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Bij de voorplaat:  
Velduil  Foto: Wijndeldt Boelema 

 

Velduilen zijn fascinerende vogels. Van Bosuilen is bekend dat zij hun gehele leven soms 

binnen één vierkante kilometer doorbrengen, maar bij de Velduil gaat het meermalen over 

gebieden die vele honderden kilometers uit elkaar liggen. Zo werd een in Friesland geringde 

jonge Velduil teruggevonden in Midden-Rusland, terwijl andere jongen zich over West-Europa 

verspreidden. 

Maar ook het gedrag wijkt sterk af van dat van de andere uilen in ons land. De Velduil is de 

enige uil die overdag op jacht gaat. Dat is vermoedelijk te danken aan het feit dat deze uil vanuit 

de polaire streken zich ook in de gematigde streken heeft gevestigd. In de arctische zone heeft 

het geen zin om te wachten op de schemering vanwege de middernachtzon. Sneeuwuil en 

Sperweruil zijn om die reden ook vogels die overdag actief zijn. 

Op 24 augustus 2020 had Wijndeldt Boelema een bijzondere ontmoeting met uilen in de 

Coepelduynen. Eerst zag hij één Velduil opvliegen, even later gevolgd door nog vijf Velduilen. 

Een unieke belevenis! Is het aantal van zes Velduilen bij elkaar al heel bijzonder, ook de tijd van het jaar, eind augustus, 

wijkt sterk af van het gangbare patroon. In de meeste jaren zien we pas in oktober af en toe een Velduil over zee of de 

duinen passeren. Vrijwel altijd gaat het daarbij om solitaire vogels. Meer uilen bij elkaar heeft vrijwel altijd te maken met 

een bijzonder voedselaanbod in de vorm van muizen. Of dat in augustus 2020 in de Coepelduynen ook het geval was, zoals 

in augustus 2015 in de Elsgeesterpolder, is nog maar de vraag.    Jelle van Dijk 
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Bestuursmededelingen maart 2022 
 
VNVN en het Corona-virus 
Vanwege de verscherpte maatregelen heeft een aantal 

activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Bij de 

activiteiten die wel door konden gaan, is het volledig 

volgens de op dat moment geldende regels gebeurd. In 

januari moesten zowel de bestuursvergadering als de 

inloopochtend afgezegd worden. Het excursieprogramma 

werd  aangepast. Zo kon de jaarlijkse december-excursie 

naar Zeeland niet doorgaan.  

 In februari is er weer een inloopochtend geweest.  

 

Excursies 

18 december naar de Zandmotor  

Op zaterdag 18 december 2021 verzamelde zich een groep 

van ca. 15 personen bij de ingang van camping 

Ockenburgh (Roompot) om een wandeling over de 

Zandmotor te maken. 

De Zandmotor is een opgespoten zandplaat van ongeveer 3 

km lengte tussen Kijkduin en Monster. 

Echter bij het naderen van het strand was van deze omvang 

weinig te zien. Door de mist kon net aan de laagwaterlijn 

herkend worden en andersom de duinrand. Al wandelend 

naar het zuiden werden enkele Futen en Aalscholvers op 

zee waargenomen. Aangekomen bij het binnenmeer zaten 

daar enkele Brandganzen en een redelijke groep 

Drieteenstrandlopers. Ongeveer in het midden van de 

zandplaat staat een grote toren om het verloop van de 

Zandmotor te monitoren. Bart Noort kon vertellen dat de 

zenders, die daaraan bevestigd waren, bedoeld zijn om 

trekkende, gezenderde vleermuizen te registreren. 

Langs de duinrand zijn we teruggelopen, waar nog een 

vrouwtje Rietgors werd waargenomen, dat zich tegoed 

deed aan zaadjes in het helm van de stuifduintjes. 

Het aantal fossielen dat gevonden werd, viel erg tegen. 

Door Cilka werd één botje gevonden, dat zij thuis zal 

determineren. 

Wel werden leuke schelpen gevonden, zoals Geknobbelde 

hartschelpen, welke zeker 100.000 jaar oud zijn. 

Toch een bijzondere ochtend, midden in de mist op een 

grote zandplaat. Het is dat je het ruisen van de zee kon 

horen, anders zou je zomaar het gevoel van richting 

kwijtraken. 

 

Op 29 januari een zeer goed bezochte excursie naar de 

Luchterduinen, onder de bezielende leiding van Jelle van 

Dijk . 

We vertrokken met 18 wandelaars vanaf de grote 

parkeerplaats bij de Langevelderslag. Dit gebied, bekend 

onder de naam Luchterduinen, is een van de rustigste delen 

van de AW-duinen. Verharde paden zijn er niet, zodat je 

hier heerlijk kunt struinen. De meeste aandacht ging  deze 

morgen uit naar de mossen, omdat deze plantjes in dit 

jaargetijde het aanzien van het duin bepalen. Veruit het 

talrijkst groeit hier het Groot duinsterretje, dat vooral de 

zuidhellingen van een fris kleurtje voorziet. 

Een stuk van de route volgde de oude loop van  de 

vroegere Van Limburg Stirumvallei. In de winter van 

1994/1995 werd het kanaal gedempt, waarna door 

verstuiving een flink reliëf is ontstaan. Van een vallei is op 

veel plaatsen dan ook geen sprake meer. 

Bij een zogenaamde exclosure stonden we wat langer stil. 

Om bijzondere planten tegen hertenvraat te beschermen 

zijn hier en daar hoge hekken geplaatst. Hier gaat het om 

de bescherming van Moeraswespenorchis en de 

Herftsbitterling. 

