Nederland aardig goed te kennen, 
zeker wat de noordelijke provincies betreft, maar dit boek 
maakt mij duidelijk dat er nog heel wat fraaie terreinen 
zijn die ik helemaal niet ken. Geen wonder, want in dit 
boek worden voor Friesland 60, voor Groningen 40 en 
voor Drenthe 51 gebieden beschreven! Natuurlijk zitten 
daar bekende natuurgebieden bij zoals het 
Dwingelderveld (Dr), de Makkumerwaard (Fr) en de 
Dollardpolders (Gr), maar daarnaast passeren talrijke 
natuurgebiedjes waarvan ik het bestaan zelfs niet wist 
zoals de Berkhofschaans (Fr), Kolhamster Mainschoar 
(Gr) en  het Scharreveld (Dr). 
Het aardige van dit boek is dat het zich niet specifiek 
richt op één groep organismen. Naast vogels en planten is 
er ruim aandacht voor dagvlinders, libellen, 
paddenstoelen, landgoederen en landschappen. De 
belangrijkste reden om dit boek voor onze bibliotheek aan 
te schaffen, vormen de fraaie kaartjes bij de beschrijving 
van elk natuurgebied. Op deze kaartjes is met nummertjes 
aangegeven welke plekken interessant zijn. In de 
begeleidende tekst is te lezen waarom dit plekje de moeite 
waard is. De samenstellers - veel plaatselijke deskundigen 
leverden bijdragen - verdienen lof voor het plaatsen van 
een P op plekken waar geparkeerd kan worden. Het is mij 
nogal eens overkomen dat je een bepaald gebied wel kunt 
vinden, maar dat je de auto nergens kwijt kunt. 
 
Natuurlijk mag je verwachten dat in dit boek veel fraaie 
foto’s zijn opgenomen. Daarbij staan bij elke foto de 
technische gegevens vermeld. Zo wordt bij een 
opvliegende Wintertaling in het gebied Dannemeer (bij 
Slochteren in de provincie Groningen) vermeld: Canon 7D 

II op 499mm; 1/3200s bij f/6.3; ISO 640. 29-03-2018. Dat 
is dus informatie voor de echte natuurfotografen. Bij de 
foto’s van planten viel mij op dat in veel gevallen de 
achtergrond opzettelijk heel onscherp wordt gehouden, 
waardoor de plant zelf mooi afsteekt.  Dat getuigt van een 
heel andere opvatting dan die van de fotografen die 
plaatjes voor de Stadsflora van de Lage Landen leverden. 
Zij kozen juist voor een grote dieptescherpte om ook de 
omgeving waarin de plant groeit goed in beeld te brengen. 
Wat je voorkeur ook is, dit boek is bijzonder bruikbaar 
voor iedereen die eens wat ‘nieuwe’ gebieden wil 
opzoeken. En met een smartphone of een kleine 
compactcamera kun je ook mooie foto’s maken. 
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Kees Verweij 
 
Rond 1920 schreef Jan P. Strijbos aan aardig 
boekje met allerlei belevenissen, die hij de 
afgelopen tijd in de natuur had meegemaakt. 
Dit boekje is getiteld “Waar de stilte spreekt”. 
Jan P. Strijbos woonde in Heemstede en 
bezocht vele malen de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, die er toen toch wel heel 
anders uitzagen.  Problemen met Damherten 
waren toen nog onbekend. Ook broedden daar 
nog vogels als Geelgors, Doornsluiper (Griel) 
en Bruine Kiekendieven, die nu uit het duin 
verdwenen zijn. Verder woonden op 
verschillende plaatsen jachtopzieners, die de 
zorg hadden voor het jachtwild. Jachtpartijen 
waren hier aan de orde van de dag en dat 
betekende voor de jachtopzieners heel wat 
werk. Tevens moesten ze ervoor zorgen, dat 
stropers buiten het duingebied gehouden 
moesten worden. Met een van deze 
jachtopzieners, “Ome Jan “, had Jan Strijbos regelmatig contact. Hij bezocht hem in zijn kleine huisje bij het Renbaanveld 
en wisselde met hem heel wat waarnemingen uit. Het Renbaanveld bevindt zich in het noorden van de AWD tegen 
Zandvoort aan. Hier volgt een verslag van een van zijn bezoeken. 
 

