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Voorplaat: Kleine Alk: Foto: René van Rossum
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Kleine Alk
Foto: René van Rossum
Op de rotskusten van Spitsbergen en andere arctische eilanden
broeden enkele miljoenen Kleine Alken. Na de broedtijd
verspreiden ze zich over de noordelijke Atlantische Oceaan. De
zuidgrens van het reguliere overwinteringsgebied ligt in de
Noordzee ongeveer op de vijfenvijftigste breedtegraad (Newcastle –
Esbjerg). Elk najaar vliegen kleine aantallen bij de najaarstrek wat
verder door en verschijnen dan langs de kusten van de zuidelijke
Noordzee. Vrijwel elk jaar worden ook bij Noordwijk in november
enkele Kleine Alken gezien. Zeetrektellers hebben het dan over een
‘zwart-witte tennisbal met vleugeltjes’. Soms strijkt een Kleine Alk
even neer. Dat was bijvoorbeeld het geval met de vogel die op 20
november 2016 in de Katwijkse Uitwatering gefotografeerd werd.
Tijdens en na zware NW-stormen kunnen langs onze kust een
enkele keer meer Kleine Alken worden gezien. Zo passeerden op 27
december 1990 in anderhalf uur ruim 200 Kleine Alken. Nog meer
(260 ex. in 3 uur) waren te zien op 13 november 1996. Bij zulke
stormen belandden Kleine Alken soms op vreemde plaatsen zoals
een tuintje in Noordwijk aan Zee. Ook verder landinwaarts worden
dan Kleine Alken gevonden zoals Polder Hoogeweg en een vijver in
de wijk Rijnsoever. Kleine Alken die na een storm nog levend
worden opgeraapt en in een vogelasiel terecht komen, redden het
meestal niet. Vermoedelijk komt dat door het niet kunnen aanbieden
van het geschikte voedsel dat vooral bestaat uit kleine kreeftjes
(‘krill’).
Jelle van Dijk
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Helaas hebben wij de geplande excursies in het najaar
moeten annuleren wegens het virus.
Helaas kan dit ook geen doorgang vinden.

Op 4 september en op 2 oktober waren er weer
inloopochtenden, met inachtneming van de coronaregels.
Door de strengere regels kon de inloopochtend van 7
november geen doorgang vinden. Ook de geplande
inloopochtend van 5 december is vervallen. Houdt u de
mededelingen op de website en op Facebook in de gaten
voor eventuele veranderingen in de coronaregels.
Wandeling Berkheide

Vervolgens liepen we naar drogere delen waar het zonnetje
ons heerlijk opwarmde. Een Roodborsttapuit en
Graspiepers werden waargenomen. Teunisbloemen,
kaarsen en Bezemkruiskruid kleurde het duin nog mooi
geel. Dini wist ons, als werknemer van dit bedrijf, het een
en ander te vertellen over de waterwinning van Dunea.
Hierna een heerlijke zonnige plek voor de koffie. Langs
een paar kleine plasjes en over de Noordhellingen met
zwarte rozenbottels aan de Duinroosjes en een Torenvalk
erboven. Hier ook Gewone vleugeltjesbloem, Peperbus en

Aan het werk bij de zeetrekhut – foto: Jan Jacobs

In augustus is op een warme dag de nieuwe zeetrekhut
door Hein, Jelle en Jan voorzien van een omtimmering van
douglas delen. De delen waren eerder in de schuur van
Hein op maat gemaakt en in de beschermingsolie gezet.
Ook wordt de vlonder voor de hut verhoogd voor een
betere opstap.

Met z’n tienen, onder leiding van Frank-Peter, vond de
wandeling plaats. Eerst een stukje voedselrijk bos, wat het
contrast liet zien met de voedselarme vochtige
duinvalleien later in de wandeling. Bij het poeltje achter
hotel Duinoord kregen de deelnemers een opdracht om
naar de boomkikkers te zoeken. Dit werd enthousiast
uitgevoerd, maar het mocht niet baten, want er was geen
een kikkertje te vinden. Wel waren er mooie polletjes
Parnassia en Heelblaadjes in bloei. Degene die van
muntthee houdt kan hier naar hartenlust oogsten want het
was net een geurige paarse zee van Watermunt. Ook werd
hier Waterpunge en Egelboterbloem ontdekt wat niet
meteen herkend werd vanwege de kleine afmetingen.
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Geelhartje

Puntmutswasplaat. De wasplaten hebben een glimmende
wasachtige laag en worden ook wel eens de orchideeën
onder de paddenstoelen genoemd.
Het laatste deel van de wandeling ging over de
zogenoemde Kalahari omdat dit na de afplagging wel een
kale woestijn leek.
Het zijn nu mooie vochtige duinvalleien met bijzondere
duinflora: Zomer- Herfstbitterling, Stijve ogentroost, Fraai
en Strandduizendguldenkruid en de uitgebloeide
Kruisbladgentiaan. Hier kregen de deelnemers de opdracht
om naar het kleine Geelhartje te zoeken. Deze keer waren
we succesvol en vonden we exemplaren van dit plantje uit
de Vlasfamilie.
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Op de terugweg nog een struik met vitamine C rijke rode
vruchtjes van de Zuurbes. Op het zonnige terras van hotel
Duinoord werd de excursie afgesloten met Koffie en
gebak.
De foto’s zijn van Gab de Croock en Cilka Maas.

Een handje Slansterren foto: Annet de Willigen

Aan het werk met het sleepnet - foto: Annet de Willigen

Zaterdagochtend 5 september was het eindelijk weer eens
mogelijk om iets te organiseren voor de Jeugdnatuurclub.
Op zoek naar zeediertjes!
Bij strandafrit 5 werd verzameld en gingen we het strand
op. 26 (!) enthousiaste deelnemers gewapend met
garnalennetjes trokken richting zee. Helaas was er geen
kimmetje, maar de zee was niet te ruig om erin te gaan. De
vangsten vielen helaas tegen. Hier en daar werd een
garnaal en zwemkrabbetje boven water gehaald, maar geen
enkele heremietkreeft. Wel heel veel gewone slangsterren!
Ruurd en Jaco hadden intussen het sleepnet voorbereid en
de waadpakken aangetrokken. Zij
brachten het sleepnet in zee en de
kinderen trokken aan het lange touw.
Maar hoe hard er ook gewerkt werd en
hoe diep het sleepnet zee inging, de vangst
bleef tegen vallen. Enkele postzegelgrote
platvisjes, miniharinkjes, kwalletjes en
een paar garnalen. De pret was er zeker
niet minder om!
Iedereen heeft genoten van een heerlijke
strandochtend! Annet, Ruurd, Jaap en
Jaco.

Negen leden van de vereniging waren op 3
oktober aanwezig op de Driehoek in de
Noordduinen. Gelet op de nogal
ongunstige omstandigheden, somber weer
met oostelijke wind, viel het resultaat toch
wel mee. Al om 10.05 werd het tellen
gestaakt omdat het toen echt ging regenen,
maar er was op dat moment toch al een
aardig lijstje tot stand gekomen.

Het talrijkst waren zoals verwacht de Spreeuwen.
Daarnaast passeerden kleine groepjes Vinken en
Graspiepers. In kleine aantallen werden Zanglijster,
Koperwiek, Holenduif, Boomleeuwerik en Sijs
opgeschreven. Leuk waren de twee groepjes Watersnippen
die hoog overvlogen. Beter kregen we 2 Bruine
Kiekendieven, 1 Sperwer, 1 Havik, 2 Buizerds en 2
Torenvalken te zien.
De volledige lijst van ruim 2 uur tellen is te vinden op
www.trektellen.nl onder “De Driehoek, Noordwijk”. Daar
kun je ook tientallen tellingen vanaf dit duin vanaf 1970
terugvinden.
Namens het bestuur,
Annelies Marijnis, waarnemend secretaris

Eurobirdwatch op de Driehoek in de Noorduinen – foto: Jelle van Dijk
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Naar aanleiding van de explosieve toename van het aantal
Corona besmettingen en de nieuwe maatregelen van de
overheid heeft het bestuur het volgende besloten:

Zodra de maatregelen van de overheid worden aangepast
en die dan betrekking hebben op onze vereniging maken
wij dit bekend via de Website en Facebook.

De activiteiten van de Jeugdnatuurclub zijn bestemd voor
kinderen van 6-12 jaar, tenzij anders vermeld. Je hoeft
geen lid te zijn. Deelnemen is mogelijk na aanmelden via
het e-mailadres: jeugdnatuurclub@strandloper.nl. Je krijgt
een e-mail ter bevestiging. In verband met de maximale
groepsgrootte is het helaas niet mogelijk deel te nemen
zonder aanmelding vooraf! Tijdens de activiteiten worden
soms foto's gemaakt, bedoeld voor publicatie op de
website of in de Strandloper. Als u er bezwaar tegen heeft
dat uw kind herkenbaar in beeld komt, gaarne melden aan
de fotograaf. De binnenactiviteiten van de jeugdclub
vinden plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum,
Zilverschoon 20 in Noordwijk.
Er is drie maal per jaar op een zaterdag een inloopmiddag
voor kinderen waarin steeds een thema centraal staat.
Tevens kunt u terecht voor informatie over de
Jeugdnatuurclub en excursiemogelijkheden voor
schoolklassen. Aankondiging hiervan wordt gedaan in de
plaatselijke kranten, op onze website en op Facebook.

In verband met het Corona-virus zijn er geen excursie tot
en met eind december 2020
Het algemene e-mailadres voor informatie of aanmelden
voor de excursies is: excursies@strandloper.nl. Bij autoexcursies 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?
Mochten er tzt weer excursie georganiseerd worden dan
gelden onderstaande regels.






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.

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

Inloopochtend in Coronatijd – foto: Mariska de Graaff
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Jelle van Dijk
Op 8 november 2020 overleed Ees Aartse, geboren op 4
juni 1936 in Rotterdam. Ees was een bevlogen
natuurliefhebber die veel voor onze vereniging betekend
heeft. In 2016 werd hij benoemd tot erelid. Omdat veel van
zijn activiteiten bij veel leden niet meer of ten dele bekend
zullen zijn, volgt hier een beknopt overzicht van zijn
bijdragen aan natuurstudie, natuurbehoud en
verenigingsleven.
In 1939 verhuisde de familie Aartse naar Noordwijk. Na
het einde van de oorlog sloot Ees zich aan bij de
Zeeverkenners. Hier kreeg hij volgens eigen zeggen voor
het eerst belangstelling voor de natuur. Na zijn aanstelling
bij de afdeling Financiën van de gemeente Noordwijk
maakte hij kennis met de heer Schipper van de
plantsoenendienst die bij hem de belangstelling voor
planten aanwakkerde. In 1970 sloot hij zich aan bij onze
vereniging na een lezing in De Rank door Jan P. Strijbos.
Dit lidmaatschap bleef niet onopgemerkt! Al in het
voorjaar van 1971 trad Ees toe tot het bestuur om de heer
Deelder als penningmeester op te volgen. Hij vervulde

deze functie tot 1977, waarna hij nog tot 1980 bestuurslid
bleef.
Naast zijn bestuurstaken in de jaren zeventig stortte Ees
zich ook op ons verenigingsblad De Strandloper. Hij was
niet alleen redacteur (1972-1979), maar nam ook de
technische uitvoering grotendeels op zich. Bovendien
zorgde hij voor een stroom artikelen, wat anderen
inspireerde ook de pen ter hand te nemen. In de jaren
negentig volgde een tweede periode als redacteur (19932000).
In de loop der jaren heeft Ees 129 artikelen voor ons
verenigingsblad geschreven. Daarbij waren degelijke
inventarisatieverslagen, maar ook verslagen van excursies
en waddenweekenden. Een bijzondere serie vormen zijn
rapporten over de broedvogelinventarisaties in het ZuidHollandse deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen
(1979-1988). In het eerste verslag komen we de namen
tegen van Willem Baalbergen, Frans van den Berg, Bart
Punt en Herma Veefkind. Ees heeft daarbij vele jaren
achtereen het duingebied Gijs Kokkieshoek (grenzend aan
de Langevelderslag) op broedvogels geïnventariseerd. Hoe
lyrisch kon hij over dit duingebied schrijven! Bekende