In de directie omgeving vonden we mooie groeiplaatsen 

van Echt vetmos en Fijn zwelmos. De laatste soort komt in 

ons land vrijwel uitsluitend in de kalkrijke Hollandse 

duinen voor. Een eindje verderop zagen we frisse rozetjes 

van de Bleekgele droogbloem. 

Bij de Ruigenhoekerschulpweg sloegen we af. Hier stopten 

we bij een grote groeiplaats van het Hakig kronkel-

bladmos, een zeldzame soort in ons land. Van gekronkel 

was nog niet veel te zien vanwege het vochtige weer van 

de afgelopen week. Dat gold ook voor de talrijke 

kussentjes van het Duinkronkelbladmos. 

Na een paar honderd meter over een pad ging het weer 

verder over hertenpaadjes. Een paar grijze stukjes ’cement’ 

bleken stukken korstmos te zijn met de merkwaardige 

naam van Duindaalder. Even later maakte de jongste 

deelnemer ons attent op een prachtige groeiplaats van de 

Excursie Zandmotor in de mist. Foto: Mariska de Graaff 

Luchterduinen – foto: Jelle van Dijk 
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Peperbus, een paddenstoel uit de familie van de 

aardsterren. 

Via een bos met wilgen, berken en grote meidoorns 

kwamen we weer op een duidelijk pad. 

Op deze beschutte plek hielden we een koffiestop. Verder 

lopend passeerden we een spichtig bosje van 

Ratelpopulieren. Hier stond ooit een veel ouder bos, dat 

echter in 1995 werd omgezaagd omdat men verwachtte dat 

het gehele bos onder water zou komen te staan vanwege de 

demping van het Van Limburg Stirumkanaal. 

Weer bijna terug bij de parkeerplaats werd nog even 

gekeken bij een mooie groeiplaats van Rozetmos en 

Pluimstaartmos. Vreesden we aanvankelijk een flinke bui, 

nu kwamen we terug in een mooie opklaring. 

 

Voor de volgende excursies:  Zie de activiteitenagenda in 

deze Strandloper.  

 
Jeugdnatuurclub 
De Jeugdnatuurwacht uit Sassenheim bracht op 12 

december een bezoekje aan het natuurcentrum. Elk jaar 

komen zij om uilenballen uit te pluizen, dit keer met 20 

deelnemers. Een leuke en leerzame ochtend waarbij onze 

educatieve werkgroep de begeleiding verzorgde. 

In Januari stond de activiteit wintervogelvoer maken op de 

agenda, maar helaas was daar te weinig animo voor om het 

door te laten gaan. 

Dit was op 19 februari wel anders, toen er veel 

aanmeldingen waren voor het uilenballen pluizen. Het 

blijft altijd een van de meest geliefde en best bezochte 

activiteiten. 

 

Lezingen 
De geplande lezing van afgelopen november door Gerrit 

Klop over Suriname kon niet doorgaan. Maar wat in het 

vat zit, verzuurt niet: deze lezing staat gepland voor najaar 

2022. Wel doorgegaan is de lezing door Fokko Ehrhart 

over de Rodopen in Bulgarije. Het aantal belangstellenden 

bleef wat achter bij onze verwachtingen, ongeveer 20 

mensen. Waarschijnlijk hield de COVID-dreiging veel 

mensen thuis.  

 

Vanuit het bestuur 
 

Het bestuur wil met een duidelijke visie aangeven waar de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk voor 

staat. Deze willen we op een actieve manier gaan invullen en naleven. 

Op die manier wil de vereniging meer leden trekken. Met meer leden en duidelijke standpunten, staan we politiek sterker en 

willen we meer invloed uitoefenen op de lokale politiek.  

Hieronder geven wij aan wat wij belangrijk vinden in de gemeente Noordwijk.  

 

o Zonnepanelen op daken, niet op de grond of op water, onderzoek doen waar mogelijkheden zijn. 

o Windturbines op en naast de huizen. Dit zijn geen molens, maar kleine turbines. 

o Geluidsschermen N206 groen maken met inheemse struiken/hagen en hoge bomen. 

o Inspraak bij de gemeente over de plannen: N206, infrastructuur, ecologische verbindingszones (NNN 

Zuid-Holland) sterk maken voor meer verbindingen. 

o Natuurinclusief bouwen. 

o In kaart brengen waar je betere ecologische verbindingszones kunt maken of bestaande verbindingen kunt 

verbeteren.  

o Laadpalen.  

o Meer natuur in de wijken: broedgelegenheid, schuilgelegenheid en foerageergelegenheid vogels ( 

Gierzwaluwen, mezen, mussen); inheemse planten, minder tegels (parkeren met open stenen). 

o Nieuwbouw: verplichtingen met betrekking tot natuurinclusief bouwen opnemen in de bouwbesluiten.  

o Minder auto’s in het dorp.  

o Vergroening van de gemeente: minder bestrating, gifvrije zaden, solitaire bijen, groene daken en groene 

gevels en meer inheemse bomen, vlinderplekken, zoveel % niet bestraat, maaibeleid. 

o groene landbouw, bloemrijke akkerranden, natuurvriendelijke oevers en baggeren. 

o Geen plastic op de bollenvelden.  

o Recreatie en evenementen alleen bij de Wilhelminaboulevard aantrekkelijker maken, erbuiten handhaven, 

geen grootschalige recreatie daar.   

o Lichtvervuiling tegengaan: sportvelden, gebouwverlichting, vleermuisvriendelijk licht.  

o Geen vuurwerk.  

o Doorgaan met actieve deelname groenoverleg met gemeente Noordwijk.   

o Gemeente stimuleren om met een groenbeleid te komen. 

o Andere organisaties binnen de gemeente betrekken bij onze plannen, als onze plannen gereed zijn en 

duidelijk is wie wij er bij kunnen betrekken.  