 

Jan P. Strijbos op bezoek bij onze vereniging tijdens de presentatie van een van zijn 
films in de tachtiger jaren. 
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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. 
 

Het voorjaar van 2020 was een uitgelezen periode om in 
Nederland een Struikrietzanger te zien. Helaas liepen we in 
Noordwijk deze primeur net mis. Van 14 tot 20 juni liet een 
Struikrietzanger zich uitgebreid horen en soms ook zien aan 
de overkant van de Leidse Vaart bij Noordwijkerhout. Je 
moest hiervoor wel aan de Noordwijkerhoutse kant van het 
water staan. Maar omdat de Leidse Vaart de grens van het 
waarnemingsgebied is zat de vogel feitelijk toch bij de buren 
in Teylingen. Dat maakte het geen minder spectaculaire 
waarneming en een goede gelegenheid om de karakteristieke 
zang te leren kennen. Zoals te verwachten met een soort met 
deze naam hield hij zich vooral op in een wilg, waar hij af en 
toe in beeld kwam. Dan waren ook de detailverschillen met 
Kleine Karekiet en Bosrietzanger te zien: een relatief lange 
snavel, opvallende oogstreep en de handpennen niet ver 
voorbij de tertials stekend. De Struikrietzanger is een 
oostelijke soort die bezig is met een opmars naar het westen. 
In de afgelopen decennia heeft de uitbreiding Finland en de 
Baltische Staten bereikt. Dat heeft ook geleid tot een toename 
van waarnemingen in Nederland. Na de eerste waarneming in 
1990 worden er vanaf 2006 jaarlijks enkelen gemeld. Dit 

   “Ome Jan”  

 Struikrietzanger 16 juni 2020 - Sarah Humphrey
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voorjaar was uitzonderlijk want er werden meer Struikrietzangers gezien dan in alle eerdere voorjaren bij elkaar. Van 24 
mei tot 30 juni doken er op 30 plekken zingende vogels op, vooral in de kuststrook. Reden voor veel vogelaars om goed te 
zoeken naar deze soort. Maarten Wielstra was degene die de ‘Noordwijkerhoutse’ vogel ontdekte. De zingende vogels 
bleven steeds tot enkele dagen aanwezig. De vogel langs de Leidse Vaart was met 7 dagen één van de langste blijvers. De 
waarschijnlijke oorzaak van de influx was de aanhoudende oostelijke stroming in een groot deel van deze periode. Deze 
voerde ook elders in Europa Struikrietzangers aan, in een band van Polen, Noord-Duitsland naar Denemarken, Noorwegen 
en Groot-Brittannië. Nederland lag net aan de zuidgrens van het gebied waar de influx plaats vond. 

