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Boomkikker 
Foto: Nico Plaatzer 
 
Vrijwel iedereen die voor het eerst een Boomkikker ziet, verzucht: “Zijn ze 
zo klein?” Die opmerking wordt meestal gemaakt nadat men het luide 
gekwaak van dit kikkertje heeft gehoord. Op nogal wat campings in 
Frankrijk is in het voorjaar het gekwaak urenlang te horen. Dat gekwaak is 
zo luid en wordt in zo’n hoog tempo geproduceerd dat je al snel denkt met 
een stevige kikker te maken te hebben. Het beestje blijkt echter niet groter 
dan 5 cm te zijn. 
De Boomkikker is in grote delen van Europa te vinden. De noordgrens van 
zijn verspreidingsgebied ligt in Denemarken en Noord-Polen, de zuidgrens 
reikt tot in Portugal en Griekenland. In Italië komt de Italiaanse Boomkikker 
voor en in delen van Frankrijk en Spanje treffen we de Streeploze 
Boomkikker aan. 
In ons land is de Boomkikker te vinden in Drenthe, Twente, de Achterhoek 
en Noord-Brabant. Daarnaast zijn er geïsoleerde populaties in de duinen die 
vrijwel zeker zijn ontstaan na het uitzetten van dieren die zijn meegenomen 
van vakanties. Zo is bekend dat het in het duingebied van Schouwen om 
boomkikkers uit Kroatië gaat. In onze omgeving zijn Boomkikkers te 
bewonderen in de AW-duinen, Berkheide en Meijendel. 
Nico Plaatzer fotografeerde de Boomkikker op 18 september 2018 in 
laatstgenoemd duingebied. Dankzij de zuignapjes aan het eind van de tenen 
kan de Boomkikker elke tak of stengel beklimmen. In Frankrijk zag ik deze 
soort vaak in braamstruiken. Met zo’n tere kikkerhuid leek me dat een heel 
waagstuk! 
 
Jelle van Dijk 
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Vanwege de Corona maatregelen is de algemene 
ledenvergadering schriftelijk en digitaal gehouden. Op de 
vragen die met de strandloper van maart zijn meegestuurd 
zijn in totaal 39 reacties (35 per mail en 4 schriftelijk) 
reacties binnengekomen.  Er zijn geen bezwaren gemaakt 
tegen de genoemde voordrachten. Dit betekent dat per 1 
april Hanneke Oltheten is benoemd als bestuurssecretaris, 
Petra Sonius is afgetreden als bestuurslid en Annelies 
Marijnus bestuurslid is. 
De vacatures voor de kascommissie 2022 en 2023 zijn 
ingevuld. 
 

In het eerste kwartaal van 2021 zijn wederom de excursies 
en inloopochtenden afgelast. 
N.a.v. de versoepeling van de coronamaatregelen is het 
weer mogelijk om vanaf 5 juni de inloopochtend te 
organiseren in het JVC. 
Van 10.00 tot 12.00 uur bent u weer welkom om onder het 
genot van een “bakkie” uw natuurervaringen te delen met 
anderen. 
Uiteraard met inachtneming van de bestaande 
voorzorgsmaatregelen. Maximaal 15 personen kunnen 
tegelijkertijd in het centrum aanwezig zijn. 
Daarnaast is het bestuur en de excursiecommissie 
voorbereidingen aan het treffen om, indien mogelijk, na de 
zomervakantie, excursies en lezingen te organiseren. Hou 
hiervoor de website in de gaten. 

Tegen een gereduceerde prijs van €15 heeft het bestuur 50 
boeken ingekocht. De meeste boeken zijn inmiddels 
verkocht. Er zijn nog een paar exemplaren verkrijgbaar bij 
de voorzitter. Zie ook de boekbespreking op pagina 7 van 
deze Strandloper. 

Op 3 april j.l. is ons oud lid Karl Willem Marijt op 87 
jarige leeftijd overleden. Op verzoek van de familie werd 
gevraagd om, in plaats van bloemen, een donatie te 

verrichten aan onze vereniging. Wij danken de 
nabestaanden voor een bedrag van € 250 dat werd 
overgemaakt op onze rekening. Wij zullen een goed doel 
zoeken om dit bedrag aan te besteden. 
 

Op 17 april was er een uilenballen uitpluizen middag 
georganiseerd, waarbij 20 kinderen, verdeeld over 2 
groepen enthousiast bezig zijn geweest. 
Het strandlopertje is door de leden van de educatieve 
werkgroep persoonlijk bij alle basisscholen in heel 
Noordwijk bezorgd. De leerkrachten reageerden allemaal 
erg enthousiast.  

 
De VNVN is als aanbieder toegevoegd aan de website van 
“Verwonder om de hoek” (https://verwonderomdehoek.nl/ 
: Verwonder om de hoek verbindt leerkrachten, 
ouders/verzorgers, buitenschoolse organisaties en 
aanbieders van educatieve activiteiten met elkaar. Denk 
aan musea, theaters, kunstencentra, schooltuinen, 
onderzoekslabs en nog veel meer, te vinden onder de N 
van Jan Verweij Natuurcentrum, Noordwijk. 
 
Op Zaterdag 4 september is weer de jeugdactiviteit “Op 
zoek naar zeediertjes”  
tijd: 10.00 – 11.30 uur Verzamelplaats: Parkeerplaats 
Kon.Astridboulevard strandafrit 5 
Ga mee op zoek naar zeediertjes: garnalen, visjes, 
heremietkreeftjes, krabbetjes en nog veel meer! De 
bedoeling is dat jullie een garnalennetje meenemen en zelf 
gaan vissen. We gaan ook gezamenlijk aan de slag met een 
kornet/sleepnet.  Voor emmers en reservenetjes wordt 
gezorgd.    
Deelnemen is mogelijk na aanmelden via het e-mailadres: 
jeugdnatuurclub@strandloper.nl. Je krijgt een e-mail ter 
bevestiging. 
 

Inloop ochtend! 
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 Bijvoorbeeld: vogelhuisjes, bijenhotels, inheemse planten 
en bomen, groene daken, alles wat helpt om de tuin 
natuurvriendelijk in te richten.  
Iedereen die langer dan 1 jaar lid is van de VNVN kan 
10% korting aanvragen op de aanschaf van natuur 
gerelateerde spullen, tot een maximumbedrag van €500. 
Hiervoor moet van tevoren een aanvraag ingediend 
worden bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
besluit of de aanvraag wordt goedgekeurd.  
 

In verband met de nieuwe Wet bestuur en rechtspersonen 
wordt er een extra algemene ledenvergadering 
uitgeschreven ter goedkeuring van de nieuwe statuten, 
wederom digitaal.  Bij deze strandloper vindt u de 
uitnodiging en de stukken. Voor diegene die geen 
strandloper ontvangen, hierbij de link naar de brief: 
https://www.strandloper.nl/strandlopers/ALV 2021 
speciaal voor notulen.pdf 

Op 1 januari 2021 ben ik bij Stichting Duinbehoud gestart 
als consulent voor de Noordwijkse duinen, inclusief een 
groot deel van de AWD, de Duin- en Bollenstreek en de 
landgoederenzone. Ik heb het stokje overgenomen van Ben 
ter Haar. 
Voor die tijd werkte ik bij Staatsbosbeheer als ecoloog in 
Zuid-Holland; sinds kort ben ik met pensioen. 
Ik kom graag en veel in Berkheide, Coepelduynen, 
Noordwijkse duinen en de AWD. Tevens ben ik voor mijn 
werk veel met weidevogelbescherming bezig geweest en 
kan die kennis ook hier gebruiken. Ik ben opgegroeid in 
Wassenaar, heb biologie gestudeerd in Amsterdam en 
woon nu in Leiden. 
In eerste instantie ging mijn interesse vooral uit naar 
planten en later ook naar vogels, vlinders en libellen. En 
alles op de foto zien te krijgen! 
 
Als duinconsulent wil ik graag kennis uitwisselen met de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk. Helaas is het Jan Verwey Natuurcentrum 
momenteel nog niet te gebruiken vanwege Corona. Ik 
hoop dat ik jullie daar spoedig kan ontmoeten. 
Verder werk ik samen met leden van de VNVN in het 
MODB (Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek) en in de 
BAG (Beheer en Advies Groep) van Waternet. 
 
Als duinconsulent wil ik graag gevraagd en ongevraagd 
advies geven en tevens een waakhondfunctie vervullen. 
Aan de duinen mag niet geknabbeld worden, de 

bollenstreek moet openblijven en de landgoederenzone 
behouden blijven. Ik kom vaak op het strand om te kijken 
wat er aangespoeld is aan schelpen en andere dieren en ben 
zeer fel tegen uitbreiding van strandbebouwing. 
Als er iets is, kan je me bereiken op 
marionbilius55@gmail.com. 
 

Tot ziens! 
Marion Bilius 
Duinconsulent Noordwijk 
 

 
 

 

Jeugdactiviteit “Op zoek naar zeediertjes” foto; Annet de Willigen 
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Jelle van Dijk 
 

 
 

Esmée Winkel 2020. Hyacintorchis. Een nieuwe 
orchidee aan de Noordzee. KNNV Uitgeverij Zeist.62 
pagina’s. Prijs € 17,95. 
 
De ontdekking van bloeiende Hyacintorchissen door 
Casper Zuyderduyn in maart 2020 heeft veel aandacht 
gekregen.  Op het internet verscheen bij NatureToday een 
bijdrage over deze spectaculaire vondst en in ons blad de 
Strandloper (juni 2020) schreef Rogier van Vugt een 
uitgebreid artikel. Hoewel deze vondst op 
www.waarneming.nl werd ‘vervaagd’ (wel gemeld, maar 
geen plaats en waarnemer genoemd), wisten toch tientallen 
plantenliefhebbers uit heel het land de plek bij Noordwijk 
te vinden. 
In het artikel van Rogier van Vugt is een hele pagina 
ingeruimd voor een fraaie aquarel van de Hyacintorchis, 
gemaakt door Esmée Winkel. De Noordwijkse planten 
inspireerden haar een boekje over deze bijzondere soort 
samen te stellen. Esmée Winkel werkt als 
wetenschappelijk illustrator voor Naturalis Biodiversity 
Center en is hierdoor regelmatig in de Leidse Hortus 
Botanicus te vinden. In het boekje wordt natuurlijk eerst 
ruim aandacht besteed aan de orchis waar het hier om gaat. 
Zo komt de verspreiding in Europa en de voortplanting 
van orchideeën aan bod. Bijna de helft van de inhoud is 
ingeruimd voor het hoofdstuk, dat een goed inzicht geeft in 

wat er allemaal komt kijken bij het maken van 
wetenschappelijk verantwoorde illustraties. Fraaie 
‘werktekeningen’ laten zien wat aan het eindresultaat 
vooraf gaat. 
Aardig om op de achterflap te lezen dat deze uitgave 
financieel ondersteund werd door Staatsbosbeheer en 
Noordwijk Marketing. 
 
 

 
 
Hay Wijnhoven 2017. De merel. Uitgeverij Atlas Contact 
Amsterdam/Antwerpen. 255 pagina’s. Prijs € 23. 
 
Dat dit boek al de vierde druk beleeft, geeft wel aan dat dit 
een bijzondere uitgave is. Het geheim van dit succes zit 
vooral in de boeiende schrijfstijl, waarmee Wijnhoven 
onderzoek in zijn eigen omgeving en gegevens uit de 
wetenschappelijke literatuur op speelse wijze presenteert. 
Wijnhoven is een entomoloog, gespecialiseerd in 
hooiwagens. Hij hield jarenlang een mereldagboek bij, 
waarin hij nauwgezet noteerde wat hij waarnam bij de 
merels in zijn woonomgeving.  
In vrijwel elk tuintje of het moet al een compleet betegeld 
oppervlak zijn, komt wel eens een Merel kijken. Maar ook 
al woon je in de stad, de merelzang is vrijwel overal te 
horen als er maar wat groen in de vorm van bomen, 
struiken en gazons te vinden is. De merelzang wordt door 
velen hoger aangeslagen dan de zang van de Nachtegaal. 
Merels zingen minder luid, maar hun lied kent tientallen 
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variaties, waarin ook zang van andere soorten wordt 
opgenomen. Dat Merels een eigen territorium vaak fel 
verdedigen tegen soortgenoten, ook in de winter, weet 
iedereen die een ‘groene’ tuin heeft.  Maar het was nieuw 
voor mij om te lezen dat vrouwtjes een eigen territorium 
verdedigen en daarin de plaats bepalen waar het nest wordt 
gebouwd. Wijnhoven strooit jaarrond rozijnen in zijn 
tuintje en voorafgaand blaast hij op een fluitje. In korte tijd 
kwamen de Merels al naar zijn tuintje bij het horen van het 
fluitje! Dat voeren leidde ertoe dat de Merels hun 
schuwheid verloren wat het volgen van individuen 
mogelijk maakte. Wat onderzoekers van andere soorten 
ook al constateerden blijkt ook voor Merels te gelden: de 
ene merel weet veel meer jongen groot te brengen dan de 
andere. Juist de vogels met het hoogste broedsucces zijn 
belangrijk voor het instandhouden van de populatie. 
Natuurlijk gaat het boek ook in op het verschijnsel dat de 
Merel in de afgelopen eeuw van een vrij schuwe bosvogel 
een talrijke stadsvogel is geworden. Het verschil in gedrag 
tussen stads- en bosvogels lijkt steeds groter geweest. Ook 
gaat Wijnhoven in op de trek vanuit Scandinavië waardoor 
vanaf eind oktober vele duizenden Merels onze 
winterpopulatie komen versterken.  
Het zal inmiddels duidelijk zijn dat dit boek een van de 
hoogtepunten in de serie van Atlas Contact is. Dat ook dit 
boek nauwelijks geïllustreerd is (wel goed getekende 
merelsilhouetten) mag geen belemmering zijn dit boek aan 
te schaffen. 