Ees in duin: Noordrand Noordwijk september 2017 – Foto: Hans van Stijn
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titels uit die tijd zijn: Het wel en wee in vak D en Goede
vrienden kwamen niet terug. De Tapuit in de Gijs
Kokkieshoek.
In de jaren zeventig ging Ees ook enkele keren mee naar
Cap Gris Nez, gelegen in Noord-Frankrijk tussen Calais en
Boulogne sur Mer. Zo was hij erbij toen we op 1 en 2
oktober 1977 in 14 uur bijna 1500 Grauwe Pijlstormvogels
zagen passeren. De trek van zeevogels was toen zo sterk
dat wij de soorten onder elkaar gingen verdelen. Ees nam
daarbij de Vorkstaartmeeuw en de Noordse Pijlstormvogel
voor zijn rekening.
Begin jaren zeventig hielden we elke maand een
zogenaamde waarnemersvergadering. Daar werden
waarnemingen uitgewisseld, inventarisatiegegevens
besproken en plannen voor excursies gesmeed. Toen Ees
vond dat het af en toe te lollig werd, nam hij een groen
laken mee, spreidde dat uit over de tafel ten teken dat er
serieus overlegd moest worden zolang dat laken op tafel
lag.
In 1973 verscheen zijn eerste artikel over planten. Het
ging over de bermen van de pas aangelegde Duinweg. Het
stuk, verlucht met eigen tekeningen, eindigde met een lijst
van 185 waargenomen soorten. De belangstelling voor het
systematisch inventariseren van planten was gewekt door
deelname aan een groot project in 1971 waarbij het gehele
gebied van de AW-duinen nauwkeurig op planten
geïnventariseerd werd. Na dit project werd Ees lid van de
Plantenwerkgroep AW-duinen onder leiding van Joop
Mourik.
Het inventariseren van planten kreeg hem zo te pakken dat
hij alle floristen in onze vereniging bij elkaar riep om
samen te komen tot een uitgave getiteld De Flora van
Noordwijk. Ees wilde daarbij niet alleen wat kunnen
zeggen over bijzondere soorten, maar ook over algemene
soorten als Hondsdraf en Speenkruid. Daarvoor had hij
kaartjes laten drukken met daarop aangegeven de
kilometerhokken. Zodra een soort op een bepaalde plek
gevonden was,
werd de kaart
van die soort
erbij gehaald en
noteerde Ees in
het
desbetreffende
kilometerhok
een code voor
de talrijkheid.
Het moet een
gigantische klus
zijn geweest. In
1978 was het
zover en kon de
eerste Flora van
Noordwijk aan
commissaris van
de koningin Mr.
Vrolijk worden
aangeboden. Na
het uitkomen van de Flora verscheen in de Strandloper elk
jaar een lijst met aanvullingen.
Dat dit eerste boek geen eindstation betekende, werd
duidelijk in de volgende jaren toen Ees meewerkte aan
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Vogels van Noordwijk en omstreken (1989), Flora van de
Duin- en Bollenstreek (1994) en Natuurgids voor de Duinen Bollenstreek (2000). Zijn broer Frans zorgde bij deze
boeken voor een fraai vormgegeven voorkant.
Een bijzonder project eind jaren zeventig was zijn
onderzoek naar de verspreiding van de Grote keverorchis
in de Noordwijkse duinen. Jaren achtereen inspecteerde hij
alle noordhellingen om deze onopvallende orchidee te
vinden. Het leidde tot enkele artikelen in de Strandloper en
tot een speciaal rapport in 1981.
Op vogelgebied startte Ees met Rien Sluijs in 1984 met
een nieuw project: wintertellingen in Polder Hoogeweg.
Dat er veel vogels in deze polder overwinterden, was al
eerder door Rob de Mooij aangestipt, maar dat dit gebied
zo vogelrijk was, bleek pas uit de wekelijkse tellingen van
half november tot half maart. We kunnen het ons bijna niet
meer voorstellen, maar op 1 december 1986 werden hier
3500 Goudplevieren en 1000 Kieviten geteld! Deze
tellingen bleken enkele jaren later van groot belang te zijn.
De gemeenten Noordwijk en Rijnsburg kwamen toen
overeen om een flink deel van deze polder te bestemmen
als gebied voor glastuinbouw. Met de tellingen in de hand
toog het bestuur naar het provinciehuis in Den Haag om dit
snode plan van tafel te krijgen. Het college van
gedeputeerde staten liet zich overtuigen, waarna Polder
Hoogeweg een beschermde status kreeg. Een Rijnsburgse
wethouder had nog beweerd dat al die tellingen met de
nodige fantasie tot stand waren gekomen, maar hij had
geen poot om op staan. Alle tellingen had Ees namelijk
trouw opgestuurd naar het archief van de provincie ZuidHolland.
Toen in 1976 een nieuw vogelasiel aan het Dompad werd
gebouwd, kwam de organisatie van de vogelopvang in
handen van de Stichting Vogelasiel Noordwijk
(STIVONO). Jaren achtereen maakte Ees deel uit van het
bestuur en in de periode 1983-1987 verscheen viermaal per
jaar een uitgebreid verslag van zijn hand in de Strandloper.
In 2007 verscheen de laatste bijdrage van Ees in de
Strandloper onder de titel Inventarisatie vanaf de stoeprand. Hierin deelt hij ons mee dat hij helaas de
broedvogelinventarisatie in zijn geliefde Gijs Kokkieshoek
moet beëindigen vanwege ernstige spierreuma. Na hiervan
genezen te zijn werd hij getroffen door vaatvernauwing in
de onderbenen waardoor zijn mobiliteit ernstig werd
beknot. Aan zijn veldwerk in de duinen kwam zo abrupt
een einde.
Gelukkig had Ees meer hobby’s. In de jaren negentig was
hij actief geworden in het Genootschap Oud Noordwijk
en regelmatig schreef hij mooie stukken in De Blauwdotter, het ledenblad van het genootschap. Voor zijn vele
bijdragen op dit gebied ontving hij in 2010 de Jan
Kloosprijs. Ook hierna konden velen genieten van zijn
bijdragen in De Blauwdotter.
Met Ees Aartse is een lid met buitengewone verdiensten
voor onze vereniging heengegaan. Wij zullen hem in grote
dankbaarheid gedenken.
Naschrift:
Op 22 november ontvingen we het bericht dat ook Loes, de
vrouw van Ees, is overleden. We wensen de familie van
Ees en Loes sterkte in deze zware tijden.
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Evert Aartse Jr.
In de periode dat "De Strandloper" werd
geboren was de Johan Molegraafstraat de
bakermat van de Vogel Natuur Vereniging
Noordwijk waarbij de heren van het éérste uur
bij elkaar kwamen die tot basis diende van een
bloeiende vereniging die het op dit moment is
geworden.
Mijn vader (Ees) begon op zolder met een
handmatige stencilmachine waar hij de nodige
krachtinspanningen voor moest verrichten om
de copy op tijd klaar te krijgen.
In die tijd werd in de huiskamer met behulp
van mijn vaders natuurvrienden "De
Strandloper" bij elkaar vergaard en prijkte het
logo "De Reiger" ontwerp; Frans Aartse
(reclametekenaar) uiteindelijk op de voorkaft.
Hij typte op de Olivetti en later met de electrische IBM het ene na het andere rijke verhaal.
Bewapend met pukkel, verrekijker en opschrijfboekje deelde hij zijn passie met anderen.
Tijdens zijn natuurtochten maakte hij met zijn cassetterecordertje diverse opnamen van vogelgeluiden die hij bij thuiskomst
beschreef.
Later kwam aan het Dompad gelegen Vogelasiel in beeld, waar met olie besmeurde vogels werden opgevangen o.a
Stormmeeuwen, Sterntjes, Aalscholvers, Reigers etc. en soms een vréémde vogel; een Zeehond die later door
zeehondenverblijf Lenie 't Hart werd opgehaald.

Enthousiaste vogelaar(s) die, in een gevarieerd en vogelrijk gebied, van het bos van Huys
te Warmond de vogels wil inventariseren. Deze inventarisaties worden volgens de BMPmethode van Sovon uitgevoerd. Hiervoor is een tablet of Smart Phone noodzakelijk.
De inventarisaties worden uitgevoerd vanaf half maart tot en met eind juni vroeg in de
morgen.
Geïnteresseerd kunnen contact
opnemen met:
John Stigters
email:
john.stigters@gmail.com
tel: 06 22383391
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Jelle van Dijk