Ook net buiten ons waarnemingsgebied, maar te bijzonder om niet te melden: afgelopen voorjaar bracht een paartje Hoppen 
succesvol 5 jongen groot in het Noord-Hollandse deel van de AWD. De Hop is wijdverbreid in Midden- en Zuid-Europa. In 
Nederland broedt hij incidenteel, de laatste keer in 2012 in Limburg. Dat er nu ineens een paartje in de duinen opduikt is een 
prettige verrassing. Eind april en begin mei leek er één vogel een paar dagen te verblijven in het gebied. Daarna verdween 
hij weer van de radar, totdat begin juni bleek dat de vogel ongezien aanwezig was gebleven en zelfs een partner had 
gevonden. Zij waren voedsel aan het transporteren, dus hadden inmiddels al jongen. Op 9 juni dook er een uitgevlogen jong 
op en na een zoekactie kon het nest worden gelokaliseerd, in een boomholte in een eik. De 4 jongen die nog in het nest zaten 
vlogen tussen 9 en 15 juni één voor één uit. Het paar begon vervolgens begin juli aan een tweede broedsel. Helaas mislukte 
dit doordat de man na een aantal dagen verdwenen bleek. Het is verrassend hoe zo’n kleurrijke, opvallende vogel zo uit het 
zicht kan blijven en bijna onopgemerkt een broedsel groot kan brengen. In het aangrenzende Zuid-Hollandse deel, ons 
waarnemingsgebied werd er ook maar één keer één van de vogels van het broedpaar gezien, op 5 juni (RJ). In de dagen 
waarin de jongen in het nest gevoerd werden bleek ook waarom de AWD zo aantrekkelijk waren voor dit paartje Hoppen. 
De ouders voerden diverse soorten grote insecten aan, maar vooral grote aantallen Bosmeikevers. Deze kleinere verwant 
van de Meikever komt in Nederland vooral voor in de duinen tussen Den Haag en IJmuiden. Daar neemt hij na een zware 
dip nu weer toe. Ondanks de algemene malaise onder de insecten doen deze grote kevers het dus goed in de duinen en 
waren stapelvoedsel voor 5 succesvol uitgevlogen jonge Hoppen. 
 

Hop, jong in nest in eik, AW-duinen NH. 11juni 2020 Vincent van de Spek (Waternet) 
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Na de vestiging vorig jaar dook de Nachtzwaluw opnieuw op in de Noordduinen (JD ea). Er was één territorium aanwezig. 
Op dezelfde locatie vlogen ook twee baltsende Houtsnippen rond (PS ea). Een paar Raven dook met regelmaat op in de 
zuidelijke AWD. Ten noorden van Zandvoort werd eind april ook voedseltransport waargenomen. Dit was mogelijk 
ditzelfde paar dat daar tot broeden is gekomen. In het oosten van de AWD waren tussen 30 mei en 17 juni een aantal 
waarnemingen van een Wespendief (JDo ea), een potentiële broedvogel van de binnenduinrandbossen. Zowel in Offem als 
in Nieuw-Leeuwenhorst werden de hele maand april en mei in de broedperiode IJsvogels waargenomen (HV BS ea). Op de 

vijver van Nieuw-Leeuwenhorst was een broedpaar Dodaarzen aanwezig (BS ea). De Appelvink is een geregelde 
verschijning geworden in onze bossen. Alleen al in Offem zaten 4 paar (HV). Verder herbergden ook Nieuw-Leeuwenhorst 
(2), Klein-Leeuwenhorst (1), Noordduinen (2), Sancta Maria (1), Langeveld en AWD (4) Appelvinken. De Grauwe 
Vliegenvanger lijkt met een opmars bezig in ons waarnemingsgebied. Op ca. 15 plekken in de landgoederen, 
binnenduinrand en AWD waren er na half mei vogels aanwezig, vaak baltsend. In Offem ging het zelfs om 3 paar (HV). Op 
3 plekken was er eind mei of begin juni nog een zingende Fluiter aanwezig: AWD Sasbergen, Noordduinen Arbeiddel en 
Offem. Of dit heeft geleid toot een broedgeval is niet duidelijk. Waarnemingen op 28 mei in Noordwijkerhout (SW) en van 
17 tot 22 mei in het zuidelijk deel van de Noordduinen (MW) betreffen waarschijnlijk doortrekkers. Op 1 april zong er een 
Kuifmees in Klein Leeuwenhorst (JHm), een nieuwe locatie voor deze honkvaste soort. Bij de Aardbeidel in de 
Noordduinen was op 30 april een zingende Zwarte Mees aanwezig (CZ) een aanwijzing voor een territorium. De 
verspreiding van de Boomklever lijkt verder te verruimen, met waarnemingen in het broedseizoen in de AWD 
Hoekgatterduin (JZw), Sancta Maria (CZ) en Klein Leeuwenhorst (BS). Engelse Kwikstaarten hadden een relatief goed 
jaar. Verspreid over 6 locaties zaten er 8 broedparen. Twee hiervan betroffen hybride vogels. Op 6 juni zat er een man 
Rouwkwikstaart bij de Oosterduinse Sloten, op dezelfde locatie die in afgelopen jaren steeds waarnemingen in het 