René van Rossum 2021. Een vogelaar met een camera. 
Eigen uitgave (druk Veldhuis Media, Raalte). 360 
pagina’s. Prijs € 25 (afhalen in Katwijk) of € 33 
(verzenden per post). 
NB. Leden van onze vereniging kunnen dit boek voor € 
15 kopen in het Jan Verwey Natuurcentrum! 
 
Een aparte titel voor een bijzonder boek, zo kun je deze 
uitgave kort karakteriseren. Al zo’n kleine 40 jaar behoort 

René van Rossum tot de bekendste vogelfotografen van 
Nederland. Dat was, zeker in de vorige eeuw, omdat René 
er als de kippen bij was als er een zeer zeldzame vogel 
ergens in ons land ontdekt was. Omdat er in die tijd nog 
weinig mensen over goede foto-apparatuur (en een auto!) 
beschikten, was de naam van René bij veel bijzondere 
foto’s in het blad Dutch Birding te vinden.   
Dat René een topfotograaf is, is natuurlijk al lang in onze 
vereniging bekend. Veel foto’s in ons vogelboek Tussen 
tulpen en de zee (november 2011) zijn van hem afkomstig 
en ook siert menige foto van zijn hand de voorkant van ons 
blad De Strandloper. Dit boek laat mooi zien, dat de 
belangstelling van René heel breed gericht is en vrijwel de 
gehele Nederlandse avifauna bestrijkt. Voor ons als 
inwoners van de Bollenstreek is het mooi dat een zeer 
groot deel van de foto’s in Katwijk en omgeving is 
gemaakt, waardoor we veel foto’s zien van locaties als de 
Puinhoop, de Katwijkse uitwatering, Berkheide en 
Lentevreugd. 
In zijn voorwoord merkt René op, dat het vaak moeilijk 
was een selectie te maken. Dat bedenkende vraag je je 
soms wel af, waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Van 
de Zwolse Sperweruil zijn honderden foto’s op het internet 
te vinden en dat geldt in mindere mate ook voor de 
Dwerggorzen bij Katwijk en Noordwijkerhout. Ook 
hebben we sommige foto’s vaak eerder gezien 
(bijvoorbeeld de groep Sneeuwgorzen op pagina 238). 
Maar dergelijke overwegingen zullen zeker niet gemaakt 
worden door mensen, die de vogelliteratuur wat minder 
nauwkeurig hebben gevolgd. 
Wat dit fotoboek tot een echt bijzondere uitgave maakt, 
zijn de foto’s van overvliegende vogels, waarvan de 
meeste genomen zijn op de telposten Berkheide en de 
Puinhoop.  In deze foto’s komt de combinatie uit de titel 
(vogelaar en camera) volledig tot zijn recht. René van 
Rossum is gezegend met een buitengewoon goed gehoor in 
combinatie met een jaloersmakend geheugen voor subtiele 
verschillen in vogelgeluiden. Het is weinigen gegeven om 
op enige afstand een Siberische Boompieper te horen 
naderen, laat staan om daarna in enkele seconden de 
camera met superlens op dat stipje te richten en een 
scherpe foto te produceren, waarop je meer kenmerken ziet 
dan dat jij door je verrekijker hebt gezien. 
Graag had ik juist die foto’s hier en daar in wat groter 
formaat gezien in combinatie met een enkele opmerking 
over de determinatie, zoals bijvoorbeeld bij de 
overvliegend Keep op pagina 255 (‘dieper gevorkte staart 
dan bij Vink’). 
De honderden in ons land genomen foto’s zijn geplaatst in 
de volgorde van de bekende ANWB-vogelgids. Daarnaast 
zijn korte hoofdstukken gewijd aan buitenlandse reizen 
naar landen als Israël, Georgië en Canada. 
De foto’s zijn uiteraard van uitstekende kwaliteit. Dat 
geldt eigenlijk ook voor de foto’s uit het dia-tijdperk. Deze 
foto’s krijgen steeds de vermelding ‘dia’. De vermelding 
‘fotomontage’ wordt echter maar één keer gebruikt 
(Reuzenstern pagina 256), terwijl er toch bij een aantal 
platen fotomontage is toegepast (bijv. bij Kwak, Grasmus, 
Ruigpootbuizerd en Zeekoet). Persoonlijk ben ik sowieso 
geen liefhebber van dergelijke combinatiefoto’s. Dat 
neemt niet weg, dat het alles bij elkaar een fraai fotoboek 
is geworden waarmee René veel vogelaars en zeker de 
vogelfotografen onder hen een groot plezier heeft gedaan! 



 

  De Strandloper 53e jaargang nummer 2, juni 2021  8

 
Chris Brunner 
 
Nog ruim vijf jaar geleden zag het er niet best uit voor de 
weidevogels in de Hillegomse Vosse- en Weerlanerpolder. 
De aanleg van recreatiepaden en een gepland provinciaal 
fietspad hadden de vogels bijna de das omgedaan. Dankzij 
succesvolle acties tegen de meest verstorende paden en 
een goed beheer door het Zuid-Hollands Landschap heeft 
het gebied zich sindsdien weer ontwikkeld tot een 
weliswaar klein, maar verrassend goed weidevogelgebied. 
De broedvogeldichtheden zijn er nu zelfs weer 
uitzonderlijk hoog. Een verslag van een opmerkelijke 
wederopstanding van een ook bij vogelaars nog weinig 
bekend weidevogelgebied. Deze ervaring laat zien dat het 
ook in de huidige tijd nog mogelijk is om 
broedvogelaantallen van weidevogels te laten toenemen. 

Tussen Hillegom en Bennebroek ligt, enigszins verscholen 
achter de bebouwing langs de oude Rijksstraatweg N208 
door de Bollenstreek, een nog vrij goed bewaard 
veenweidegebied. Het gebied is opgedeeld in twee polders, 
de Oosteinderpolder bij Bennebroek en de Vosse- en 
Weerlanerpolder ten noorden van Hillegom. Het oostelijke 
deel van de Oosteinderpolder en meer nog de Vosse- en 
Weerlanerpolder waren altijd natte polders. Een 
ruilverkaveling met ‘optimalisering’ van verkaveling en 
waterpeilen heeft er nooit plaatsgevonden. Voordeel voor 
de vogels ook: beide polders waren altijd al relatief slecht 
ontsloten en dus van veel verstoring gevrijwaard. Het 
verhaal gaat – zij het helaas niet gestaafd door goed 
onderzoek - dat hier vroeger vele weidevogels hebben 
gebroed. Desondanks hebben de polders nooit een 
beschermde status gekregen. Integendeel, verstedelijking 
heeft in de tweede helft van de vorige eeuw flinke stukken 
afgeknabbeld van de Vosse- en Weerlanerpolder. In 1997 
zijn beide polders, zover bekend voor de eerste keer, 
afzonderlijk onderzocht op broedvogels.  En inderdaad zijn 
in beide polders toen behoorlijke aantallen broedterritoria 
geteld, zowel van de klassieke weidevogels als van de op 
weidegebieden vaak voorkomende eendensoorten (zie 
tabel 1). Maar als we bedenken dat het totale oppervlak 
graslanden toen in beide polders tezamen nog ca. 100 ha 
bedroeg, waren de dichtheden ook niet (meer?) bijzonder 
hoog. Daarna ging het in de Oosteinderpolder snel 
bergafwaarts, waarschijnlijk door sluipende intensivering 
van de landbouw. Er bleven nog wel enkele eenden 
broeden, maar broedende steltlopers zijn er vrijwel niet 
meer gezien. Onderzoeksgegevens daarvan ontbreken 
echter.  
In de Vosse- en Weerlanerpolder daarentegen namen de 
aantallen broedparen van steltlopers volgens drie 
verschillende onderzoeken uit de jaren 2010/11 juist toe. 
Het leek alsof de klassieke weidevogels Grutto, Kievit en 
Tureluur uit de Oosteinderpolder verhuisd waren naar de 
naburige polder. Of we dat ook letterlijk zo moeten zien, 
weten we natuurlijk niet. Maar ook in de Vosse- en 

Weerlanerpolder vond je de broedvogels vrijwel alleen 
nog in een beperkt deelgebied, waar weinig intensief meer 
werd geboerd. In dat relatief kleine gebied van circa 30 ha 
was de broedvogeldichtheid wel hoog. 
 

 
Tabel 1: Broedterritoria van steltlopers en eenden 1997 – 2015 

 
 Oosteinder-

polder 
Vosse- en Weerlanerpolder 

 19971) 19971) 2010/112) 

3) 
20154) 

Grutto 8-9 7 18 6 
Tureluur 7 7 18 9 
Kievit 25 21 38 15 
Scholekster 14 16-17 5 5 
Slobeend 1 7 5) 7 
Wilde eend 20 58 5) 0 
Krakeend 0 7 5) 7 
Kuifeend  0 8=9 5) 4 

Bronnen: 1) literatuur 1 ; 2) literatuur 2; 3) literatuur 3;  4) literatuur 
4; 5) geen betrouwbare gegevens beschikbaar 

 
Intermezzo: kanttekening bij de onderzoeksgegevens 
Bij de gegevens van tabel 1 moet een kanttekening worden 
geplaatst. De onderzoeken van 1997, 2010/11 en 2016 zijn 
volgens verschillende methoden uitgevoerd, waardoor de 
gegevens niet goed vergelijkbaar zijn. Voor de jaren 
2010/11 gaat het zelfs om drie onderzoeken volgens twee 
verschillende methoden. Omdat er destijds veel discussie 
over deze onderzoeken was, zijn in de tabel voor 2010/11 
gemiddelden vermeld. De absolute aantallen moeten dus 
met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Ze 
geven echter wel een duidelijke trend aan. 
 
Beide polders zijn overigens niet alleen van belang voor 
broedende weidevogels. In de winterperiode verblijven er 
nog veel grotere groepen vogels, het meest in de Vosse- en 
Weerlanerpolder, en dan niet alleen in het 
weidevogelgebied, maar in de gehele polder inclusief de 
wateren. Je ziet er niet alleen ganzen maar ook grote 
groepen Meerkoet, Kokmeeuw en vooral krakeend die in 

Tureluur in de Vosse- en Weerlanerpolder – foto: Mario Penaat 
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de honderden kunnen lopen. Ook van de Wilde Eend, 
Kievit en Wintertaling verblijven er soms flinke groepen, 
het meest langs en op de brede Leeksloot en op en nabij de 
Ringvaardijk. In totaal worden elk jaar weer rond de 30 
vogelsoorten waargenomen in de polder, waaronder ook 
diverse rode lijstsoorten (zie ook tabel 3 verderop in dit 
artikel). Grauwe Ganzen, Grote Canadese Ganzen en 
Kolganzen zijn in de Vosse- en Werlanerpolder zelden 
dominant aanwezig. Deze soorten kiezen meer voor de 
ruimere Oosteinderpolder. 

Aan het einde van de vorige eeuw was de Vosse- en 
Weerlanerpolder weliswaar vogelrijk, maar tegelijkertijd 
was het er ook rommelig met onder andere een groot 
volkstuinencomplex in het zuidoostelijke deel van de 
polder. Rond het jaar 2000 heeft de gemeente Hillegom het 
volkstuincomplex in het kader van landschapsverbetering 
opgeheven. Het herstel van de oorspronkelijke weilanden 
dat daarmee gepaard ging, had in eerste instantie ook een 
positief effect op de weidevogelstand. Maar tegelijkertijd 
begon de gemeente ook plannen te ontwikkelen voor 
recreatievoorzieningen in deze polder. Een elders in het 
dorp gevestigde grote manege moest worden verplaatst om 
ruimte te maken voor woningbouw. De slecht ontsloten en 
agrarisch nog maar weinig interessante gronden – het deel 
van de polder dus met de weidevogels – leek de gemeente 
bovendien prima geschikt als recreatief uitloopgebied voor 
de eigen bewoners. Er kwam een plan op tafel voor een 
nieuwe manege met erlangs een fietspad aan de westrand 
van de polder. Daarnaast voorzag het plan in twee brede 
‘beheerpaden’ voor voetgangers en een struinpad dwars 
door de polder. Tot overmaat van ramp 
lag er al veel langer nog een ander plan 
op de plank voor een provinciaal fietspad 
langs de Ringvaart aan de oostrand van 
de polder. Al met al zou er dus een 
netwerk van paden komen dat 
onherroepelijk tot een ernstige verstoring 
van de broedvogels zou leiden. De 
inmiddels door natuurminnende 
bewoners opgerichte Vereniging Behoud 
de Polders protesteerde luidruchtig. De 
gemeente wuifde de bezwaren 
stelselmatig weg en beweerde dat ze juist 
het beste voorhad met de natuur. Maar 
telkens weer werd duidelijk dat recreatie 
voor de gemeente prioriteit had. Behoud 
de Polders greep alle juridische middelen 
aan om de plannen nog tegen te houden. 
Ook onze vogelwerkgroep sprak zich uit tegen de 
plannen en steunde Behoud de Polders. Toch bleken 
uiteindelijk alle inspanningen, op wat ondergeschikte 
punten na, tevergeefs. De meeste paden zijn in 2014 
aangelegd. Twee jaar later werd gestart met de bouw van 
de manege.  
Ondertussen werden de broedvogels wel jaarlijks geteld. 
Wat alle kenners al vreesden werd bewaarheid. Het aantal 
broedparen liep, mede ook door het ondeskundige beheer 
in deze periode, schrikbarend achteruit. Tot 2015 waren de 
aantallen broedvogels zelfs zodanig ver teruggelopen dat 

gevreesd moest worden voor het voortbestaan van de 
gehele populatie (zie tabel 1). Ook de aantallen 
wintervogels namen substantieel af. Jan Kuys schreef in de 
Fitis nr. 3-2016 een uiterst kritisch verslag over de 
ontwikkelingen onder de titel “Recreatie fnuikend voor 
weidevogels”. 
 

