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Voorplaat: Middelste Bonte Specht, foto: Piet Broekhof
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Middelste Bonte Specht
Foto: Piet Broekhof
In de vorige eeuw behoorde deze specht tot de zeer zeldzame vogels van ons
land. Tot 1973 broedde af en toe een paartje in Twente, meestal op landgoed
Twickel bij Delden. Het duurde tot 1995 voordat er weer een Middelste
Bonte Specht in ons land werd gezien, deze keer in Midden-Limburg. Rond
de eeuwwisseling broedden er nog maar enkele paren in Midden- en ZuidLimburg. Hierna begon de opmars in Twente, gevolgd door broedgevallen in
Noord-Brabant, Drenthe en Gelderland. Terwijl deze soort in het oosten en
zuiden van ons land verder in aantal toenam, stokte de verdere uitbreiding
naar het westen. Op de bosrijke Utrechtse Heuvelrug en in ’t Gooi is deze
specht nog steeds een zeldzame verschijning. De bossen langs de
binnenduinrand lijken geschikt, maar tot nu toe verscheen deze specht hier
maar enkele keren. Het bekendste geval was in 1997 toen van 3 tot 20 mei
een mannetje te zien en te horen was in het oude loofbos van Huis te
Vogelenzang.
Piet Broekhof had het geluk om in oktober 2020 bij Garderen (Veluwe) van
dichtbij deze fraaie specht te kunnen fotograferen. Goed is te zien dat de
vogel opvalt door het ‘witte gezicht’ en het ontbreken van een zwarte streep
langs het rode petje. Dit onderscheidt deze soort direct van een jonge Grote
Bonte Specht die ook een rood petje heeft. Een ander kenmerk is dat deze
specht niet roffelt, maar wel een heldere roep laat horen. Geschikt
broedbiotoop wordt gekenmerkt door loofbos met veel dode takken waarin
veel bomen met ruwe schors zoals eiken en wilgen te vinden zijn.
Jelle van Dijk
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Bij alle openbare binnen-activiteiten (zoals inloopochtend
en lezingen) in het Jan Verwey Natuurcentrum is vanaf
zaterdag 6 november een coronatoegangsbewijs verplicht.
(QR-code op telefoon of papier)

In september, oktober en november zijn er weer goed
bezochte inloopochtenden geweest.

voorbij trokken, enkele Rotganzen, vele groepjes met
Veldleeuweriken, Grote Zee-eenden en Paarse
Strandlopers.
In de haven werden nog een paar Dodaarsjes gezien en
gehoord.
Het uitgebreide verslag van Jos Zonneveld met mooie
foto’s van Jos, Gab en George staat op de website.
Wandeling over de Zandmotor
Zaterdag 18 december 2021
Wandeling Luchterduinen
Zaterdag 29 januari 2022
Wandeling Driemanspolder
Zondag 20 februari 2022
Wandeling Poelgeest
Zaterdag 12 maart 2022

Wespendief Falsterbo - foto: George Hageman

De eerste 2 weken van september is er een aantal leden op
eigen gelegenheid naar Falsterbo geweest, om te genieten
van de vogeltrek (zie verslag van George Hageman en
Jelle van Dijk op de website en in deze Strandloper).

Kornet vissen met de jeugd – foto: Annet de Willigen

Op zoek naar zeediertjes op zaterdag 4 september werd
bezocht door 17 deelnemers. Er werden goede vangsten
gedaan met als hoogtepunt de Pieterman.

Excursie naar de pier van IJmuiden - foto: Jos Zonneveld

Op 24 oktober was er een excursie naar de pier van
IJmuiden, met maar liefst 20 deelnemers die blij waren na
al die beperkingen vanwege het coronavirus, weer eens
met elkaar te kunnen vogelen.
De volgende waarnemingen zijn gedaan: Zeekoeten ,
Oeverpieper, vrouw Middelste Zaagbek, en een Zeehond,
groepen met Spreeuwen langs en over de pier, Steenlopers,
Drieteenstrandlopers, Kuifaalscholver, een mooie groep
Kleine Rietganzen die vergezeld met enkele Aalscholvers
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Biefstukzwam – foto: Wil Heemskerk

Bij de Paddenstoelenexcursie op 9 oktober was het goed
zoeken, door het droge weer waren er nog niet veel te zien.
Maar de 9 deelnemertjes wisten toch mooie exemplaren te
vinden. Zelfs een grote Biefstukzwam.
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Het Herfstnatuurspel 2021 - foto: Piet Broekhof

De 44ste editie van het Herfstnatuurspel op 20 oktober
was ook dit jaar weer een groot succes. Ondanks de slechte
weersvoorspelling namen er maar liefst 170 kinderen aan
deel. Het weer was uiteindelijk prima! (Zie verslag van
Annet elders in deze Strandloper)
Struinen in de duinen op 13 november. Heerlijk dwars
door de Coepelduynen met 12 deelnemers.
Het Strandlopertje, een kindermagazine over de natuur in
en rondom Noordwijk, is wederom op alle scholen in de
gehele gemeente Noordwijk uitgedeeld aan alle kinderen
van groep 6.
Via de nieuwe website “Verwonder om de hoek” komen
veel aanvragen binnen van scholen uit de Leidse regio. De
buitenexcursies zijn hierbij erg populair.
Op zaterdag 20 november kwamen er 30 kinderen,
verdeeld over twee groepen, uilenballen uitpluizen in het
natuurcentrum. De aanmeldingen verliepen via het boekje
Sjors Sportief wat op alle scholen wordt uitgedeeld.

Lezing van René van Rossum op 1 oktober 2021.
Vanwege de COVID perikelen was de lezing op het laatste
moment 1 week verzet. Desondanks was de lezing goed
bezocht met ongeveer 60 leden en hebben wij kunnen
genieten van de prachtige foto’s en de boeiende verhalen

van René. Er zijn nog een klein aantal exemplaren van zijn
boek te koop in het Jan Verweycentrum.
Bij de lezing over de Kleine Jager en de Grauwe
Franjepoot van Ingrid Tulp op 29 oktober waren ongeveer
40 leden aanwezig. Haar verhaal werd ondersteund door
veel mooie foto’s gemaakt in het onderzoeksgebied in de
broedkolonie van de kleine jager in Sletness, in de kop van
Noorwegen. Vervolgens kwam het broed- en trekgedrag
van de grauwe franjepoot aan de orde. Een uitgebreider
verslag door Sam van de Meij staat op de website

Er zijn (nog) geen subsidie aanvragen binnen gekomen
voor het aanschaffen van natuurgerelateerde spullen (zie
strandloper juni 2021 onder bestuursmededelingen). Het is
nog altijd mogelijk subsidie-aanvragen in te dienen!
In de vorige Strandloper is aan de leden gevraagd om input
op het ontwikkelen van de visie nota “visie op natuur”
(zie Strandloper september 2021). Hier is tot op heden
geen reactie op gekomen. Dat kan nog altijd!
De nieuwe veldgids Orchideeën van de Benelux is uit
(zie in deze strandloper de boekbespreking door Jelle van
Dijk). De VNVN kan een beperkt aantal boeken tegen een
gereduceerde prijs van €12,50 aan de leden aanbieden.
Mocht u het boek willen aanschaffen dan kunt u een mail
sturen naar secretaris@strandloper.nl om een boek te
reserveren. Op is op. Mocht u te laat zijn, dan is het boek
in de winkel verkrijgbaar voor €19,90.
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Zaterdag 8 januari 2022 10.00-12.00 uur
Zaterdag 5 februari 2022 10.00-12.00 uur

In verband met het groot aantal coronabesmettingen, ook
in Noordwijk, zal de nieuwjaarsreceptie, zoals het er nu
naar uitziet, geen doorgang vinden.
Indien eind december blijkt dat het wel mogelijk is zal dit
op de website vermeld worden.

De activiteiten van de Jeugdnatuurclub zijn bestemd voor
kinderen van 6-12 jaar, tenzij anders vermeld. Je hoeft
geen lid te zijn. Deelnemen is mogelijk na aanmelden via
het e-mailadres: jeugdnatuurclub@strandloper.nl. Je krijgt
een e-mail ter bevestiging. In verband met de maximale
groepsgrootte is het helaas niet mogelijk deel te nemen
zonder aanmelding vooraf! Tijdens de activiteiten worden
soms foto's gemaakt, bedoeld voor publicatie op de
website of in de Strandloper. Als u er bezwaar tegen heeft
dat uw kind herkenbaar in beeld komt, gaarne melden aan
de fotograaf. De binnenactiviteiten van de jeugdclub
vinden plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum,
Zilverschoon 20 in Noordwijk.

Zaterdag 22 januari 2022 13.30 – 15.00 uur, Jan Verwey
Natuurcentrum
In de winter kan het voor vogels lastig zijn om voedsel te
vinden en jij kunt ze daarbij helpen. Vetbollen,
pindaslingers, voederhuisje, je kunt het allemaal zelf
maken. Hebben jullie hier zelf leuke ideeën over, laat dit
mij dan van tevoren weten via
jeugdnatuurclub@strandloper.nl en wie weet wordt jouw
idee uitgevoerd!

Een hongerige uil schrokt zijn prooi met huid en haar naar
binnen. Van alles wat zijn maag niet kan verteren maakt
hij een braakbal. Als je zo’n bal uitpluist zie je al snel de
botjes van een muis of van een vogeltje. Vind jij een
muizenschedeltje of toch een vogelpootje?
Tot slot plak je de botjes op een kaart om thuis te laten
zien.
Zaterdag 19 maart 2022 Tijd: 10.00 – 11.15 uur
Lokatie: De Koele Costa , Zeereep 21, Noordwijk
Strandjutters zijn altijd op zoek naar bijzondere schatten
van de zee. Dit kunnen schelpen en krabben zijn, maar ook
roggeneieren of sepia. Of iets wat overboord is geslagen en
aangespoeld na een storm. Helaas ligt er ook veel rommel
op het strand zoals plastic. De natuurlijke schatten gaan we
op naam brengen met zoekkaarten. Het plastic en ander
afval nemen we mee, zo maken we het strand mooi
schoon! Ga je mee jutten?

Zaterdag 12 februari 2022
Aanvang: 10:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum,
Zilverschoon 20
Zaterdag 12 februari 2022 is er wegens groot succes een
vervolgworkshop Tekenen onder leiding van
gerenommeerd kunstenares Walsmit Sachs. Tijdens deze
workshop bent u vrij een onderwerp uit de natuur te
kiezen. Dat kan wederom een vogel zijn, maar mag ook
een schelp of iets uit de natuur zijn wat u zelf meebrengt.
Meer informatie verder in deze Strandloper.