Appelvink 8 april 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen - Achterhaasveld [ZH]  ©Jan Wierda 
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broedseizoen opleverde (TH). Bij Noordvoort zat op 27 juni een vrouw Rouwkwikstaart, waarschijnlijk gepaard met een 
man Witte Kwikstaart (PS). Een paar Ooievaars broedde opnieuw succesvol op het nest in de Bronsgeest. De Slechtvalk 
broedde in de nestkast op de toren van Leeuwenhorst en bracht 3 jongen groot. Op 3 juni vlogen de jongen uit (AMo ea). 
Op de zendmast in de Hoornes Katwijk waren regelmatig 1 tot 2 Slechtvalken aanwezig. Deze vormden nog geen 
broedpaar. Uit de afgelezen kleurringen bleek dat er in elk geval twee verschillende tweedejaars mannen de zendmast 
bezochten (AM). Van de Zomertortel waren er twee waarnemingen in het broedseizoen, op 10 mei in de Hoogeveense 
Polder (AMo) en op 17 mei in het Langeveld. Concrete aanwijzingen voor een broedgeval bleven uit. 
 

De Oeverzwaluw was tot voor kort afwezig als broedvogel in 
ons waarnemingsgebied. In de laatste jaren duiken er jaarlijks 
kolonies op. Soms zijn dat grotere, met tot 20 of 30 paren, 
zoals in de grote zandhoop op het bouwterrein van Offem-
Zuid in 2019. Maar verspreid over het bollenland blijken ook 
kleinere hopen grond voldoende voor de vestiging van een 
broedpaar. Zo komen er verspreid over ons werkgebied her en 
der paren tot broeden. Dit jaar viel op dat in welke polder je 
ook komt, er altijd wel een Oeverzwaluw rondvliegt. In de 
kaarten van de Vogelatlas is te zien hoe rond 2000 de 
Oeverzwaluw nog ontbreekt in de Zuid-Hollandse kuststreek. 
In de kaarten van de meest recente atlas van 2013-2015 zie je 
dat de streek langzamerhand gekoloniseerd begint te raken. 
Dit jaar diende zich ook een nieuwe ontwikkeling aan. Vanuit 
verschillende plekken in de duinen waren er meldingen van 
vestigingen van Oeverzwaluwen in de duinen. In het huidige 
beheer van de duinen wordt er alle ruimte gegeven aan 
verstuiving en de vorming van stuifkuilen. De steile randen die daarin ontstaan bieden de zwaluwen een prachtige 
natuurlijke broedlocatie. In de omgeving van Noordwijk waren er in elk geval (kleine) kolonies aanwezig in de 
Coepelduynen en in de Noordduinen bij de Noordwijkse Golfclub. Ook ten zuiden van ons, in Meijendel waren er op 
meerdere plekken vestigingen van Oeverzwaluwen. Het is spannend of deze ontwikkeling zich komende jaren doorzet en de 
Oeverzwaluw nog steviger voet aan de grond gaat krijgen in ons waarnemingsgebied. 

Grauwe Vliegenvanger – 22 mei 2020 Noordwijkerhout - Nieuw-Leeuwenhorst © Wijndeldt Boelema 

Oeverzwaluwkolonie in zandhoop Offem-Zuid  
foto: Jelle van Dijk 



 

30  De Strandloper 52e jaargang nummer 3, september 2020 

 