 

Deze lijst is niet op volgorde van prioriteit en zeker niet limitatief. We hopen dat onze leden achter bovenstaande punten 

staan. En natuurlijk doen we, net als in de vorige Strandloper, hierbij een oproep aan onze leden om met standpunten voor 

onze visie te komen. 

Graag zien we jullie reacties op onze visie tegemoet! Mail een reactie naar secretaris@strandloper.nl . 

 

mailto:secretaris@strandloper.nl
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- Onze vereniging heeft per kwartaal een overleg met de afdeling Groen van de gemeente Noordwijk. Hier worden allerlei 

groenzaken besproken. Tijdens het vorige overleg hebben we aangegeven dat de gemeente van onze website en de 

Strandloper gebruik kan maken om te publiceren waar er gewerkt gaat worden aan het groen. Zo worden wij op de hoogte 

gehouden en kan vooraf duidelijk worden waarom de gemeente moet ingrijpen. De gemeente is bezig met een beheer voor 

bloemrijke bermen, een groen beheerplan, de ecologische verbindingszone Haarlemmertrekvaart én een 

uitvoeringsprogramma groen en natuur. 

- De Noordwijkerhoutse woningbouwvereniging ‘Woningstichting Sint Antonius van Padua’ heeft ons gevraagd een 

natuurinclusieve kijk op de nieuwbouw aan de Schippersvaartweg en de renovatie aan de Guldemondvaart te geven. Bij de 

Schippersvaartweg zijn inmiddels huismus- en gierzwaluwstenen ingebouwd. Helaas zijn deze niet op de door ons 

voorgestelde noordoostkant ingebouwd, maar op het zuiden. We hopen dat er veel groen omheen wordt gebouwd, zodat de 

mussen in elk geval schuilplaatsen zullen hebben. Graag blijven we woningbouwverenigingen en particulieren helpen met 

adviseren bij natuurinclusief bouwen. 

- Bollen onder plastic. Vorig jaar is het toepassen van plastic om bloemen / bollen af te dekken wederom toegenomen. Het 

plastic ontneemt Gele Kwikstaarten en Veldleeuweriken plaatsen om te broeden. Ook waait het kapot, waardoor plastic in 

het milieu terecht komt. Voor de Bollenstreek, waar vele toeristen op af komen, is het van belang dat zo veel mogelijk 

bloemen zichtbaar blijven. Dit jaar zijn de eerste ‘plasticvelden’ al waargenomen. Vorig jaar bleef het plastic op sommige 

plaatsen liggen tot half augustus. Onze vereniging is tegen het gebruik van plastic in de bollen- / bloementeelt. 

 

 

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 om subsidie-aanvragen in te dienen! 

Er is nog een klein aantal exemplaren van de nieuwe 

veldgids Orchideeën van de Benelux te koop (zie 

Strandloper 2021-4, de boekbespreking door Jelle van 

Dijk) tegen een gereduceerde prijs van €12,50. 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 

 

 

Uitnodiging tot deelneming aan de jaarvergadering te 
houden op vrijdag 25 maart om 20.00 uur 

 

Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen wij weer een echte jaarvergadering houden, na twee jaar met digitale vergaderingen. 

Hieronder de concept agenda van de vergadering. De vergaderstukken worden gepubliceerd op de website. Na de 

vergadering zal er een korte lezing zijn en daarna is er een borrel gepland, waarbij er volop gelegenheid zal zijn om elkaar 

eindelijk weer eens te ontmoeten.   

 

1. Opening 

2. Mededelingen van de voorzitter 

3. Notulen jaarvergadering maart 2021 

https://www.strandloper.nl/strandlopers/Verslag 20ALV 202021.pdf 

4. Jaarverslag 2021 (zie deze Strandloper pag. 9) 

Financieel jaarverslag 2021 ( zie deze Strandloper (pag. 11) en op de site) 

 https://www.strandloper.nl/nieuw/wp-content/uploads/2022/02/Jaarrekening-2021-VNVN.pdf 

5. Verslag kascommissie 

6. Benoeming kascommissie 2023 

7. Begroting 2022  

8. Rooster van aftreden: Gab de Croock, voorzitter, en Annet de Willigen, lid, stellen zich herkiesbaar 

9. Visienota “visie op natuur”.  

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

mailto:secretaris@strandloper.nl
https://www.strandloper.nl/strandlopers/Verslag%20ALV%202021.pdf
https://www.strandloper.nl/nieuw/wp-content/uploads/2022/02/Jaarrekening-2021-VNVN.pdf
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Activiteitenagenda voorjaar 2022 
 
Inloopochtenden voorjaar 2022 
Zaterdag 2 april 2022  10.00-12.00 uur 

Zaterdag 7 mei 2022  10.00-12.00 uur 

Zaterdag 4 juni 2022 10.00-12.00 uur 

 

Algemene ledenvergadering 
Vrijdag 25 maart 2022 
Aanvang: 20.00 uur   Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, 

Zilverschoon 20, Noordwijk 

Agenda: zie elders in deze Strandloper. Aansluitend is er 

een lezing en eindelijk weer eens de gelegenheid om onder 

het genot van een drankje elkaar te spreken. 

 

Jeugdnatuurclub 
 

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. 

 

Jeugdinloopmiddag 
Er is driemaal per jaar op een zaterdag een inloopmiddag 

voor kinderen waarin steeds een thema centraal staat. 

Tevens kunt u terecht voor informatie over de 

Jeugdnatuurclub en excursiemogelijkheden voor 

schoolklassen. Aankondiging hiervan wordt gedaan in de 

plaatselijke kranten, op onze website en op Facebook. 

 

Strandjutten  (jeugdactiviteit) 
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? 