Het algemene e-mailadres voor informatie of aanmelden
voor de excursies is: excursies@strandloper.nl. Bij autoexcursies wordt ervan uitgegaan, dat de chauffeurs een
inzittenden-verzekering hebben. Tijdens excursies worden
vaak foto's gemaakt, die gepubliceerd worden op de
website en in de Strandloper. Als u er bezwaar tegen heeft
om herkenbaar in beeld te komen, wilt u dit dan aan de
fotograaf melden?
Zaterdag 19 februari 2022 van 13.00 tot 14.00 uur, Jan
Verwey Natuurcentrum
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De zandmotor bij Kijkduin – foto: Jelle van Dijk

Zaterdag 18 december 2021
Tijd: 9.30 – 12.00u Start: parkeerplaats zuidpunt Machiel
Vrijenhoeklaan (Kijkduin).
Langs de duinen ten zuiden van Kijkduin is zo’n tien jaar
geleden een grote zandplaat opgespoten. Deze vlakte
vormt nu een rustgebied voor meeuwen en steltlopers.
Bovendien kun je hier botresten vinden van dieren, die
vroeger ‘Doggerland’ bewoonden. Mocht bij aankomst
blijken, dat de wind te sterk is voor een bezoek aan deze
zandvlakte, dan kan een wandeling worden gemaakt in het
aangrenzende landgoed Ockenburgh, eigendom van
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Aanmelden bij
Gab de Croock (0641462765) of via
excursies@strandloper.nl.

Driemanspolder – foto: Jelle van Dijk

Zondag 20 februari 2022
Tijd: 9.00 – 11.30u Start: parkeerplaats bij camping De
Drie Morgen
Tussen Zoetermeer en Leidschenveen is een groot
waterbergingsproject gerealiseerd. Bij extreme regenval
kan het gehele gebied onder water worden gezet. Bij
normale omstandigheden is het een uitgestrekt
natuurgebied met wandel- en fietspaden, waar watervogels
alle ruimte krijgen. De parkeerplaats is te bereiken door
komend over de A44/N44 af te slaan naar de N14. Na de
laatste tunnel rechtdoor en dan de hoofdrichting (met wat
bochten) blijven volgen. Na de laatste bebouwing van
Leidschenveen zie je links een open vlakte, waarin je al
snel de camping ziet liggen. Aanmelden bij Gab de Croock
(0641462765) of via excursies@strandloper.nl.

Poelgeest – foto: Jelle van Dijk
Duinkronkelbladmos in Luchterduinen – foto: Jelle van Dijk

Zaterdag 29 januari 2022
Tijd: 9.00-11.30u Start: parkeerplaats Langevelderslag
We starten bij de kleine ingang van de AW-duinen, te
vinden bij de zuidpunt van de parkeerplaats. Hier is geen
automaat voor toegangskaartjes! De wandeling voert door
de Van Limburg Stirumvallei, het Boeveld en het
Wolfsveld. Aandacht voor vogels, paddenstoelen, mossen
en korstmossen. Aanmelden bij Jelle van Dijk (0713610833) of via excursies@strandloper.nl.

Zaterdag 12 maart 2022 Tijd: 9.00 – 12.00u
Start: parkeerplaats hoek Lange Voort / Hugo de Vrieslaan
Het watervogelgebied Polder Poelgeest is een mooie
locatie om in het vroege voorjaar soorten als Grutto, Kluut
en Tureluur te zien. Misschien laten Rietzanger en
Blauwborst zich al horen. Na de watervogels maken we
nog een rondje over landgoed Oud-Poelgeest. Hier laten
Boomklever en Grote Bonte Specht zich al horen, terwijl
de eerste stinzenplanten boven de grond komen.
Aanmelden bij Jos Zonneveld (tel. 0622017081) of via
excursies@strandloper.nl.
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Jelle van Dijk

Hay Wijnhoven 2019. De Turkse tortel. Uitgeverij
Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen. 206
pagina’s. Prijs € 23.
Evenals in zijn boek over de Merel wordt ook in dit
boek van Hay Wijnhoven de lezer meteen het boek
‘ingetrokken’ door de uitstekende schrijfstijl
gekoppeld aan grondige kennis van de vogel waar het
om gaat. Toen ik zo rond mijn vijftiende
belangstelling voor vogels kreeg, was de Turkse
Tortel al een opvallend talrijke soort. Rond 1950
waren de eerste broedgevallen ontdekt, onder andere
bij Harderwijk. De toename rond de
eendenfokkerijen rond Harderwijk was gigantisch.
De gekortwiekte eenden liepen in open hokken
waarin enkele keren per dag voedsel werd
uitgestrooid. Een tafeltje-dek-je voor de tortels! Naast
ons huis in Ermelo bevond zich een dennenbosje dat
als gemeenschappelijke slaapplaats diende. Begin
jaren zestig kwamen hier dagelijks ruim 200 tortels
slapen.
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Hay Wijnhoven gaat uitgebreid in op de betekenis
van die gezamenlijke slaapplaatsen. Zoals bij meer
vogels het geval is, wordt op zo’n slaapplaats
informatie over voedselbronnen uitgewisseld. De
schrijver maakt hierbij een interessant uitstapje naar
de Amerikaanse Trekduif, eens de talrijkste duif van
Noord-Amerika. Deze duif kon alleen maar
overleven in zeer grote groepen. Beschrijvingen uit
de negentiende eeuw spreken over zwermen met
miljoenen vogels. Het broedgedrag werd bepaald
door de jaren met goede vruchtzetting (mastjaren)
van loofbomen. De broedcyclus was korter dan bij
alle andere duivensoorten. Hierdoor konden deze
duiven optimaal profiteren van voedselbronnen die
maar korte tijd beschikbaar waren. Toen door
intensieve jacht het aantal Trekduiven tot enkele
duizenden vogels was gekrompen, was het lot van de
Trekduif bezegeld. Het doorgeven van informatie via
grote groepen functioneerde niet meer, waardoor de
overblijvers nauwelijks nog jongen grootbrachten. In
1914 stierf het laatste exemplaar in een Amerikaanse
dierentuin. Bij de Turkse Tortel speelt de
groepsgrootte ook een belangrijke rol. In gebieden
waar flinke groepen leven is het broedsucces
duidelijk beter dan in gebieden met vooral
geïsoleerde paren.
De Turkse Tortel is volgens de schrijver minder
Turks dan de naam suggereert. Deze soort leefde
oorspronkelijk alleen in de droge gebieden van India.
In de tijd van het Ottomaanse Rijk werd deze duif in
Turkije geïntroduceerd. Uit de al dan niet moedwillig
vrijgelaten duifjes vormde zich een flinke populatie,
die zich vooral in steden en dorpen vestigde. Rond
1930 breidde de populatie zich opeens sterk uit in
NW-richting. Blijkbaar was er rond menselijke
bewoning voldoende voedsel en nestgelegenheid
beschikbaar die nog niet door andere soorten werd
benut. Merkwaardig was dat de uitbreiding eerst strak
in NW-richting bewoog. Zo werd Schotland eerder
bereikt dan Spanje en Zweden.
Vermakelijk is het verhaal waarin Wijnhoven het
verloop van de vestiging in Amerika vertelt. In 1974
kreeg een Nederlandse vogelhandelaar een bestelling
om op korte termijn een flink aantal ‘vredesduiven’
te leveren aan een bedrijf in de USA. Dit bedrijf
zorgde ervoor dat bij huwelijksfeesten een paar
duifjes losgelaten konden worden. Daarvoor werden
vooral in gevangenschap gefokte Lachduiven
gebruikt. De Nederlandse handelaar beschikte over te
weinig Lachduiven voor deze order en vulde het
aantal aan met in ons land gevangen Turkse Tortels.
Op deze wijze maakten Nederlandse Turkse Tortels
de overstap naar de Bahama’s en Florida! Ook in
Amerika breidde het broedgebied zich in hoog tempo
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in NW-richting uit. Alaska werd eerder bereikt dan
New York en Los Angeles! Ondanks het feit dat de
Turkse Tortel als ingevoerde exoot jaarrond
geschoten mag worden, breidt het broedgebied in
Amerika zich nog steeds verder uit.
Naast eigen belevenissen gaat het boek breed in op
wat anderen over deze soort schreven. De
literatuurlijst achterin het boek is indrukwekkend.
Interessant is daarbij dat ook het onderzoek van Carel
ten Cate en Hans Slabbekorn (beiden Univensiteit
Leiden) naar de geluiden van Turkse Tortels
uitvoerig aan bod komt. Zij manipuleerden
bijvoorbeeld bepaalde delen van het geroekoe en
keken dan welke reacties de doffers lieten zien.
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat dit deel
over de Turkse Tortel weer een topper genoemd kan
worden in deze interessante serie.

Karel (C.A.J.) Kreutz 2021. Veldgids Orchideeën
van de Benelux. Uitgave Kreutz Publishers, Sint
Geertruid. 256 pagina’s. Prijs €19,90.
In 2019 publiceerde Karel Kreutz een indrukwekkend
boekwerk over de orchideeën van de Benelux. Het
bestond uit twee forse delen (formaat 24 x 32 cm) die
tezamen 1295 pagina’s besloegen. Dit boek kostte
aanvankelijk € 119, maar is nu bij diverse