Jelle van der Helm, Dick Groenendijk & Roy Slaterus
2020. Vogels van de pier. Uitgeverij Noordboek,
Gorredijk. 168 pagina’s. Prijs € 24,90.
Dat het hier om de Zuidpier van IJmuiden gaat en niet om
de ‘pretpier’ van Scheveningen blijkt direct uit de foto die
het omslag siert. Gelukkig is op veel foto’s te zien dat we
bij IJmuiden zijn. Natuurlijk zijn er ook heel wat
‘vogelportretten’ waarbij alleen de vogel te zien is, maar
het aardige van veel foto’s is dat juist goed te zien is dat de
foto op de Zuidpier is genomen. Dat geldt in het bijzonder
voor de soorten die langs en op de pier foerageren en een
dankbaar onderwerp voor veel vogelfotografen vormen.
Denk hierbij aan Kuifaalscholver, Steenloper, Paarse
Strandloper en Oeverpieper. Minder gecharmeerd was ik
van de paginavullende foto’s van enkele soorten meeuwen
en jagers.
Uit de voorgaande opmerkingen blijkt al dat het hier in de
eerste plaats om een fotoboek gaat. De samenstellers zijn
erin geslaagd om veel fotografen te bewegen foto’s
beschikbaar te stellen. Hierdoor zijn in dit boek naast
soorten die meer dan duizendmaal met foto op
www.waarneming.nl te vinden zijn, ook foto’s opgenomen
van zeldzaamheden als Brilgrasmus, Ross’ Meeuw en
Siberische Grijze Ruiter. De foto’s zijn van prima kwaliteit
en goed afgedrukt. De opmaak waarbij de foto’s op een
pagina niet tegen elkaar zijn geplaatst, maar gescheiden
zijn door smalle blanco stroken met daarin soortnaam,
datum en naam fotograaf, geeft daarbij een fraaie
bladspiegel.
Het boek bevat vrij weinig tekst. Naast enkele korte
hoofdstukken over o.a. voorjaarstrek, najaarstrek en storm
(de pier is afgesloten bij storm!), bestaat de tekst
uitsluitend uit een overzicht van de waargenomen soorten.
Daarbij beperkt het driemanschap zich niet tot de Zuidpier.
Op pagina 11 is een topografische kaart opgenomen die
laat zien dat het onderzoeksgebied ook het Kennemermeer,
de nabijgelegen Kunstenaarsduinen, het havengebied met
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de sluizen, het hoogoventerrein en het dorp Wijk aan Zee
met de Noordpier omvat. Om de talrijkheid te omschrijven
maken de schrijvers gebruik van vijf gradaties: algemeen,
schaars, zeldzaam, zeer zeldzaam en dwaalgast. Verder
worden de perioden genoemd waarin de soort vooral te
zien is. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van een
zegswijze als: “trekt algemeen door tussen februari en
april”. Daarbij doelt men niet op de tussenliggende maand
maart, maar op de periode februari t/m april. In de teksten
wordt vrijwel niets gezegd over toe- of afname. Zo is de
Kleine Jager algemeen (volgens de omschrijving: ‘in een
aanzienlijk deel van het jaar talrijk aanwezig’) en de Grote
Jager schaars (‘in klein aantal op een beperkt aantal dagen
aanwezig’). Dat de Kleine Jager de laatste jaren heel
weinig en de Grote Jager juist meer wordt gezien, had toch
wel opgemerkt kunnen worden. In dit verband miste ik
bijvoorbeeld ook een opmerking over de Aalscholver die
pas na 1990 bij de Zuidpier verscheen. Zonder veel
research had de tekst wat dat betreft op een hoger niveau
gebracht kunnen worden door gebruik te maken van de
informatie over de pier die is samengevat in het boek
“Vrije Vogels” (VWG Zuid-Kennemerland 2015).
Dat het boek vooral bedoeld is om rustig door te bladeren
en daarbij te genieten van de fraaie platen, blijkt ook uit
het ontbreken van een alfabetisch gerangschikte
soortenlijst. In de inhoudsopgave worden alle soorten (met
paginanummer) in volgorde van behandeling genoemd. Bij
velen zal die volgorde niet bekend zijn, waardoor het
zoeken naar een bepaalde soort even kan duren.
Marc Duquet & Sebastien Reeber 2020. Vogels en hun
veren. Verenkleed en rui. KNNV Uitgeverij Zeist. 190
pagina’s. Prijs € 32,95.
Rui is een ingrijpende gebeurtenis in het vogelbestaan en
bepaalt voor een belangrijk deel het doen en laten in de
loop van het jaar. In de grote ornithologische handboeken
zoals Handbuch der Vogel Mitteleuropas en Handbook of
the Birds of the Western Palearctic wordt in de
soortbesprekingen uitgebreid aandacht besteed aan het
verloop van de rui. Je gaat die stukken pas lezen als je echt
iets wil weten over de rui bij een specifieke soort. Naast de
zakelijke teksten in de handboeken was je sinds jaar en dag
voor een goed overzicht aangewezen op het standaardwerk
Die Mauser der Vogel (Stresemann & Stresemann 1966).
De KNNV Uitgeverij heeft er daarom goed aan gedaan om
het oorspronkelijk in het Frans uitgegeven boek La Mue
des oiseaux, une aide pour l’ornitho de terrain (Paris
2019) te laten vertalen en uit te geven. Hierdoor is voor het
eerst een degelijk boek over rui in het Nederlands
verschenen.
Het boek begint met de zogenaamde ‘topografie van de
vogel’. Als het later in het boek over tertials,
schouderveren en handpenprojectie gaat, moet je natuurlijk
wel weten wat hiermee wordt bedoeld. Alle begrippen wat
het verenkleed betreft worden op uitstekende wijze voorin
het boek toegelicht. Een belangrijk hoofdstuk behandelt de
verschillende ruistrategieën. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de voor mij onbekende Humphrey-Parkes
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terminologie. Hoe deze terminologie zich verhoudt tot de
gebruikelijke indeling met termen als juveniel, eerste
winter en adult wordt in een tabelletje samengevat.
Ondersteund door fraai fotowerk volgen hierna de
verschillende ruistrategieën. Lekker overzichtelijk is de rui
van vogels die maar eenmaal per jaar ruien. Ze zien er
altijd hetzelfde uit. Dat geldt niet voor de soorten waarbij
door slijtage van het verenkleed een ‘broedkleed’ ontstaat
doordat de veertoppen een andere kleur hebben dan het
lagere deel van de veer. Mooie voorbeelden hiervan zijn
Rietgors, Roodborsttapuit en Keep. Wat ingewikkelder
wordt het met soorten die een winter- en zomerkleed
kennen waarbij veren gewisseld worden. Dat jonge vogels
aan hun verenkleed te herkennen zijn, spreekt bij veel
soorten vanzelf, maar bij grotere vogels als Jan-van-gent
en Zilvermeeuw passeren wel drie of vier jeugdkleden
voordat het volwassen kleed verschijnt. Het ruien van de
hand- en armpennen is een probleem op zich. Eenden,
ganzen en zwanen ruien alle vliegveren in één keer en
kunnen dan enkele weken niet vliegen. Daarom zoeken
soorten als Knobbelzwaan, Casarca en Bergeend veilige,
voedselrijke gebieden op waar ze zonder te vliegen kunnen
overleven. De meeste andere soorten moeten kunnen
blijven vliegen en ruien over een lange periode veer na
veer.Bijzonder aardig vond ik de paragrafen die ingaan op
het herkennen van jonge zangvogels door op de rui van de
dekveren te letten.
Het moge duidelijk zijn dat in dit boek veel over de rui van
vogels te vinden is. Een minpuntje is het soms nogal
moeilijke woordgebruik en de lange zinnen waarin deze
zijn opgenomen.

Gerrit van Ommering & Gijsbert van der Bent 2020.
Berichten uit Berkheide. Uitgave van Werkgroep
Berkheide & Stichting Berkheide Coepelduijnen, Katwijk.
132 pagina’s. Prijs € 14,95.

Het verschijnen van dit boekje werd al op 8 oktober van
dit jaar bekend gemaakt op onze website door Gijsbert van
der Bent. Het gaat hier om een verzameling columns die
eerder verschenen in enkele regionale bladen. Voor dit
boek zijn die columns aangevuld met tekst en informatieve
foto’s. Daarbij zijn de columns in ‘natuurlijke volgorde’
geplaatst. Teksten die op januari betrekking hebben staan
dus voorin en stukjes over vallende blaadjes zijn achterin
het boek te vinden. Dit boek kan beschouwd worden als
een mooie aanvulling op het boek Bijzonder Berkheide dat
in 2017 verscheen.
Voor het opstellen van dit stukje was ik van plan enkele
hoofdstukken te lezen, maar na twee uur bleek ik bijna
alles gelezen te hebben! De teksten zitten goed in elkaar en
zijn vlot geschreven. Daarbij bereikt de illustratie een hoog
niveau zowel wat inhoud als uitvoering betreft. Ook al
zullen de meeste lezers van De Strandloper niet vaak in
Berkheide komen, veel van wat daar speelt kun je ook
tegenkomen in ‘onze’ Coepelduynen, Noordduinen en
AW-duinen. Al komt bij dat laatste duingebied direct de
gedachte op: zolang er nog zoveel damherten rondlopen
haalt de begroeiing het niet vergeleken met de
bloemenpracht van Berkheide.
Dat neemt niet weg dat dit boek over de rui van vogels een
mooie aanwinst is voor onze Jan Verwey Bibliotheek.

Al met al een mooi initiatief van onze Katwijkse vrienden
en beslist een aanrader als je piekert over een sinterklaasof kerstgeschenk.
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Arie Dwarswaard

Veldgids Paddenstoelen III, Paddenstoelen van de zeereep
(witte en grijze duinen), Machiel E. Noordeloos, 240
pagina’s, KNNV Uitgeverij, ISBN 978 90 5011 795 1,
prijs 32,50 euro

die drie biotopen. Onder leiding van Chiel Noordeloos is
sinds 2018 intensief veldwerk verricht, dat nota bene
begon tijdens een werkweek in oktober 2018 in Noordwijk
en omgeving. Met dank aan Leo Jalink en Alfons Vaessen
kon een zeer gevarieerd overzicht van duinpaddenstoelen
worden gemaakt.
De zeereep bestaat uit twee hoofdgebieden: de witte en de
grijze duinen. Daarnaast zijn er subtypen zoals het
duindoornstruweel en kruipwilgvegetatie. Deze gebieden
worden goed beschreven en voorzien van verhelderend
beeld. Verder is er een verklarende woordenlijst en worden
de behandelde groepen genoemd in tekst en beeld.
Daarna volgt de beschrijving van maar liefst 160 soorten
paddenstoelen. Dat zijn ze zeker niet allemaal, maar met
deze gids op zak is in veel gevallen na te gaan welk soort
het zou kunnen zijn. Waar nodig zijn determinatiesleutels
opgenomen, onder meer van de plaatsjeszwammen en de
daartoe behorende trechterzwammen, maar ook van alle
vezelkoppen die bij Kruipwilg zijn te vinden. Beter dan in
de twee eerste delen van de Veldgidsen Paddenstoelen,
zijn de soorten hier wel op groep gerangschikt.
Elke groep begint met een determinatiesleutel. Dat maakt
het zoeken in het duin een stuk gemakkelijker, omdat
bijvoorbeeld alle aardsterren en alle aardtongen bij elkaar
staan. Elk soort is voorzien van een grote, duidelijke foto
en een beschrijving. Slechts in een enkel geval is ervoor
gekozen om niet te diep in te gaan op een geslacht. Dit
betreft bijvoorbeeld Hebeloma of vaalhoeden. Een lastig
geslacht waarbij de microscoop een onmisbaar voorwerp is
om tot een goede determinatie te komen. Bij Kruipwilg in
duin kunnen alleen al vier soorten vaalhoeden voorkomen.
De veldgids beperkt zich in dit geval tot de Duinvaalhoed.
Voor het overige is deze veldgids voor de zeereep een
waardevolle toevoeging aan de paddenstoelenboeken die
er zijn. Ook voor mensen die minder bekend zijn met de
paddenstoelenwereld is dit een aanrader.

Wie wel eens door de Coepelduynen,
Berkheide of de AWD struint, komt vooral
in het najaar zelfs op het kale zand
paddenstoelen tegen. Zeker de eerste keer
is dat een rare gewaarwording. Hoe kan op
dat kale zand een paddenstoel groeien? En
de volgende vraag is dan: welk soort is het?
Daar is nu een goed antwoord op te geven.
De KNNV Uitgeverij heeft aan de twee
delen over paddenstoelen een derde deel
toegevoegd, dat geheel is gewijd aan
paddenstoelen van de zeereep. Deze
uitgave is voor een belangrijk deel
gebaseerd op het Meetnetproject van de
Nederlandse Mycologische Vereniging,
waarbij die biotopen extra onder de loep
worden genomen. De zeereep is een van
Roodbruine trechterzwam – Foto: Cora van der Plas

12

De Strandloper 52e jaargang nummer 4, december 2020

Annet de Willigen

In oktober 2018 besloot het bestuur van de Oude
Dorpskern om de opbrengst van de muzikale
kerstwandeling te doneren aan onze vereniging. Maar niet
zonder enige voorwaarden. De belangrijkste was dat het
ten goede moest komen aan de jeugd. Zij dachten aan
materiaal voor in het centrum, bijvoorbeeld een
microscoop. Maar die was al aanwezig en aan andere
materialen is geen gebrek. In januari was de officiële
uitreiking van de check. Het was een goed
bezochte kerstwandeling geweest en daardoor een
dikke check van €3000,- ! Het is een eer dat wij
deze donatie kregen, maar het schept ook
verplichtingen …
Er werd een groepje gevormd om ideeën uit te
werken. Jaap en Ruurd Eisenga, Gab de Croock,
Petra Sonius en Annet de Willigen zijn aan de
slag gegaan. Het idee om een jeugdmagazine te
maken lag al snel op tafel. Een magazine over de
natuur in en rondom Noordwijk voor alle kinderen
in groep 6 in de drie dorpen, NoordwijkNoordwijkerhout en De Zilk. Maar ja … hoe gaat
dat er dan uitzien, hoe groot wordt het, wat komt
erin, wat wordt de opzet enzovoort. Meerdere
brainstormsessies waren nodig om tot een goed
plan te komen. We maakten een indeling van de
verschillende vormen van natuur en werkten die
verder uit. Maar een blad met veel teksten spreekt