Juist rond die tijd keerde het tij gelukkig. Twee 
gebeurtenissen markeerden de ommekeer. Begin 2015 
heeft onze vogelwerkgroep, samen met drie andere 
natuurorganisaties, flink actie gevoerd tegen het geplande 
tweede fietspad aan de oostkant van de polder. We zagen 
ons daarbij gesteund door een uitspraak van de rechtbank 
Den Haag waarin de gemeente werd verzocht om de 
aanleg van het oostelijke fietspad in heroverweging te 
nemen. Via inspraak en gesprekken met de wethouder en 
raadsfracties hebben we de raad ervan weten te overtuigen 
dat dit pad weinig extra nut had, maar wel de doodsteek 
zou betekenen voor de broedvogels. Hoewel het 
bestemmingsplan voor het fietspad rechtsgeldig was en de 
bestekken vrijwel gereed lagen, hebben college en raad 
uiteindelijk de stekker uit dit onzalige project getrokken. 
In 2014 zijn de gezamenlijke natuurorganisaties daarnaast 
in overleg getreden met het Zuid-Hollands Landschap – 
kandidaat beheerder van het resterende weidevogelgebied 
– met als doel het beheer met spoed verbeterd te krijgen. 
Het overleg resulteerde in een beheerplan dat de basis 
vormde voor de overeenkomst tussen de gemeente en het 
landschap. Daarmee werd het landschap vanaf 2015 
verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke 
gronden in de polder. Daarvan uitgezonderd werden helaas 
enkele hectares grasland die als paardenweide aan de 
manege werden verpacht.  

Het Zuid-Hollands Landschap pakte zijn nieuwe taken 
voortvarend op. Het liet zich daarbij adviseren door het 
bureau DNatuur dat al eerder opdracht had gekregen om de 
broedvogels te tellen.  
Jaarlijks werd ook een nieuwgevormde klankbordgroep 
geraadpleegd, waarin uiteraard ook de natuurorganisaties 
zijn vertegenwoordigd. Stapsgewijs zijn het beheer en de 

Natte percelen in het oostelijke deel van de polder – foto:Chris Brunner 
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inrichting van het weidevogelgebied verbeterd. Het 
maaibeleid, evenals de inzet van mest, werd aangepast aan 
de doelstellingen van weidevogelbeheer. De meest 
opvallende verbetering was de realisering van een flink 
oppervlak plasdras in het meest rustige oostelijke deel van 
de polder. Met behulp van wat dammen in de sloten en een 
pomp op zonne-energie werd het waterpeil in de late 
wintermaanden en vroege voorjaar hier zodanig verhoogd, 
dat percelen deels onder water kwamen te staan. Op 
dringend advies van de klankbordgroep en Behoud de 
Polders heeft het Zuid-Hollands Landschap de gemeente 
gelukkig ook weten over te halen om het struinpad weer op 
te heffen. 
Al deze maatregelen bleken al snel een positief effect te 
hebben op de vogels. Langzaam maar zeker werd de 
negatieve trend omgebogen en nam het aantal broedvogels 
weer toe. Met name de klassieke weidevogels Grutto, 
Tureluur, Kievit en Slobeend zijn er sterk op 
vooruitgegaan, de toename van de aantallen kieviten is 
zelfs spectaculair te noemen (zie tabel 2). De toename bij 
de overige eendensoorten is minder groot. Wel hebben 
Grauwe Gans en Grote Canadese Gans de polder als 
broedplek ontdekt, voorlopig nog niet in overheersende 
aantallen. 
 
Tabel 2: Broedterritoria Vosse- en Weerlanerpolder 2016 – 2020 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grutto 6 6 7 7 9 10 
Tureluur 9 12 10 15 26 16 
Kievit 12 15 22 35 33 37 
Scholekster 5 6 3 4 7 3 
Slobeend 7 2 5 4 8 10 
Wilde eend 0 0 0 6 0 3 
Krakeend 7 3 11 5 9 13 
Kuifeend  4 2 6 4 4 6 
Grauwe 
gans 

0 0 4 1 8 11 

Grote 
Canadese 
gans 

0 0 0 7 6 11 

Overige 
broedvogels 

7 3 10 12 6 10 

Totaal alle 
soorten 
 

57 49 78 100 116 130 

Dichtheid 
alle soorten 
/ 100 ha 

228 196 312 400 464 520 

Bron: literatuur 4 
 
Zoals het kaartje van de broedvogels laat zien, 
concentreren de broedvogels zich heel sterk in het gebied 
dat door het Zuid-Hollands Landschap wordt beheerd. 
Daarbuiten zijn de broedvogels niet systematisch geteld, 
maar uit de waarnemingen is duidelijk dat de aantallen er, 
voor zover überhaupt aanwezig, heel klein zijn.  
Ook op de paardenweides van de manege is het aantal 
broedvogels tegenwoordig helaas heel klein, terwijl juist 
op deze percelen in het verleden veel broedvogels zijn 
waargenomen.  
Hier is dus, anders dan in het door het landschap beheerde 
gebied, geen sprake van herstel, integendeel! Binnen het 

gebied van het landschap valt op dat de meest natte 
oostelijke percelen bijzonder veel vogels trekken.  
Al met al het zoveelste bewijs hoe belangrijk een optimaal 
beheer is voor het behoud van onze weidevogels. 
 

De waargenomen wintervogels laten een veel minder 
duidelijke trend zien (zie tabel 3). De Krakeend en de 
Kokmeeuw lijken na de herinrichting duidelijk terrein te 
hebben verloren en kwamen daarna – waarschijnlijk door 
het opheffen van het struinpad - weer in grotere aantallen 
terug. De aantallen Wintertaling zijn duidelijk afgenomen 
en hebben zich daarna gestabiliseerd. De Smient (niet in de 
tabel vermeld) is als vaste wintergast vrijwel verdwenen 
uit de polder. 
Andere soorten laten echter een ander, soms grillig patroon 
zien. Precieze uitspraken over oorzaken en ontwikkelingen 
kunnen niet worden gedaan omdat alleen de maximale 
aantallen van elke soort worden genoteerd die in een 
winterperiode worden waargenomen. Het totaal aantal 
soorten dat in de winter in de polder is waargenomen, 
blijkt over de gehele periode tamelijk constant te zijn 
gebleven. 
 
  

Verspreiding broedvogels – bron: DNatuur(literatuur 4) 
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Tabel 3 
 Wintervogels in de Vosse- en Weerlanerpolder 2012-2020 
(Gehele polder, maximale aantallen, alleen soorten met wel eens 
meer dan 100 exemplaren) 

 2012-
2014 

2015/2016 2017/2018 2019/2020 

Grauwe gans 600 400 200 65 
Grote 
Canadese 
Gans 

* 30 67 268 

Wilde eend * 113 136 152 
Krakeend 500 450 382 700 
Wintertaling 150 50 44 50 
Meerkoet 400 300 154 201 
Kievit 150 60 20 91 
Kokmeeuw 350 261 82 300 
Kramsvogel 20 * 200 4 
     
Totaal aantal 
waargenomen 
soorten  

32 30 29 30 

 = gezien maar niet geteld 
Bron: literatuur 5 

 

Vooralsnog lijkt dit weidevogelgebied gered. De hier 
opgedane ervaring dat broedvogelaantallen met een 
optimaal beheer weer kunnen toenemen, kan zelfs als 
voorbeeld voor anderen dienen. Ondanks de al hoge 
dichtheden zit er voor de korte termijn nog meer verbetering 
voor deze polder in het verschiet. Het Zuid-Hollands 
Landschap wil in 2021 opnieuw verbetermaatregelen 
doorvoeren om het gebied nog aantrekkelijker te maken 
voor de vogels.  
Maar omdat dit gebied zo klein is, blijft het kwetsbaar. 
Momenteel broeden de weidevogels vrijwel alleen op de 14 
ha die in beheer zijn van het Zuid-Hollands Landschap 
(oppervlak exclusief beheerpaden). De ervaring heeft 
geleerd dat enkele jaren met een tegenvallend 

broedresultaat juist in zo’n klein weidevogelgebied ertoe 
kunnen leiden dat de vogels ineens uit een polder 
verdwijnen. 
Er ligt echter ook een kans om het weidevogelgebied juist 
in deze polder nog relevant te vergroten en dus nog 
substantieel meer broedvogels aan te trekken. Aangrenzend 
aan het weidevogelgebied zijn er namelijk nog meer 
weidegronden. De agrarische waarde van deze gronden is 
tamelijk beperkt. Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland en 
Vereniging Behoud de Polders hebben daarom samen een 
manifest geschreven voor een duurzame toekomst van dit 
weidevogelgebied. Het manifest wordt ook ondersteund 
door de VNV Noordwijk en drie andere natuurorganisaties 
uit de regio. Samen roepen we de gemeente en de provincie 
Zuid-Holland met dit manifest op een plan te ontwikkelen 
en middelen beschikbaar te stellen voor vergroting van dit 
weidevogelgebied.  
Zo’n aanpak zou goed aansluiten bij het beleid van zowel 
gemeente als provincie. Een betere zorg voor weidevogels 
vormt immers een centrale doelstelling van het provinciaal 
natuurbeleid.  
De provincie beschikt tevens over flinke budgetten om 
natuurgebieden groter te maken. Het plan past ook bij de 
doelstellingen die de gemeente heeft geformuleerd in haar 
kortgeleden uitgebrachte ontwerp ‘omgevingsplan’ (= wat 
vroeger bestemmingsplan heette).  
Als beleidsdoelstellingen voor de weidegronden in de 
polder worden daar genoemd: landschappelijke 
kwaliteitsverbetering, open weidegronden, verhoging van 
karakteristieke natuurwaarden en biodiversiteit. Genoeg 
aanknopingspunten dus om in gesprek te gaan met 
gemeente en provincie.  
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Jelle van Dijk 
 
Het is een goede zaak dat steeds meer mensen hun 
waarnemingen van planten delen via www.waarneming.nl.  
De introductie van de determinatiehulp Obsidentify speelt 
daarbij zeker een rol. Zie voor de valkuilen bij het gebruik 
van deze raadgever het artikel in de Strandloper van 
september 2020. Het aantal interessante waarnemingen is 
hierdoor dusdanig gegroeid, dat met ingang van 2020 het 
jaaroverzicht van de plantenvondsten in twee delen is 
gesplitst. In de vorige Strandloper kwamen de nieuwe 
soorten voor onze regio aan bod; in dit nummer zullen de 
overige zeldzame soorten de revue passeren. Alle 
waarnemers worden bedankt voor het doorgeven van hun 
vondsten via waarneming.nl. Indien in het volgende 
overzicht de waarnemer niet wordt genoemd, is de 
waarneming door mijzelf ingevoerd. 

Steenbreekvaren  Asplenium trichomanes 
In februari vond Bas van Schooten acht varentjes van deze 
soort op een laag tuinmuurtje langs de Kruidhof in 
Noordwijk-Binnen. Er zijn maar drie eerdere 
waarnemingen bekend, de laatste uit 2015. Verrassend was 
bovendien dat hier behalve Muurvaren ook Tongvaren 
groeide. 
 
Roze waterlelie  Nymphaea x marliacae 
Langs het Zwarte Pad, het pad dat vanaf camping De 
Noordduinen achter de ESTEC langs naar Noordwijk 
voert, heeft de gemeente Katwijk als afronding van de 
nieuwbouwwijk Rijnsoever indertijd een parkje met een 
watergangen aangelegd. In en langs het water werden 
soorten als Watergentiaan, Dotterbloem, Lidsteng, Grote 
boterbloem en Ruwe bies aangeplant. In juni trof Casper 
Zuyderduyn daar ook de Roze waterlelie aan. Deze uit 
tuincentra afkomstige soort werd eerder in een slootje ten 
noorden van Hillegom aangetroffen. 
 
Bleek cypergras  Cyperus eragrostis 
In 2013 dook deze soort voor het eerst in onze regio op in 
een braakliggend perceel langs de noordelijke oever van 

het Oegstgeesterkanaal. Hierna volgden meldingen van 
Middelmors, Willem van den Bergh en Tespelduyn. Sterk 
afwijkend van de voorgaande locaties was de groeiplaats 
in een nieuw gegraven duinvalleitje in de Coepelduynen. 
Begin september trof Casper Zuyderduyn daar een forse 
plant van deze soort aan. De verspreiding van planten 
plaatst je steeds weer voor verrassingen. 
 
Ruw gierstgras  Milium vernale 
Eind april liep Wim Langbroek over het hoge deel van het 
Katwijkse Wantveld, gelegen tussen de Binnenwatering en 
de grote parkeerplaats, en vond daar duizenden stengeltjes 
van Ruw gierstgras. In de Coepelduynen achter de Willem 
van den Berghstichting zag Casper Zuyderduyn eind april 
ook dit grasje staan. Deze soort groeide voor het jaar 2000 
op enkele plaatsen in Noordrand Noordwijk en ook in de 
Coepelduynen, maar was sindsdien niet meer uit ons 
onderzoeksgebied bekend. 
 
Knolbeemdgras  Poa bulbosa 
Begin april ontdekte Casper Zuyderduyn een grote 
groeiplaats langs het fietspad in de Noordduinen. Dit 
opvallende grasje bleek eind april ook talrijk voor te 
komen op de natuurcamping bij Ruigenhoek. Dat een 
camping geen ongewone plaats voor deze soort is, is mij al 
jarenlang bekend van menige camping in Frankrijk.  
 