webwinkels te koop voor € 59 (inclusief
verzendkosten).
Het boek dat hier besproken wordt, is gebaseerd op
bovengenoemd standaardwerk. Dat houdt in dat ook
in deze ‘kleine’ uitgave alle soorten, ondersoorten en
variëteiten uit het ‘grote boek’ aan bod komen.
Vooral het aantal behandelde variëteiten is
indrukwekkend en veel groter dan het aantal dat
genoemd wordt in de nieuwe Heukels’ Flora van
Nederland (Duistermaat, 2020). Dat geldt in het
bijzonder voor het geslacht Dactylorhiza
(Handekenskruid), waartoe bij ons bekende soorten
als Rietorchis en Vleeskleurige orchis behoren.
Het boek begint met korte hoofdstukken over
systematiek, bloembiologie en hybriden. Op pagina
40 beginnen de soortbeschrijvingen. Elke
soortbeschrijving bestaat uit een grote detailfoto van
de bloeiwijze, een kleine foto die de gehele plant laat
zien, een stuk tekst in het Nederlands, Frans, Duits en
Engels en een verspreidingskaartje.
Het kaartje van 5 x 7 cm beslaat de gehele Benelux
en geeft met kleurtjes de verschillende geografische
districten aan zoals Waddendistrict, Fluviatiel district
en Vlaams district. Op die kaartjes zijn met stippen in
drie kleuren de groeiplaatsen aangeven. Die kleuren
hebben betrekking op de verschillende perioden. Zo
laten de zwarte stippen de verspreiding in de periode
1850-1950 zien, de groene hebben betrekking op de
periode 1951-1999, terwijl de rode stippen de
verspreiding na 2000 aangeven. Die
verspreidingskaartjes zijn gebaseerd op een grid van
2 x 2 km. In het grote boek is een gehele pagina voor
zo’n kaart beschikbaar en zijn de stippen goed te
zien. Dat geldt helaas niet voor de kleine kaartjes in
dit boek. Vooral bij de zeldzame soorten en
variëteiten die weinig stippen kregen, moest ik met
een loep op zoek gaan naar deze stippen. Met het
drastisch verkleinen van de kaartjes zijn namelijk ook
de stippen tot minimale puntjes ingekrompen.
Enigszins moeilijk leesbaar vanwege de kleine letters
zijn de korte teksten in vier talen. De lezer wordt
attent gemaakt op kenmerken die er toe doen en die
meestal ook op de grote foto wel te zien zijn. Verder
is te lezen in welke maanden de plant bloeit en in
welke terreintypen de groeiplaatsen liggen. De
summiere opmerkingen over de verspreiding gaan er
van uit dat de lezer de gewenste informatie wel op
het kaartje kan vinden.
Onze vereniging heeft deze uitgave gesteund door 25
boeken af te nemen. Het bestuur stelt deze boeken
beschikbaar voor slechts € 12,50. Leden die dit boek
voor deze bijzondere prijs willen aanschaffen kunnen
contact opnemen met Hanneke Oltheten (e-mail:
secretaris@strandloper.nl).
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Zaterdag 12 februari 2022 Aanvang: 10:00 uur Plaats: Jan
Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20
Zaterdag 12 februari 2022 is er wegens groot succes een
vervolgworkshop Tekenen onder leiding van
gerenommeerd kunstenares Anita Walsmit Sachs. Tijdens
deze workshop bent u vrij een onderwerp uit de natuur te
kiezen. Dat kan wederom een vogel zijn, maar mag ook
een schelp of iets uit de natuur zijn wat u zelf meebrengt.
Anita begon na haar studie als fijnschilder kunstenares van
o.a. stillevens en landschappen. Vanaf haar vijftigste heeft
zij gewerkt als botanisch illustratrice bij het voormalig
Nationaal Herbarium Nederland, waar zij hoofd was van
het atelier tot haar pensioen in 2013. De natuur is haar
inspiratiebron voor de talrijke schilderingen in olieverf,
aquarel en tekeningen in pen en inkt. Haar werk bevindt
zich in vele privécollecties over de wereld en is
opgenomen in het Highgrove Florilegium van HRH Prins
Charles van Engeland en het Florilegium van de Royal
Botanic Gardens te Sydney. Voor meer informatie over
haar werk zie: www.anitawalsmitsachs.com
Kosten voor de workshop zijn €20,- per persoon, inclusief
koffie/thee en lunch en kunnen contant, aan het begin van
de workshop, worden voldaan. Papier en potloden zijn
aanwezig, dus u kunt direct aan de slag! Mocht u al een
gevorderde tekenaar zijn en liever willen aquarelleren dan
dient u zelf papier en aquarelleer spullen mee te brengen,
want die zijn niet aanwezig. De workshop is alleen voor
leden toegankelijk. U dient zich wel van tevoren aan te
melden, want we hebben maar een beperkt aantal plaatsen.
U bent van harte welkom vanaf 09:30, de workshop start
om 10:00 en eindigt rond 15:30.

Aanmelden kan bij Jaap
Eisenga bij voorkeur per
mail:
j.eisenga@hotmail.com of
telefoon 06 43490125.

Foto’s: vorige workshop
©Petra Sonius
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Jelle van Dijk
In de dagen rond het weekend van 11-12 september 2021
waren we met zo’n 20 leden van onze vereniging op
camping Falsterbo Resort in de verwachting getuige te zijn
van spectaculaire roofvogeltrek. Falsterbo, gelegen op de
uiterste ZW-punt van Zweden, staat in heel Europa bekend
als een van de beste plaatsen als het gaat om vogeltrek.
Zichtbare vogeltrek wordt sterk beïnvloed door de
windrichting. Bij wind in de rug (noordelijke wind)
vliegen de meeste vogels hoog en trekken zich weinig aan
van grote watervlakten onder zich. Anders is het bij
tegenwind als veel vogels zo lang mogelijk boven land
blijven vliegen. In Zweden komen dan veel vogels samen
bij Falsterbo. Wij troffen het niet. Voorafgaand aan onze
komst kwam de wind uit noordelijke richting en die
situatie bleef na aankomst nog dagen aanhouden. Ook toen
de wind later naar het zuiden draaide, kwam er geen
geweldige stroom trekvogels voorbij. Omdat de vogeltrek
op de meeste dagen weinig te bieden had, hebben Coby en
ik meer dan anders aandacht besteed aan de flora langs de
kust van Falsterbo en omgeving.

De kust langs de Oostzee in Zuid-Zweden ziet er heel
anders uit dan de Nederlandse kust langs de Noordzee.
Hier geen brede zandstranden met hoge duinen, maar een
lage kustlijn met baaien en lage duintjes naast cultuurland
(akkers en graslanden) dat langzaam naar zee afloopt. De
begroeiing langs de waterkant verschilt nogal van wat we
in Nederland zijn gewend. Dat komt vooral door het veel
lagere zoutgehalte van het zeewater. In de Noordzee is een
promillage van ruim 30 de standaard, maar in de Oostzee
ligt het zoutgehalte veel lager. Door de vele rivieren die in
de Oostzee uitkomen en door de bodemstijging in NoordScandinavië stroomt per jaar 11 biljoen liter zoet water
naar het Kattegat, het deel van de Noordzee tussen Jutland
en Zweden. Omdat zoet water lichter is dan zout water
veroorzaakt deze uitstroom een onderstroom van zout
water de Oostzee in. Was dit niet het geval dan was de
gehele Oostzee al lang een zoetwaterbekken geworden. Nu
neemt het zoutgehalte sterk af vanaf de noordelijke ingang
van de Sont (Helsingborg).

Bij Stockholm is het zoutgehalte nog slechts 7 promille en
bij Lulea aan het eind van de Botnische Golf is dit nog
slecht één promille. Hier vindt dan ook elke winter
ijsvorming plaats.

Gesteelde zoutmelde en Klein schorrenkruid Fotoviken

De bekendste plant van het brakke milieu in ons land is de
Zulte of Zeeaster. Dit geldt ook voor Zuid-Zweden. Op
vrijwel alle plaatsen die wel eens bij storm overspoeld
worden door zeewater is deze plant te vinden. De mooiste
groeiplaatsen vonden we op de landtong ten noorden van
Hölviken, Fotoviken genaamd. Bij een zware storm komen
grote delen onder (zee)water te staan. Als gevolg hiervan
heeft zich hier een fraaie brakwaterflora ontwikkeld met
soorten als Zeeweegbree, Zilte schijnspurrie, Zeealsem,
Melkkruid, Peperkers, Klein schorrenkruid, Gesteelde
zoutmelde en Fijn goudscherm. Echte zoutplanten die wij
uit het Deltagebied en het Waddengebied kennen zoals
Zeekraal en Engels slijkgras ontbreken hier.
Langs de kust tussen Vellinge en Malmö zijn de
kustgraslanden beschermd door een lage dijk. Typische
brakwaterflora troffen wij daarom hier niet aan. Wel
werden we bij het dorpje Gessie verrast door percelen met
veel Wilde bertram en Gewoon knoopkruid. Langs een
greppel bleek hier de Wilgenbladalant te bloeien. Deze
fraaie composiet is in ons land sinds 1959 uitgestorven,

Zeeaster en Zeealsem Fotoviken
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maar kan in Zuid-Zweden nog op diverse plaatsen
gevonden worden.

Tussen Falsterbo en Malmö steekt het schiereiland
Klagshamn 2 km de zee in. De bodem bestaat hier uit
kalksteen. Dit heeft geleid tot steengroeven ten behoeve
van de cementindustrie. Op de vroegere stortvelden heeft
zich een ruige vegetatie ontwikkeld waarin typische
soorten van een kalkrijk milieu te vinden zijn. Natuurlijk
krijg je in september geen volledig beeld meer van wat
hier groeit. Toch vonden we nog enkele soorten die
duidelijk op een kalkrijke ondergrond wijzen zoals Kleine
steentijm en Driedistel, bij ons typische soorten van
kalkrijke duinen, en de Aarddistel, bekend van de
Kunderberg in Zuid-Limburg. Opvallend bij Klagshamn
waren ook de honderden planten van de Kandelaartoorts.
Deze exoot is overal in Zuid-Zweden ingeburgerd, maar
nergens zo talrijk als op dit schiereiland.

en Viltganzerik. Ook zijn er flinke plekken met Grote tijm
te zien. Bij de grassen vielen Borstelgras en Buntgras op.
Na enig zoeken lukte het om Steenanjers te vinden.
Moeilijker werd het om een nog bloeiende Strobloem te
zien.
In de laagte die deze heide van de Oostzee scheidt, liggen
grote groeiplaatsen van de Zeelathyrus. Tijdens ons
verblijf waren nog bloeiende planten te zien. Verder zagen
we hier een forse pol Zilte zegge en een Grote engelwortel.

Steenanjer heide Falsterbo

Langs de overgang van de heide naar deze laagte was
overal Wilde averuit te zien, een soort die sterk lijkt op de
bij ons algemene Duinaveruit. Dat het zeewater hier wel
eens binnendringt, bleek uit de plekken met Melkkruid en
Zilte schijnspurrie.
De lage duintjes zijn aan de zeezijde begroeid met grote
pollen Stekend loogkruid en Zeeraket. Op het strand liggen
vrijwel altijd grote bossen van het Groot zeegras. Dit
zeegras groeit op de zandige bodem vlak voor de kustlijn.
Aarddistel Klagshamn

Aan de oostkant van camping Falsterbo Resort ligt een
heideveld dat van de Oostzee wordt gescheiden door een
vochtige laagte en een lage duinenrij. Het heideveld is deel
van een groter militair oefenterrein en wordt veel gebruikt
als plaats om honden uit te laten.
De begroeiing bestaat vooral uit Struikhei met op de lagere
delen Dophei. Langs de paden groeit veel Stijve ogentroost

Zeelathyrus kust bij camping Falsterbo

Op campings letten we ook altijd op wat er op de verlaten
caravanplekken staat. Vooral in het voorjaar kan dat mooie
waarnemingen opleveren. Zo vlak na het hoogseizoen is er
weinig te verwachten. Toch vonden we nog Kleine
leeuwenklauw en dankzij een oplettende deelnemer ook
nog een mooie groeiplaats van Kaal breukkruid. Bij het
opbreken van de eigen tent bleek deze soort ook op ons
veldje te staan.
Hemelsleutel bij de vuurtoren van Falsterbo
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Annet de Willigen
Noordwijk – Het was afgelopen woensdag weer een
drukte van belang in het bos Nieuw-Leeuwenhorst
tussen Noordwijk en Noordwijkerhout. De
Educatieve werkgroep van de Vereniging voor
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
organiseerde daar in samenwerking met het Zuid
Hollands Landschap de 44ste editie van het jaarlijkse
Herfstnatuurspel.
De weersvoorspellingen waren niet best, maar
wonder boven wonder is het de gehele dag droog
gebleven. En van de harde wind voel je in een bos
een stuk minder. Het Herfstnatuurspel kon gewoon
doorgaan!
Kun jij net zo goed horen als een uil? Door welk
zintuig weet de spin, dat er een vlieg in zijn web zit?
Welk dier proeft met zijn pootjes? Dit is een greep uit
de 24 vragen en opdrachten van de natuurspeurtocht
die op 20 oktober j.l. heeft plaats gevonden. Deze al
bijna 45 jaar populaire herfstvakantieactiviteit mag
zich altijd in een zeer grote belangstelling verheugen