 
Bos-excursie  (jeugdactiviteit) 
Zaterdag 21 mei          Tijd: 10.00 – 11.15 uur 

Lokatie: Parkeerterrein Leeuwenhorst  Gooweg 

Het Leeuwenhorstbos zit vol leven. Kijk en luister goed! 

Je hoort en ziet de vogels en til maar eens een afgevallen 

tak van de grond op en zie welke kriebeldiertjes daaronder 

leven. Onder leiding van Luzia Engesser verzamelen we 

takjes, bladeren, bloemen en dennenappels waar we een 

mandala van gaan maken. Dit is een natuurlijk kunstwerk 

dat we op de grond maken. Na afloop laten we de 

kunstwerken in het bos achter voor voorbijgangers, de 

konijntjes en de wind. 

 

Slootjes-excursie  (jeugdactiviteit) 
Zaterdag 25 juni            Tijd: 10.00 – 11.15 uur 

Lokatie: Varkensboslaan (achter Offem) 

Onder leiding van waterbeestjesexpert Wim Kuijper gaan 

we met schepnetjes op zoek naar allerlei spannende 

waterdiertjes, zoals het kikkervisje, bootmannetje, 

libellenlarf, stekelbaarsje enz. Wie weet vang jij dit keer de 

grote waterkever! Of misschien wel de waterschorpioen. 

Nadat de beestjes goed bekeken en op naam gebracht zijn, 

gaan ze weer terug de sloot in.  

Excursies 
 

Het algemene e-mailadres voor informatie over of 

aanmelden voor de excursies is: excursies@strandloper.nl. 

Bij auto-excursies wordt ervan uitgegaan, dat de 

chauffeurs een inzittenden-verzekering hebben. Tijdens 

excursies worden vaak foto's gemaakt, die gepubliceerd 

worden op de website en in de Strandloper. Als u er 

bezwaar tegen heeft om herkenbaar in beeld te komen, wilt 

u dit dan aan de fotograaf melden? 

Slootjesexcursie – foto: Annet de Willigen 

mailto:excursies@strandloper.nl
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Kasteel Keukenhof en Keukenhofbosch 
Zaterdag 9 april 2022 Tijd: 9.00 – 11.30u  

Start: parking Kasteel Keukenhof / Lisse Art Museum 

Vanaf de parkeerplaats maken we eerst een rondje door 

het kasteelpark. De Sneeuwklokjes zijn uitgebloeid, 

maar Maarts viooltje en Sneeuwroem staan in volle 

bloei. Via de Hofboerderij lopen we het 

Keukenhofbosch in. Dit bos ligt op een goed bewaard 

stuk van de Oude Duinen. Naast stinzenplanten zoals 

Armbloemig look en Muskuskruid zijn hier ook veel 

bosvogels te zien. Aanmelden bij Jelle van Dijk (071-

3610933) of via excursies@strandloper.nl. 

 

Avondwandeling Landgoed Offem 
Vrijdag 6 mei 2022 Tijd: 19.00 – 21.00u  

Start: ingang Offem aan de Nieuwe Offemweg 

Begin mei is de tijd waarin Offem vanwege de 

duizenden Boshyacinten op zijn mooist is. Verder zijn 

hier bijzondere stinzenplanten te zien als Haarlems 

klokkenspel en Vroege sterhyacint. Ook groeien er 

allerlei narcissen die nog stammen uit het Florapark, 

een voorloper van de Keukenhof, dat hier in de jaren 

dertig werd aangelegd. 

 Natuurlijk zien we ook bosvogels als Boomklever en 

Grote Bonte Specht. Aanmelding niet verplicht. Alleen 

voor leden! 

 

Duinwandeling in De Blink 
Zaterdag 4 juni 2022 

Tijd: 8.00 – 11.30u Start: parkeerplaats langs de 

Randweg (tegenover de Stayokay). 

Het duingebied De Blink is het enige duingebied in Zuid-

Holland waar het beheer bestaat uit ‘niets doen’. In dit 

gebied zijn nergens paden aangelegd. Deelnemers moeten 

goed ter been zijn en moeten beslist niet op slippers 

verschijnen! Verdwalen is hier nog mogelijk, maar niet 

onder leiding van Frank-Peter Scheenstra, die hier al enige 

jaren de broedvogels inventariseert. Naast vogels als 

Nachtegaal, Grasmus en Boomleeuwerik zal er natuurlijk 

ook gelet worden op de rijke flora. Aanmelden bij Frank-

Peter (0252-377733) of via excursies@strandloper.nl. 

 
Lezingen 
Elke laatste vrijdag van de maand in voor-en najaar 

vindt een lezing plaats in het Jan Verwey 

Natuurcentrum, adres: Zilverschoon 20. Voor de vaste 

vrijdagavondlezingen geldt: Toegang is gratis. De zaal 

gaat open om 19.30 uur. Vol=vol. Reserveren is niet 

mogelijk. Kom op tijd. 

 

Algemene ledenvergadering met aansluitend  
een lezing. 
Vrijdag 25 maart 2022 

Aanvang: 20.00 uur   Plaats: Jan Verwey 

Natuurcentrum, Zilverschoon 20, Noordwijk 

 
Vogelzangcursus 
Ook dit voorjaar gaat er weer een vogelzangcursus van 

start. 

Zie elders in deze Strandloper 

. 

 

  

Landgoed Offem – foto: George Hageman 

Duinwandeling De Blink – foto: Cilka Maas 

mailto:excursies@strandloper.nl
mailto:excursies@strandloper.nl
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Jaarverslag VNVN 2021 
Ook 2021 heeft, evenals 2020, in het teken van de COVID 

maatregelen gestaan. Steeds was het spannend of 

activiteiten wel of geen doorgang konden vinden. 

Desondanks is het toch gelukt om een groot aantal 

activiteiten wel door te laten gaan. Hieronder leest u daar 

meer over.  