Op 10 mei fotografeerde Sjaak Weijers een Scheefbloemwitje in een tuin in Noordwijkerhout. Dit is de eerste waarneming 
van deze vlinder in ons werkgebied. Het Scheefbloemwitje is een nieuwkomer in Nederland. In 2015 werd hij voor het eerst 
waargenomen in Limburg. Van daaruit heeft hij zich verder verbreid en al in 2018 en 2019 het grootste deel van Nederland 
gekoloniseerd. De soort is van oorsprong een bergbewoner, gebonden aan steile en rotsachtige hellingen, met de 
dichtstbijzijnde populaties in de Alpen. In 2008 dook hij in Zwitserland opeens buiten de bergen op. Rotstuintjes in de stad 
met scheefbloem of daaraan verwante soorten bleken een prima leefgebied voor de soort. Via het Rijndal zette daarna een 
razendsnelle opmars naar het noorden in. Het Scheefbloemwitje lijkt sterk op het Klein en het Groot Koolwitje, dus voor de 
determinatie is een foto belangrijk. Om hem te vinden hoef je niet ver weg – het is een echte tuinvlinder! 
 

Het mooie voorjaarsweer van april gaf veel zomergasten de wind in de rug. De soorten die in de eerste helft van april 
aankomen zoals Nachtegaal, Braamsluiper en Grasmus waren allemaal aan de vroege kant, hoewel niet extreem vroeg als 
we dit afmeten aan de laatste 10 jaar. Deze soorten lijken allemaal een paar dagen eerder aan te komen vergeleken met de 
jaren negentig. De eerste Nachtegaal zong op 6 april in De Zuid (JVi), de eerste Braamsluiper verscheen op 7 april in 
Leeuwenhorst (HM) en de eerste Grasmus op 11 april in de Coepelduynen (AM). De eerste Rietzangers doken op 5 april op, 
in een tuin in Rijnsoever Katwijk (AMe) en langs het Oosterduinse Meer (FS). Ook Huiszwaluwen waren aan de vroege 
kant. Van een aankomst midden april lijken ze te zijn opgeschoven naar de eerste helft van april. De eerste twee vlogen op 6 
april over Het Langeveld (RG). Ook de Gierzwaluwen waren er op tijd. Op 18 april vlogen de eerste over de AWD (BS). 
Duurt het normaal dan even voordat ze bij de broedplaatsen boven het dorp verschijnen, dit jaar vlogen de eerste al op 19 
april boven Noordwijk aan Zee en Boerenburg (JHd ea). Vooral de vogels die normaal eind april of begin mei arriveren 
waren vroeg. Al op 17 april zong de eerste Kleine Karekiet bij het Oosterduinse Meer (KV), een week vroeger dan 
gebruikelijk. De Bosrietzanger die op 25 april zong bij het Zwarte Pad Katwijk (GJ) was zelfs twee weken eerder dan 
gebruikelijk en de vroegste voor ons waarnemingsgebied ooit. Dit was de voorbode van een jaar waarin relatief veel 
Bosrietzangers terugkwamen uit hun overwinteringsgebied in Oost-Afrika en op verschillende plaatsen opdoken. Ook de 
Tuinfluiter is een soort die eind april aankomt en er dit jaar relatief vroeg bij was. Op 18 april zat er één bij De Krom 
Katwijk (PS). 

Scheefbloemwitje – 10 mei 2020 Noordwijkerhout © Sjaak Weijers 
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In de eerste week van april was er goede trek langs de zeetrekhut, met 800 Rotganzen en 3 Toppers op 3 april en 123 
Slobeenden op 5 april (JD HV). Op 17 april vloog een Noordse Stormvogel langs (JD HV PS). Een Kleine Zilverreiger 
passeerde op 23 april (JD). Van 19 t/m 26 april was er massale trek van steltlopers en sterns langs de zeetrekhut. met 458 
Regenwulpen op 19 april (JD HV) en 451 Rosse Grutto’s op 25 april (JD). Op 19 april passeerden ook 55 Zwarte Sterns 