en dat was ook dit jaar niet anders. Zo’n 170 kinderen
vergezeld van hun ouders en of grootouders hadden
hun handen vol om de natuurvragen en opdrachten
goed te beantwoorden en uit te voeren. Aan de hand
van het thema ‘Zintuigen’ werd het een speelse en
leerzame middag. Herken je de bosvruchten in de
voeldozen? Luisteren kun je beter met je ogen dicht.
Maar wist men ook de vogelgeluiden te herkennen?
De neus werd aan het werk gezet bij het muntplantje
en ja, het ruikt echt naar pepermunt. De smaak kwam
aan bod bij de appels, die werden uitgedeeld. Aan het
einde van de speurtocht was er de prijsvraag,
waarvan de winnaars binnenkort bericht krijgen. Of
alle vragen goed beantwoord waren kon men
terugvinden op de natuurkenniskaart, die bij de
uitgang uitgereikt werd. De vele vrijwilligers van de
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming
Noordwijk kijken terug op wederom een zeer
geslaagde middag.
Foto’s: Piet Broekhof
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Annelies Marijnis
1 November jl. zag ik op het strand van de Uitwatering in
Katwijk een forse Zilvermeeuw staan, met aan de
rechterpoot een witte kleurring. Die combinatie van een
witte ring op een Zilvermeeuw zie je niet vaak en ik had al
zo'n donkerbruin vermoeden, dus haastte ik mij richting
meeuw. Gelukkig was de ring goed af te lezen en de code
was KS61, een Rus! Gelukkig kon ik met de telefoon via
de telescoop wat foto's maken. In de zes jaar dat ik
kleurringen aflees, heb ik nog maar drie keer eerder
Russische ringen afgelezen in Katwijk. Ze worden wel
eens afgelezen in o.a. Scheveningen, Hoek van Holland en
de Waddeneilanden. Ik heb direct de Russische
ringcentrale op de hoogte gesteld van de aflezing en was in
afwachting van de lifelist, dat is de lijst met data en
plaatsen waar de ring is afgelezen.

De “Rus” op het Katwijkse strand. 3-11-2021
foto – Annelies Marijnis

Ondertussen ben ik op het internet gaan zoeken naar
Russian Herring Gull. Al snel kwam ik een artikel tegen
van Nick Upton, een fanatieke vogelaar en aflezer van
ringen. Nick bezocht eind december 2020 de vuilstort in
Zuid-West London en zag daar een Zilvermeeuw met een
witte ring. Normaal ziet hij daar vooral oranje ringen, die
in Engeland worden gebruikt om Zilvermeeuwen te ringen,
dus deze witte ring trok zijn aandacht. Ik bekeek de foto's
van de Zilvermeeuw van Nick en ik kwam tot de
ontdekking dat het hetzelfde exemplaar was als de vogel
die ik op 1 en later ook op 3 November in Katwijk had
gezien!
Op 6 november ontving ik de lifelist van Irina, de
mevrouw die over de buitenlandse e-mails gaat. Geringd
als kuiken op 7 juni 2018 in het Kandalakhskiy Nature
Reserve, Severnoe, Lesnichestvo, isl. Lunye, 67.05N
32.29E, ongeveer 2250 kilometer hemelsbreed verwijderd
van het strand van Katwijk. Blijkt dat Wit KS61 al op 19
december 2018 een keer in London is gezien en dus ook
op 28 en 30 december 2020 op de Thames Road Waste
Reception Centre, Crayford, 51.27N 0.12E. En nu maar
afwachten of ie rond eind
december weer opduikt in
Engeland! Nick houdt mij
op de hoogte.

De Zilvermeeuw op de vuilstort N- Londen 28-12- 2020
foto: Nick Upton

Dit maakt het aflezen van
ringen zo ontzettend leuk
en interessant.
KS61 in Katwijk – foto Annelies Marijnis
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Jaap Deelder, George Hageman
Falsterbo is het zuidelijkste puntje van Zweden, waar in
het najaar duizenden trekvogels de oversteek maken naar
Denemarken. Het is een populaire bestemming bij
vogelaars, vooral vanwege de aantallen roofvogels die
voorbij trekken. Geïnitieerd door Jelle van Dijk trok een
twintigtal leden van onze vereniging dit jaar weer naar
Falsterbo, ieder op eigen gelegenheid of in groepjes. Jaap
Deelder en ik gingen als eersten, van 2 tot 10 september.
Bij de veerboot in Puttgarden werden we verwelkomd door
een kolonie Roeken. Vanaf 5 september druppelden de
andere vogelaars binnen op de camping.
We hadden een geweldige week, met mooi weer (en met
veel muggen). De routiniers van de groep waren achteraf
wat teleurgesteld door de tegenvallende aantallen
roofvogels, maar wij hebben genoten van enkele
onvergetelijke vogelaarsmomenten.
Jaap: we zitten heerlijk in de luwte bij een strandje. Het is
namiddag met prachtig strijklicht. Daar komt ze, een wijfje
Smelleken (het kleinste valkje), op topsnelheid jagend op
grote insecten, zoals een Boomvalk dat doet. Ze grijpt
raak, strijkt neer op een tak en peuzelt rustig haar prooi op.
Vervolgens herhaalt dit staaltje jachtkunst zich vier tot vijf
keer, waarbij we alles kunnen zien wat een Smelleken tot
Smelleken maakt: typische valkenbouw, spitse vleugels,
breed aan de basis, handvleugels iets korter dan bij andere
valken, maar geen “korte” vleugels, zoals dit in bijna elke
vogelgids te lezen is. Staart vrij lang ten opzichte van
Boomvalk en Slechtvalk. Wat ik een goed kenmerk vind,
is de staartbandering: Smelleken wijfje heeft brede,

donkere dwarsbanden en heel smalle lichte banden, de
Sperwer heeft brede, lichte banden en smalle donkere
banden.
Ademloos hebben we dit unieke schouwspel gevolgd. Hoe
vaak immers zie je in Nederland een Smelleken? Meestal
in een flits, als iets kleins, snel voorbijvliegend, vaak al
verdwenen voor je het in de kijker hebt. Dat
vogelaarsgeluk was ons nooit eerder overkomen, en nu in
Falsterbo had het iets magisch.
Als kers op de taart kwam er diezelfde namiddag nog een
Visarend laag overvliegen en zagen we prachtig twee
Boomvalken jagen, vlakbij de vuurtoren.
George: het genot van vogels kijken heeft voor mij twee
gradaties: het is prachtig om een vogel mooi in de kijker te
hebben, maar het summum is, als ik er een goede foto van
kan maken. Voor het eerst lukte dat in Falsterbo bij het
Smelleken.
Wat was er nog meer te zien? Elke dag zagen we een
Zeearend, één keer zelfs drie volwassen exemplaren bij
elkaar zwevend. Jaap: de naam “vliegende deur” vind ik
een belediging voor een vogel die met soepele
vleugelslagen, elastisch en heel ondiep, het toppunt is van
elegante, beheerste vliegtechniek.
Vrijwel elke dag vlogen Wespendieven en Rode Wouwen
laag over de hei en de camping. De meestal heel schuwe
Groene Specht had gebroed bij de camping en liet zich
goed bekijken.
Kortom, het was een prachtige week in Falsterbo, niet door
de aantallen passerende trekvogels, maar wel door enkele
gedenkwaardige momenten van vogelaarsgeluk.

Boven van l naar r Rode Wouw, Smelleken, Smelleken,onder van l naar r Visarend, Boomvalk en Groen Specht – foto: George Hageman
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Leo Schaap
Wim de Groot heeft, als initiatiefnemer en coördinator van de telling, eind oktober het definitieve resultaat van de
Nachtzwaluwtelling op 24 juni 2021 gestuurd.
Dankzij vele tellers is weer een eenmalige indruk van de
Nachtzwaluwstand in de duinen verkregen. Omdat de telling
Nachtzwaluwtellingen Nederlandse kust
op dezelfde manier is uitgevoerd als twee jaar geleden
17 juni 2019 24 juni 2021
kunnen de resultaten met elkaar worden vergeleken.
Wadden
12
20
Tabel 1 vat de tellingen van 2019 en 2021 samen.
Duinen Noord Holland
26
12
Duidelijk is dat tijdens de koude avond en nacht van 24 juni
Duinen Zuid Holland
4
2
minder Nachtzwaluwen zijn geteld dan op 17 juni 2019, toen
Duinen Zeeland
1
er sprake was van een zomerse avond. In Noordwijk werd
Totaal
42
35
deze keer één Nachtzwaluw door Frank-Peter Scheenstra en
Tabel 1

Cilka Maas waargenomen in het Langevelderduin. Positief is
natuurlijk de grote toename op Texel en Vlieland. De nieuwe
territoria van 2019 rond Bakkum en Haarlem zijn dit jaar helaas niet aangetroffen en ook de zingende exemplaren nabij de
Duindamseslag werden deze keer niet gezien of gehoord. Het blijft lastig om erachter te komen waar zoiets aan ligt. Het
lijkt vooralsnog wel een goed jaar voor macronachtvlinders te zijn (mondelinge mededeling Klaas Kaag). Misschien heeft
ook het natte voorjaar in de Noord- en Zuid-Hollandse duinen te maken met minder territoriaal gedrag van de
Nachtzwaluwen, hoewel ze in Berkheide goed hebben gerateld. De zomers van 2018, 2019 en 2020 waren droog en warm in
vergelijking met 2021 en dat is mogelijk ook van invloed op het vestigingsgedrag van de Nachtzwaluw.

Tabel 2

Zeeland is overigens dit jaar ook meegeteld, waardoor nu de volle kustlijn, van Zwin tot Schier, heeft meegedaan! Omdat
Zeeland bij de 2019-telling nog ontbrak, kunnen de gegevens voor die provincie natuurlijk niet vergeleken worden.
Landelijk zijn door Sovon (met dank aan André Kleunen) de territoria in beeld gebracht (zie tabel 2). Deze gegevens zijn
beschikbaar tot en met 2019. Daaruit blijkt dat er in 2019 een forse toename van territoria is gevonden. De simultaantelling
van 2019 komt aanzienlijk lager uit, 41 in plaats van 55. Toch geeft zo'n eenmalige telling in de tweede helft van juni met
volle maan en rustig weer klaarblijkelijk ook al een aardig beeld. En gebieden die minder kansrijk geacht worden zijn ook
weer eens extra gecontroleerd.
Gelukkig wisten ook de tellers die op de 0-stand bleven steken zich goed te vermaken met maan-overgoten landschappen en
onder meer rugstreeppadden, boomkikkers, Bosuilen, Ransuilen, Houtsnippen, glimwormen, meikevers, damherten, reeën,
Kleine Plevieren, Boomleeuweriken, Sprinkhaanzangers en diverse soorten vleermuizen.

16

De Strandloper 53e jaargang nummer 4, december 2021

Toch werden in de gemeente Noordwijk gedurende de zomer verschillende waarnemingen gedaan. Ze zijn in tabel 3
samengevat.
Tijdens de Nachtzwaluwtelling van 24 op 25 juni
werd dus maar één exemplaar waargenomen door
Frank-Peter en Cilka, helaas net buiten hun BMPplot de Blink, zodat dit geen territorium opleverde.
De andere waarnemingen hebben ertoe geleid dat
er twee BMP territoria in Boswachterij Noordwijk
zijn opgenomen, één in plot Noordduinen-west en
de ander, van Jaap Faber, in het plot Aardbeiendel.
Een Nachtzwaluw heeft volgens de criteria maar
één melding nodig, gezien of gehoord, binnen de
datumgrenzen van 15 mei t/m 10 augustus, om als
territorium te worden aangemerkt.