Galega  Galega officinalis 
Deze plant, ook wel Geitenruit genoemd, werd vroeger 
gekweekt voor medicinale doeleinden. Boeren gaven dit 
kruid soms aan hun koeien om een hogere melkproductie 
te krijgen. In 1982 dook dit kruid op aan de Schiestraat 
(Noordwijk-Binnen) op een plaats waar een oude schuur 
had gestaan waar vroeger kruiden werden gedroogd. In 
Rijnsoever werd deze soort jaren geleden als sierplant 
langs een watergang aangeplant. In juni was deze soort 
met ruim 20 forse planten te zien op een stuk braakliggend 
land aan het begin van de Gooweg in Noordwijkerhout. 
 
  

Steenbreekvaren februari 2020 Houtkrocht Noordwijk 

Galega juni 2020 Gooweg Noordwijkerhout 
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Wintereik  Quercus petraea 
In november noteerde Casper Zuyderduyn een groeiplaats 
van de Wintereik in de Noordduinen. In de eerste Flora 
van Noordwijk (1978) noemt Ees Aartse ook een 
groeiplaats in de Noordduinen. Of dit de plek langs de 
Weideweg is die nu bekend is geworden, is niet meer te 
achterhalen. 
Amerikaanse kruidkers  Lepidium virginicum 
De eerste vondst werd gedaan in september 2018 op het 
terrein van Sint Bavo in Noordwijkerhout. Begin januari 
2019 trof Casper Zuyderduyn enkele bloeiende planten aan 
op het braakliggende terrein langs de Eisingastraat (’s-
Gravendijck). Deze nieuwkomer in de Nederlandse flora 
werd begin augustus 2020 ook ontdekt door Hugo 
Langezaal en Nika van den Meiracker op het 
braakliggende perceel in de hoek van de Kerkstraat en de 
Bronckhorststraat in Noordwijk-Binnen. 
 
Torenkruid  Turritis glabra 
Op een braakliggend terreintje tegenover Hotel De Witte 
Raaf bleek begin juni Torenkruid te groeien (15 ex.) in 
gezelschap van Kegelsilene en Franse silene. Torenkruid 
was tot nu toe alleen bekend van een plek bij het 
voormalige psychiatrische ziekenhuis Vogelenzang. 
Helaas is de groeiplaats bij de Witte Raaf begin 2021 
verloren gegaan door de bouw van nog meer zomerhuizen. 
 
Amaranthes viridis 
Eind augustus 2020 bleek deze nieuwkomer in de 
Nederlandse flora (tot nu toe zeven vondsten, nog geen 
Nederlandse naam) als ‘onkruid’ te groeien in pas 
aangelegde perkjes van de nieuwe woonwijk Hooghkamer 
in Voorhout. Deze soort dook het eerst op in Amsterdam, 
waar Ton Denters (auteur van de  Stadsflora van de Lage 
Landen) deze soort in oktober 2018 ontdekte. In augustus 
2019 volgden waarnemingen in Sassenheim, Zwolle en 
Vaart (Noord-Brabant). 
 
Kaal breukkruid  Herniaria glabra 
Begin mei liep Coby van Dijk over het parkeerterrein 
Wantveld (Noordwijk aan Zee) en ontdekte daar dat er 
vele honderden plantjes van Kaal breukkruid stonden. 
Vermoedelijk bestaat deze groeiplaats al jaren. Op 
camping De Noordduinen (Katwijk) heeft deze soort zich 
sterk uitgebreid na de vondst van enkele plantjes in 2019. 
 
Ruige anjer  Dianthus armeria 
Op het braakliggende stuk land aan het begin van de 
Gooweg (Noordwijkerhout) stonden in juni ook tientallen 
planten van de Ruige anjer. Deze soort is vroeger wel eens 
in de AW-duinen gevonden, op plekken waar Fazanten 
werden gevoerd. In 2017 groeide een Ruige anjer op een 
bedrijventerrein in Sassenheim. 
 
Weegbreeslangenkruid  Echium plantagineum 
Deze zuidelijke soort wordt nogal eens gebruikt in 
gemeentelijke zaaipakketten om bloemrijke bermen in te 
richten. Van de soorten in die strooisels weet het 
Weegbreeslangenkruid zich opvallend vaak naar andere 
plaatsen te verspreiden. Zo waren in 2016 verschillende 
forse planten langs de Achterweg te zien. In augustus vond 
Casper Zuyderduyn twee forse pollen op het braakliggende 
land langs de Achterweg, ongeveer 50 m van de plaats 

waar de soort ook in 2016 groeide. In oktober was een 
flinke pol van dit slangenkruid te zien op de nieuwe 
geluidswal langs De Krom in Katwijk-Noord. 

Chinees vergeet-mij-nietje  Cynoglossum amabile  
Dichtbij de groeiplaats van Klimopbremraap langs de 
Kerkstraat in Noordwijkerhout bleek ook deze soort te 
groeien. De plant doet aan een vergeet-mij-nietje denken, 
maar is nauw verwant aan de Veldhondstong. We hebben 
hier te maken met een ontsnapte tuinplant die eenmaal 
eerder werd gemeld (2014 Driehoek, Noordduinen). 
 
Klimopbremraap  Orobanche hederae 
Deze bremraap vestigt zich op steeds meer plaatsen. De 
lijst van vindplaatsen werd in 2020 uitgebreid met zeven 
locaties in Noordwijk: Willem van Beelenstraat (4 ex.), 
Zonnekant (1 ex.), Duinweg (390 ex.), Julianastraat (8 
ex.), Kraaierslaan (2 ex.), Houtkrocht (4 ex.) en 

Chinees vergeet-mij-nietje augustus 2020 Noordwijkerhout 

Weegbreeslangenkruid augustus 2020 Achterweg Noordwijk 



 

  De Strandloper 53e jaargang nummer 2, juni 2021  14

Keyserswey (200 ex.). In N’hout vond Frank-Peter 
Scheenstra een groeiplaats langs de Kerkstraat (28 ex.). 
Begin 2021 konden nog drie groeiplaatsen worden 
toegevoegd: begin Offemweg, Derk Bolhuisstraat en 
Tolhoorn, alle in Noordwijk. Uitgebloeide stengels blijven 
tot in het volgende voorjaar zichtbaar, waardoor de gehele 
winter nog vindplaatsen ontdekt kunnen worden.  Van 
deze bremraap zijn in onze regio nu groeiplaatsen bekend 
in Noordwijk (14), Noordwijkerhout (2), Voorhout (1) en 
Lisse (1). Dat aantal zal zeker nog toenemen, want er zijn 
veel perkjes met Klimop waar de Klimopbremraap nog 
ontbreekt. De grootste groeiplaats in onze regio vormen 
nog steeds de klimopperkjes bij de nieuwbouw van het 
Katwijkse raadhuis (900 ex.). 
 
Gevleugeld sterrenkroos  Callitriche stagnalis 
In september 2020 vond Casper Zuyderduyn in een 
onlangs ‘geschoonde’’ duinvallei in de Coepelduynen het 
Gevleugeld sterrenkroos. Deze soort is eenmaal eerder met 
zekerheid vastgesteld, namelijk in 1995 op vochtige 
bospaden op landgoed Wassergeest bij Lisse. Bij het 
determineren van sterrenkroos is het nauwkeurig bekijken 
van rijpe vruchtjes noodzakelijk. Het probleem met de 
soorten van het geslacht Callitriche is echter dat de 
genoemde vruchtjes vaak niet aanwezig zijn. 

Melige toorts  Verbascum lychnitis 
Eind augustus vond Dick Gatsonides aan de rand van een 
duindoornstruweel op de Noordwijkse Golfclub deze 
zeldzame toorts. Tot nu toe waren alleen enkele vondsten 

bekend die op aanplant of verwildering wezen zoals langs 
de trekvaart bij De Zilk en op de begraafplaats Duinhof bij 
Lisse. 
 
Doorwaskervel  Smyrnium perfoliatum 
In mei vond Theo Westra in een wegberm bij Rijnsburg 
deze soort. Doorwaskervel is regelmatig te zien in 
gemengde boeketten en wordt vermoedelijk ook in 
Rijnsburg gekweekt.  
Er was tot nu toe één groeiplaats bekend: enkele 
aangeplante exemplaren in het hakhoutbos bij station 
Lisse, die daar voor het laatst in 2015 te zien waren. 
 

Mariadistel  Silybum marianum 
Deze opvallende soort kan op allerlei plaatsen opduiken. 
In 2020 werd deze soort gemeld uit de Julianastraat 
(Noordwijk aan Zee) en het Breloftpark.  
Op laatstgenoemde locatie trof Jan Veefkind enkele 
rozetten tussen de stoeptegels aan. Tot nu werd nog niet 
waargenomen dat een plant na de winter op dezelfde plek 
opnieuw verscheen. 
 
Tuinpeterselie  Petroselinum crispum  
 In december 1991 liet Staatsbosbeheer de Guytedel 
uitgraven. In het voorjaar van 1992 verschenen allerlei 
plantjes in het kale zand. Blijkbaar waren er nog 
kiemkrachtige zaden en vitale worteldelen in de bodem 
achter gebleven.  
Het meest opvallend was een rijtje Tuinpeterselie, 
blijkbaar afkomstig uit de moestuin van de familie Guyt 
die hier tot 1962 actief was.  
In juni 2020 groeide deze soort op het trottoir (tegen een 
tuinmuurtje) van de Van Panhuysstraat in Noordwijk.  Het 
plantje werd niet weggeschoffeld en kwam later in het 
seizoen tot bloei.      
 
                

 

Melige toorts augustus 2020 Noordwijkse Golfclub 

Mariadistel mei 2020 Julianastraat Noordwijk aan Zee 
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Hein Verkade 
Vele miljoenen Houtsnippen broeden in de uitgestrekte 
bossen van Noord- en Oost-Europa. In het najaar trekken 
zij massaal naar het westen om te overwinteren. De Britse 
Eilanden en West-Frankrijk vormen traditioneel de 
belangrijkste bestemmingen. De winters zijn echter milder 
geworden waardoor steeds meer snippen de oversteek naar 
Engeland niet meer maken en op het vasteland blijven. 
Maar als koning winter dan toch een keer toeslaat komt de 
westwaartse trek weer op gang. Steeds meer vogels 
gokken erop dat het winterse weer van korte duur is en 
nemen de risicovolle overtocht naar Engeland niet meer. 
Met de Noordzee als barrière komen de Houtsnippen dan 

massaal in onze kuststreek terecht. 
Een jaar of tien geleden gebeurde dat enkele jaren achter 
elkaar tijdens koude periodes met sneeuwval. In het 
Middengebied tussen Noordwijk-Binnen en Noordwijk 
aan Zee en op landgoed Offem werden opvallende 
concentraties van soms meer dan 100 Houtsnippen 
gevonden. Dit vrij nieuwe fenomeen werd destijds 
beschreven in de tijdschriften ‘Limosa’ en ‘de 
Strandloper’. Na 2013 volgde een reeks zeer zachte 
winters waardoor de overwinterende snippen vrijwel 
onopgemerkt bleven.  
Februari 2021 trakteert ons eindelijk weer eens op een 
vorst- en sneeuwrijke week. Al snel melden zich de eerste 
Houtsnippen in de duinstreek. Hoe zou het zijn in de oude 
telgebieden? 
Het Middengebied, een van de mooiste stukjes Noordwijk, 
is inmiddels volgeplempt met verblindend witte villa’s en 
appartementsblokken. Ongeschikt voor schuwe snippen 
die overdag graag in de dekking blijven van dicht 
struikgewas.  
Landgoed Offem houdt moedig stand tussen de 
oprukkende bebouwing langs de noord- en zuidzijde. Het 

is er rustig met veel schuilmogelijkheden onder de talrijke 
Hulst- en Taxusstruiken (figuur 1). Op 9 februari stuit ik 
achter het toegangshek op de eerste loop- en 
foerageersporen van Houtsnippen in de sneeuw.  Dat 
belooft wat. Na een rondgang van drie uur staat de teller 
op 64 vogels. Het werkelijke aantal ligt zeker hoger. 
Regelmatig vluchten snippen onder de struiken vandaan, 
maar het lukt steeds vaker om de vogels te zien zonder ze 
op te jagen. Oefening baart kunst. Sporen rond een 
vrijstaande Hulst verraden zijn aanwezigheid. Al sluipend 
en spiedend komt de vogel in beeld die soms verstijft blijft 
zitten en dan weer als een Patrijs naar de volgende Hulst 
rent. Enkele malen sta je op minder dan vijf meter van een 
Houtsnip. Je mist er dus heel wat.  
Het valt op dat de vogels ongelijk verdeeld zitten op 
Offem. Als je het landgoed opsplitst in min of meer gelijke 
delen dan blijkt het overgrote deel van de vogels in de 
oostelijke delen van het landgoed te verblijven (figuur 2). 
Dit heeft niet met de schuilmogelijkheden te maken. De 
dichte struiken zijn overal aanwezig.  
Er zijn twee mogelijke verklaringen voor dit fenomeen. De 
vogels arriveren vanuit het oosten. Na een lange reis 
ploffen zij neer op de eerste de beste plek.  Een andere 
mogelijkheid is dat de polder Hoogeweg, de enige 
geschikte plek om ’s nachts te foerageren, direct ten oosten 
van Offem ligt. Als de snippen aan het eind van de nacht 
terugvliegen naar hun schuilplaats is ook de oostelijke 
helft van het landgoed favoriet. Ze gaan voor de kortste 
afstand om zo min mogelijk energie te verspillen. Overdag 
houden zij zich daar schuil en scharrelen soms wat rond op 
zoek naar voedsel. 
Na de vorstperiode zijn de Houtsnippen weer even snel 
verdwenen als zij gekomen zijn. Een dag voor de 
vorstinval werden er vier geteld en twee weken erna geen 

een. Wanneer de winters gemiddeld milder worden zullen 
steeds meer Houtsnippen ten oosten van ons blijven 
overwinteren. Dan worden de aantallen bij vorstinval 
alleen maar groter in de kuststrook. We zullen het zien.