(JD HV). De piek van de doortrek van Dwergmeeuwen was op 24 april met 1515 vogels (JD). Op 26 april trok er een 
continue stroom van 1100 Visdieven langs. Over de Coepelduynen vlogen op 23 april 16 Zwartkopmeeuwen (HV). Op 4 
april vloog een Porseleinhoen ’s nachts over de St Bavo en liet bewijs daarvan achter op de geluidsrecorder (MW). In de 
AWD bij de Van Limburg Stirumvalllei verbleef op 4 april een Velduil (JS). Op 5 april was er goede roofvogeltrek met 
twee Zwarte Wouwen (JW AM) en een Rode Wouw (HV). Over Rijnsoever Katwijk vloog een Zeearend naar noordoost 
(PD). Op 6 april volgde een tweede vogel over Leeuwenhorst (RJ). Van 22 tot 25 april volgden nog 2 Zwarte en 2 Rode 
Wouwen (AMe JHa MW). Op 7, 11 en 22 april trokken er in totaal 5 Visarenden over (JF ea). De eerste Boomvalk vloog 

april 
April begon met een aantal frisse dagen. Vanaf 4 april draaide de wind naar het zuiden en werd warmere lucht 
aangevoerd. Vanaf het midden van de maand ging de wind naar noord en viel de temperatuur weer even terug. Maar met 
een aanhoudende oostelijke tot noordoostelijke stroming tot bijna het eind van de maand, met veel zon, werd het 
uiteindelijk een warme en vooral ook droge maand. Het neerslagtekort liep op tot boven het recordjaar 1976. 

Dwergmeeuw - 28 april 2020 Katwijk aan Zee - strand © René van Rossum 
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op 18 april over de binnenduinrand van het Langeveld (BS). Op 5 april was een paartje Europese Kanaries aanwezig in de 
Coepelduynen. De man zong af en toe (CZ). 
 Op 17 april streek een man Citroenkwikstaart neer in de AWD Westhoek in een ondergelopen duinvallei (KD). Hier 
waren op 19 april 5 Bosruiters en 2 Zwarte Ruiters aanwezig (AMo ea). Op 13 en 14 april zat er een IJslandse Grutto in 
de Elsgeesterpolder (HD BS). Op 9 april vloog daar een Roerdomp over (MG). Op 18 april was er een hybride Bonte 
Kraai x Zwarte Kraai aanwezig in de AWD (MK). In het Achterhaasveld in de AWD zat die dag een Kruisbek (BBo).  
 

Ook was er veel doortrek van Beflijsters, waarvan de grootste groep 14 vogels telde en over de AWD Marelvlak vloog 
(MK). Voor Paapjes was 23 april een goede dag, met 3 in de Coepelduynen (JHa). Een Kwartel riep op 20 april in de 
Hogeveense Polder (RG). Op 27 april streek een Purperreiger neer in Polder Hoogeweg (PS). Langs de hele Nederlandse 
kust was er opvallend veel doortrek van Engelse Kwikstaarten. Bij de Binnenwatering van Katwijk was van 22 tot 26 april 
een groep van 2 tot 10 vogels aanwezig (GB ea). Hierbij liep op 22 en 23 april ook een Rouwkwikstaart en een Noordse 
Kwikstaart (GT ea). Op 24 april zat er een Noordse Kwikstaart in de AWD Westhoek (JV). Op de Algemene Begraafplaats 
aan de Zeeweg zong op 26 april een Humes Bladkoning, de eerste aprilwaarneming voor ons waarnemingsgebied (CZ).  
 
Op 21 april vloog een Grote Vos in De Zuid (JVi). Door de Coepelduynen trok op 23 april een Koninginnenpage (ML). 
Op 24 april was een Noordse Witsnuitlibel aanwezig in de AWD Achterhaasveld (JWo). Tussen 10 april en 8 mei vlogen 
er op 8 locaties Oranjetipjes (WB ea). 
 