kinderen nou niet echt aan. Oké dan komen er dus veel
foto’s in, maar ja dat is ook niet zo eenvoudig. Toen kwam
het idee om het te laten tekenen. Met tekeningen kun je het
wat levendiger en speelser maken dan met foto’s. Wie kan
er goed tekenen?? Nu verkopen wij in het natuurcentrum
zoekkaarten en natuurboekjes van natuurillustrator Jasper
de Ruiter. Misschien kan hij ons helpen? Er werd contact
gezocht en al snel was er een afspraak gemaakt en stond
hij op de stoep van het centrum. Ook hij was enthousiast
over onze plannen. Toen konden we écht aan de slag! Ieder
van ons kreeg een hoofdstuk dat uitgewerkt moest worden.
Ruurd de tuin, Petra strand en zee, Gab slootje en polder,
Jaap de duinen en Annet het bos en de excursies. De
educatieve werkgroep heeft ook geholpen met ideeën en
stukjes tekst. Omdat verschillende mensen verschillende
schrijfstijlen hebben, moest alles herschreven worden in
dezelfde stijl. Een leuke schrijfstijl voor kinderen van 10
jaar. En dat kost een hoop tijd … Ook het uitzoeken wat er
wel en niet in moet komen, het maken van puzzeltjes,
weetjes, opdrachten en knutseltips. Het kostte meer tijd
dan we dachten.
Met Jasper hebben we nog twee keer afgesproken en wel
in Hotel van der Valk in Breukelen. Hij woont namelijk in
Veenendaal en dan is dat mooi er tussenin. Onder het
genot van een lunch konden we onze wensen goed
afstemmen en duidelijk maken. Zo ging ook hij aan de slag
met zijn tekenwerk. Tientallen keren is er gemaild met de
vraag hoe wij over de schetsen dachten en welke
illustraties waar precies moesten komen. Ook komen er
QR codes in waarmee de kinderen vogelgeluiden kunnen
horen. Maar ook de ree en het damhert.
In de zomer van dit jaar kwam er eindelijk flink schot in de
zaak, het magazine kreeg goed vorm. Nu moesten alle
spelfouten er nog uit en de puntjes op de i gezet. Net even
een woordje anders, een komma hier en een hoofdletter
daar. Dat plaatje iets naar rechts, dat andere plaatje iets
naar boven. Klopt de inhoud van de teksten wel echt? We
hadden het geluk dat Petra het door haar collega’s van
Naturalis kon laten checken.
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Inmiddels is het magazine, dat de naam Het Strandlopertje
heeft gekregen, drukklaar en zal het binnenkort officieel
gepresenteerd worden. De eerste oplage is groot genoeg
om de komende drie jaar aan alle leerlingen van groep 6 in
de drie dorpskernen uitgedeeld te worden. Daarna kan het
waar nodig aangepast en opnieuw uitgegeven worden.
Het Strandlopertje verdient een spectaculaire lancering op
de scholen, maar dat zit er door de coronamaatregelen
helaas niet in. De werkgroep overlegt met de scholen over
een verantwoorde manier om het magazine onder alle

leerlingen van groep 6 te verspreiden.
De werkgroep is enorm trots op het eindresultaat. Een
prachtig jeugdmagazine van 44 pagina’s waarmee
kinderen op pad kunnen in hun nabije omgeving. Zij
kunnen met het magazine direct een koppeling maken met
wat ze zien en de opdrachten zorgen ervoor dat ze niet
alleen wat opsteken, maar vooral ook de natuur beleven. In
het Jan Verwey natuurcentrum kunt u, zodra dit weer
mogelijk is, bijvoorbeeld tijdens een inloopochtend, het
eindresultaat bekijken!

Enkele pagina’s uit
Het Strandlopertje!
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Hein Verkade, Johan Scholten, Peter Spierenburg & Sven Pekel
Begin april arriveren de eerste Boerenzwaluwen in de stallen van de familie Wassenaar in Oud-Leeuwenhorst. De oude
nestjes worden opgeknapt en vanaf half april worden de eerste eitjes gelegd. Eind mei vliegen de vroegste jongen al uit.
Maar de allerlaatste jongen van het seizoen verlaten pas in september hun nestje. Het broedseizoen duurt dus heel lang,
zeker als je bedenkt dat een nestronde van nestbouw tot uitvliegen maar zo’n zes weken bestrijkt. Genoeg tijd dus voor een
tweede en misschien wel een derde legsel.
Rien, Johan en ik vroegen ons vaak af of er inderdaad derde legsels voorkomen en hoe succesvol deze zijn. Maar de
broedvogels zijn niet individueel herkenbaar en in de loop van het seizoen worden steeds verschillende nesten uit het grote
aanbod bewoond en er worden ook nog eens tot ver in juli nieuwe nesten gebouwd…….het beeld is chaotisch……..daar
komen we dus niet achter……….tot 2019.
Er komt een verzoek van Wender Bil en Jouke Altenburg om mee te doen met hun kleurringproject van Boerenzwaluwen.
We voldoen aan alle voorwaarden en schuiven vervolgens aan bij dit selecte groepje onderzoekers.
Peter en Sven zijn dan al een paar jaar bezig met het ringen van de nestjongen met metalen ringen. Maar het
kleurringproject verlangt veel meer. ALLE broedvogels moeten worden voorzien van een unieke kleurring. In 2019 lukt dit
voor ruim 80%, mede omdat we pas vrij laat in het seizoen konden starten. Maar in 2020 zijn we al vroeg goed voorbereid
en alle volwassen vogels krijgen een kleurring. En dan foto’s maken wanneer de vogels hun nesten bezoeken. Zo komen we
tot een complete burgerlijke stand. Alle broedvogels worden aan een nest gekoppeld. En wat blijkt……..onze vermoedens
kloppen. Boerenzwaluwen hebben meerdere legsels en verhuizen soms voor een volgende broedpoging. Wat ons het meest
verraste was het aantal derde legsels. Maar liefst vier vaste paartjes startten voor de derde keer. Dit wil niet zeggen dat al
deze legsels vliegvlugge jongen opleverden. Maar één paar lukte dit wel.
vrouw
man

li. l.groen-geel

re. l.groen-rood

li. wit-oranje

re. l.blauw-rood

li. l.blauw-oranje

re. blauwgeel
li. rood-zwart

re. l.blauw-zwart

li. blauw-geel

li. l.blauw-wit

1e

Nestnummer

7

17

26

33

20

legsel

Datum 1e ei

4-mei

22-apr

3-mei

25-apr

4-mei

Legselgrootte

5

4

5

6

5

Uitgevlogen jongen

0

3

3

3

5

2e

Nestnummer

7

17

18

36

20

legsel

Datum 1e ei

1-jun

7-jun

22-jun

16-jun

24-jun

Legselgrootte

5

5

5

5

5

Uitgevlogen jongen

4

0

5

0

4

3e

Nestnummer

7

48

18

33

legsel

Datum 1e ei

24-jul

22-jul

17-aug

18-jul

Legselgrootte

4

4

3

5

Uitgevlogen jongen

3

4

3

5

totaal aantal eieren

14

13

13

16

10

totaal uitgevlogen jongen

7

7

11

8

9

fig. 1. Overzicht van de paren met drie legsels en nest 20 met twee legsels in 2020.

In figuur 1 staan de resultaten van alle paren met drie en één paar met twee legsels weergegeven. Dit laatste om aan te
geven, dat twee legsels soms een beter eindresultaat opleveren dan drie legsels.
Het vrouwtje met de kleurring rechts blauw-geel heeft de meeste vliegvlugge jongen grootgebracht. Alleen het eerste legsel
had wat uitval. Het is aan de andere kant een wonder, dat dit eerste broedsel überhaupt succesvol is geweest. Nest 26 zit
vlak bij de ingang van de stal en ook nog eens op de plek waar tijdelijk alle paarden van de manege worden gewassen. Het
is er een komen en gaan van paarden en mensen en het broedproces wordt er continu verstoord. Daar komt nog bij dat het
nest ook licht beschadigd raakte. Het is dus begrijpelijk, dat zij voor het tweede broedsel verhuizen naar nest 18. Dit nest
hangt maar twee-en-een-halve meter verder, weldadig rustig, net achter het schot van de wasplaats. Deze plek bevalt
duidelijk beter want ook het derde succesvolle legsel vindt plaats in dat nest. Opvallend is de relatief late start van dit paar
in begin mei. Dit resulteerde in een uitzonderlijk late start van het derde legsel op 17 augustus. Nooit eerder in de afgelopen
11 jaar werd er zo laat begonnen met de eileg.
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Leuk detail in dit verhaal is,
dat nest 18 bekend terrein
was voor de man, links roodzwart. Hij bewoonde dit nest
in 2019 met een ander
vrouwtje, links lichtgroenlichtgroen. Zij brachten toen
samen in twee broedsels acht
jongen groot. Dit vrouwtje
keerde ook in 2020 terug en
dan vraag je je af waarom dit
succesvolle en ervaren koppel
uit 2019 niet samen verder is
gegaan. Dit had
waarschijnlijk te maken met
de late terugkeer van het
vrouwtje. Tijdens de eerste
ringsessie op 21 mei was zij
nog niet teruggekeerd in de
kolonie. Toen had de man al
jongen samen met zijn
nieuwe vrouw, rechts blauwgeel.
Bij de andere drie vrouwtjes
die drie legsels produceerden
Man links rood-zwart voert de jongen in nest 26. 30 mei 2020 - Foto: Hein Verkade
was er steeds één die mislukte.
Bij rechts lichtgroen-rood en bij links wit-oranje gebeurde dit gelijktijdig in de tweede week van juli. Het was een bijzonder
natte week waardoor de nestjes met jongen in de problemen kwamen. Er waren nauwelijks insecten waardoor de jongen
verhongerden. Naast deze twee gingen nog zeker drie andere broedsels over de kop. De dode jongen bleven in de nestjes
achter waardoor beide vrouwtjes verhuisden naar een ander nest voor het derde legsel.
Vrouwtje links lichtgroen-geel, de ‘Zwitserse vrouw’, is de enige die alle drie de legsels in hetzelfde nestje nummer 7 had.
Maar eerst even de naam ‘Zwitserse vrouw’. Zij bleek bij haar eerste vangst in 2018 al een metalen ringetje om haar pootje
te hebben.
Zij was tijdens de
voorjaarstrek in mei
2018 geringd in
Ascona aan het Lago
Maggiore op de grens
van Italië en
Zwitserland. Daarna
bleef zij een vaste
broedvogel in OudLeeuwenhorst. Dat
betekent dat ook zij in
2019 een kleurring
heeft gekregen. Deze
vogel broedt dus al
zeker drie jaar in de
stal en produceerde in
dat derde jaar drie
legsels, een kanjer
dus! Zij heeft ook
haar ‘eigen’ plekje
achter in de stal.
Voorwaar een
aantrekkelijke vrouw
voor vele mannetjes
Boerenzwaluwen. Dat
is waarschijnlijk de
reden voor het
‘Zwitserse vrouw’ links lichtgroen-geel voert de jongen op nest 7. - Foto: Hein Verkade
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mislukken van het eerste legsel. Diverse mannen vochten
rondom het nest en op een gegeven moment waren alle
eitjes verdwenen.
Conflicten worden een steeds groter probleem in de stal.
Eigenlijk een keerzijde van het succes. Ieder jaar broeden
er meer Boerenzwaluwen en de nestjes hangen daardoor
steeds dichter bij elkaar. Een grote kolonie trekt ook nog
eens veel ongepaarde mannetjes aan, die op zoek zijn naar
een vrouwtje met als gevolg conflicten en nesten die
mislukken.
Het kleurringonderzoek brengt ons een schat aan nieuwe
informatie, veel meer dan in dit korte verhaaltje naar voren
komt. Maar als over een paar jaar alle gegevens van de
vier onderzoekslocaties naast elkaar worden gelegd zal dit
zeker tot nieuwe inzichten leiden. Een spannend proces,
maar we moeten geduld hebben.
Het kleurringonderzoek vindt plaats in Zuidwest Friesland,
Twente, Culemborg en bij ons in Noordwijkerhout. Het
wordt financieel ondersteund door het Huib Kluijverfonds
en ook door onze Vereniging voor Natuur-en
Vogelbescherming Noordwijk. George Hageman, Gab de
Croock en Jos Zonneveld zijn behulpzaam bij het
fotograferen van de vogels bij de nesten. Wij zijn de
familie Wassenaar dankbaar voor alle gastvrijheid op hun
erf en in de stal.