 

Leden: eind 2021 stond het ledenaantal op 670. 

 

Jan Verwey Natuurcentrum: in 2021 is een aantal 

vitrinekasten vernieuwd. 

 

Inloopochtenden: in juli kon eindelijk de eerste 

inloopochtend van het jaar doorgaan. In totaal zijn er 5 

inloopochtenden geweest. December moest weer afgelast 

worden. 

De jaarvergadering van maart 2021 heeft wederom 

digitaal plaats gevonden. Er heeft een bestuurswisseling 

plaatsgevonden. Het bestuur heeft afscheid genomen van 

Petra Sonius. Annelies Marijnis heeft het stokje van het 

bestuurssecretariaat overgedragen aan Hanneke Oltheten 

en is zelf weer bestuurslid geworden. De notulen van de 

jaarvergadering zijn gepubliceerd op de website. Vanwege 

een statutenwijziging in verband met de nieuwe Wet 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is er nog 

een buitengewone  ALV in juni gehouden. Vanwege de 

WBTR moest er een aantal artikelen in de statuten 

gewijzigd worden. Deze wijzigingen zijn ter stemming aan 

de leden voorgelegd. Vanwege de Coronamaatregelen is 

deze buitengewone ALV via brief en/of e-mail gehouden. 

Er is ook direct een tweede bijzondere ALV uitgeschreven, 

voor het geval dat er bij de eerste buitengewone ALV 

onvoldoende leden zouden stemmen. Bij beide 

vergaderingen hebben 65 leden voor de wijzigingen 

gestemd. Er waren geen tegenstemmen. Vervolgens zijn de 

statuten aangepast en notarieel vastgelegd. 

 

Ook in 2021 kon de vogelzangcursus geen doorgang 

vinden. Er waren 17 aanmeldingen. Voor 2022 is er 

inmiddels wel een cursus gepland. 

 

Jeugdnatuurclub 
Uilenballen pluizen kon gelukkig doorgaan Op 17 april 

zijn 20 kinderen hier enthousiast mee aan de slag gegaan. 

Ook op 20 november kwamen er maar liefst 30 kinderen 

uilenballen pluizen. De aanmeldingen verliepen via het 

boekje Sjors Sportief, dat op alle scholen wordt uitgedeeld. 

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/ 

. Via deze website komen veel aanvragen binnen van 

scholen uit de Leidse regio. Vooral de buitenexcursies zijn 

erg populair. 

De inmiddels 44e editie van het Herfstnatuurspel op 20 

oktober was ook dit jaar weer een groot succes. Ondanks 

de slechte weersvoorspellingen namen er maar liefst 170 

kinderen aan deel en het weer was uiteindelijk prima. 

In totaal zijn er 365 kinderen bij activiteiten van de 

jeugdnatuurclub betrokken geweest. Een mooi resultaat ! 

Ondanks de (steeds wisselende) COVID maatregelen 

konden er verschillende excursies toch doorgang vinden. 

De uitgebreide verslagen kunt u lezen op de website. 

Jeugdexcursies 
In de eerste twee kwartalen konden de jeugdexcursies geen 

doorgang vinden. De op zaterdag 4 september 

georganiseerde  jeugdactiviteit “Op zoek naar zeediertjes” 

kon gelukkig wel doorgaan. Er hebben 17 deelnemers 

goede vangsten gedaan met als hoogtepunt een Pieterman. 

Bij de paddenstoelenexcursie op 9 oktober was het goed 

zoeken naar paddenstoelen. Door het droge weer was er 

niet veel te vinden. Maar de 9 deelnemertjes wisten toch 

mooie exemplaren te vinden, waaronder een grote 

Biefstukzwam! 

 Bij het struinen in de duinen, heerlijk dwars door het 

Coepelduyn,  op 13 november, waren er 12 deelnemertjes. 

Eindelijk weer inloopochtend! 

Herfstnatuurspel 2021 - foto: Piet Broekhof 

Op zoek naar zeediertjes – foto: Annet de Willigen 

https://verwonderomdehoek.nl/
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Excursies 
Alle excursies die gepland waren in het eerste kwartaal 

moesten afgelast worden.  

De eerste excursie in 2021 was op 6 juli in de 

Coepelduynen, waar het maximum aantal deelnemers 

gezien de COVID maatregelen, nl 12,  aan heeft 

deelgenomen. 

 
Excursie Coepelduynen – foto: Dini Thibaudier 

 

In september is een aantal leden op eigen gelegenheid naar 

Falsterbo geweest, om te genieten van de vogeltrek. 

Op 24 oktober was er een excursie naar de Zuidpier van 

IJmuiden, met maar liefst 20 deelnemers, die blij waren 

om na alle beperkingen weer eens met elkaar op pad te 

kunnen. 

De excursie naar de Zandmotor op 18 december onder 

leiding van Gab de Croock trok 18 deelnemers.  

De gebruikelijke decemberexcursie naar Zeeland kon 

helaas geen doorgang vinden 

 

Lezingen 
De eerste lezing sinds lange tijd vond plaats op 1 oktober. 

Vanwege de aangepaste COVID maatregelen moest de 

lezing op het laatste moment één week verzet worden. 

Toch was de lezing zeer goed bezocht (60 leden) en 

hebben wij kunnen genieten van de prachtige foto’s en 

boeiende verhalen van René van Rossum. 

Bij de lezing over de Kleine Jager en de Grauwe 

Franjepoot op 29 oktober door Ingrid Tulp waren 40 leden 

aanwezig. 

De geplande lezing van november door Gerrit Jan Klop 

over Suriname kon, wederom vanwege de verscherpte 

COVID maatregelen, op het laatste moment niet doorgaan 

en is verplaatst naar het najaar 2022. 