 
 

Citroenkwikstaart – 16 april 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen - Westhoek © Kees van Dommele 
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Langs de zeetrekhut vlogen op 1 mei 2 Parelduikers (JD). Op 16 en 17 mei was er flinke trek van Rotganzen, met in totaal 
1700 vogels (JD). Op 17 en 23 mei kwam er een Noordse Stormvogel langs (BS JD) en op 17 mei ook een Kleine Jager 
(JD). Op 22 mei passeerde een groepje van 4 Kleine Zilverreigers (JD). Bij de toren van Nora werd op 1 mei tussen 
prooiresten een Kleine Alk gevonden, die vermoedelijk afgelopen winter door de Slechtvalk was gegrepen (FB). Op 2 mei 
had een Zwarte Wouw de bomen bij de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst als slaapplaats uitgekozen (HV ea). Op 4 mei 
vloog er één over Sollasi (RJ). Op 8 mei trok een Steppekiekendief over Polder Hoogeweg (PS) en een Visarend over 
Kloosterschuur (JW). ’s Avonds vloog er een Roerdomp over Rijnsoever Katwijk (ML). De volgende dag vloog er een 
Rode Wouw over Binnenwatering Katwijk en was daar een vrouw Roodpootvalk kort aanwezig (GT ea). Over de 
Zwetterpolder vloog hoog boven de Leidse Vaart een Lachstern naar noord (HV PS). Verder vloog er die dag een 
Europese Kanarie over de Puinhoop (JHa). Op 5 mei verbleef er een Velduil in de AWD De Vellen (JS). Op 9 mei was de 
groep Engelse Kwikstaarten bij de Binnenwatering aangegroeid tot minimaal 11 vogels, met daartussen 4 Noordse 
Kwikstaarten (BB ea). Waarschijnlijk ging het in totaal om 20 Engelse Kwikstaarten, want niet alle vrouwen konden met 
zekerheid op ondersoort worden gedetermineerd. Bij het plasje in De Klei verbleven van 9 tot 13 mei 1-3 Temmincks’s 
Strandlopers, een zeldzame verschijning in ons waarnemingsgebied en pas de 5e waarneming (CZ ea). Op 20 mei zat er 
hier een tweedejaars Dwergmeeuw (AM). Een Bonte Vliegenvanger dook op 5 mei op in de Zuid (CZ). Op 6 en 18 mei zat 
er een Grauwe Klauwier in de AWD Westhoek/Starrebroek. Een vrouw trok op 21 mei door de zeereep van de 
Coepelduynen naar noord (JHa PD). Eerder was op dezelfde plek, in de zeereep bij Wantveld Katwijk op 9 mei een man 
Roodkopklauwier aanwezig (PD ea), die daar de hele dag te zien bleef. Op 20 mei vloog een Bijeneter over Noordwijk-
Binnen (WB). Op 25 mei was er één hoog in de lucht tussen Gierzwaluwen aan het foerageren boven de zuidelijke 
Coepelduynen (BB). Op 21 en 30 mei was er doortrek van Wielewalen met meerdere waarnemingen in de Coepelduynen en 
de AWD (MK ea). 
 
In de AWD Wolfsveld was op 15 mei een eierleggende Gevlekte Witsnuitlibel aanwezig (BK). Op 25 mei vloog een 
Koninginnenpage in de Blink (FS). Op 23 mei waren 7 Watervleermuizen aanwezig in Nieuw-Leeuwenhorst (BS).  

mei 
Mei was opnieuw droog en zonnig. De regen viel steeds in korte tijd met stevige buien. In een groot deel van de maand 
overheerste een oostelijke stroming, met veel zon, zodat het geleidelijk flink opwarmde. Het zonnig weer werd 
afgewisseld met kortere perioden met veel wind uit het noordwesten.  
Op 11 mei trok de noordenwind aan tot windkracht 7. 