‘Pasfoto’ na het ringen van vrouw rechts lichtgroen-rood
Foto: George Hageman

Veel werk maar ook veel lol tijdens het ringwerk. vlnr. Peter Spierenburg, Jort Verhulst en Johan Scholten. –
Foto: Hein Verkade
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Gab de Croock

foerageren en weer het nesthol in. Echter van een
aanwezig mannetje is in het geheel geen sprake meer na 23
mei. Het vrouwtje was dus alleen. Wat ook opviel was dat
op het moment dat de eieren ongeveer zouden moeten
uitkomen, het vrouwtje vaker het hol uit zou moeten
komen om eventuele jongen te voeren. Echter het ritueel
als hiervoor beschreven bleef zich herhalen. Niet één keer
werd gezien dat het vrouwtje met voedsel het nesthol in
ging.
Op verzoek van Herman van Oosten werd op 19 juni het
nest handmatig gecontroleerd. Op ongeveer 20 cm van de
ingang kon voorzichtig op de tast het nestje gevonden
worden met een onbekend aantal eieren. Voorzichtig werd
er één ei uitgehaald. Al snel bleek dat het een onbevrucht
ei was. De inhoud bestond voor meer dan de helft uit
luchtkamer. Door het eitje tegen het licht te houden was
geen embryo zichtbaar.

Tapuit 27 mei 2020 AW duinen – Foto: Gab de Croock

In navolging op het artikel “Tapuiten en nestkasten” in het
tweede nummer van de Strandloper van dit jaar, wil ik hier
graag het resultaat weergeven van de controles die in het
voorjaar zijn gedaan bij de ingegraven nestkasten voor
Tapuiten.
Zoals in het eerder genoemd artikel werd vermeld, werden
er na 23 mei geen Tapuiten meer op of bij de nestkasten
waargenomen, ondanks dat de vogels voor die periode
erg veel aandacht aan de kasten hadden besteed.
Op 23 mei werd een paartje bij een natuurlijk hol
waargenomen, waarbij het vrouwtje nestmateriaal in
haar bek had en daarmee het hol binnen ging.
Besloten werd om deze locatie regelmatig te
controleren waardoor ik twee keer per week ongeveer
twee uur per bezoek met de telescoop het nest heb
geobserveerd. Zo zag ik dat op 27 mei om 9 uur ’s
ochtends het vrouwtje in de omgeving van het nest
aan het foerageren was. Rond 9.05 uur ging ze het nest
in waarin ze tot omstreeks 9.25 uur verbleef.
Vervolgens verliet ze weer het nest om na ongeveer
een uur weer het hol in te kruipen.
Inmiddels kon ik een redelijke foto van de vogel
maken en konden de ringen worden afgelezen: Rechts;
zilver rood, links; wit en rood.
Na contact opgenomen te hebben met Herman van
Oosten bleek dit een vogel te zijn die in 2018 door
hem als nestjong in “Het Vogelduin” in de omgeving
van Castricum werd geringd. Pikant detail hierbij was
dat dit het laatste vrouwtje was die bij hem gebroed
had, en dat hij op die plek nu geen broedgevallen meer
had. Hij verbaasde zich erover dat deze vogel nu in de
duinen van Noordwijk aanwezig was en niet was
“doorgevlogen”. Tapuiten zijn meestal erg honkvast en
komen meestal terug naar hun geboortegrond.
Bij iedere controle vertoonde het vrouwtje ongeveer
hetzelfde gedrag: ongeveer een uur op het nest, half uurtje
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Bij volgende controles vertoonde het vrouwtje nog steeds
hetzelfde gedrag en werd er geen voer naar binnen
gebracht. Omdat vermoed werd dat alle eieren onbevrucht
waren, werd na overleg met Herman van Oosten, besloten
om op 3 juli het nest uit het hol te halen. Mede omdat het
vrouwtje niet meer waargenomen werd. Het nestje voldeed
precies aan de omschrijving zoals hij gaf: de onderkant
was gemaakt van mos met daarop een kommetje van
donsveren. In het nestje lagen nog vijf blauwe eieren. Al
deze eieren waren
zoals het eerste ei
onbevrucht.

Na jaren van
afwezigheid als
broedvogel in onze
duinen, nu toch een
broedgeval van de
Tapuit, echter
zonder positief
resultaat. Hierbij
moet gezegd
worden dat het nest
zich bevond binnen
een zogenaamde
exclosure (met
hoog gaas afgezet
gebied). Op deze
plek kunnen geen
wandelaars komen
en is het gras en
Het nestje met de 5 eieren - foto: Gab de Croock overige begroeiing
een stuk hoger dan in het gebied daar omheen. Voor
vossen is het moeilijk om binnen dit terrein te komen.
Herten komen er in het geheel niet meer in.
Zijn dit positieve omstandigheden voor het broedgedrag
van de Tapuit?
Volgend jaar gaan we weer verder met dit project en
houden we u zeker op de hoogte van de resultaten.
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Willem Baalbergen
Op een bijeenkomst van gierzwaluwfanaten klaagde
een Engelsman over het feit dat in Engeland het
boekje van David Lack nergens te verkrijgen is. Op
zijn vraag wie het boekje wel in zijn of haar bezit
heeft gingen de handen van veel deelnemers uit
Nederland omhoog. `Nu begrijp ik het`, was de reactie
van de vraagsteller: `De boekjes zitten allemaal in
Nederland`. Of de Engelsman gelijk had, weet ik niet;
het heeft denk ik eerder met de zeldzaamheid van het
boekje te maken. Het is in 1956 uitgekomen en maar
tweemaal in Engeland herdrukt.
Noordwijk en Gierzwaluwen zijn sterk met elkaar
verbonden. Op geen andere plek in het land zijn de
Gierzwaluwen zo goed onderzocht. Al een flink aantal
jaren kijken de leden van de groep van Hein Verkade
in het voorjaar naar de lucht. Zijn ze er weer, of toch
nog niet? Ooit werd ik jarenlang van de komst van de
vogels op de hoogte gehouden. Een oude
achterbuurman uit de Toekomststraat kwam het dan
even melden: `Ze benne de`r weer, de stienkrijters! `
In het boekje verhaalt Lack zijn belevenissen met
Gierzwaluwen in de toren van een museum in Oxford.
Dit museum stamt uit 1855, maar pas in 1948 start hij met
zijn waarnemingen. Van oudsher gebruikten de vogels
openingen voor ventilators als nestplaats. Die zaten echter
hoog in de toren en waren moeilijk te bereiken. Om die
reden bouwde hij een platvorm om de vogels goed te
kunnen bekijken.
Lack besteedt in zijn boekje niet alleen aandacht aan het
broeden van de Gierzwaluw. Ook de trek en de
overwintering worden besproken, met als slot een
hoofdstuk over de levensduur en op welke wijze de vogels

aan hun eind komen.
Opmerkelijk is zijn
opmerking dat
nestjongen soms
belaagd worden door
een klein insect met
de naam Crataerina.
Dit beestje heeft het
op het bloed van de
jonge vogels
voorzien.
Al bladerend in het
boekje schiet me een
belevenis met
Gierzwaluwen te
binnen. Op vakantie
in Frankrijk, in een
dorp aan de Golf van
Morbihan, staat een
kleine toren. Gemaakt
van hout en niet zo
hoog biedt het
nestgelegenheid aan een grote groep Gierzwaluwen.
Zittend op een terrasje genoten we van al die vogels die
om het torentje cirkelden. Ook daar dus Swifts in a tower.
Terug naar het boekje, er staan veel foto`s in, maar vooral
de tekeningen zijn erg mooi. Opmerkelijk genoeg betreffen
die niet onze Gierzwaluw, maar de Palm Swift. Al met al
een boekje dat naar mijn mening past in de rij van leuke,
kleine natuurboekjes.
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Gab de Croock
Zoals ik in het juninummer van de Strandloper had
aangegeven zou ik later op de broedresultaten van de
Slechtvalken op de toren van Hotel Leeuwenhorst
terugkomen.
Nadat de jonge vogels op 16 mei werden geringd begon de
spannende periode of zij volwassen vogels zouden worden.
Door een vast groepje leden werd regelmatig de toren in de
gaten gehouden of de volwassen vogels de jongen wel
goed zouden voeren. Daarnaast was door de bekendheid in
o.a. De Strandloper en de waarnemingen op
waarnemingen.nl en redelijke groep vaste bezoekers
ontstaan, die informatie doorgaven.
Al snel bleek dat het ouderpaar de jongen van voldoende
prooi voorzagen. Regelmatig werd prooioverdracht in de
lucht waargenomen en werd geconstateerd, dat de ouders
met prooi het nesthok invlogen. Als men onder de toren
stond kon men het roepen van de jongen goed horen als de
oudervogels aan kwamen vliegen.
Op 30 mei zaten de drie jonge vogels gezamenlijk voor de
ingang van het broedhok naar buiten te kijken. Dit was de
bevestiging dat het nest nog intact was. Diezelfde dag
waagde het eerste jong zich op het aanvliegrooster, terwijl
het volwassen vrouwtje aan kwam vliegen met een
geslagen duif.
We hadden gehoopt, dat de jongen op het rooster hun
vliegoefeningen gingen tonen, maar dat gebeurde helaas
niet vaak. Naast het rooster zat een betonnen richel
waardoor de vogels het “balkon” van de toren op konden
lopen.

Op 31 mei was het dan zover; het jonge vrouwtje nam als
eerste het luchtruim en vloog een rondje rond de toren.
Enkele dagen later volgden ook beide jonge mannetjes.
De periode hierna zaten de jongen veelvuldig op het dak
en de “windhaan” van de toren waar ze regelmatig door de
ouders van voer werden voorzien. De oudervogels leerden
de jongen steeds meer om zelf te jagen. Het voer werd niet
meer op het dak gedeponeerd, maar de ouders vlogen
rondjes waarop de jongen hen gingen volgen om de prooi
te bemachtigen. Het was een indrukwekkend schouwspel;
vijf Slechtvalken spelend en schreeuwend door de lucht te
zien vliegen.
De vogels waagden zich steeds verder van de toren, op 12
juli werden door Rob Jansson drie jonge Slechtvalken
boven Sollassi waargenomen, mogelijk “onze” vogels.
In het najaar werd het steeds rustiger rond de toren, maar
nog regelmatig kon er een rustende Slechtvalk op één van
de antennes worden gezien.
Op 16 september werd het nesthok en het balkon ontdaan
van prooiresten. Er werden resten gevonden van o.a. de
volgende soorten: “Duif”, Houtsnip, Kauw, Wintertaling,
Waterhoen, Watersnip, Visdief, Grote bonte specht, Merel,
Gierzwaluw, Appelvink, Spreeuw, Groenpootruiter,
Zilverplevier, Tureluur, Putter, Groenling.
Op diezelfde dag zijn ook de camera’s geïnstalleerd. Eén
camera aan de binnenzijde van het hok en één die het
aanvliegrooster en de aanvliegroute waarneemt. Zodra de
streaming geregeld is zullen de live beelden op de website
van de vereniging getoond worden.