 

De VNVN heeft het boek van René van Rossum  

gesponseerd en daardoor kon het boek voor de leden 

beschikbaar komen tegen een gereduceerde prijs van €15. 

De boeken zijn inmiddels uitverkocht.  

Ook heeft de vereniging de nieuwe veldgids Orchideeën 

van de Benelux financieel ondersteund en kond een 

beperkt aantal boeken tegen de gereduceerde prijs van 

€12,50 aan de leden aangeboden worden. Er is nog een 

klein aantal exemplaren beschikbaar. 

 

De vereniging heeft een subsidieregeling ingesteld voor de 

aanschaf van natuur gerelateerde spullen voor leden. 

(Strandloper 2021-2). Er zijn nog geen aanvragen binnen 

gekomen. 

 

Het bestuur heeft in 2021 gewerkt aan de nota “visie op 

natuur” Aan de leden is gevraagd om input (zie Strand-

loper 2021-3). Daar is geen reactie op gekomen. In deze 

Strandloper en tijdens de jaarvergadering zal hier 

uitgebreid aandacht aan besteed worden. 

 

Vier keer per jaar vindt er het groenoverleg plaats: overleg 

met de gemeente over groene aangelegenheden. In dit 

overleg krijgt de VNVN de gelegenheid om advies te 

geven en ook om zelf zaken in te brengen. In 2021 zijn 

onder andere de volgende onderwerpen besproken: 

bebouwing Bronsgeest, ecologische zone Leidsevaart en 

Maandagse Wetering, maaibeheer, aanpassen rotondes, 

groeninrichting landschapspark. Als voorbeeld: mede 

dankzij de inbreng van de VNVN (in dit geval in de 

persoon van Jelle van Dijk) is het maaibeheer van de 

gemeente aangepast ten gunste van de biodiversiteit. 

 

De website en facebook zijn ook in  2021 digitaal druk 

bezocht en leverde met name op facebook veel reacties op. 

 

 

 

 

  

Het prachtige boek van René 

Facebook startpagina  VNVN 
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Jaarcijfers 2021 toelichting 
 
Algemeen 

 
In het jaar 2021 heeft de vereniging een plus geboekt van €3.425,-.  

De gemeente Noordwijk heeft de vereniging voor 2021 een algemene subsidie verleend van €33.457,- waarvan de gemeente 

€23.966,- als huur intern verrekent. Van het resterende bedrag van €9.491,- is €3.500,- bestemd voor de realisering van 

diverse educatieve activiteiten op natuurgebied en €5.991,- voor het gebruik van de gemeenschappelijke ruimte en de kosten 

van energie, onderhoud en beveiliging. 
 
Exploitatie 2021 

 
In 2021 zijn de inkomsten en uitgaven vrijwel conform begroting. Vanwege twee terugbetalingen van PostNl voor het 

verspreiden van de Strandloper, zijn de inkomsten van de Strandloper in 2021 aanzienlijk hoger. Aan advertentiegelden is 

€240,- opgehaald. Het aantal leden in 2021 is licht gestegen naar 670. Contributiebijdragen zijn met een gemiddeld bedrag 

van ca. €16,50 iets lager dan de afgelopen jaren.  

 
Begroting 2022 

 
Uitgaven 
- Algemene en bestuurskosten: uitgaven bestemd voor onkosten bestuur, vergaderkosten, kosten administratie en 

contributie-inning, verzekeringen en dergelijke. Verwacht wordt dat deze post in 2022 iets hoger zal zijn dan in 2021. 
- Activiteiten en werkgroepen: uitgaven bestemd voor de educatieve en andere werkgroepen, het organiseren van lezingen, 

excursies, schoolbezoeken, het Herfstnatuurspel en het op peil houden van de JVN- bibliotheek.  
- Waddenweekend: in wezen een budgettair neutrale post, omdat de kosten over de deelnemers worden omgeslagen. 
- Contributies derden: een redelijk vaste post voor een aantal lidmaatschappen van natuurorganisaties en abonnementen op 

verwante tijdschriften. 
- Jan Verwey Natuurcentrum: uitgaven op het gebied van brandveiligheid, energie, onderhoud, beveiliging en schoonmaak 

zijn gebaseerd op het verleden geraamd. Deze kosten worden door de stijgende energieprijzen hoger begroot. 

 - Strandloper: de kosten van de uitgave van het verenigingsblad de Strandloper; normaal 4x per jaar in kleur.  

- Om de geplande uitgaven te kunnen realiseren kan samenvattend een beroep worden gedaan op diverse reserveposten. 

Daar is ook de nodige ruimte voor. 

 
Inkomsten 
- Contributies: inkomsten gebaseerd op de bijdragen van 650 leden die gemiddeld ca. €16,- betalen (bij een 

minimumcontributie van €10,-). 
- Diverse inkomsten en subsidies: bij de gemeente Noordwijk is voor 2022 een subsidie aangevraagd van in totaal €34.444,- 

bestemd voor huur ad €24.656-, kosten voor energie, beveiliging, onderhoud en dergelijke ad €6.219,- en realisering van 

diverse educatieve activiteiten ad €3.500,-. 
- Schenkingen/Legaten: pro memorie. 
- Rente: 0%. 
- Jan Verwey Natuurcentrum: inkomsten blijven naar verwachting redelijk stabiel. 

 
Balans 
Een overzicht van de diverse balansposten: 
- Reserve voor inrichting en apparatuur wordt €12.000,-: biedt in 2022 de mogelijkheid voor (extra) vernieuwing en/of 

vervanging. 
- Reserve voor energie en onderhoud €15.000,- 

- Reserve voor nieuwe publicaties en publiciteit wordt €12.000,-. De vereniging sponsort af en toe de uitgave van    

natuurboeken. 