Figuur 1 Typische schuilplaats voor Houtsnippen op 
landgoed Offem, februari 2021. 

Figuur 2 Ruimtelijke verdeling van de Houtsnippen op 
landgoed Offem in februari 2021 
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Leo Schaap en Antje Ehrenburg 

Bij het tellen van de watervogels wordt ieder jaar gelet op 
de komst van speciale wintergasten zoals Brilduikers, 
Grote Zaagbekken en Wilde Zwanen, het zijn voor de 
vogelaar, de krenten in de pap. De Wilde Zwaan is van alle 
wintergasten de meest iconische soort waar ieder jaar naar 
wordt uitgekeken. Deze mooie en ranke vogels zwemmen 
in kleine groepjes van enkele vogels of als familie in de 
plassen en kanalen van de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. 
Het is altijd mooi om Wilde Zwanen te observeren. Als je 
dichterbij komt, zwemmen ze graag van je af want ze 
willen niet opvliegen om energie te verspillen. Met hun 
lange rechte nekken en bijna geheel gele snavel zijn ze 
snel herkenbaar en het is een prachtig gezicht om te zien 
hoe ze statig door het water glijden. Ze blijven graag bij 
elkaar, zijn zeer alert, maar gaan alleen bij een forse 
verstoring op de vleugels. Afstand houden is het adagium 
bij het observeren van deze mooie vogels. Zeer bijzonder 
zijn de soms grote families die in de AWD verblijven. Zo 
was er in januari 2012 in het zuidelijke infiltratiegebied 

een familie met 6 juveniele vogels. In februari 2015 was er 
zelfs een gezin met 7 jonge vogels. Het seizoen daarop, 
december 2015 waren wij getuige van de komst van zo’n 
zelfde groot gezin dat vanuit laaghangende mist met veel 
spektakel hun landingsplaats zocht op een rustige geul in 
het infiltratiegebied. Ook in de recente winter van 2021 

konden verschillende kleinere families met jonge vogels 
herkend worden. De Wilde Zwanen houden zich vooral op 
in de niet toegankelijke infiltratiegebieden. Toch kan de 
wandelaar ze ook in andere geulen aantreffen en ook 
bijvoorbeeld langs het Schusterkanaal.  

Op initiatief van de tweede auteur worden sinds 2005/6 de 
watervogeltellingen in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen door vrijwilligers volgens de Sovon 
richtlijnen uitgevoerd. In het midden van de maanden 
september t/m april worden de vogels geteld. Onze 
vereniging (Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk) neemt deel aan deze 
tellingen. Willem Baalbergen, Jan Veefkind, Leo Schaap, 
George Hageman, Jaap Deelder verdelen zich in twee 
groepen voor het tellen in het Infiltratiegebied Zuid. Jan 
Jacobs telt de watervogels van het Oosterkanaal. De 
andere delen van de AWD worden door vrijwilligers van 
de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland geteld. Dat je 
voor het tellen op de fiets het duin in mag en in afgesloten 
gebied kan komen, is mooi meegenomen. De kwaliteit van 
de tellingen is goed want ze worden consequent 
uitgevoerd en slechts enkele tellingen in deelgebieden 
konden door diverse omstandigheden niet worden 
uitgevoerd. Het eerste seizoen 2005/06 is niet volledig 
geteld maar dit is voor de Wilde Zwaan van geringe 
betekenis. Daarnaast kwamen oude midwintertellingen ter 
beschikking die door Hans Vader vanaf 1985 waren 
verzameld en ontbrekende gegevens konden worden 
teruggevonden in de telverslagen van de Fitis, het 
verenigingsblad van de Vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland. 
De tellingen worden door individuele tellers in de centrale 
database van Sovon ingevoerd. De resultaten van de 
tellingen kunnen in grafieken worden gepresenteerd. Een 
mooi overzicht hiervan is Figuur 1 waarin per jaar het 
seizoenpatroon wordt weergegeven. De grafiek laat zien 
dat het aantal overwinterende Wilde Zwanen in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen afneemt en dat de 
zwanen korter in de AWD verblijven. Ze komen naar de 
AWD soms in november maar vaker in december en 
vertrekken al in februari of uiterlijk in maart weer naar het 
noorden.  

Figuur 1 Grafiek van wintertellingen van de Wilde Zwaan in de AWD, winters 2005/06 tot en met 2020/21 

Foto 1 Familie Wilde Zwanen met 7 jongen, februari 2015. 
 Foto: George Hageman 
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De dataset Wilde Zwanen maakt onderdeel uit van een 
grotere dataset waarin tellingen van alle winter 
watervogels van de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn 
opgenomen. De complete dataset wordt gebruikt om de 
ontwikkelingen vanaf 2006 t/m 2021 te onderzoeken en te 
beschrijven (Schaap en Ehrenburg in prep.) 

De Wilde Zwaan broedt vooral in de noordelijke regionen 
zoals Noorwegen, Zweden en Finland. In de winter 
trekken ze naar het zuiden en voor een klein deel naar 
Nederland, dat het meest zuidwestelijke 
overwinteringsgebied is. Het merendeel overwintert 
oostelijk van ons in noordoost Duitsland en aan de 
Oostzee. De in Nederland verblijvende populatie Wilde 
Zwanen wordt in de recent verschenen Vogelatlas van 
Nederland (Sovon Vogelonderzoek 2018) geschat op 2000 
tot 4800 exemplaren, afhankelijk van de strengheid van de 
winter. De meeste zwanen verblijven in het noorden van 
Nederland, vooral in Friesland en Groningen. De populatie 
groeit met 3% in het westen van Nederland en met 6% per 
jaar in het noorden (Hornman e.a. 2020). Dit als gevolg 
van de groeiende broedvogelpopulatie in met name de 
Scandinavische landen, Finland en Baltische staten. In de 
recent verschenen European Breeding Bird Atlas 2 (Keller 
e.a. 2020) wordt geschat dat het aantal broedparen dankzij 
betere bescherming sinds het jaar 2000 verdubbelde. De 
broedparen vestigen zich steeds verder zuidwaarts. In 
Rusland wordt nog op deze prachtige vogels gejaagd 
waardoor de verspreiding daar veel minder dicht is dan in 
de andere Noord-Europese landen. Ook in Nederland komt 

een enkel broedgeval voor, sinds 2005, jaarlijks in het 
Wapserveen in ZW Drenthe (van Dijk 2013). De 
zogenaamde flyway populatie van het Europese vasteland 
wordt geschat op 137.000 exemplaren waarvan dus maar 

een klein deel in Nederland verblijft. De IJslandse 
populatie wordt op 34.000 exemplaren geschat, zij 
overwinteren vooral in Groot-Brittannië en Ierland. 
Ter vergelijking, hoe anders is dit voor de Kleine Zwaan. 
Hun Europese populatie is veel kleiner, wordt geschat op 
20.000 exemplaren, ze broeden hoger in het noorden in de 
Russische arctische gebieden en in de winter verblijven ze 
vooral in Nederland. De flyway populatie neemt sterk af. 
In Nederland verblijven 7.600 tot 11.000 exemplaren. In 
de AWD worden ze echter zeer zelden gezien, soms in 
gezelschap van Wilde Zwanen. 
 

Chris van Deursen en André van Aken van de 
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland hebben zich 5 jaar, 

van het jaar 2000/01 t/m 2004/05, intensief beziggehouden 
met het tellen en bestuderen van de Wilde Zwanen in de 
AWD (Van Deursen en Van Aken 2006). Hun vraag was 
waarom zij vooral een voorkeur hebben om in de AWD te 
verblijven. Dit in tegenstelling tot de, in de tijd, meer 
verbrokkelde aanwezigheid in Meijendel, Berkheide en het 
Noord-Hollands Duinreservaat. Hoewel dit laatste niet 
wordt gekwantificeerd was langdurig verblijf in de AWD 
toen zeker nog het geval. De zwanen werden in de winters 
lang individueel en per familie gevolgd en er is vooral 
gekeken naar gedrag en het foerageren. Er wordt veel 
achtergrondinformatie gegeven en men komt tot de 
conclusie dat de rust in de infiltratiegebieden, het feit dat 
er geen honden worden toegelaten en dat er voldoende 
voedsel aanwezig is, de preferente aanwezigheid in de 
AWD verklaren. Recente gegevens die hier behandeld 
worden geven reden om te twijfelen of deze conclusie in 
de huidige tijd nog standhoudt. 

Was het dus jarenlang zo dat de Amsterdamse 
Waterleidingduinen een grote aantrekkingskracht 
uitoefende op de Wilde Zwanen, nu lijkt dit te veranderen. 
Jarenlang was de AWD de belangrijkste plek aan de kust 
waar zij verbleven. In het Noord-Hollands Duinreservaat, 
Meijendel en andere kustlocaties werden er veel minder 
waargenomen. In ‘Algemene en schaarse broedvogels van 
Nederland’ (Bijlsma e.a. 2001) staat een kaartje met de 
distributie van de Wilde Zwaan over de winters 1993/94 – 

Figuur 2 Distributie Wilde Zwaan in West Nederland 20-21 

Foto 2 Wilde Zwanen op het ijs, februari 2012. Foto: George 
Hageman 
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1997/98 waaruit blijkt dat aan de kust in de AWD 
verreweg de meeste exemplaren verbleven. Laat de relatief 
strenge winter 2020/21 nog zien dat de AWD een 
belangrijke verblijfplaats is, zie Figuur 2, andere jaren 
daarvoor laat het  Sovon portaal zien dat o.a. het Noord-
Hollands Duinreservaat aan belangrijkheid wint. 
Bovendien laat het watervogel rapport van Sovon van 
2019 (Hornman e.a.2019) zien dat de tienjarige trend van 
de Wilde Zwaan voor de AWD negatief is terwijl die voor 
het westen en noorden van Nederland positief is. 
In de AWD verblijven gemiddeld 35 Wilde Zwanen per 
jaar. Dit aantal is klein vergeleken met het nationale aantal 
van gemiddeld 2900 exemplaren. Voor west Nederland is 

dit van belang in vergelijking met andere locaties aan de 
kust en het westen van Nederland. Zie hiertoe Figuur 2. De 
afnemende trend is goed te zien in bijgaande grafiek van 
Figuur 3 met het maximum aantal getelde zwanen per 
winterseizoen. Duidelijk is te zien dat de pieken correleren 
maar dat de twee trends zich anders ontwikkelen, landelijk 
positief maar voor de AWD duidelijk negatief. 
De Wilde Zwanen in de AWD zijn op hun rust gesteld. Dat 
is aannemelijk want hun broedgebieden zijn meestal heel 
afgelegen. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat meer 
dan 80% in de infiltratiegebieden wordt geteld. Daar is het 
rustig en lopen zij de minste kans om te worden gestoord. 
De vraag is natuurlijk of er ook voldoende voedsel 
aanwezig is. Die vraag wordt gesteund door het feit dat 
van alle andere watervogels, minder dan 30% in diezelfde 
infiltratiegebieden te vinden zijn (Schaap en Ehrenburg in 
prep.) 
 

Traditiegetrouw worden midden in januari de 
midwintertellingen gehouden, een telling die al veel langer 
wordt gedaan om de watervogelstand in Nederland, en 
AWD, in kaart te brengen. Een aantal van deze tellingen 
kon worden teruggevonden in een Excel spreadsheet en in 
telverslagen van de Fitis waardoor een historische 
vergelijking vanaf 1985 mogelijk werd met de januari 
tellingen vanaf 2006. 
Bijgaande grafiek laat het aantal Wilde Zwanen zien per 
midwintertelling. Het patroon is nogal grillig maar de 
trend van een afname is ook duidelijk. Ondanks het grillige 

patroon springt 1987 er overduidelijk uit. Het is de derde 
strenge winter op een rij (Elfstedentochten van 1985 en 

1986), de telperiode in 1987 viel in een strenge 
vriesperiode, met guur weer en veel ijs. Lag er elders in 
het land veel sneeuw, toen niet in het westen. Het extreme 
aantal watervogels in het westen van het land waaronder 
Wilde Zwanen is daardoor te verklaren (van Vliet 1987). 
De pieken in de grafiek van Figuur 4, 1987, 2003 en 2006 
vallen samen met koude januari maanden. 
Midwintertellingen correleren dus goed met de strengheid 
van de winter die uitgedrukt kan worden in een getal. Als 
het getal van Hellmann (de Bilt) wordt gebruikt dan 
correleert het eerste deel van de grafiek voor 47% met dit 
getal en het tweede deel vanaf 2006 voor 31%. Met andere 
woorden, strenge winters brengen meer Wilde Zwanen 
naar de AWD maar het effect wordt minder. Als reden van 
de correlatie wordt gegeven dat de wateren van de AWD 
in de winter minder snel dichtvriezen omdat het water in 
beweging blijft. Ook in de laatste winter 2020/21 was dit 
het geval zij het veel minder extreem dan in 1987 en niet 
in januari maar in februari. Terwijl zowel de Kagerplassen 
als de Nieuwkoopse plassen dichtgevroren waren en er 
volop geschaatst kon worden, bleven de plassen in de 
AWD voor het grootste gedeelte open. 