Waarnemingen Nachtzwaluw Gemeente Noordwijk 2021
Datum

Tijd

Plaats

25-apr

21:45

Malotedel

17-mei Overdag

‘s-Gravendijck

22-mei

22:00

Noorduinen-west

28-mei

21:36

Noordduinen-west

28-mei

?

Duindamse slag

25-jun

0:17

Langevelder duin

Waarneming
Waarnemer
2 ex.
Henne Ticheler
roepend
Jona
1 ex. gezien Haasnoot/René
van Rossum
1 ex. Gezien
Arco
en roepend
Mandemaker
2 ex.
gehoord en Dick de Vos e.a.
gezien
1 ex.
Jaap Faber
gehoord
Frank-Peter
1 ex. gezien Scheenstra en
Cilka Maas

Bron
Waarneming.nl
Waarneming.nl
BMP
Waarneming.nl
e-mail
Waarneming.nl

In de AWD (Joost van der Sluijs e.a.) werden op
28 mei ook meldingen gedaan van een rustend
Tabel 3
exemplaar op het eiland van Rolvers. Ten zuiden
van Noordwijk werden vanuit Berkheide veel waarnemingen gedaan van één of twee exemplaren. Dit jaar waren ze daar
veel actiever dan vorige jaren in tegenstelling tot de Nachtzwaluw(en) in Noordwijk, die zich vorig jaar uitbundig lieten
horen, maar dit jaar niet.

Op waarneming.nl werden deze zomer meer meldingen gedaan vanuit meer plaatsen dan vorige jaren. Deze toename stemt
tot optimisme als het gaat om de verspreiding van de Nachtzwaluw in onze buurt. Van 2018 zijn op waarneming.nl in onze
omgeving geen waarnemingen bekend. In 2019 begint dat te veranderen met waarnemingen vanuit Berkheide en
Boswachterij Noordwijk. In 2020 kwamen er meldingen uit
Haarlem, Boswachterij Noordwijk en nabij Rotterdam. In
2021 zien we opnieuw het aantal plaatsen toenemen. Ze zijn
weergegeven op bijgaand kaartje van kilometer vakken over
de periode 1 april – 1 september 2021. Hieronder vallen dus
ook doortrekkende Nachtzwaluwen.
Tenslotte worden alle waarnemers hartelijk bedankt voor hun
medewerking aan de simultaantelling. In Noordwijk deden dit
jaar bijna 20 tellers mee; in totaal waren het er meer dan 80.
De komst van de Nachtzwaluw is de moeite waard om te
volgen en hopelijk is deze bijzondere vogel volgend seizoen
weer in onze duinen te horen.

Nachtzwaluw – 17 mei 2021 Noordwijk - 's-Gravendijck
© René van Rossum
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Willem Baalbergen
DE NEGENDODER
Het is maar een van de volksnamen voor een vogel die ooit
in de duinen ten noorden van het dorp voorkwam, de
Grauwe Klauwier. Aan het begin van de twintigste eeuw
kwamen er nog een tiental paren rondom Noordwijk tot
broeden. De zeereep ten noorden van het dorp was
bijvoorbeeld een befaamde broedplaats.
De bijnaam dankt de klauwier aan zijn gewoonte om een
provisiekast aan te leggen. Op een scherpe doorn of op
prikkeldraad werd een voorraad prooien voor slechtere
tijden bewaard.
Een man die daar een heel mooi stuk over heeft
geschreven was de ons bekende Jan Verwey. Het betrof
enkele broedgevallen in de duinen ten noorden van het
dorp, in het zogenaamde Hoogwakersbosje. Ongeveer op
de plek waar nu het bejaardencentrum is gebouwd. Ik
herinner me nog dat het bij de opening van het centrum
werd aangehaald. Met de wens dat de toekomstige
bewoners het er net zo goed naar de zin zouden krijgen als
ooit de klauwieren.
Enkele mensen van de Stichting Bargerveen schreven een
leuk boekje over de klauwier en noemden de vogel een
ambassadeur voor natuurherstel.
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Dat is even een doordenkertje maar het wil, denk ik,
zeggen dat de natuurkwaliteit weer goed is als er
klauwieren tot broeden kunnen komen. Het bedoelde
boekje gaat over het Bargerveen, een natuurgebied in het
oosten van het land. Ook daar was het aantal
broedgevallen in 1985 van een kleine 300 tot iets meer dan
100 teruggelopen.
De auteurs van het boekje beschrijven hoe door het nemen
van aan aantal maatregelen de populatie weer op het
oorspronkelijke niveau is gekomen. Dit roept direct de
vraag op: zou dat ook in Noordwijk mogelijk zijn? De
Grauwe Klauwier in de zeereep terug, dat zou mooi zijn!
Maar helaas, het zal wel een droom zijn en blijven. De
omstandigheden in het Bargerveen zijn niet te vergelijken
met de zeereep van Noordwijk.
Maar, je weet het maar nooit. Ik maak vaak een loopje
langs de voet van het duin vanaf de Nieuwe Zeeweg tot het
Dompad. Daar ontstaat langzamerhand een fraai stukje
natuur. Nu is het niet de bedoeling dat velen mijn
voorbeeld gaan volgen, maar het is wel een fraai stukje
Noordwijk dat het waard is behouden te blijven. Van het
plan om er een heemtuin van te maken is niets gekomen.
Misschien maar goed ook!
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Jelle van Dijk
Bij het horen van het woord ‘invasieve exoot’ denkt
vrijwel iedereen aan dieren en planten die we liever kwijt
dan rijk zijn. Dat is zeker niet het geval bij de
Halsbandparkiet. Vooral bij voedertafels in de winter is
deze soort bij velen een welkome gast. Maar er zijn ook
mensen die zich ergeren aan het gekrijs van deze
parkieten.

Het oorspronkelijke broedgebied van deze vogel ligt in
tropisch Afrika en Zuid-Azië. Al eeuwenlang is deze vogel
populair als kooivogel. Zo is de Halsbandparkiet al te
vinden op een schilderij van Melchior d’Hondecouter
(1636-1695). In de tweede helft van de vorige eeuw
ontstonden in diverse steden in West-Europa
broedpopulaties. Deze zijn alle ontstaan uit moedwillig
vrijgelaten en ontsnapte kooivogels. In ons land broedde
de Halsbandparkiet voor het eerst in Den Haag (1968). In
Noordwijk zagen trektellers op de Driehoek
(Noordduinen) op 23 oktober 1976 voor het eerst een
Halsbandparkiet passeren. Hierna werd de Halsbandparkiet
tot het jaar 2000 slechts driemaal in Noordwijk gemeld. Na
de eeuwwisseling vestigde deze parkiet zich ook in onze
regio als broedvogel. In 2003 broedde deze soort in
Katwijk waarna in 2004 broedgevallen in Noordwijk
volgden (Calorama en Offem). Momenteel broedt de
Halsbandparkiet op diverse plaatsen in de dorpen, op de
landgoederen en langs de binnenduinrand. Op grond van
recente inventarisaties kan het aantal broedparen voor ons
werkgebied (zie hiervoor ons boek Tussen tulpen en de
zee) geschat worden op 15-20 paren.

In ons land is de Halsbandparkiet vooral een vogel van de
Randstad met concentraties in de grotere steden. Het aantal
broedparen voor ons land wordt geschat op 2000-2300
paren. De voorkeur voor grote steden zien we ook in
Europees verband. In de European Breeding Bird Atlas 2
(2020) toont de kaart van de Rose-ringed Parakeet behalve
in onze Randstad ook concentraties rond Brussel, Keulen,
Frankfurt, Londen, Parijs, Barcelona, Sevilla, Milaan en
Rome. Verder oostelijk zijn alleen concentraties te zien bij
Athene, Izmir en Istanbul. Dat de verspreiding zich vooral
in West-Europese steden concentreert, kan te maken
hebben met het mildere klimaat vergeleken met steden in
Oost-Europa. Rob Lensink (in Vogelatlas van Nederland
(2018)) noemt in dit verband de stagnatie in de groei van
de Nederlandse populatie gedurende de jaren tachtig, toen
we met ingang van 1979 met een serie koude winters te
maken kregen. Minstens zo belangrijk is volgens veel
auteurs de omvangrijke wintervoedering in stedelijke
omgeving.

Halsbandparkieten zijn holenbroeders, die al in het vroege
voorjaar op zoek gaan naar geschikte boomholten. Daarbij
zijn ook oude nestholten van de Grote Bonte Specht in

trek. Deze holten zijn eveneens geliefd bij Boomklevers.
In en rond Brussel vermoedt men dat het aantal broedparen
van de Boomklever daar daalt door concurrentie met de
Halsbandparkiet. Verder maken Halsbandparkieten graag
gebruik van natuurlijke boomholten, die ook gebruikt
worden door Kauw, Holenduif en Bosuil. Er is weinig
bekend over nestplaatsconcurrentie met deze soorten.

5 Februari 2018 Langeveld - foto: Maud Mommers

De Halsbandparkiet staat bekend als een standvogel. Op
www.trektellen.nl zijn wel waarnemingen van
overvliegende parkieten te zien, maar dit betreft vrijwel
uitsluitend waarnemingen uit West-Nederland van
telposten die niet ver van grote steden liggen. Onderzoek
naar de trek- en zwerfbewegingen van deze soort werd in
2013 en volgende jaren uitgevoerd door Roelant Jonker
van Universiteit Leiden. Tientallen vogels (10% van de
Leidse populatie) werden door hem gevangen en voorzien
van een ‘halsketting’ met daaraan een penning met een
duidelijk nummer. De pootjes van de Halsbandparkiet zijn
namelijk gewoon te kort om een goed leesbare kleurring
met code aan te brengen. Omdat Halsbandparkieten zich
vaak op voedertafels laten zien, kreeg Roelof Jonker heel
wat terugmeldingen. Ze bleken vrijwel allemaal afkomstig
uit Leiden en omgeving. In Noordwijk werd zo’n met
halsketting uitgedoste vogel uit de wijk Grashoek
gerapporteerd.

Halsbandparkieten slapen graag dicht bij elkaar in grote
groepen. Zulk gedrag is bijvoorbeeld ook bekend van
Spreeuwen, Boerenzwaluwen en Kauwen. Al snel werd
duidelijk dat Halsbandparkieten niet terugschrikken om
flinke afstanden te vliegen om zo’n slaapplaats te bereiken.
Na het jaar 2000 werden vooral de slaapplaatsen op het
eilandje in de Haagse Hofvijver en in het Amsterdamse
Vondelpark bekend. In enkele bomen overnachtten daar
enkele duizenden vogels.
Hoogstwaarschijnlijk maakten de parkieten, die overdag in
en rond Noordwijk verbleven, ook gebruik van de grote
slaapplaats in Den Haag. Zo zag Ab Steenvoorden in de
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avond van 14 oktober 2005 bij De Krom (nu KatwijkNoord) 92 parkieten in zuidelijke richting vliegen. Dit
verschijnsel herhaalde zich op 28 oktober 2005 toen daar
43 ex. passeerden en op 2 november 2008 toen bij De
Krom 42 ex. richting Den Haag vlogen.
Vermoedelijk kwamen al die parkieten niet alleen uit
Noordwijk, maar ook uit meer noordelijk gelegen plaatsen.