- Reserve voor speciale activiteiten en projecten wordt €21.000,-: in 2022 te besteden aan Slechtvalken en monitoring en 

andere nieuwe projecten. In de toekomst herinrichting plan Watersnip. 
- De algemene reserve is licht afgenomen naar €4.534,-. 

 
Balans en begroting vindt u op de site: 

 https://www.strandloper.nl/nieuw/wp-content/uploads/2022/02/Jaarrekening-2021-VNVN.pdf 

 

Robert Sluijs, penningmeester 
Noordwijkerhout, februari 2022 
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Vogelzangcursus  2022 
 

Dit voorjaar gaat er na twee jaar stilte weer een vogelzangcursus van start. 

Ben je ook nieuwsgierig welke vogels in alle vroegte zo luid zitten te zingen in tuin of duin en zou je ook iets 

meer willen leren over hun gedrag en waar ze broeden? Kom dan naar de Vroege vogelzangcursus. 

De cursus is bedoeld voor zowel beginners als voor diegenen die iets meer over vogels en hun zang willen leren. 

Ook niet-leden kunnen aan de cursus deelnemen. 

 
Avonden: 
Er zijn twee theorieavonden:      

Op vrijdag 8 april en donderdag 

28 april 

Tijd: 20.00 uur tot 22.15 uur.  

Plaats: Jan Verwey 

Natuurcentrum, Zilverschoon 20 

Noordwijk. (Ingang achterzijde 

Bibliotheek) 

 

Op de avonden is er vóór de pauze 

een Power Point presentatie waarin 

aandacht besteed wordt aan het 

herkennen van vogels, waarom ze 

zingen, waar ze leven en broeden.                                                                                                                                                  

Na de pauze oefenen we om de 

verschillende geluiden uit elkaar te 

houden                                                                                                                                         

 
Excursies: 
Er zijn drie vroege vogelzang 

excursies:                               

Zondag 10 april, zondag 1 mei en 8 of 15 mei. Voor de laatste excursie wordt de datum later nog bepaald     

De excursies worden gehouden in kleine groepjes, in het bos van Leeuwenhorst en de Amsterdamse 

Waterleidingduinen en worden begeleid door ervaren gidsen. 

Ze starten in de vroege ochtend even na zonsopkomst en duren ongeveer twee tot twee en half uur. 

 
Kosten: 
Het cursusgeld is € 30,- voor leden en € 40,- voor niet-leden incl. lesmateriaal en koffie. Wanneer men als niet-

lid meteen lid wordt voor € 10,- per jaar, dan is het cursusgeld € 30,- 

Aanmelden voor de vogelcursus en evt. lidmaatschap kan per e-mail naar  dkistemaker@planet.nl  o.v.v. naam, 

volledig adres en telefoonnummer.  

 

Voor verdere informatie kunt u bellen met Dineke Kistemaker 071 3612219 

Meer informatie over onze vereniging, kunt u vinden op: www.strandloper.nl 

 

Alle activiteiten worden gehouden in de grote zaal en we zitten op ruime afstand van elkaar. 

Verder houden we ons aan de dan geldende corona maatregelen.   

 

 

  

mailto:dkistemaker@planet.nl
http://www.strandloper.nl/
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Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 

 
 

Sovon Vogelonderzoek Nederland 2021. Verschenen of 

verdwenen. Ruim een eeuw Nederlandse broedvogels in 

beweging. Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen.  320 

pagina’s. Prijs € 50. 

 

Op 12 januari vroeg het Leidsch Dagblad aandacht voor de 

Merel die volgens de krant ‘dreigde uit Nederland te 

verdwijnen’. Weliswaar is de Merel uitgeroepen tot ‘Vogel 

van het jaar 2022’, op zich een teken dat het met deze 

soort niet zo goed gaat, maar van uitsterven is beslist geen 

sprake. Dat is wel het geval bij een aantal soorten die 

besproken worden in de meest recente uitgave van Sovon. 

Voor ons als kustbewoners ligt de teloorgang van de 

Kuifleeuwerik nog vers in het geheugen. Toen deze soort 

overal in ons land in aantal terugliep, bleef de 

Kuifleeuwerik langs de boulevards van Noordwijk en 

Katwijk een gewone verschijning. Maar ook hier verdween 

deze soort. In 1999 werd voor het laatst bij de vuurtoren 

gebroed en hierna volgden nog slechts enkele 

waarnemingen. In het hier besproken boek wordt gepoogd 

te achterhalen hoe bepaalde soorten als broedvogel uit 

Nederland zijn verdwenen, maar ook waarom andere 

soorten hier een jaarlijkse broedvogel werden. 

Bij de eerste aankondiging vroeg ik me af of dit boek voor 

een vogelaar die al even meeloopt, de moeite waard zou 

zijn. In de ‘Vogelatlas van Nederland’ uit 2018, gevolgd 

door de ‘European Breeding Bird Atlas II’ uit 2020 is 

immers veel informatie te vinden over nieuwe en 

verdwenen broedvogelsoorten. Heeft dit boek nog wel iets 

nieuws te bieden, was de vraag die bij me opkwam. 

Al na het lezen van enkele soortteksten was mijn scepsis 

verdwenen. Het is een geweldig boek waarin op prettige en 

informatieve wijze het komen en gaan van vogelsoorten 

wordt behandeld. De teksten zijn goed leesbaar en noemen 

allerlei details die in de grote atlassen niet te vinden zijn. 

Van de 70 soorten die na 1900 kwamen of gingen zijn 

prachtige foto’s opgenomen, waarbij ook historisch 

materiaal is gebruikt. Verder zijn veel soorten kaartjes van 

Europa opgenomen die stapsgewijs groei of krimp van de 

verspreidingsgebieden laten zien. Een mooi grafiekje geeft 

het aantalverloop in ons land aan.  