Uit de tellingen in het westen en noorden van Nederland 
blijkt dat het aantal overwinterende Wilde Zwanen 
trendmatig toeneemt. In de directe omgeving, bijvoorbeeld 
het Noord-Hollands Natuurreservaat nemen de 
waarnemingen toe. De vraag is, waarom neemt het aantal 
in de AWD dan af? Waarom is de geliefde verblijfsplaats 
minder favoriet geworden? Daar zijn geen directe 
antwoorden op te vinden maar er zijn wel overwegingen te 
maken.  
Zachtere winters hebben invloed op influx van Wilde 
Zwanen in Nederland en daarvan afgeleid op het aantal in 
de AWD. Zo is in Figuur 3 te zien dat de pieken in de 
AWD die van Nederland goed volgen. De trend in de 
AWD neemt echter af terwijl die van Nederland toeneemt. 
Het gaat dus niet om een effect van de mildere winters 
alleen. 
De voedselsituatie zou een oorzaak kunnen zijn. Wilde 
Zwanen leven van onderwaterplanten en grazen ook op 
graslanden en oogstresten. Voedselvluchten in de directe 

Figuur 3 Grafiek van het maximum aantal getelde Wilde Zwanen 
per winter in de AWD en landelijk. 

Figuur 4 Grafiek van januari tellingen Wilde Zwanen in de AWD 
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omgeving van de kust worden echter niet waargenomen. In 
de AWD moeten zij het doen met wat onder water groeit 
en leeft. De vraag is of de behoefte van de zwanen om de 
rustige plassen van de infiltratiegebieden op te zoeken ook 
voldoende voedsel oplevert. De infiltratiegebieden achter 
het Schuster- en Barnaartkanaal staan bepaald niet bekend 
om het grote aantal foeragerende watervogels. Hoewel zij 
door hun langere hals beter in staat zijn om wortels te 
bereiken lijkt het er niet op dat infiltratiegebieden rijk aan 
voedsel zijn. Meer dan 70% van de andere foeragerende 
vogels zijn namelijk te vinden buiten deze plassen. Vanaf 
de start van de voorzuivering in 1974 is het water steeds 
schoner geworden en daardoor voedselarmer. De laatste 15 
jaar lijkt dit stabiel omdat het totaal aantal watervogels in 
de AWD vrijwel constant blijft (Schaap en Ehrenburg in 
prep.) De Wilde Zwanen zouden misschien ook buiten de 
infiltratiegebieden willen foerageren maar worden daar 
gauwer gestoord door recreanten. 
De toegenomen recreatiedrukte zou een andere reden voor 
de afname kunnen zijn. De recreatiedruk is gedurende de 
laatste 15 jaar ongetwijfeld toegenomen en daarmee de 
verstorende effecten van bezoekers. Dat geldt met name 
voor het Schusterkanaal waar zwanen graag verblijven. De 
oostelijke kant is openbaar en wordt door recreanten (en 
fotografen!)  frequenter gebruikt. Ook worden er meer 
wandelaars in gesloten gebied aangetroffen. Of is het 
drukker geworden door werkzaamheden? Dat er geen 
honden in de AWD worden toegelaten werkt ongetwijfeld 
positief op het verblijf van Wilde Zwanen.  
Zachte winters brengen minder Wilde Zwanen naar 
Nederland en daarmee naar de AWD. Daarmee is niet de 
gehele negatieve trend verklaard. Toegenomen 
recreatiedruk in combinatie met voedselschaarste zouden 
mede kunnen verklaren dat het aantal terugloopt en de 
verblijfsduur korter wordt.  

Dit artikel kon niet tot stand komen zonder de vrijwillige 
medewerking van de vele tellers van de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland en de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming Noordwijk. Een woord van dank is ook 
zijn plaats voor Sovon Nederland die een database van 
telgegevens ter beschikking stelde en Waternet die toegang 

verschafte tot de maandelijkse telgegevens van het Sovon 
invoerportaal waardoor validatie en aanvulling met recente 
tellingen mogelijk werd. 
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Foto 3. Vlucht van een paartje Wilde Zwanen. Foto: Leo Schaap 
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Willem Baalbergen                                                                                                                                                                         
 

 
 
In de serie over oude leuke natuurboekjes hoort 
“DEZE MOOIE WERELD” zeker thuis. De 
schrijver, Jan Joost ter Pelkwijk, schreef het boekje 
en maakte er mooie tekeningen bij.  
Helaas sneuvelde hij op de leeftijd van ruim dertig 
jaar bij de Slag in de Javazee. Hij was ongetwijfeld 
een belangrijke natuurbeschrijver geworden. Kenners 
vergelijken hem wel eens met Nico Tinbergen, die 
een voorwoord in het boekje schreef.  
Het boekje is in 1948 door zijn vrienden aan de hand 
van zijn nagelaten 
werk samengesteld en 
beschrijft zijn 
natuurbelevenissen in 
binnen- en buitenland. 
Het is verluchtend met 
tal van tekeningen van 
zijn hand. In een van 
de hoofdstukken, onder 
de naam “DE 
ZWEMMENDE 
KOP”, beschrijft hij de 
vondst van een dode 
Maanvis op het strand 

bij de Wassenaarse Slag. Met behulp van een 
schelpenvisser werd de maanvis naar Katwijk 
gebracht en kwam uiteindelijk in het Natuurhistorisch 
Museum in Leiden terecht. Bij dit stukje een leuke 
tekening van zijn hand, de enorme vis op de 
schelpenkar. Deze belevenis doet me denken aan de 
levende Maanvis die we tijdens een excursie in 
Zeeland in ondiep water ontdekten. Met veel moeite 
werd het beest op een deken naar dieper water 
gebracht en daar losgelaten. Helaas had onze 
reddingsoperatie niet het gewenste succes.  
Van een kennis uit Zeeland hoorde ik later dat het 
beest in Zeeland dood was gevonden.  
Terug naar Pelkwijk. In het vroege voorjaar van 1940 
maakte hij nog een reis naar Amerika om bevers te 
bestuderen, waarbij hij uiteraard ook naar vogels 
keek. In zijn boekje wordt ook aan deze reis aandacht 
besteed.  
Als laatste in zijn boekje nog een brief over de vogels 
uit Indië. Zijn verhaaltjes illustreerde hij met tal van 
tekeningen met achter in het boekje een aantal 
karikaturen. Met name de vogelfotograaf wordt 
daarbij op de hak genomen. Pelk (voor zijn vrienden) 
was maar een kort leven beschoren.  
Hij schreef zelf eens: `Wat er ook gebeurt ik ben blij 
dat ik de mogelijkheid heb gehad zoveel van deze 
mooie wereld te zien. `          
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Kun jij ook zo genieten van de natuur en zou je andere mensen dat ook willen laten ervaren?   
Vind je het leuk om meer te weten over de natuur en alles wat daar mee samenhangt en wil je dat overbrengen 
op anderen?  
Dan is de natuurgidsenopleiding van IVN Leidse regio misschien iets voor jou!  

  
IVN Leidse regio start op 10 januari 2022 met de opleiding 
tot natuurgids.  
  
IVN Natuureducatie bestaat al 60 jaar. Het doel van IVN 
Natuureducatie is mensen te betrekken bij natuur, milieu en 
landschap. IVN Leidse regio is actief in het gebied tussen   
Wassenaar, Zoeterwoude, Hillegom en de kust, zoals 
bijvoorbeeld Berkheide, Poelgeest, Cronestyn en de duinen 
bij Katwijk en Noordwijk.   
Dit zijn gebieden met veel afwisseling in bodem, flora en 
fauna.  
  

De activiteiten die IVN organiseert, worden uitgevoerd door gediplomeerde IVN-natuurgidsen.  
  

De opleiding is bedoeld voor de enthousiaste natuurliefhebber met enige natuurkennis die graag meer van de 
natuur wil weten en deze kennis en ervaring als actief lid aan anderen wil overdragen.  
Je bent (of wordt) lid van IVN en je bent ouder dan 18 jaar. Je bent woonachtig in de Leidse regio.   
Als je de opleiding met goed gevolg afsluit, ontvang je het diploma en ben je landelijk erkend IVN-natuurgids.  
Je gaat de verplichting aan dat je je daarna als natuurgids actief inzet als vrijwilliger bij IVN Leidse regio en 
meewerkt met activiteiten op het gebied van natuureducatie en duurzaamheid.  
Denk aan het organiseren en begeleiden van natuurwandelingen, fietstochten en natuuractiviteiten voor jong en 
oud of misschien je kennis en kunde inzetten voor lokale natuur- en milieuproblematiek.  
  

Je leert over de natuur én hoe je anderen enthousiast kunt maken en laten leren over de natuur. Doordat je als 
deelnemer intensief en langdurig met de natuur bezig bent, sluit je de natuur in je hart. En iets waarvan je houdt, 
daar wil je je ook voor inzetten en anderen erover vertellen.  
 

De opleiding kost totaal € 375,- (excl. verplicht lidmaatschap, 
persoonlijke uitgaven, facultatief 2e weekend (€100,-) en 
vervoerskosten).   
Daarvoor krijg je een lesmap, veel digitaal materiaal, ca 60 
inspirerende bijeenkomsten, twee praktijkweekenden, leuke 
studiegenoten en gelijkgestemde geesten.   
Bij voortijdige beëindiging is terugbetaling niet mogelijk.  
  

De opleiding wordt georganiseerd door actieve en ervaren 
natuurgidsen van de afdeling. De wijze van lesgeven is zeer 
gevarieerd evenals de onderwerpen. 
De lessen worden gegeven op maandagavond in het Wellantcollege, Oegstgeest en op zaterdagochtend in een 
van de natuurgebieden in de Leidse regio. De lessen zijn ongeveer om de week en zo min mogelijk in de 
schoolvakanties. Op 10,11 en 12 juni 2022 is het 1e opleidings-weekend (deelname is verplicht). In juli 2023 
sluiten we af met een landelijk erkend diploma.   Het lesprogramma krijg je na je definitieve aanmelding.  
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Je gaat zelf presentaties en excursies voorbereiden en 
geven (de 5 en 10 minuten praatjes); een gebied 
bestuderen (het adoptieterrein); een aantal opdrachten 
maken en van alles onderzoeken, leren en bestuderen.  
Naast de bijeenkomsten zul je dus nog extra tijd in de 
opleiding moeten steken. Afhankelijk van je voorkennis en 
ervaring moet je rekenen op twee dagdelen per week 
inclusief de bijeenkomsten.  
We verwachten dat je 85% van de bijeenkomsten 
aanwezig bent.  
  
Op 11 oktober 2021 is er een informatieavond in het 
Wellantcollege in Oegstgeest.  
Een intakegesprek is onderdeel van de toelating tot de 
opleiding.   
In november 2021 ontvang je bericht of je kunt deelnemen.   
Er is plaats voor 30 deelnemers, bij overtekening leggen we een wachtlijst aan.  
  

Deze opleiding vraagt gedurende anderhalf jaar veel 
tijd en inzet, wat vooraf vaak te licht wordt 
ingeschat. Daar staat tegenover dat het enthousiasme 
onder de deelnemers erg groot is en dat velen van 
hen nu daadwerkelijk al jaren praktiserende 
natuurgidsen zijn.  
Wie de opleiding gevolgd heeft, kijkt voortaan met 
andere ogen naar de natuur.   
  

 
https://www.ivn.nl/natuuracademie/natuurgidsenopleiding  
  
Heb je interesse of vragen?  
Stuur dan een mail naar NGOLeidseregio@gmail.com met je naam, adres en telefoonnummer.  
  
Alles onder voorbehoud van overheidsmaatregelen.  
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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. 

 
Er blijven nieuwe soorten toegevoegd worden aan de Noordwijkse lijst. Nog geen paar honderd meter van de plek waar 
vorig jaar een Westelijke Orpheusgrasmus werd ontdekt, dook nu als nieuwe soort een Provençaalse Grasmus op. Joël 
Haasnoot ontdekte de vogel in de vroege ochtend van 19 maart tijdens een broedvogelmonitoring (BMP) ronde in de 
zeereep van de Coepelduynen. Casper Zuyderduyn was in de buurt was en was op tijd ter plekke om als tweede waarnemer 
de waarneming te bevestigen en foto’s te maken. Daarna verdween de vogel uit zicht in de dichte struiken. Aan het eind van 
de ochtend wist Gijsbert Twigt na lang zoeken als laatste de vogel in het vizier te krijgen. De vogel liet ook een aantal keer 
zijn zang horen. Een bijzondere overeenkomst met de eerdere Orpheusgrasmus is dat dit naaste familielid ook niet ver bij 
Nederland vandaan broedt, maar toch uiterst zelden naar ons land afdwaalt. De dichtstbijzijnde broedgebieden ten zuiden 
van ons liggen al in Normandië en Zuid-Engeland. Hij komt tegenwoordig ook voor in de duinen van de Engelse oostkust, 
direct aan de overkant! Toch is dit pas de 15e keer dat de soort in Nederland opduikt en pas de 4e keer in het voorjaar. 
Provençaalse Grasmussen blijven het hele jaar in hun broedgebied en verspreiden zich maar over korte afstanden. Dat de 
vogel in de zeereep van de Coepelduynen zich lastig liet zien was geen verrassing. Hij komt voor in open duin- en 
heidelandschap, waar hij zich ophoudt in dichte, lage struikjes. De lage, door de zeewind afgeschoren ligusterstruwelen in 
de zeereep lijken daar wel op. Dat was ook precies waar de vogel rondscharrelde en zich verborgen hield. 
De Provençaalse Grasmus is één van de soorten die vaak wordt genoemd in verband met klimaatverandering. Als gevolg 
daarvan is bij een groot aantal soorten een langzame verschuiving van het verspreidingsgebied naar het noorden te zien. Dat 
is onderzocht met modellen waarmee de te verwachten veranderingen zijn geprojecteerd naar de toekomst. Daarin zie je 
inderdaad dat Nederland wel eens tot het toekomstig broedgebied van de Provençaalse Grasmus kan behoren. Wellicht was 