Duinpark 3 februari 2019 foto Jelle van Dijk

Dit vermoeden werd ondersteund door de waarneming van
45 parkieten vliegend in NO-richting in de vroege ochtend
van 29 oktober 2006 op telpost De Driehoek in de
Noordduinen.
Met ingang van 2017 wordt ook in Noordwijk een
slaapplaats genoemd. Het gaat daarbij om de bomen langs
de Duinwetering met soms een voortzetting in de bomen
langs de Weteringkade nabij de bibliotheek. Zo waren op
28 januari 2017 32 ex. aanwezig in de bomen bij de ingang
van de Grashoek. Op 7 april 2018 telde die slaapplaats 94

ex. De grootste groep tot nu toe betrof een groep van ruim
160 vogels op 17 maart 2020 in de bomen bij de
bibliotheek.

Gelet op de groeiende populatie heeft Sovon opgeroepen
om op zaterdag 18 december en op zaterdag 15 januari
2022 overal in ons land op zoek te gaan naar slaapplaatsen
van Halsbandparkieten. Wellicht zijn er in ons werkgebied
nog meer slaapplaatsen te vinden dan de eerder genoemde.
Het is trouwens nog maar de vraag of de bomen langs de
Duinwetering en de Weteringkade nog functioneren als
slaapplaats. Inspectie van deze bomenrij op 1 november
2021 leverde niets op. Dat de Noordwijkse parkieten
wellicht een meer zuidelijk gelegen slaapplaats opzoeken,
wordt ondersteund door waarnemingen elders in
Noordwijk-Binnen. Er zijn dit jaar namelijk nogal wat
parkieten gezien, die in de avondschemering over het
Vinkenveld in zuidelijke richting vlogen. Zo zag Noël
Aarts parkieten overvliegen op 16 juni (40 ex.), 18 juli (63
ex.), 12 augustus (30 ex.) en 28 oktober (17 ex.).
Bij dezen dus de oproep om overal in Noordwijk en
Noordwijkerhout te letten op eventuele slaapplaatsen en
voorverzamelplaatsen. Met dit laatste bedoelen we
plaatsen, waar de parkieten bij elkaar komen, voordat ze in
de schemering verder vliegen. Waarnemingen op
genoemde data kunnen worden ingevoerd op
www.waarneming.nl. Geef hierbij nauwkeurig de plaats en
het aantal aan, alsmede het moment, dat je de slaapplaats
verliet. Uiteraard zijn ook waarnemingen buiten deze twee
nationale teldagen van harte welkom! Natuurlijk kun je je
bevindingen ook aan mij doorgeven
(jelle.vandijk.noordwijk@gmail.com of 0610202311).

Slaapplaats 17 maart 2020 Weteringkade - foto: George Hageman
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Kees Verweij
Jan Verwey op pad in Noordwijk
Het is bekend dat Jan Verwey, naar wie ons
Natuurcentrum is vernoemd, regelmatig artikelen
heeft geschreven in het bekende natuurtijdschrift
“De Levende Natuur”, dat aan het einde van de 19e
eeuw werd opgericht door de beroemde
natuurliefhebbers Jac. P. Thijsse en Eli Heimans.
Bekend zijn de verslagen van zijn
vogeltrekwaarnemingen in het eerste kwart van de
vorige eeuw en daarna bracht hij ook nog verslag uit
van zijn waarnemingen in onze streek onder de titel
“Waarnemingen bij Noordwijk”. Zo had hij een
speciaal onderzoeksterrein uitgezet, waarin hij o.a.
het gedrag van de aldaar broedende Kieviten
nauwgezet bestudeerde. Het betrof hier een perceel
in de zg. Noordzijder Polder, destijds een uitgebreid
weidegebied. De weilanden zijn in de afgelopen tijd
omgevormd tot bollenland. Alleen rond het gebied van de voormalige psychiatrische inrichting Sancta Maria is nog een
stukje weiland overgebleven. Op 15 april 1926 ging Jan Verwey weer vroeg op stap naar “zijn terrein” in de Noordzijder
polder ongeveer ter hoogte voor de voormalige boerderij Puik en Duin. Laten we even gaan kijken wat hij op die dag
precies ging doen en wat hij daar allemaal te zien kreeg. In het bijgaande verslag kunnen we lezen, dat het daar vooral om
de Kieviten te doen was en dat hij alle gedragingen zeer zorgvuldig wist vast te leggen.
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Leo Schaap
Een belangrijke activiteit van onze vereniging is het inventariseren van broedvogels. Dat startte in Boswachterij
Noordwijk al kort na de oprichting van de vereniging in 1966. In de zuidelijke Amsterdamse Waterleidingduinen
wordt sinds 1978 geïnventariseerd. Vanaf 1986 wordt dat gedaan volgens de Sovon methode, een
gestandaardiseerde broedvogelkarteringsmethode waarvan de resultaten landelijk worden verzameld en
gepubliceerd. Dit ‘meetnet’ levert belangrijke informatie voor onderzoek, beheer en bescherming van soorten
zowel op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. De methode staat beschreven in de ‘Handleiding Sovon
broedvogelonderzoek’ te downloaden van de sovon website www.sovon.nl.
In de zuidelijke AWD en omgeving worden 9 kavels ieder jaar op broedvogels onderzocht. Er zijn nu twee
kavels vrij gekomen, waarvoor we enthousiaste vogelaars zoeken die zich minimaal twee seizoenen aan een
kavel zouden willen binden door in het voorjaar van half maart tot en met juni zes tot tien keer het terrein zouden
willen onderzoeken, alleen of samen met andere vogelvrienden. In de zuidelijke AWD komen twee plots vrij:
AWD Boeveld-west en AWD Vinkenbaan driften. Zie kaart 1 en tabel 1.
Met het vrijkomen van het plot Boeveld-west hebben Willem Baalbergen en Jan Veefkind afscheid genomen van
broedvogels inventariseren in de omgeving van Noordwijk. Vooral Willem is daarmee heel lang actief geweest,
heeft vanaf 1966 een belangrijke rol gespeeld bij het organiseren van de inventarisaties en is één van de
initiatiefnemers van het inventariseren in onze vereniging. De door Willem en Jan verzamelde gegevens worden
nog steeds gebruikt bij het rapporteren en vergelijken van de broedvogelstand in de verschillende natuurgebieden
in onze omgeving. Willem en Jan bedankt voor het vele mooie werk dat jullie hebben verricht.
Overzicht BMP plots zuidelijke AWD en nabijheid
BMP
Opp.
Nr.
Naam
id.
(ha)
1

AWD Wolfsveld-west

325

34,6

2

AWD Boeveld-west

489

27,1

3

AWD Gijskokkieshoek

318

47,6

4

ZHL Vogelaardreef

6893

30,6

5

ZHL De Blink

8680

34.3

6

AWD De Westhoek

365

53,1

7

AWD Hoekgatterduin

326

49,1

8

AWD Schrama

1202

30,6

9

AWD Vinkenbaan driften

55881

58,1

Tabel 1. Overzicht BMP plots AWD. Vrije plots in rood.
Kaart 1. Overzicht BMP plots ten noorden van de Noraweg.

Vorig jaar zijn in de Boswachterij Noordwijk, ook wel Hollands Duin of Noordduinen genoemd alle kavels
geteld. Een aantal daarvan is vrijgekomen. Wij zouden net als vroeger het gebied weer een aantal keren volledig
willen inventariseren en zoeken vogelaars voor de volgende gebieden: Noordduinen Luchterzeeduinen Noord,
Noordduinen Luchterzeeduinen Zuid, Noordduinen Noravallei e.o., Noordduinen vak 31, Noordduinen Landje
van Mesker e.o. en Noordduinen Oude Golf e.o. oost. Zie kaart 2 en tabel 2. Wij hebben een voorkeur om de
kavels 5, 9 en 13 als eerste op te vullen met nieuwe tellers omdat het gebied tot de Noraweg makkelijker
bereikbaar is en ook omdat er in het verleden al meer tellingen zijn gedaan zodat een historische vergelijking
mogelijk is.
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Het inventariseren is een boeiend onderdeel van het vogelaarschap. Niet alleen kom je tot bijzondere
ontdekkingen, maar verrijk je ook je kennis en kunde om vogels in het veld waar te nemen en hun relatie tot het
biotoop te ontdekken. Een nauwkeurige inventarisatie biedt veel meer dan vogels alleen.
Als je je aanmeldt dan word je als vrijwilliger opgegeven bij Staatsbosbeheer of Waternet en draai je mee met de
faciliteiten, die daarvoor beschikbaar zijn.

Nr.

Overzicht BMP plots Boswachterij Noordwijk
BMP
Naam
id.

Opp.
(ha)

1

Noorduinen Luchter Zeeduinen Noord

55649

84,5

2

Noordduinen Luchter Zeeduinen Zuid

55563

63

3

Noordduinen Noravallei e.o.

55568

53,7

4

Noordwijkse Golfclub

50476

72,4

5

Noordduinen Vak 31

55567

5,4

6

Noordduinen Aardbeiendel e.o.

55565

67,6

7

Noordduinen-oost

721

46

8

Noordduinen-west

37

57,1

9

Noordduinen Landje van Mesker e.o.

55564

51

10

Noordduinen Fazantenslag e.o. west

55562

41,1

11

Noordduinen Fazantenslag e.o. oost

55652

35,3

12

Noordduinen Oude Golf e.o. west

55560

35,7

13

Noordduinen Oude Golf e.o. oost

55561

45,66

Tabel 2. Overzicht BMP plots Boswachterij Noordwijk. Vrije plots in
rood.

Kaart 2. Overzicht BMP plots Boswachterij Noordwijk

Wie geïnteresseerd is kan voor vragen en kenbaar maken van zijn of haar belangstelling terecht bij Leo Schaap.
lhjschaap@gmail.com of +31 65 36 26 663. Het kunnen herkennen van de in onze duinen voorkomende vogels
is natuurlijk belangrijk. Bij voldoende belangstelling wordt een BMP cursus of introductieavond georganiseerd
en anders zijn er mogelijkheden om met een ervaren BMP-er op pad te gaan.
Waarnemingen worden per bezoek ingevoerd op een telefoon, zowel Android als Apple, of tablet met GPS.
Verwerking en presentatie vindt centraal plaats door Sovon software.
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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.