Foto’s: Gab de Croock
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Al bijna dertig jaar heeft de Noordwijkse
Natuurvereniging een Paddenstoelenwerkgroep. Wie
paddenstoelen zegt, zegt leuk, maar ook moeilijk. En
allebei is wat mij betreft meer dan waar. Ik maak al 15 jaar
deel uit van deze werkgroep en geniet elke keer weer van
onze maandelijkse excursie. Tegelijkertijd sta ik na 15 jaar
nog steeds naar een paddenstoel te staren die ik vast eerder
heb gezien, maar waarvan mij de naam niet direct te
binnen wil schieten. Gelukkig ben ik binnen onze groep
niet de enige. Sterker nog, er is gelukkig niemand in onze
groep die alle meer dan vijfduizend soorten paddenstoelen
kent, die in Nederland voorkomen.
De Paddenstoelenwerkgroep bezoekt elke tweede zaterdag
van de maand een van de vele gebieden waar we terecht
kunnen. En ten opzichte van veel andere werkgroepen
hebben wij een luxepositie. We hebben duingebieden en
landgoederen en die combinatie is een garantie voor een
grote variatie in soorten die we kunnen vinden. Want op al
die plekken zijn paddenstoelen te vinden. Waar in de
duinen in het najaar wasplaten en aardsterren zijn te
vinden, treffen op de landgoederen juist weer veel soorten
aan die van dood hout houden. En omdat steeds meer
bosbeheerders dode bomen niet direct afvoeren, komen we
steeds meer soorten tegen.
Bijzonder aan onze groep is dat we de afgelopen paar jaar
zijn gegroeid. Meestal lopen we met zes tot tien leden.
Natuurlijk gaat het de twee uur dat we lopen om
paddenstoelen. Maar er is meer kennis aanwezig,
bijvoorbeeld ook van vogels en planten. Dat maakt de
excursies extra aantrekkelijk. Wie van doorlopen houdt,
kan beter niet meegaan. Kilometers maken we niet.
Meestal blijven we binnen één kilometerhok, soms zijn het
er twee. Wel is soms een goede conditie vereist,
bijvoorbeeld als we de Coepelduynen doorkruisen.

Gele wortelbekerzwam herfst 2019 Berkheide (vrij zeldzaam).

Bijgaand is het schema voor 2021 vermeld. Wie een keer
wil meelopen, doet er goed aan zich vooraf even te melden
bij mij. Het kan namelijk wel eens gebeuren dat een
wandeling niet doorgaat vanwege de
weersomstandigheden (alleen bij stortregen en storm) of
dat we kiezen voor een ander gebied omdat bijvoorbeeld
door aanhoudende droogte er in een van de duingebieden
naar verwachting weinig te vinden zal zijn. Specifieke
kennis van paddenstoelen is geen vereiste, wel
enthousiasme voor de natuur.
Namens de Paddenstoelenwerkgroep,
Arie Dwarswaard
(0252) 233 466
a.dwarswaard2@kpnplanet.nl

9 januari

Berkheide, ingang Wassenaarse Slag, ter hoogte van hotel Duinoord.

13 februari

Keukenhofbos, parkeren bij scouting Graaf van Lynden, Spekkelaan 18, Lisse. Hoek
Spekkelaan/Loosterweg zuid.

13 maart

Leyduin-Woestduin, Vogelenzang, Manpadslaan, linker zijweg van Leidsevaart voorbij Bennebroek.

10 april

Nieuw Leeuwenhorst, Noordwijkerhout, Ingang Gooweg.

8 mei

Berkheide, parkeren Cantineweg 3, Katwijk. Bij de Katwijkse zeeverkenners, locatie Parnassia.

12 juni

Coepelduynen, parkeren Het Laantje nabij hondenkennel.

10 juli

Duindamse Slag, parkeren bij Parkeerplaats Duindamse Slag, Noordwijkerhout.

14 augustus

Panbos, Katwijk.

11 september

Coepelduynen, parkeren Het Laantje nabij hondenkennel.

9 oktober

Keukenhofbos, parkeren bij scouting Graaf van Lynden, Spekkelaan 18, Lisse. Hoek
Spekkelaan/Loosterweg zuid.

13 november

Leyduin-Woestduin, Vogelenzang, Manpadslaan, linker zijweg van Leidsevaart voorbij Bennebroek.

11 december

Duindamse Slag, parkeren bij Parkeerplaats Duindamse Slag, Noordwijkerhout.
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Ineke Laroo, Ineke van Dijk & Kees Schilder
Voor het achtste opeenvolgende jaar hebben we in het voorjaar de aanwezige broedvogels in ‘t Overbosch geïnventariseerd.
‘t Overbosch is een klein restant van een landgoedbos, dat in de 19e eeuw is aangelegd in de (Romantische) Engelse
landschapsstijl. Het ligt als een driehoek langs de Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg in Voorhout. Het is ongeveer 3
hectare groot.
We hebben in de periode van 7 maart tot en met 21 mei acht bezoeken aan ’t Overbosch gebracht, 6x bij zonsopgang, 1x
overdag en 1x ’s avonds. In deze tabel vindt u het overzicht van de tellingen in 2020 en in de zeven voorafgaande jaren.
De aantallen in voorgaande jaren kunnen soms iets afwijken van de getallen genoemd in artikelen over
broedvogelinventarisaties in ’t Overbosch in eerdere jaargangen van de Strandloper. De reden is dat we alle data hebben
ingevoerd in het telproject Broedvogelmonitoring (BMP) van SOVON. Op basis van de telgegevens heeft dit programma
het aantal broedgevallen automatisch berekend.1
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Soort
Boomkruiper

Jaar

3

4

3

4

3

4

3

Boomvalk

1

Bosuil

gemiddeld
3

2020
4

0
2

1

Ekster

1

Gaai

1

0

1
1

1

1

1

1

2

Groene Specht

1

1

1

1

Grote Bonte Specht

1

2

1

1

2

2

2

2

2

Halsbandparkiet

2

1

1

2

2

1

2

2

2

1

1

Heggenmus

1

0

1

0

Holenduif

1

1

2

3

2

1

1

2

2

Houtduif

2

5

9

8

4

5

3

5

5

Kauw

8

5

7

8

4

6

4

6

6

Koolmees

10

11

10

13

9

9

9

10

14

Merel

6

6

6

8

7

7

6

7

6

Nijlgans

1

1

1

1

Pimpelmees

9

9

10

11

7

6

7

8

10

Roodborst

5

3

6

4

3

4

5

4

5

Tjiftjaf

3

6

4

5

3

4

4

4

5

0

1

1

Tuinfluiter
Turkse Tortel

1

1

Vink

1

2

3

7

3

Waterhoen

1

1

1

1

Wilde Eend

2

2

1

1

2

Winterkoning

6

8

7

9

10

Zanglijster

1

1

1

1

1

Zwarte Kraai

1

Zwartkop

1

# broedparen

66

72

# broedsoorten

21

20

2

0
1

3

4

1

1

1

1

2

8

10

8

7

1

2

1

2

1

1

0

3

4

5

4

2

6

78

91

68

70

65

73

89

22

19

18

20

17

19

22

1

Met uitzondering van de data van 2013, omdat het SOVON-computersysteem de gegevens van dat jaar verkeerd heeft
weergegeven.
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De tabel laat duidelijk zien dat 2020 een goed broedjaar was voor de vogels in ’t Overbosch. Zowel het aantal broedgevallen
als het aantal broedende soorten was hoger dan het langjarig gemiddelde. Na een aantal jaren van daling is er weer duidelijk
sprake van herstel. Voor zover wij weten zijn in de wijde omgeving geen gebieden te vinden waar de broedvogeldichtheid
zo hoog is als in ’t Overbosch van Voorhout.
De meest voorkomende broedvogels waren de Koolmees, Pimpelmees, Winterkoning, Kauw, Merel, Houtduif, Roodborst
en Tjiftjaf. Dat was in de voorgaande jaren ook al zo. Zij zijn samen verantwoordelijk voor 2/3 van alle broedgevallen. In
het voorjaar kun je deze vogelsoorten overal in het bos horen zingen.
Broedvogels die dit jaar opvallend goed deden, waren de Koolmees, Pimpelmees en Zwartkop (maar ook de Boomkruiper,
Bosuil, Ekster, Gaai, Groene Specht, Roodborst, Tjiftjaf, Vink en Zanglijster lieten goed van zich horen). De Vink is zich,
na een aantal jaren van achteruitgang tijdens de aanleg van de rotonde over de Leidse Vaart, aan het herstellen. Voor het
eerst hadden we ook een broedende Tuinfluiter. En we hebben een recordaantal broedgevallen van de Zwartkop geteld in
2020.
De stabiele broedsoorten (die elk jaar in ’t Overbosch broeden), waren in 2020 weer allemaal aanwezig: de Boomkruiper,
Grote Bonte Specht, Halsbandparkiet, Houtduif, Kauw, Koolmees, Merel, Pimpelmees, Roodborst, Tjiftjaf, Vink,
Winterkoning en Zanglijster. De Merel en Winterkoning broedden in 2020 wel iets minder dan in voorgaande jaren.
Heel bijzonder was het broedgeval van de Bosuil. Dat hadden we voor het laatst in 2015 meegemaakt. In maart en april
hebben veel mensen kunnen genieten van de drie donzige jongen die uit het nest waren gekomen en een veilige zitplaats
hadden gevonden op een hoge tak. Helaas hebben ze het voorjaar niet overleefd, waarschijnlijk door voedseltekort of toch
verstoring van honden want de bosuil zat veelal laag tussen de struiken verborgen.
De Kool- en Pimpelmezen waren weer de meest voorkomende broedvogels. In het bos tref je vaak nog meer Kauwen aan,
maar een aantal daarvan gebruikt ’t Overbosch alleen als rustplek (en broedt elders).
Naar verwachting zal de vijver volgend jaar worden uitgebaggerd en een betere verbinding krijgen met het aangrenzende
polder- en boezemwater.
Hopelijk wordt het water dan een aantrekkelijker rust- en broedplaats voor watervogels, zoals eenden, Meerkoet, Waterhoen
en – wie weet – de IJsvogel.