de vogel in de Coepelduynen 
daarvan een voorbode. Maar 
de medaille heeft voor de 
Provençaalse Grasmus twee 
zijden. Aan de noordgrens 
van zijn areaal, in Engeland 
is hij zich naar het noorden 
aan het uitbreiden. 
Tegelijkertijd zijn er van de 
zuidgrens van zijn gebied, in 
Spanje en Italië, signalen van 
afname. In de nieuwe 
Europese vogelatlas is dat 
opschuiven goed te zien. Ten 
opzichte van de eerdere atlas 
van 1997 zijn er gebieden aan 
de noordrand bij gekomen en 
aan de zuidkant verdwenen. 
Om mee te kunnen bewegen 
is het dus belangrijk, dat aan 
de noordkant er voldoende 
nieuwe geschikte gebieden 
beschikbaar komen. 
Arctische soorten kunnen 

bijvoorbeeld op een gegeven moment tegen grenzen aan lopen, als ze niet verder noordelijk kunnen. Ook voor 
bergbewoners geldt dat: ze kunnen niet verder mee schuiven naar koelere gebieden dan de top van de berg. 
Klimaatverandering kan zo het overleven van populaties vogels in gevaar brengen. Maar ook de Provençaalse Grasmus is 
ondanks de uitbreidingsmogelijkheden in het noorden niet zonder meer veilig. Koude winters kunnen de populatie weer 
sterk decimeren. Ook extremen zijn onderdeel van het beeld van klimaatverandering. Een serie van warme zomers en zachte 
winters kan deze grasmus de wind in de rug geven. Maar als daar af en toe een koude uitschieter tussen zit dan stokt de 
opmars naar het noorden alsnog. Ook moeten er geschikte gebieden zijn, want zonder een ruggengraat van goed beschermde 
natuurgebieden is hier voor veel soorten uit het zuiden geen toekomst. De Provençaalse Grasmus lijkt hoe dan ook een soort 
om komende jaren op te gaan letten. Welllicht gaat deze klimaatvluchteling in onze duinen ooit een mooie toekomst 
tegemoet. 
 

Atlantische Provençaalse Grasmus -19 maart 2021 Coepelduyn C2 © Gijsbert Twigt 
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Tot begin februari hadden we 
weer een bijzonder zachte 
winter, iets wat we de laatste 
jaren niet anders gewend zijn. 
Een aantal zomergasten 
probeerden weer te 
overwinteren. Sinds de 
waarnemingen worden 
bijgehouden in het 
waarnemingenarchief (sinds 
1967) is er een aantal soorten, 
die af en toe een 
overwinteringspoging wagen. 
De Tjiftjaf is wellicht de 
bekendste overwinteraar. In 19 
van de 55 jaar sinds 1967 
waren er waarnemingen in 
januari. Sinds 2014 is dat 
jaarlijks het geval. Dat kan 
komen door de recentere 
zachte winters, maar het sterk 
groeiende aantal actieve 
waarnemers speelt natuurlijk 
ook een rol. Het aantal 
kilometerhokken met één of 
meer Tjiftjaffen in de maand 
januari schommelt sinds 2014 
tussen 1 en 9. Het jaar 2021 was wat dat betreft met 3 kilometerhokken niet uitzonderlijk. Hetzelfde geldt voor de twee 
meest schaarse overwinteraars: de Zwartkop (15 winters sinds 1967) de Zwarte Roodstaart (9 winters sinds 1967). Beiden 
overwinterden dit jaar, maar de waarnemingen daarvòòr dateren alweer van 2016. Ondanks meer oplettende ogen van 
vogelaars blijft voor deze twee soorten het overwinteren toch incidenteel. De zachtere winters lijken daar geen effect op te 
hebben. Anders ligt het voor de Roodborsttapuit, aanwezig in 17 winters sinds 1967 en sinds 2014 jaarlijks. De soort neemt 
sinds 2014 toe. Dit jaar overwinterden er op meer plekken dan ooit één of twee vogels, in totaal in 10 kilometerhokken 
(figuur 1). Met name in de AWD waren ze wijd verspreid. In de figuur is ook te zien hoe al vanaf 2006 het aantal 
overwinteraars begon te groeien, maar toen weer terug geworpen werd door een serie van wat koudere winters tussen 2010 
en 2013. De Witte Kwikstaart is wellicht een minder bekende overwinteraar, maar is net als de Tjiftaf in 19 van de 5 
januarimaanden sinds 1967 gezien. De eerste januariwaarneming voor ons werkgebied stamt uit 1990 en sinds 2012 worden 
ze elk jaar gezien in die maand. Witte Kwikstaarten vormen in de winter vaak groepen. Zo betrof de eerste 
januariwaarneming van 1990 en groep van 8 vogels. Dit jaar zwierf voor het tweede jaar op rij een grote groep Witte 
Kwikstaarten rond in de Zwetterpolder en omgeving. Vorig jaar telde de groep tot 45 vogels, dit jaar 30. De groep was 
weliswaar kleiner, maar de vogels zaten dit jaar wijder verspreid. Er waren waarnemingen vanuit 15 kilometerhokken, met 
het zwaartepunt rond de Zwetterpolder. In figuur 1 is te zien hoe de Witte Kwikstaart net als de Roodborsttapuit sinds 2014 
toeneemt, met vooral de laatste twee winters als uitschieter. Ook de terugval van 2010-2013 is te zien. In de bende van vijf 
(Tjiftjaf, Zwartkop, Zwarte Roodstaart, Roodborsttapuit en Witte Kwikstaart) lijkt er zich een tweedeling af te tekenen. 
Voor Tjiftjaf, Zwartkop en Zwarte Roodstaart lijken de zachte winters niet veel te veranderen. De aantallen nemen niet toe 
(Tjiftjaf) of het overwinteren blijft incidenteel (Zwartkop en Zwarte Roodstaart). Roodborsttapuit en Witte Kwikstaart lijken 

juist op weg om veel vaker de 
winter over te blijven. Als vogels 
van open terrein bieden de zachtere 
winters hen blijkbaar meer kansen 
dan de soorten die meer aan dorp en 
bos gebonden zijn. 
 
 
Figuur 1 Aantal km hokken met 
overwinterende Roodborstapuiten en 
Witte Kwikstaarten in het Noordwijkse 
waarnemingsgebied (maand 
januari1990-2021). 
 
 

Roodborsttapuit - ( ) 6 januari 2021 Noordwijk - Coepelduynen - Guytendel © René van Rossum 



 

  De Strandloper 53e jaargang nummer 2, juni 2021  25

Tegen het eind van wat de zoveelste zachte 
winter leek te worden, viel in de tweede 
week van februari alsnog de winter in. Met 
sneeuw en snel dalende temperaturen kwam 
er snelle uittocht van vogels op gang. Met 
een sneeuwstorm van noordoost 7 in de rug 
ontvluchtten lijsters, Spreeuwen, Kieviten, 
Wulpen, Smienten en ganzen ons land. Ook 
de eerste vroeg gearriveerde Grutto’s 
moesten weer halsoverkop terug. Op 
radarbeelden was te zien hoe massaal dat 
gebeurde. Ze hoefden niet ver want de 
sneeuwgrens lag al in Noord-Frankrijk. Na 
de eerste massale vlucht op 7 februari bleef 
de koudetrek in de volgende dagen beperkt. 
Pas vanaf 12 februari kwam er meer 
beweging op gang. Die dag passeerden er 33 
Nonnetjes langs de zeetrekhut en de 
volgende dag 18 (JD HV). Dat was een teken 
dat grote oppervlaktewateren in het noorden 
van het land aan het dichtvriezen waren. 

Maar een massale uittocht van eenden kwam niet op gang. Wel passeerden er 
in totaal 4 Blauwe Kiekendieven deze dagen en verbleven er in de AWD, het 
Vinkeveld en de bollenvelden minimaal 3. Inmiddels waren alle kleinere sloten 
al snel na de koudeinval dichtgevroren. Dat was slecht nieuws voor de IJsvogel 
die nog aan het herstellen was van de late koudeperiode in maart 2018. Net als 
in 2018 lijkt de klap weer groot. Na de vorstperiode was er het hele kwartaal 
geen enkele waarneming meer van een IJsvogel in ons waarnemingsgebied. 
Dat is ook te zien in de Liveatlas trend op de Sovon website. Landelijk viel het 
aantal waarnemingen in februari abrupt terug met 80% ten opzichte van het 
gemiddelde van de vorige twee jaar. Vier van de vijf IJsvogels hebben de kou 
dus niet overleefd.  Ook de Grote Gele Kwikstaart is gevoelig voor kou. Ook 
voor deze soort heeft de vorstperiode er ingehakt, maar toch bleken ze met het 

oplopen van de temperaturen 
nog her en der aanwezig. Net 
als in eerdere vorstperiodes 
doken overal Houtsnippen 
op. Deze hadden de wijk 
genomen naar de relatief 
mildere omstandigheden van 
de kust. Op 9 februari telde 
Hein Verkader er 64 op 
Offem. Bokjes verbleven in 
de kwelslootjes aan de 
binnenduinrand en kregen dit 
keer gezelschap van Grote 
Zilverreigers. Deze lieten 
zich in deze voor hen 
ongewone omstandigheden 
tot dichtbij benaderen, zoals 
de vogel die zich ophield in 
de slootjes van Willem v.d. 
Bergh (GB). In de avimap 
gegevens is een korte dip te 
zien van de aanwezigheid 
van Grote Zilverreigers.  
 

Grote Gele Kwikstaart – 7 februari 2021 Katwijk aan Zee - Rijnsoever  
© Joas de vreugd 

Houtsnip – 14 februari 2021 Noordwijk - De Klei   
© Joas de vreugd 

Grote Zilverreiger – 14 februari 2021 Noordwijk - Willem v.d. Bergh (Stichting) 
 © Gijsbert van der Bent 
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Bosuil uilskuiken – 27 februari 2021 Noordwijk - Willem v.d. Bergh (Stichting) 
 © Gijsbert van der Bent 

 
Mogelijk hebben ze de kou even ontvlucht richting het zuiden, om snel weer te keren na het invallen van de dooi. Als het 
gaat om echte winterharde soorten dan staat de Bosuil met stip bovenaan. Vlak na de vorstperiode, op 27 februari, vlogen op 
Willem v.d. Bergh drie jonge uilskuikens uit (GB). Het paar Bosuilen moet al half december zijn begonnen met broeden. De 
korte maar krachtige vorstperiode heeft deze bikkels volledig onaangedaan gelaten. 
 

In de nieuwe Europese broedvogelatlas laat de Cetti’s Zanger hetzelfde patroon zien als de Provençaalse Grasmus. Onder 
invloed van het opwarmen van het klimaat schuift de verspreiding naar het noorden. Net als de Provençaalse Grasmus is de 
Cetti’s Zanger gevoelig voor koudeperiodes.  
De eerste poging tot vestiging in de jaren zeventig liep dood op de koude winter van 1978/79. Rond 2005 startte een nieuwe 
opmars. Daarna zijn er nog wat koude winterperiodes geweest. Terwijl die korte felle koudeperiodes voor de IJsvogel fataal 
kunnen zijn, slaat de Cetti’s Zanger zich tegenwoordig goed door de winter heen. Met hun kruip- en sluipgedrag maken ze 
goed gebruik van de beschutting van dichte oevervegetaties, zelfs bij sneeuw. De opmars lijkt daarmee niet de stuiten. 
Vooral in het westen van het land duikt hij op allerlei plekken op. In 2019 werd de landelijke populatie geschat op 3000-
3500 broedparen. In ons werkgebied was de eerste aanwijzing voor vestiging een zingende vogel op 5 mei 2020 in de AWD 
bij De Zilk (EV). Voorafgaand aan een vestiging overwintert de soort vaak op de nieuwe locatie. De zang laat hij ook 
midden in de winter horen.  
Afgelopen winter overwinterde er voor het eerst een Cetti’s Zanger in ons werkgebied, bij het Oosterduinse Meer (MW). Op 
10 november dook hij voor het eerst op. De laatste waarneming was van 16 januari (CZ). Na de koudeperiode van februari 
zijn er geen waarnemingen meer. Het lijkt er dus op, dat de kou deze pionier toch de das heeft om gedaan. De algehele 
opmars in Nederland lijkt, met hooguit een kleine rimpeling, onverminderd door te gaan. Het is waarschijnlijk een kwestie 
van tijd voordat we de Cetti’s Zanger ook als Noordwijkse broedvogel kunnen ontvangen. 
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De door Nika van den Meiracker en Hugo Langezaal ontdekte Humes Bladkoning was nog t/m 3 januari in de Guytendel 
aanwezig (BS ea). Ook de Bruine Boszanger aan de overzijde van de Leidse Vaart bij Piet Gijs bleef hangen en zat hier 
nog t/m 22 januari (PS ea). Op 1 januari zat er een Koereiger in het Langeveld (SP CZ). Op 8 januari verbleef er een Kleine 
Zilverreiger in de Hogeveense Polder (PS). Op veel plekken zaten overwinterende Waterrallen, zoals langs de Leidse 
Vaart, in De Klei, bij het Oosterduinse Meer en het Zwarte Pad bij Katwijk (CZ ea). In het plasje in De Klei verbleef de hele 
maand een Witgat en op 24 januari zaten er twee. (HV). In de Hogeveense Polder waren 6 Fazanten aanwezig (PV JVr). 
Twee Ooievaars, vermoedelijk het paar van de Bronsgeest, overwinterende in Polder Hoogeweg (JV ea). In de zuidelijke 
AWD joeg op 6 en 18 januari een Blauwe Kiekendief (JW CB). Een Smelleken was op 29 januari aan het jagen in de 
Zwetterpolder (PS). De Slechtvalken van de toren van Leeuwenhorst hingen op 31 januari weer rond en zaten samen met 
een derde vogel in de Noordzijderpolder (PS). Op de zendmast in de Hoornes Katwijk verbleef de hele maand een 
Slechtvalk (AM ea). Bijzonder was de vondst van een dode Noordse Pijlstormvogel op het strand van de Coepelduynen op 
15 januari (AM). Een ochtend met tientallen Jan-van-Genten is tegenwoordig in de winter geen uitzondering meer, maar 
de 73 die op 4 januari langsvlogen vestigden wel een nieuw uurrecord voor de maand, sinds de start van de tellingen sinds 
1972 (JD). De genten maakten deel uit van de grote concentraties viseters in zee. Op 11 januari zaten er 1200 Futen bij de 
Uitwatering van Katwijk (GT) Op 16 januari vlogen 1094 Roodkeelduikers langs de zeetrekhut (JD HL). Alk/Zeekoeten 
piekten op 20 januari met 1958 vogels, gevolgd door de Drieteenmeeuwen met 836 vogels op 21 januari (JD). Deze 
concentraties trokken ook een Grote Jager (10 januari JD) en een Middelste Jager aan (10 januari JD). Op 22 januari 
vlogen 26 Grote Zee-eenden langs (JD HV). Op 24 januari vloog een IJseend over zee langs het noordstrand in een groep 
Zwarte Zee-eenden (CZ). Op 29 januari passeerde een Parelduiker langs de zeetrekhut (JD) en op 31 janauri een 
Zwartkopmeeuw (JD PS). Bij de Binnenwatering van Katwijk zat op 25 januari een adulte en op 29 januari een Grote 
Aalscholver (GT ea). Overwinterende Ringmussen lieten zich zien in het Duinpark (2 op 1 januari), Boerenburg (3 op 25 
januari) en in Noordwijkerhout (2 op 31 januari). In het Middengebied overwinterde een groepje Geelgorzen met tot 6 
vogels op 2 januari (CZ). Een rondzwervende Raaf zat op 2 januari in Oud-Leeuwenhorst (GG) en vloog op 30 januari over 
Willem v.d. Bergh (WB). 
 