24 okt. 2021 Drieteenstrandlopers bij de pier van IJmuiden – foto: Jos Zonneveld

Voor steltlopers is het altijd onzeker hoe een broedseizoen zal verlopen. Vaak mislukt een seizoen door slechte
weersomstandigheden of roofdieren. Maar omdat steltlopers relatief lang leven kunnen ze het zich permitteren om te
wachten tot het seizoen waarin alles meezit. Er komen dan zoveel jongen groot dat de populatie er weer jaren tegen kan.
Voor de Drieteenstrandlopers in Groenland was 2021 zo’n jaar. Van het onderzoeksstation Zackenberg, waar in eerdere
jaren Drieteenstrandlopers zijn geringd die in Noordwijk in de winter zijn terug gezien, kwamen berichten van een bijzonder
goed broedsucces. Dat had alles te maken met de zogenaamde lemmingcyclus, waarin ongeveer eens in de drie jaar het
aantal lemmingen piekt. Dit jaar was in Groenland een piek lemmingjaar, wat betekent dat alle roofdieren zich volledig op
de alom aanwezige lemmingen richtten. De jonge Drieteenstrandlopers konden daardoor opgroeien zonder ten prooi te
vallen aan Poolvossen of Kleinste Jagers. Die laatste profiteerden zelf ook van minder aandacht van de Poolvossen.
Waarschijnlijk zijn er veel Kleinste Jagers uitgevlogen. Langs onze kust is het een zeldzaamheid, maar desondanks leek het
dit jaar beter doenlijk een eerstejaars Kleinste Jagers over zee te zien dan we in afgelopen jaren gewend waren. Dat het ook
voor de Drieteenstrandlopers een goed broedseizoen was, konden we op onze stranden zien. Daar arriveren in juli al de
eerste Drietenen, de volwassen vogels. Vaak zijn dit vogels waarvan het broedsel is mislukt. In augustus volgen de eerste
jonge vogels. Dit jaar verschenen de volwassen vogels al vroeg in juli in flinke aantallen. Maar dit bleek niet de voorbode
van een slecht broedseizoen, want de eerste jonge vogels arriveerden ook vroeger dan anders. En het waren er veel dit jaar.
Als je in augustus of september een groepje Drieteenstrandlopers zag, dan was de kans groot dat deze grotendeels of
helemaal uit jonge vogels bestond. Nu is het beeld vertekend want de jonge vogels zoeken in deze tijd vaker juist onze
stranden op. Dat komt omdat de eerder arriverende volwassen vogels al de goede plekken hebben ingenomen, zoals op
Griend in de Waddenzee. Ons strand is ongunstiger wat betreft de voedselsituatie en daarom tweede keus. Toch kon je als je
een groepje jonge vogels een poosje volgde, zien dat ze zich ook hier prima weten te redden. Met regelmaat pikten ze een
wormpje op. Eerder bleek dat het op ons strand vooral om de Gemshoornworm gaat, die in het zand zit ingegraven en door
de Drieteenstrandlopers is te vangen aan de waterlijn.
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In zee verschenen dit jaar al vroeg de eerste
Zeekoeten. Vanaf half september kunnen al
de eerste voorlopers verschijnen, maar pas
vanaf half oktober begint de winterpopulatie
op te bouwen. Dit jaar was er een eerste
waarneming op 28 augustus (EM). Vanaf
half september vlogen er al regelmatig
Zeekoeten langs de zeetrekhut, soms meer
dan 10 en maar liefst 86 op 30 september
(DT JD). Op 16 september spoelde ook een
dode Zeekoet aan op het strand van de
Coepelduynen (JBe). In oktober zouden er
nog meer volgen. Wat was er aan de hand
met de Zeekoeten? Uit Engeland en
Schotland kwamen half september berichten
van een ‘wreck’ van Zeekoeten en Alken. In
een ‘wreck’ (of stranding) komen grote
aantallen zeevogels tegelijkertijd in
24 okt. 2021 Zeekoet bij de pier van IJmuiden – foto: JosZonneveld
problemen door bijvoorbeeld een storm en
spoelen ze dood of verzwakt aan op het strand. Dat was inderdaad gaande. Niet alleen spoelden er honderden dode Alken en
Zeekoeten aan, ook verschenen er vogels op uitzonderlijke plekken. Dat gaf de bizarre beelden van een groepje Zeekoeten
rustend langs een riviertje in het binnenland in Schotland. Minstens zo vreemd waren waarnemingen van Zeekoeten
foeragerend in ondiep water tussen zwemmers of in het zwin tussen de meeuwen. De vogels moeten echt uitgehongerd zijn
geweest en ten einde raad. Onderzoek naar wat de oorzaak is van deze ‘wreck’ loopt nog. Een oceaanonderzoeker wees op
de aanwezigheid van een dichte algenbloei in een groot gebied ten noordoosten van Schotland. Mogelijk heeft dit geleid tot
vissterfte of het vrijkomen van toxische stoffen voor de vogels. Bij algenbloei denk je ook aan opwarmend zeewater, ofwel
weer een signaal van de klimaatverandering waarin we zitten. De vroege aankomst van Zeekoeten aan onze kant van de
Noordzee was dus geen goed nieuws. Hopelijk zit er hier genoeg vis voor ze om te herstellen en goed de winter door te
komen.

Tijdens een van de eerste lezingen sinds de coronamaatregelen, vertelde Ingrid Tulp ons over Kleine Jagers, hun
broedgebied en hun reizen over de oceaan. Tussen hun arctische broedgebied en hun overwinteringsgebieden langs de
Spaanse, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse kusten kunnen ze in het najaar ook bij ons opduiken. Bij de start van de
zeetrektellingen in Noordwijk in 1972 waren Kleine Jagers in september vaste prik. Een uur zeetrek kijken leverde vaak wel
één of meerdere
vogels op. Tot rond
2000 kwam het
gemiddelde over de
hele doortrekperiode
in de helft van jaren
zelfs boven de twee
per uur uit. In de
afgelopen jaren was
daar nog maar een
fractie van over.
Dieptepunt was 2020
met een jaartotaal van
slechts 11 Kleine
Jagers. Tegenwoordig
lijkt het makkelijker
een Grote dan een
Kleine Jager te zien
voor de Noordwijkse
kust. Dit jaar was dat
Kleine Jager – 11 aug. 2021 Katwijk aan Zee - strand © René van Rossum
ineens weer andersom.
Er vlogen meer Kleine Jagers langs dan we in jaren gewend waren. Het totaal voor augustus en september kwam uit op 50
vogels, met als topdagen 29 en 30 september met 12 en 9 vogels. Dat hiermee oude tijden herleven is te veel gezegd.
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Vergelijk dit eens met de 81 Kleine Jagers die op 29 september 1977 langs vlogen! De aantallen van dit jaar zijn hoog ten
opzichte van wat we nu gewend zijn, maar vóór 2000 had dit bij de mindere jaren gezeten.
Dat we dit jaar weer wat meer Kleine Jagers zagen, heeft dat net als bij de Drieteenstrandlopers te maken met een goed
broedseizoen? Het is verleidelijk dat te denken. Alleen hebben we uit de lezing van Ingrid Tulp geleerd dat het voor Kleine
Jagers zo eenvoudig niet in elkaar steekt. De Kleine Jagers die wij zien zijn waarschijnlijk afkomstig van de Scandinavische
en Schotse broedgebieden en de lemmingjaren lopen aan beide kanten van de oceaan niet synchroon. Anders dan Middelste
en Kleinste Jagers hebben Kleine Jagers sowieso niets met lemmingen. Ze eten alleen vis en zijn helemaal gespecialiseerd
in het afhandig maken van prooien van andere zeevogels. Ze broeden daarom in de buurt van kolonies Drieteenmeeuwen en
Noordse Sterns. Die zijn op hun beurt weer afhankelijk van voldoende vis in de buurt. De afname van Kleine Jagers voor
onze kust loopt parallel met de sterke afname in Schotland en op de Shetlands. Daar speelt al sinds ongeveer 2000 een
voedselprobleem. Er is in de buurt van de kolonies steeds minder Zandspiering te vinden. Naast visserij lijkt het
veranderende klimaat een belangrijke oorzaak. Met het opwarmend zeewater schuift de Zandspiering op naar het noorden,
buiten bereik van de kolonies. Zowel Drieteenmeeuw als Noordse Stern nemen daarom al sinds 2000 af. De Kleine Jager
volgt hen met een afname van maar liefst 80%. Naast de voedselsituatie speelt daarbij ook de toename van Grote Jagers een
rol, die het gemunt hebben op zowel de kuikens als de volwassen vogels. Het is de vraag of de opleving van de Kleine
Jagers dit jaar te maken had met een goed broedseizoen. Misschien moeten we de oorzaak niet zoeken bij wat de
Drieteenstrandlopers overkwam dit jaar, maar moeten we meer kijken naar de Zeekoeten. Het kan zijn dat de slechte
omstandigheden in de noordwestelijke Noordzee dit jaar al vroeg Kleine Jagers heeft doen uitwijken naar onze kust. De
harde wind in augustus heeft daarbij wellicht ook geholpen. Hier voor de kust troffen ze veel sterns aan en zo zijn ze
wellicht op hun tocht naar het zuiden even hier blijven hangen. De Kleine Jagers en de Zeekoeten laten zien hoe complex de
relaties tussen soorten in elkaar zitten. Maar ook hoe de razendsnelle opwarming van de aarde de ecosystemen ontwricht.
Figuur 1 Aantal Kleine Jagers per uur gezien vanuit de zeetrekhut (bron: www.trektellen.nl)

juli
De maand juli bracht ouderwets ‘Hollands’ wisselvallig zomerweer. De maand was relatief koel zonder uitschieters.
In de eerste helft van de maand wisselden rustig en wisselvallig weer elkaar af met wind uit zuidelijke richtingen. Op
de 14e en 15e viel er elders in het land veel regen met extreme wateroverlast in Limburg. De wind draaide daarna naar
noordelijke richtingen. Vanaf de 25e werd de stroming weer zuidwestelijk.
Op 2 juli was een Hop aanwezig in De Blink (SW). Van 1 tot 4 juli waren er meerdere waarnemingen van een
overvliegende Wespendief, van de AWD tot aan de Binnenwatering Katwijk (JVr ea). Op 31 juli was er één aanwezig in de
AWD Sasbergen. Een man en een vrouw Bruine Kiekendief waren de hele maand aan het jagen in bollen- en grasland in
de Elsgeester-, Hoogeweg- en Zwetterpolder (WB ea). Op 3 juli trok een Visarend naar zuid over de Noordzijderpolder
(EH). Op 4 juli was een overtrekkende Kwak te horen over de Sint Bavo (MW). Ook in de zomer zijn er nu Grote
Zilverreigers te zien in ons waarnemingsgebied. Op 5 en 24 juli vloog er één langs de zeetrekhut (JD). Op 25 juli verbleven
er 5 in het Langeveld (JR). Op het onder water gezette bollenland in de Zwetterpolder verbleven tot het droogvallen tot 6
juli 1-6 Lepelaars (WB ea). Verder liepen hier tot maximaal 8 Kleine Plevieren, 25 Grutto’s, 20 Tureluurs, 3
Groenpootruiters, 1-3 Bosruiters en joeg er een groep van 20 Oeverzwaluwen op insecten (SP RG ea). Op 1 juli liepen er
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2 Kemphanen (SP) en op 4 juli 7 Bosruiters (RG). Op 1 en 2 juli verbleef er een tweedejaars Dwergmeeuw (SP ea).
Mogelijk dezelfde vogel verbleef t/m 20 juli bij de Binnenwatering (AM). De eerste jonge Zwartkopmeeuw verscheen op
16 juli bij de Binnenwatering (AM). Zowel op strand als langs de zeetrekhut waren Zwartkopmeeuwen de hele maand
algemeen, met een maximum van 22 langstrekkend op 17 juli (JD) en 6 op het strand van de Coepelduynen op 21 juli (AM).
Op 17 juli was er ook massale ruitrek van Bergeenden richting de Waddenzee en vlogen er in 2,5 uur tijd 1158 langs de
zeetrekhut. Ook passeerde er een Middelste Zaagbek (JD). Op 28 juli vlogen er 2 Casarca’s langs de zeetrekhut (JD). T/m
19 juli trokken er regelmatig Sijzen over, met o.a. een groepje van 30 over Rijnsoever op 9 juli (AMe). Op 9 juli liep er een
Engelse Kwikstaart in de Hogeveense Polder, waarschijnlijk een vogel van één van de 2 broedparen daar. De man
Rouwkwikstaart bleef t/m 28 juli aanwezig bij de Binnenwatering (AM). Van 27 t/m 29 juli verbleef een man Grauwe
Klauwier in de Guytendel in de Coepelduynen (CZ). Naast het broedgeval in de Zwetterpolder broedde er ook een Ransuil
op Sollasi, met op 14 en 15 juli 2 roepende jongen (RJ)