Bosuil jongen in ‘t Overbosch
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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 Noordse Boszanger is lid van de
soortenrijke familie van de
loofzangers. Er zijn bijna 100
soorten loofzangers die op een paar
uitzonderingen na in Centraal- en
Oost Azië voorkomen.
Uitzonderingen zijn onze bekende
Fitis en Tjiftjaf, die tot de weinige
Europese familieleden behoren. Na
de Grauwe Fitis, die tot in OostEuropa reikt, is het
dichtstbijzijnden familielid de
Noordse Boszanger. Deze heeft
zich vanuit het oosten tot in Noord
Noorwegen en Finland verbreid.
Dat is veel dichterbij dan
bijvoorbeeld de Bladkoning,
waarvan de dichtstbijzijnde broeden
aan de westkant van de Oeral, of de
Bruine Boszanger, die pas ten
oosten van de Oeral opduikt. Tot nu
toe zijn er 17 soorten boszangers in
Nederland waargenomen.
Opvallend genoeg is de Noordse
Boszanger daar één van de
zeldzaamsten van. Hoewel hij
relatief dichtbij zit dwaalt hij
minder vaak af naar Nederland dan
bijvoorbeeld de Bruine Boszanger.
De Bladkoning, die van verder
komt, is in de laatste jaren zelfs zo
sterk toegenomen, dat het een vaste
najaarsgast is geworden. Op 28
september ontdekte Jacco van
Beelen een Noordse Boszanger in
de bosjes rond de trektelpost de
Noordse Boszanger - 30 sept 2020 - Zeereep nabij De Puinhoop Katwijk aan Zee
Puinhoop, Katwijk. Dit is de 30ste
©René van Rossum
waarneming van deze soort in
Nederland. Voor het Noordwijkse waarnemingengebied is dit een nieuwe soort, de 10e soort uit de boszanger familie.
Alleen de Kroonboszanger die in 2007 opdook was zeldzamer. Tot 1 oktober bleef de vogel hier gezien worden. Vaak bleef
hij diep verscholen in de ondergroei, maar af en toe liet hij zich fraai zien. Met het rustige weer van de daaropvolgende
nacht waren de omstandigheden gunstig om te vertrekken en vervolgde de vogel zijn trektocht, naar onbekende
bestemming. Dat er zo weinig Noordse Boszangers naar ons land afdwalen komt waarschijnlijk doordat de aantallen in
Scandinavië niet hoog zijn, maar ook doordat de trekroute oost gericht is. Alle Noordse Boszangers overwinteren in
Zuidoost-Azië. Voor de meest westelijke vogels betekent dit een reis van zo’n 13.000 kilometer. Die begint in oostelijke
richting dwars door Rusland. Pas bij Mongolië slaan ze af naar het zuiden richting hun overwinteringsgebied. Waar de eind
september verdwaalde vogel uit gaat komen is de vraag.
De Noordse Boszanger trok veel belangstelling. De vele ogen ontdekten ook andere soorten (GT e.a.). Zo dook er ook een
Bruine Boszanger op en waren er waarnemingen van Bladkoningen. Tjiftjaffen warren nog volop aanwezig, maar ook nog
een late Fitis. Vijf loofzangers op één locatie in de laatste dagen van september. Ook een Sperwergrasmus gaf acte de
présence. Waarnemingen van Grasmus, Tuinfluiter, Braamsluiper, Sprinkhaanzanger en Gekraagde Roodstaart lieten zien
dat van de Afrikatrekkers sommige individuen nog lang blijven hangen. Bij goed zoeken blijken deze eind september nog
steeds in de struiken rond te scharrelen.
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Op diverse plekken stond weer bollenland onder
water voor de bestrijding van ziektes en onkruid in
de teelt. Twee percelen sprongen in het oog. In de
Noordwijkerhoutse Geest stond voor het eerst een
groot perceel onder water (ca. 9,5 ha). Vanaf 24 juli
tot 30 september stond hier water. Direct ten
noorden van De Zilk lag een tweede groot perceel
(ca. 7,5 ha), dat al vaker onder water heeft gestaan.
Dit startte wat later en stond weer eerder droog,
vanaf 3 augustus tot half september. Het perceel in
de Noordwijkerhoutse Geest was onder water gezet
volgens de nieuwe methode waarbij langs de
randen plastic schotten worden ingegraven. Hierbij
kan de waterstand makkelijker continue hoog
worden gehouden en hoeft er minder water op het
perceel te worden gebracht. In het perceel bij De
Zilk was de ‘traditionele’ methode toegepast,
Noordwijkerhout: bollenland onder water - foto: Sarah Humphrey
zonder plastic schotten. Hier is er meer ruimte voor
slikrandjes aan de randen van het perceel. Het water staat wat lager waardoor het interessanter wordt voor bijvoorbeeld
steltlopers. De aanwezigheid van twee vergelijkbare percelen, maar met verschillende methoden nodigt uit voor een
vergelijking: in welke mate trokken de percelen vogels aan? Ondanks dat er niet systematisch is geteld en de percelen niet
elke dag zijn bezocht geven de losse waarnemingen daarvan toch een beeld.
Het eerste dat opvalt is dat wat betreft de aantrekkingskracht voor doortrekkende steltlopers er geen groot verschil lijkt te
zijn tussen de percelen. Bij beiden zijn vanaf het begin de Oeverlopers de vaste gasten. Met maximaal 7 Oeverlopers op 3
augustus is De Zilk de betere locatie (MT). Dat verandert in de periode van 12 tot 18 augustus. Met de aanhoudende
oostenwind is er veel steltlopertrek en op beide percelen pieken de aantallen. De Noordwijkerhoutse Geest trekt daarbij de
meeste variatie aan steltlopers aan, met o.a. 2-3 Bonte Strandlopers, tot 5 Kemphanen en 2 Bontbekplevieren op de 14e (GH
WBo). Na de omslag van het weer blijven, naast een enkele Oeverloper, alleen 3 Grutto’s achter, met nog wel 2
Bontbekplevieren op 27 augustus (BS). Na het wegtrekken van de Grutto’s, mogelijk lokale vogels, is het perceel na 27
augustus wat betreft steltlopers leeg. Op 30 september verschijnen er kort voor het droogvallen op de valreep nog een
Kleine Strandloper, 2 Bonte Strandlopers en een Bosruiter (BS). Hiermee wint de Noordwijkerhoutse Geest het qua
soortenrijkdom maar net van De Zilk, met 13 tegen 12 soorten steltlopers. De Zilk kent na 18 augustus nog een opleving
van 2 tot 4 september wanneer er 1-2 Zwarte Ruiters en 2-3 Groenpootruiters neerstrijken (HN), beiden soorten die op de
Noordwijkerhoutse Geest opvallend genoeg geheel ontbraken. Over het geheel waren de aantallen steltlopers op beide
percelen laag en lijken ze er vooral korte tussenstops gemaakt te hebben in periodes van veel doortrek.
Kijken we naar eenden dan is er wel een verschillend beeld voor de twee percelen. In de Noordwijkerhoutse Geest
verschijnen de eerste wat grotere aantallen eenden pas op 7 augustus, twee weken na het onder water zetten. Er is dan een
vaste groep van 12-13 Bergeenden en een wisselend aantal Wilde Eenden, Krakeenden, 3-5 Slobeenden en 1-3
Wintertalingen. Het totaal aantal eenden en ganzen komt niet boven de 66 uit. Na 17 augustus doen eenden, behalve de
Bergeenden, het perceel nog maar sporadisch aan, met als bijzondere waarnemingen een Smient op 5 september en 2-3
Pijlstaarten op 26 en 30 september (BS). Bij De Zilk verschijnen de eerste grotere aantallen eenden al een week na het onder
water zetten en bouwen de aantallen tot het droogvallen steeds verder op. Ook hier vormen Wilde Eenden en Krakeenden de
hoofdmoot met een maximum van respectievelijk 370 en 94 op 13 september (JD). Opvallend is de aanwezigheid in de
eerste twee weken van september van Slobeenden (maximum 37) en Wintertalingen (maximum 21). Deze voelen zich op dit
perceel duidelijker beter thuis dan op de Noordwijkse Geest. Blijkbaar komt er op dit perceel in de loop van de periode dat
het onder water staat meer voedsel beschikbaar. Dat verklaart wellicht ook waarom alleen hier in september
Groenpootruiters verbleven. Ook voor Lepelaars lijkt het perceel in De Zilk aantrekkelijker. In de Noordwijkerhoutse Geest
verschijnen ze sporadisch met maximaal 3 vogels. Bij De Zilk is het een vaste verschijning met tot 9 vogels.
Het perceel in de Noordwijkerhoutse Geest blijkt door de continue hoge waterstand wel interessant voor rustende meeuwen
en Visdieven. Op 2 en op 8 augustus rusten er meer dan 500. Het perceel bij De Zilk wordt geheel door meeuwen gemeden.
De Kokmeeuw vormt de hoofdmoot in de Noordwijkerhoutse Geest. Na het wegtrekken van de Visdieven (tot 10 augustus)
en de Kokmeeuwen (tot 27 augustus) verblijven er in september nauwelijks meer rustende meeuwen op het perceel.
Hoewel geen twee onder water gezette percelen gelijk zijn, geven de Noordwijkerhoutse Geest en De Zilk wel een beeld
van het verschil in de ‘traditionele’ en ‘nieuwe’ methode van bollenland onder water zetten. De nieuwe methode zorgt niet
alleen voor hogere waterstanden, in trek bij rustende meeuwen, maar lijkt ook minder voedsel op te leveren voor
verblijvende eenden. Voor doortrekkende steltlopers waren beide percelen niet erg aantrekkelijk. Uit andere jaren kennen
we wel voorbeelden waar Kemphanen en Groenpootruiters langere tijd aanwezig waren. Volgend jaar zullen er ongetwijfeld
weer percelen onder water worden gezet. Het loont dan zeker weer de moeite deze goed in de gaten te houden en de
aanwezige vogels te tellen.
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Figuur 1: Maximum aantal doortrekkende steltlopers (exclusief Kievit en Scholekster), eenden en ganzen en meeuwen op
onderwater gezette bollenlandpercelen bij De Zilk en in de Noordwijkerhoutse Geest, per 10-daagse periode juli-september
2020.

juli
De maand juli was relatief koel na de serie van warme zomers van de afgelopen jaren. Onder invloed van een westelijke
stroming overheerste koel en wisselvallig weer. Tussen 4 en 6 juli trok de wind aan naar zuidwest tot west 7. Ook in de
laatste week waaide het stevig. Pas op de laatste dag van de maand was er een zeer warme dag.
In vervolg op het broedgeval van de Hop in de AWD waren er twee waarnemingen van een vermoedelijk rondzwervende
vogel: op 2 juli was een Hop aanwezig bij de Zilkerduinweg (SP) en op 21 juli in Langeveld (JB). Na het mislukken van het
eerste legsel ondernam een paar Engelse Kwikstaarten een tweede broedpoging in Polder Hoogeweg en voerden jongen in
het nest op 11 juli (PS). Roepende jonge Ransuilen waren aanwezig in de Elsgeesterpolder (MG BB) en de Zwetterpolder
(CZ). In de Elsgeesterpolder vloog op 4 juli ook een Kerkuil (BB). Langs de zeetrekhut vloog op 6 juli een Noordse
Pijlstormvogel (JD). Op 13 juli trokken hier 5 Casarca’s langs naar noord (JD). Op 31 juli vlogen er 6 over de
Elsgeesterpolder (MWi). Een Reuzenstern trok op 9 juli luid roepend over de Coepelduynen (JHa). Bij de Binnenwatering
Katwijk zat die dag een tweedejaars
Noordse Stern (AM). Op 17 juli
verscheen hier de eerste juveniele
Zwartkopmeeuw (AM). Op 7 juli
verbleef een Kleine Zilverreiger in
het Langeveld (RG), op 11 juli bij
de Binnenwatering (AM) en op 31
juli in De Klei en de
Elsgeesterpolder (MWi, HV). Op
19 juli (PS) en 30 juli (JW) vloog er
een Purperreiger over Polder
Hoogeweg. Over het Langeveld
trok op de 30e een groep van 5 over
(RG). In het grasland van
Leeuwenhorst was er die dag één
aan het voedselzoeken (RD). OP 22
juli vloog een Zwarte Ooievaar
over het Langeveld (JA). Een
vroege man Blauwe Kiekendief
vloog op 28 juli over het Langeveld
(RG).
Op 5 juli vloog een Grote Vos in de
AWD bij de De Zilk (BS).
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Kleine Zilverreiger – 11 juli 2020 Katwijk aan Zee - Binnenwatering © Annelies Marijnis
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Patrijs – 11 juli 2020 Voorhout - Elsgeesterpolder © Rob Floor