 

januari 
Vanwege het vuurwerkverbod met oudjaar startte het jaar dit keer niet met dichte mist. Wel draaide in de eerste week de 
wind naar noord, wat alsnog grijze, mistige dagen bracht. Rond de 10e kwamen we in een overwegend westelijke 
stroming terecht, met vaak harde wind uit richtingen van zuidwest tot noordwest. In de laatste twee dagen draaide het 
weer naar het oosten en daalde de temperatuur voor het eerst in deze winter ’s nachts beneden het vriespunt. 

Koereiger – 1 januari 2021  Noordwijk - Noordzijderpolder - grasland Sancta Maria © Sven Pekel 
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Op 1 en 6 februari zat de tweedejaars Grote Aalscholver weer bij de Binnenwatering Katwijk (BB BS). Langs de 
zeetrekpost vlogen op 3 februari 144 Jan-van-Genten, waarmee ook voor deze maand het uurrecord werd verbroken (JD). 
Met het invallen van de vorst verdwenen de Jan-van-Genten en pas op 25 februari waren er voor het eerst weer enkele. Op 4 
februari trokken Kleine Rietganzen massaal naar het noorden met o.a 2000 over Nieuw-Leeuwenhorst (HV). Dezelfde dag 
zong de eerste Grote Lijster in de AWD en was een Zwarte Ruiter aanwezig bij het Pindabergje (JW). Vanaf 5 februari 
begonnen de Kleine Mantelmeeuwen terug te keren, met op 6 februari al 42 vogels bij de Binnenwatering Katwijk 
(AM).Tijdens de vorstperiode verzamelden zich veel zaadeters op een perceel met graan in het Vinkeveld. Van 10 tot 13 
februari was er een Dwerggors aanwezig (BS ea). Op het perceel verbleven ook 7 Geelgorzen, 120 Rietgorzen, 130 
Vinken, 2 Kepen, 12 Kneuen,, 180 Veldleeuweriken, 18 Boomleeuweriken en 38 Holenduiven (BS ea). Een tweede 
overwinterende groep Geelgorzen zat op 11 februari in het Langeveld (FV). Op 13 februari vloog er een Zeearend over het 
zowel door vogels als vogelaars drukbezochte perceel in het Vinkeveld (WR ea). Dezelfde dag vloog een Rode Wouw over 
Noordwijk aan Zee naar zuid (JD). De vorst bracht Blauwe Kiekendieven in beweging. Vanaf 12 februari waren er ca. 4 in 
ons werkgebied 
aanwezig en 
trokken er 5 over 
(JD ea). Op 14 en 
15 februari was er 
een Blauwe 
Kiekendief aan 
het jagen in het 
Vinkeveld (PS 
BS). Ook 
Roerdompen 
waren op drift. Op 
12 februari was er 
één aanwezig bij 
het Oosterduinse 
Meer en vloog er 
één over (RJ). Op 
21 februari was er 
één aanwezig in 
De Klei, op 25 
februari vloog er 
één over de 
Binnenwatering 
(PS) en op de 27e 
zat er één bij de 
vijver van Nieuw-
Leeuwenhorst 
(HV). Op 14 
februari zaten er 20 
Tafeleenden en 830 Krakeenden in een wak van de Maandagse Wetering bij Polder Hoogeweg (JF JD). Op 26 februari 
was een Smelleken aanwezig in de Hogeveense Polder (JB). Een rondzwervende Raaf werd niet alleen gezien in de AWD 
maar bereikte ook de Coepelduynen op 21 en 25 februari (JHa CZ). Met het lenteweer na de vorstperiode arriveerde al op 
19 februari de eerste Kleine Plevier in De Klei (CZ). Dit is de eerste februariwaarneming voor Noordwijk en bijna twee 
weken vroeger dan de vroegste waarneming tot nu toe op 4 maart 2009. Vanaf 22 februari was er doortrek van 
Rouwkwikstaarten met o.a. 2 in het Vinkeveld op 25 februari (BS). De eerste Tjiftjaf zong op 21 februari bij het Zwarte 
Pad Katwijk (AM MD). Op 24 februari vloog de eerste Grutto over de Noordduinen (CZ). Op 28 februari was er een 
Zwarte Roodstaart aanwezig in Noordwijk aan Zee, waarschijnlijk een overwinteraar (MP). 
Het voorjaarsachtige weer in de derde week van de maand wekte al vroeg de eerste overwinterende vlinders. Op 19 februari 
vloog het eerste Klein Koolwitje (AM) en op 20 februari de eerste Citroenvlinder in de Coepelduynen (BS). Op 21 
februari verscheen de eerste Dagpauwoog in Noordwijk-Binnen (RM) en vloog er een Gehakkelde Aurelia in de AWD 
(JW) en langs de Kraaierslaan (JB). De eerste Kleine Vos verscheen op 26 februari in de Elsgeesterpolder (MD) en de 
eerste Atalanta vloog die dag in het Langeveld (RG). 

februari 
Februari begon met wisselvallig en vrij zacht weer. Met een lagedrukgebied boven het noorden van Frankrijk ontstond er 
op 7 februari een krachtige noordelijke stroming die leidde tot een plotselinge vorstinval. Die ging gepaard met sneeuw en 
een harde koude noordoostenwind. De temperatuur daalde ook overdag tot onder vriespunt. De kou hield aan tot 14 
februari en zorgde voor een vorstperiode, die we sinds 2013 niet meer hadden meegemaakt. De dooi zette even abrupt in 
als de kou was gekomen. Met wind uit het zuiden werd het in de derde week zonnig en zeer zacht, voorjaarsachtig weer en 
temperaturen boven de 10oC. 

Dwerggors – 11 februari 2021 Noordwijk - Vinkeveld © René van Rossum 
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Op 2 maart vlogen 8 Lepelaars over de Uitwatering van Katwijk (WL). In de wijk Vinkeveld zat op 7 maart een Ransuil 
(WB). Op 15 maart 
zat een adulte 
Kleinste Jager te 
pikken aan een 
dode Zeekoet op 
het strand van de 
Coepelduynen 
(MD ea). Dit is de 
eerste 
maartwaarneming 
niet alleen voor 
Noordwijk, maar 
voor Nederland. 
Bij de 
Binnenwatering 
zat op 16 maart 
een Kleine 
Burgemeester en 
op 31 maart een 
Grote 
Burgemeester 
(AM ea). Op 18 
maart zat een 
Kleine 

maart 
De maand begin met een aantal zonnige dagen, met een oosten tot noordoostenwind. Vanaf 4 maart draaide de wind naar 
het noorden en waren de dagen relatief koud. In de tweede week van maart werd het met een westelijke stroming 
wisselvallig en waaide het vaak hard. Na weer een rustige periode kwamen we vanaf 23 maart kwamen we in een 
zuidelijke stroming terecht die warme lucht aanvoerde uit Zuid-Europa. De laatste drie dagen van de maand was het mooi 
lenteweer met temperaturen boven de 15 oC. 

Kleinste Jager - (adult zomerkleed) 15 maart 2021 Noordwijk - Coepelduynen - strand © Joas de vreugd 

Ransuil – 7 maart 2021Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld © Wijndeldt Boelema 
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Burgemeester bij de Langevelderslag (WV). Op 21 maart zong 
een man Europese Kanarie in Rijnsoever (JVr). Langs de 
zeetrekpost zette de voorjaarstrek in, met een gevarieerd beeld 
aan soorten. Van de steltlopers beet de Bonte Strandloper het 
spits af, met 182 op 5 maart, met daarbij ook 4 
Bontbekplevieren (JD PS TD). Een vroege Regenwulp vloog 
op 17 maart langs (JD). Op 1 maart passeerde een Topper (JD), 
op 6 maart een Kuifduiker (JD) en op 14 en 21 maart een 
Roodhalsfuut (JD HO). Op 15 maart vloog een vroege 
vrouwtje Smelleken langs, op 18 maart 13 Grote Zee-eenden 
en op 31 maart 18 Kluten (JD). De Visdief ging dit jaar de 
Grote Stern voor en de eerste 2 vlogen al op 20 maart langs de 
zeetrekhut (JD). Op 21 
maart vloog een Grote 
Stern langs het strand 
van de Noordduinen 
(CZ) en op 24 maart 
passeerde de eerste 

langs de zeetrekhut (JD). Op 20 maart trokken een Blauwe Kiekendief en een 
Bruine Kiekendief over de Coepelduynen (JR). Op 30 maart vloog een Zeearend 
over Noordwijk aan Zee (CZ). Op 19 maart zat al de eerste Tapuit in de 
Coepelduynen (FK). Een dag eerder zong de eerste Zwartkop, in de AWD (AMo). 
Het warme weer aan het eind van de maand bracht een aantal vroege zomergasten. 
Op 25 maart zaten de eerste Blauwborsten bij Tespelduin in de Hogeveense Polder 
(MV). Vanaf 26 maart kwamen de Zwarte Roodstaarten binnen met de eerste langs 
de Kraaierslaan op 26 maart (SP). Op 28 maart vlogen de eerste Boerenzwaluwen 
over ’s Gravendijck (AM). Op 30 maart zongen de eerste Boompieper en de eerste 
Fitis in de Noordduinen (JHa CZ). Op 31 maart arriveerde al de eerste golf Gele 
Kwikstaarten en vlogen er 10 over de Coepelduynen (AM). Over Boerenburg 
vlogen 2 Purperreigers (BS) en een Oeverzwaluw over de Coepelduynen (CZ). In 
de Noordduinen aan de noordrand Noordwijk zaten die dag de eerste 2 Beflijsters 
(JHa).  
 
Op 14 maart spoelde een Kortsnuitzeepaardje aan op het strand van de AWD (KK) 
en op 10 en 15 maart voor de zeetrekhut (RE AT). Op 30 maart vloog er een Grote 
Vos bij de Duindamse Slag (CZ JHa) en op 31 maart al de eerste Kleine 
Vuurvlinder in Rijnsoever (JVr). 
 
 

 
 
 

Waarnemers 
AM Annelies Marijnis HL Hugo Langezaal 

GB 
MV M. van der Veen 

AMo Annelies Moolenaar HO Hanneke Oltheten MW Maarten Wielstra 

AT Arie Twigt HV Hein Verkade PS Peter Spierenburg 

BB Bas van der Burg JB Joost Bouwmeester PV Paul Venderbosch 

BS Bas van Schooten JD Jelle van Dijk RE Ruurd Eisenga 

CB Cecile Bleijs JF Jaap Faber RG Reinder Genuït 

CZ Casper Zuyderduyn JHa Joël Haasnoot RJ Rob Jansson 

DT Dini Thibaudier JR Job de Ridder RM Rob de Mooij 

EV Els Velzing JV Jaap Vink SP Sven Pekel 

FK Fred Klootwijk JVr Joas de Vreugd WB Wijndeldt Boelema 

FV Felix Verschoor JW Jan Wierda WL Wil Leurs 

GB Gijsbert van der Bent KK Kars Klein Wolterink WR Wim Remmelzwaal 

GG Gerjon Gelling MD Menno van Duijn WV Walter in 't Velt 

GT Gijsbert Twigt MP Marijn Prins   

bron: www.waarneming.nl 

Europese Kanarie – 21 maart 2021 Katwijk aan Zee - Rijnsoever 
© Joas de vreugd 

Kortsnuitzeepaardje -(lengte 5-10 cm) 10 
maart 2021 Noordwijk aan Zee - strand  

© Ruurd Eisenga 
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