Paapje – 18 april 2020 Coepelduyn C3 © Wijndeldt Boelema 
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Op 1 juni waren nog 2 Noordse Kwikstaarten aanwezig bij de Puinhoop (PD ea). In het Vinkeveld zat nog een laat 
doortrekkend Paapje (PS). Die dag vloog er ook een Visarend over het strand van de Coepelduynen (AM), gevolgd door 
nog één op 2 juni over Rijnsoever Katwijk (AM). Op 10 juni vloog er een Wespendief over Rijnsoever Katwijk (JV). Op 17 
juni vloog daar een Rode Wouw over (PD) en vrijwel op hetzelfde moment een Zwarte Wouw over de AWD (SM). Over 
het Paardenkerkhof in de AWD vlogen die dag 2 Wielewalen (JS). Op 2 juni vloog een Grote Zaagbek langs de zeetrekhut 
(JD). Op 7 juni kwam er een Kleine Jager langs (PS). Op 11 en 17 juni passeerde een Grote Zilverreiger (JD). Een 
Parelduiker vloog langs op 13 juni en een Noordse Stormvogel op 29 juni (JD). De najaarstrek werd ingeluid met de 
eerste twee terugkerende Regenwulpen op 23 juni (JD). Verspreid over de maand waren er 3 waarnemingen van een 
Oeverloper: op 2 juni in De Klei, op 7 juni in de Noordwijkerhoutse Geest en op 24 juni bij de Binnenwatering Katwijk 
(AM). 
 
Op 25 maart waren 3 Boommarters aanwezig bij de Duindamse Slag, vermoedelijk een familie (GS). Tussen 12 en 28 juni 
werden op verschillende plekken één of meer Vuurlibellen gezien (JW ea). De vestiging van Bruine Eikenpage bleef 
aanwezig. Vanaf 16 juni vloog de vlinder op de locatie bij de Noordwijkse Golfclub (CZ). Op 25 juni vloog een Grote Vos 
in Boerenburg (DR). 
 

 
 
 

Waarnemers 
AM Annelies Marijnis HD Hans van der Does KD KD Kees van Dommele 

AMe Arnold Meijer HM Henriëtte Martens KV Koene Vegter 

AMo Annelies Moolenaar HV Hein Verkade MG Mariska de Graaff 

BB Bas van der Burg JD Jelle van Dijk MK Marc Kolkman 

BBo Bob Brocken JDo Joris van Duivenvoorden ML Maarten Langbroek 

BK Bas Kooijman JF Jaap Faber MW MaartenWielstra 

BS Bas van Schooten JHa Joël Haasnoot PD Peter van Duijn 

CZ Casper Zuyderduyn JHd Joost den Houdijker PS Peter Spierenburg 

DR Daphne van Rij JHm Jaap Hamelink RJ Rob Jansson 

FB Fons Bongers JS Joost van der Sluijs RG Reinder Genuït 

FS Frank-Peter Scheenstra JV Joas de Vreugd SM Sam van der Meij 

GB Gijsbert van der Bent JVi Jaap Vink SW Sjaak Weijers 

GJ Gertjan de Jong JW Jan Wierda TH Thomas van Haaster 

GS Gijs Smit JWo John van der Woude WB Wijndeldt Boelema 

GT Gijsbert Twigt JZw Jesse Zwart   

bron: www.waarneming.nl 

juni 
Ook juni was relatief warm. Dat gold vooral voor de laatste week van de maand, waarin ook de nachttemperatuur hoog 
bleef. In de nacht van 25/26 juni bleef het zelfs boven de 20oC. De eerste helft van de maand was juist relatief koel, met 
wisselvallig weer. De opbouw van het neerslagtekort in dit extreem droge voorjaar kwam even tot stilstand. Van 4 tot 
11 juni viel er de lang verwachte regen, vooral in de vorm van zware buien. Ook de laatste week van juni was nat. 

Kleine Plevier – 25 mei 2020 
Noordwijkerhout - Zwetterpolder 
zuidelijk deel © René van Rossum 
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Jouw foto’s professioneel afgedrukt
op elk materiaal of formaat,
daar word je blij van!
Maar ook voor uw pasfoto, inlijsten, foto- en filmcamera, verrekijker, 
fotograaf, fotostudio dus eigenlijk voor alles wat met fotografie
te maken heeft bent u bij ons aan het juiste adres!

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