augustus
Augustus was zeer warm en de één na warmste tot nu toe gemeten. Na een start met wisselvallig weer zette vanaf 5 augustus
een hittegolf in die ongekend lang aanhield, tot 18 augustus. Daarna kwamen we geleidelijk aan in een westelijke stroming
die wisselvallig weer bracht en temperaturen terug bracht naar ‘normaal’. Op 25 en 26 augustus trok de storm ‘Francis’ ten
noorden van Nederland over de Noordzee naar het oosten en wakkerde de westenwind aan naar windkracht 8.
Op Sollasi zat op 4 augustus een Draaihals (RJ). In de AWD Hoekgatterduin verbleef op 9 augustus een groep van 4 Raven
(WN). In Kloosterschuur zat op 8 augustus een familiegroep van 19 Patrijzen (MG). Van 3 t/m 14 augustus verbleef een
juveniele Kwak in De Klei (HV AM). Op 15 augustus trok er één in de avond over de St Bavo (MW). Purperreigers
verbleven in Polder Hoogeweg (1 en
14 augustus JW HVe), de
binnenduinrand van het Langeveld
(RG) en de Elsgeesterpolder (RF). Een
Kleine Zilverreiger zat op 2 augustus
in De Klei (AM) en streek op 19
augustus neer bij de Binnenwatering
(AM). De eerste Grote Zilverreiger
van het najaar arriveerde op 10
augustus in de Noordwijkerhoutse
Geest (MD). Op 11 augustus liepen er
9 Ooievaars bij de Achterweg (HSt).
Op 20 en 21 augustus verbleef een
juveniele Zwarte Ooievaar in de
binnenduinrand van het Langeveld
(BG ea). Twee Wespendieven waren
op 6 augustus aanwezig op Sollasi
(RJ) en op 21 augustus zat er één in
het Langeveld (RF). Een Rode
Zwarte Ooievaar – 21 augustus 2020 Noordwijkerhout - Langeveld natuurontwikkeling
Wouw vloog op 9 augustus over
© Hans Overduin
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Hoornes Katwijk (FD). Op
10 augustus volgde een
Visarend die eerder boven
Noordwijk-Binnen was
opgepikt (JHa RM). Op 11
augustus vloog een vrouw
Blauwe Kiekendief over
Sollasi (RJ). Een vroeg
Smelleken trok op 24
augustus langs de zeetrekhut
(JD). Een Lachstern met
twee bedelende jongen
vloog op 15 augustus over
Rijnsoever Katwijk (JHa).
De passage van de storm
Francis leverde van 23 t/m
27 augustus enkele Kleine
Jagers op voor de
zeetrekhut (JD ea). Op 23
augustus passeerden 2
Grauwe Pijlstormvogels
Velduil – 21 augustus 2020 - Coepelduyn C1 © Wijndeldt Boelema
(PS), gevolgd door één op
26 augustus (BS). Op 29 augustus vloog er een Noordse Stormvogel langs (PS). Op 26 en 29 augustus vloog er een
juveniele Drieteenmeeuw voor de zeetrekhut (CZ PS) en op 31 augustus zat er één bij de Binnenwatering Katwijk (AM).
Op 8 augustus scharrelde er een doortrekkende Blauwborst bij de Puinhoop (RR). Vanaf 14 augustus begonnen Bonte
Vliegenvangers door te trekken. Op 15 augustus zaten er 5 op de Algemene Begraafplaats aan de Zeeweg en 6 augustus 6
in de ruimere omgeving daarvan (CZ). Op 15 en 29 augustus verbleef er ook een Fluiter (CZ). OP 18 augustus zat er één in
de Noordduinen (BS). Op 17 augustus was een Duinpieper aanwezig in de Coepelduynen (BB). Op 19 augustus vloog er
één over de Puinhoop (RR GT) en trok ook de eerste Grote Gele Kwikstaart van het seizoen over (RR). Bij de Puinhoop
zat die dag ook een juveniele Sperwergrasmus (RR GT). Op 21 augustus was een groep van 6 Velduilen neergestreken in
de Coepelduynen (WB RF). Op 29 augustus verscheen al de eerste Keep van het najaar in het AWD Hoekgatterduin (GM).
Op 9 augustus vloog een Keizersmantel in Nieuw-Leeuwenhorst (SG). Steeds vaker duiken er Koninginnepages op, met 4
waarnemingen verspreid over het hele waarnemingsgebied tussen eind juli en 10 augustus (JHa e.a..).
september
Onder invloed van hogedrukgebieden boven West- en Midden-Europa bracht september vooral warm nazomerweer. De maand
begon wisselvallig met een westelijke stroming. Vanaf 10 september startte een warme periode. Rond 15 september werd het
zeer warm vanwege een zuidelijke stroming die lucht vanuit de Sahara aanvoerde. Vanaf 25 september kwam er een abrupt
einde aan de zomerse temperaturen en trok de wind weer naar westelijke richtingen.
In de eerste week van September trokken er
Draaihalzen door, met op 1 september 1 op de St
Bavo, 4 en 5 september 1 in de Coepelduynen en
5 september 1 in de Noordzijderpolder (MW e.a.).
In de Coepelduynen zat op 2, 6 en 7 september
een Blauwborst (GT JF). Een doortrekgolfje in de
eerste week van september leverde maximaal van
7 Paapjes op 6 september op ’s Gravendijck
(MD) en in Polder Hoogeweg (LK) en 9 Tapuiten
in de Elsgeesterpolder op 5 september MD). In de
Elsgeesterpolder foerageerde op 11 september een
Purperreiger (SW). Over het Langeveld vlogen 2
Morinelplevieren (MB). Langs de zeetrekhut
vlogen op 25 september 2 Alken (HV PS) en op
27 september een Grote Jager (JD HV). Kleine
Jagers bleven net als afgelopen jaren schaars, met
1 op 19 september (JD) en 2 op 26 september
(EM). Bij de Binnenwatering van Katwijk zat op
16 september een Baltische Mantelmeeuw met
een kleurring als bewijs van oorsprong (AM). Op
19 september vlogen 2 Reuzensterns over strand
Purperreiger – 11 september 2020 Voorhout - Elsgeesterpolder © Siebe Wiersma
bij de Coepelduynen naar zuid (RG e.a.).
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Op 21 en 22 september trok een
Visarend over ons
waarnemingsgebied (RJ e.a.). Op
29 september vloog een Kleine
Zilverreiger over de Puinhoop
(GT). Op 21 en 28 september
streek er een Kwartel neer in de
omgeving van de Puinhoop (GT).
In De Klei zat op 29 september
een Waterral (BS). Over De Zuid
vloog op 15 september een
Kerkuil (JVi). In de
Coepelduynen verbleven van 12
t/m 19 september 1-3 Velduilen
(JV e.a.). Op 7 september vlogen
een eerstejaars en subadulte man
Steppekiekendief over de
Duindamse Slag (EM AMa). Op
14 september volgde hier opnieuw
een eerstejaars (MW). Twee
onvolwassen Zeearenden konden
Grauwe Klauwier – 11 september 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen - Starrenbroek
op 20 september vanaf de
© Jacco van Beelen
Zilkerpolder gevolgd worden tot
aan Katwijk Rijnsoever (PS e.a.). Ze waren al vanaf Zandvoort aangekondigd. De eerste Beflijster van het najaar zat op 17
september in de Noordduinen (CZ). Op 29 september dook er op 3 verschillende plekken in de duinen één op (CZ e.a.).
Over de Puinhoop vloog op 17 september een Bijeneter (RR e.a.). Andere zeldzame doortrekkers waren een Europese
Kanarie op 14 september, een Grote Pieper op 23 en 30 september, een Duinpieper op 15 en 30 september en een
Strandleeuwerik op 30 september (RR e.a.). Inmiddels kan ook de Ringmus zich onder de zeldzaamheden scharen, met
slechts 3 waarnemingen over de Puinhoop in september, tegen 9 IJsgorzen (RR e.a.). Vanaf 21 september vlogen er met
regelmaat enkele
Kleine Barmsijzen
(AMa e.a.) over de
Puinhoop en andere
locaties. Op 20
september vlogen 2
Baardmannen over
het Langeveld (CZ).
Op 2 september zat er
een Duinpieper bij de
Oosterduinse Sloten
(RG) en op 27
september verbleef er
een Roodkeelpieper
in een groep
Graspiepers in de
Elsgeesterpolder
(MD). In de
Elsgeesterpolder
verbleven op 4 en 10
september 2-5 Engelse
Kwikstaarten (RF
MD). Van 10 t/m 16
september verbleef een
Baltische Mantelmeeuw – 16 september 2020 Katwijk aan Zee - Binnenwatering © Merijn Loeve
eerstejaars Grauwe
Klauwier in de AWD Starrebroek (MB ea). De eerste Bladkoningen werden gezien vanaf 26 september, meteen op 3
locaties (CZ e.a.). Op 29 en 30 september zaten ze ‘overal’ met zeker 16 verschillende individuen verspreid over het
Noordwijkse waarnemingsgebied op de 29e en 14 op de 30e. Op 18, 28 en 29 september verbleef er een Sperwergrasmus
rond de Puinhoop (RR GT). Hier dook op 29 september een Noordse Boszanger op (JBe), die hier een aantal dagen bleef.
Ook was er die dag een Bruine Boszanger aanwezig (MD). Op 30 september zat er een Kleine Vliegenvanger in het
Achterhaasveld in de AWD (MB). Over de Coepelduynen vlogen die dag 3 Kleine Rietganzen (RV). Bij de Puinhoop liep
op 29 en 30 september een eerstejaars Zilverplevier (FD).
Op 8 en 9 september zat er een Grote Vos op het St Bavo terrein (MW)
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AM Annelies Marijnis
AMa Arco Mandemaker

Waarnemers
HSt Hans ter Steege
JA
Jeroen Arends

PS
RJ

Peter Spierenburg
Rob Jansson

BB
BG

Bas van der Burg
Bas Gouka

JB
JBe

Joost Bouwmeester
Jacco van Beelen

RG
RM

Reinder Genuït
Rob de Mooij

BS
CZ

Bas van Schooten
Casper Zuyderduyn

JD
JHa

Jelle van Dijk
Joël Haasnoot

RR
RV

René van Rossum
Rinse van Vliet

EM Ezra Mandemaker

JV

Joas de Vreugd

SG

Saskia Guldemond

FD Frank van Duivenvoorde
GH George Hageman

JVi
JW

Jaap Vink
Jan Wierda

SP
SW

Sven Pekel
Siebe Wiersema

GM Gerard en Marijk
GT Gijsbert Twigt

MB
MD

Michiel van den Bergh
Menno van Duijn

WB
WN

Wijndeldt Boelema
Wilfried Niessen

HV Hein Verkade

MG

Mariska de Graaff

MWi

Marco Witte

HVe Herman Vermeulen
HN Hans de Nobel

MT
MW

Michel Top
Maarten Wielstra

RD
RF

Ron Duivenvoorde
Rob Floor

bron: www.waarneming.nl

Noordse Boszanger – 30 september 2020 Coepelduyn C1 © Reinder Genuït

Zilverplevier – 30 september 2020 Coepelduyn C1 © Thijs Baan
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de duinen. Actuele duinberichten
worden regelmatig op de website
geplaatst. Hier kunt u zich ook aanmelden als donateur en onder andere
gratis een digitaal nummer van DUIN
downloaden.
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Natuur bij u in de buurt

website gepubliceerd. Hier kunt u
zich ook aanmelden als donateur
en onder andere
gratis een digitaal
nummer van
DUIN downloaden.

website gepubligepubliwebsite
ceerd. Hier
Hier kunt u
ceerd.
zich ook
ook aanmelaanmelzich
den als
als donateur
donateur
den
en onder
onder andere
en
gratis een
een digitaal
gratis
nummer van
van
nummer
DUIN downdownDUIN
loaden.
loaden.

BESCHERM DE
DE DUINEN
DUINEN

Stichting Duinbehoud
Duinbehoud geeft
geeft4x
4xper
perjaar
jaar
Stichting

het magazine
magazine DUIN
DUIN uit,
uit, met
metfoto’s,
foto’s,
het
WWW.DUINBEHOUD.NL
artikelen en
en wetenswaardigheden
wetenswaardighedenover
over
artikelen
de duinen.
duinen. Actuele
Actuele duinberichten
duinberichten
de
worden
worden regelmatig
regelmatig op
op de
de website
website
geplaatst.
geplaatst. Hier
Hier kunt
kunt uu zich
zichook
ookaanaanmelden
melden als
als donateur
donateur en
en onder
onderandere
andere
gratis
gratis een
een digitaal
digitaal nummer
nummervan
vanDUIN
DUIN
downloaden.
downloaden.

BESCHERM DE DUINEN

DE DUINEN

WWW.DUINBEHOUD.NL
WWW.DUINBEHOUD.NL

BESCHERM

BESCHERM DE
DE DUINEN
DUINEN

Steun natuur en landschap:

DE DUINEN
DE

Stichting Duinbehoud geeft 4x per jaar het
magazine DUIN uit, met foto’s, artikelen en
wetenswaardigheden over de duinen. Actuele
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Jouw foto’s professioneel afgedrukt
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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