Wespendief – 2 juli 2021 Katwijk aan Zee - Binnenwatering © Joas de Vreugd

augustus
Ook augustus was koel en wisselvallig. Dagen met zuidoostenwind ontbraken bijna geheel. In de eerste helft van de
maand was zuidwest de dominante windrichting met op veel dagen meer dan windkracht 4. Op 8 augustus trok de wind
aan tot zuidwest 6 en op 16 augustus naar noordwest 6. Vanaf de 23e draaide deze naar noordelijke richtingen en bleef er
op veel dagen flink wat wind staan.
Op 3 augustus trokken 2 Zwarte Ooievaars over de Hogeveense Polder (RG). Op 11 augustus trok er een groepje van 4
juveniele Purperreigers over de Binnenwatering (MD), gevolgd door een groepje van 3 de volgende dag over zee (JD ea).
Een zeldzaam gezicht vanuit de zeetrekhut. Op 12 augustus was een Kleine Zilverreiger aanwezig bij de Binnenwatering
(AM). Van 4 tot 7 augustus was er massale wegtrek van Kokmeeuwen langs de zeetrekhut, met een maximum van 5500,
vergezeld door 27 Zwartkopmeeuwen op 6 augustus (JD). Een vroeg Smelleken trok op 6 augustus langs (JD). Op 11
augustus passeerden 2 Reuzensterns de zeetrekhut (JD). Op 16 augustus trokken een Grauwe Pijlstormvogel (JD PS) en
een Grote Jager (HV) langs. In de tweede helft van de ochtend kwam er een grote stroom Noordse Sterns/Visdieven
(2300) en Zwarte Sterns (110) op gang (JD). Deze was onderdeel van een massale exodus uit de Noordzee, in vervolg op
de uitzonderlijke aantallen sterns die zich eerder in de week langs de kust van Noord-Holland ophielden. Vanaf 22 augustus
verschenen er met regelmaat Kleine Jagers voor de zeetrekhut (JD AH DT). Op 26 augustus vlogen er 12 langs het strand
van de Duindamseslag, met ook een eerstejaars Kleinste Jager (EM). Op 28 augustus verscheen hier de eerste Zeekoet
(EM). Op 4 augustus verbleef een IJsvogel langs de Binnenwatering (MD).
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Op 9 en 10 augustus zat er een adulte Roze Spreeuw in een grote groep spreeuwen in de AWD Westhoek en De Wouwen
(NR HB). De groep op de foto telt 1415 Spreeuwen met daarin 1 Roze Spreeuw. Op 18 augustus zaten er 50 Goudplevieren
in Polder Hoogeweg (AM). De laatste Kleine Plevier van het seizoen vloog op 30 augustus over de Coepelduynen (JHa).
De eerste Bonte Vliegenvanger van het najaar zat op 13 augustus op de Algemeen Begraafplaats aan de Oude Zeeweg
(CZ). De doortrek van Paapjes kwam in de laatste week van de maand op gang, met de eerste op 20 augustus langs het
Zwarte Pad Katwijk (AM) en een maximum van 8 in AWD Westhoek op 24 augustus (GJ).

Grote groep spreeuwen. In het midden van de inzet: Roze Spreeuw – 9 aug. 2021 Amsterdamse Waterleidingduinen - De Wouwen
© Nico Rensen

De eerste Tapuit van het najaar zat op 21 augustus in de Coepelduynen (CZ). Op 25 augustus zat er een Sperwergrasmus
in de struiken bij de Puinhoop (GT ea). In de ochtend was een Ortolaan aanwezig in het Langeveld (RSl) en ’s middags
vloog er één over de Puinhoop (JVr). Op 31 augustus verbleef er een Draaihals in de Coepelduynen bij Rinus z’n Trap (CZ
ea). De hele maand vlogen er 1-2 Wespendieven rond in de zuidelijke AWD en omgeving. Op 11 en 24 augustus ging het
om een juveniele vogel (JW GJ). Op 27 augustus trok een Visarend over het strand van de Noordduinen naar zuid (RSl).
Op 27 augustus liep een Hermelijn door Willem v.d. Bergh (PD). De influx van Rouwmantels leverde er één op in
Rijnsoever Katwijk op 31 augustus (JDx ea).

Draaihals – 31 aug.Coepelduyn C3 © Peter van Duijn
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Hermelijn – 27 aug. 2021 Noordwijk - Willem v.d. Bergh
(Stichting) © Peter van Duijn
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september
De maand september was warm en eindigde in de top 10 qua temperaturen. Ook viel er nauwelijks regen. In de eerste
week zat de wind vooral in de zuidoosthoek. Daarna overheerste zuidwestenwind. Aan de droge periode kwam pas in de
laatste dagen van de maand een einde en kwam het weer onder invloed van lagedrukgebieden. In de laatste twee dagen
van de maand waaide het hard met tot windkracht 5 uit het westen. Een echte herfststorm bleef uit.
Op de zandbank voor de Uitwatering verbleef de hele maand een grote groep Grote Sterns met minimaal 200 op 5
september (AM) en 239 op 26 september (RR). Op 16 september zat er een Rosse Franjepoot langs de waterlijn van het
strand bij de Coepelduynen (AM ea). Langs de zeetrekpost passeerde op 22 september op korte afstand een Grauwe
Pijlstormvogel (JD), gevolgd door één langs het strand van de Noordduinen op 23 september (CZ). Die dag vloog er een
Parelduiker en een Roodhalsfuut langs de zeetrekpost (JD). Laat in de middag volgden nog 45 Toppers (HS). Ook op 28
september passeerde een groep
van 6 (CZ). Naast een groot
aantal Kleine Jagers, trok op
26 september een Grote
Jager, op 27 september een
Middelste Jager en op 29
september een Kleinste Jager
langs de zeetrekpost (JD HO
HV). Op 29 september vloog
er een Vaal Stormvogeltje
langs het strand van de
Coepelduynen (CZ). Op 2
september vlogen er 2
Wespendieven roepend over
Sollasi (RJ). Doortrekkende
vogels volgden op 3, 12 en 14
september, alle over de
Puinhoop (RR ea). Daar trok
op 18 september een
eerstejaars Steppekiekendief
over (PD JHa). Op 5 dagen
passeerde een Visarend (EM
Rosse Franjepoot – 16 sept. 2021 Katwijk aan Zee - strand © Joas de Vreugd
ea). Op 3, 6 en 21 september
trok een juveniele
Purperreiger over de duinen (RSl ea). Op 18 september was er één aanwezig in de Zwettterpolder. Op 18 en 26 september
trok er een Smelleken over de Puinhoop (JVr ea). Op 17 september vloog een Raaf over de Kapelleboslaan (RG). De
zangvogeltrek was dit jaar in september niet massaal. De eerste 3 Grote Gele Kwikstaarten vlogen op 5 september over
Kachelduin (EM). De eerste Oeverpieper van het najaar passeerde op 18 september over de Puinhoop en de eerste Keep op
19 september (RR ea). Gedurende
de maand trok er 5 keer een
Duinpieper en 4 keer een Ortolaan
(JVr ea) over de Puinhoop en de
Noordduinen. De Ortolaan die op
29 september over de De Blink trok
streek ook even neer (CZ). Op 18
september was de doortrek van
Tapuiten in volle gang en vlogen er
8 over de Puinhoop (RR). In de
laatste week van de maand vlogen
de eerste IJsgorzen over de
Coepelduynen, met één op 25, 26
en 28 september (AE ea). Op 3
september zat de eerste
Vuurgoudhaan van het najaar op
de Algemene Begraafplaats aan de
Oude Zeeweg (CZ). Een vroege
Bladkoning zat op 7 september op
de Puinhoop (RR ea). Op 12
september zat er even een Grauwe
Klauwier (GB). Op 21 september
Dwerggors -26 spt. 2021 Katwijk aan Zee - De Puinhoop © René van Rossum
scharrelde er nog een
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Sprinkhaanzanger en een Blauwborst door de struiken in de zeereep van de Coepelduynen (GT). Op 21 september trok
een Dwerggors over de Puinhoop, uitsluitend opgemerkt op basis van de roep (GT). Op 27 september streek er één neer die
zich goed liet bekijken (MD ea). Op 30 september zat er een Bonte Vliegenvanger in de Grashoek, de laatste van het
seizoen (JD).
Op 3 september vloog een Rouwmantel op het St Bavo terrein (MW) en op 5 september in de AWD Schrama (SM). Een
jonge Boommarter was op 18 september aan het jagen in de Coepelduynen (CZ).

Boommarter – 18 sept. 2021 Coepelduyn C3 © Casper Zuyderduyn

Waarnemers
AE

Arjan van Egmond

HO

Hanneke Oltheten

PD

Peter van Duijn

AM Annelies Marijnis
AMe Arnold Meijer

HV
JBe

Hein Verkade
Jos van Bemmel

PS
RG

Peter Spierenburg
Reinder Genuït

CZ
DT

Casper Zuyderduyn
Diny Thibaudier

JD
JDx

RJ
RR

Rob Jansson
René van Rossum

EH

Eef van Huijssteeden

JHa

Jelle van Dijk
Joke Durieux
Joël Haasnoot

RSl

Roy Slaterus

EM Ezra Mandemaker
GB Gijsbert van der Bent

JR
JVr

Job de Ridder
Joas de Vreugd

RV
SM

René Voorberg
Sam van der Meij

GJ
GT

Guus Jenniskens
Gijsbert Twigt

MD
MW

Menno van Duijn
Maarten Wielstra

SP
SW

Sven Pekel
Sjaak Weijers

HB

Han Buckx

NR

Nico Rensen

WB

Wijndeldt Boelema

bron: www.waarneming.nl
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