De volgorde van de soortbesprekingen wordt bepaald door 

het jaartal van ‘verschenen’ of ‘verdwenen’. Zo beginnen 

we met de nieuwe vestigingen van Kuifeend (1904), Eider 

(1906) en eindigen met het verdwijnen van Kuifleeuwerik 

(2015) en Grauwe Gors (2015) en de komst van de 

Visarend (2015). Hierbij is niet het eerste of laatste 

broedgeval maatgevend, maar wel het verschijnen of 

verdwijnen als jaarlijkse broedvogel. Soms is dat niet vast 

te stellen zoals bijvoorbeeld bij de Engelse Kwikstaart. 

Hier staat als jaar van vestiging 1972 aangegeven, het jaar 

waarin een flinke populatie in de Bollenstreek werd 

ontdekt. Vermoedelijk was deze kwikstaart ook al wijd 

verspreid in onze regio voordat er in de bollenvelden 

serieus naar broedvogels werd gekeken. 

De rij soortbesprekingen wordt hier en daar onderbroken 

door een interessant hoofdstuk over onderwerpen als 

exoten, de invloed van bescherming en 

klimaatverandering. Ook het hoofdstuk over de 

ornithologen uit het begin twintigste eeuw is zeker de 

moeite waard. 

Veel lezers zullen stilstaan bij het grote schema in het 

eerste hoofdstuk waarin op fraaie en overzichtelijke wijze 

te zien is hoe toename en afname zich tot elkaar 

verhouden. Door het gebruik van kleuren is in één 

oogopslag te zien dat sinds 1900 het aantal nieuwe 

broedvogels veel groter is dan het aantal dat verdween. Je 

zou de conclusie kunnen trekken dat het met de 

Nederlandse broedvogels dus wel goed gaat. Dat is een 

voorbarige conclusie. De sterke afname van 

boerenlandvogels als Grutto, Patrijs en Veldleeuwerik 

vertaalt zich (nog) niet in een langere lijst van verdwenen 

soorten. Evenmin is dat het geval met afnemende soorten 

als Zomertortel, Tapuit en Paapje. Toch beweren de 

schrijvers terecht dat het totaalaantal broedvogels, 

ongeacht de soort, vermoedelijk sinds 1900 niet is 

afgenomen. Naast de kaalslag in het agrarisch landschap 

staat namelijk een sterke toename van vogels die profiteren 

van de aanplant van bossen, parken en snelweggroen.  Ook 

de aanleg van ‘nieuwe natuur’ heeft bepaalde soorten flink 

geholpen. 

De schrijvers gaan bij alle besproken soorten in op 

mogelijke oorzaken voor het komen of gaan. Natuurlijk 

komen landschappelijke veranderingen daarbij prominent 

aan bod, maar ook passeren zaken als vogelbescherming, 

klimaatverandering en toe- of afname elders in Europa. 

Bij de behandeling van de exoten wordt veel informatie 

verstrekt zonder een mening op te dringen of complete 

uitroeiing al of niet gewenst is. 

Al met al een aanwinst voor de Nederlandse 

vogelliteratuur! 
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Peter Adriaans, Mars Muusse, Philippe J. Dubois & 

Fréderic Jiguet 2021. Handboek Meeuwen van 

Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 

Uitgeverij Noordboek Natuur. 320 pagina’s. Prijs € 

34,90. 

 

In 2004 verscheen een voortreffelijk meeuwenboek 

van ruim 600 pagina’s getiteld ‘Gulls of Europe, Asia 

and North America’ (Klaus Malling Olsen & Hans 

Larsson). Genoemd boek geeft bij elke soort een serie 

tekeningen en kleurenfoto’s ter ondersteuning van de 

beschrijving van het verenkleed.  

Daarnaast kent dit boek uitvoerige beschrijvingen 

van de diverse ruistadia, de geografische variatie, het 

broedgebied (met schattingen van het aantal 

broedparen), de trekbewegingen en de afmetingen 

van de diverse lichaamsdelen. 

Hoewel er na dit boek nog enkele goede 

meeuwenboeken verschenen, besloot een groepje 

meeuwenkenners om toch een nieuw, beknopter 

handboek te produceren. Veranderingen in de 

taxonomie waren hiertoe een aanleiding, maar nog 

meer de toegenomen kennis van verenkleden door de 

onderlinge uitwisseling van foto’s via het internet. 

Het nieuwe meeuwenboek is anders van opzet dan de 

‘meeuwenbijbel’ uit 2004. Hier ook veel foto’s, maar 

alleen korte instructieve teksten. Een kaartje bij elke 

soort geeft het broed- en overwinteringsgebied aan. 

Bij de meeste foto’s gaat het om vogels die zijn 

‘losgeknipt’ van hun achtergrond. Met 

aandachtstreepjes wordt gewezen op belangrijke 

kenmerken. Een gouden greep is de behandeling van 

de onvolwassen vogels, niet in termen als eerste 

kalenderjaar en tweede zomerkleed, maar als eerste 

cyclus en tweede (en derde) cyclus. Zo loopt de 

eerste cyclus, eigenlijk het eerste levensjaar, van het 

kleed waarin het jong uitvliegt tot het ruistadium dat 

begint na de tweede zomer. Een duidelijk pluspunt is 

ook de vergelijking die gemaakt wordt met andere 

soorten. Zo zie je bijvoorbeeld de ‘winterkoppen’ van 

Ringsnavelmeeuw, Zilvermeeuw en Stormmeeuw 

naast elkaar staan. 

 Bij de Vorkstaartmeeuw is een blokje opgenomen 

waarin naast een jonge Vorkstaartmeeuw ook een 

onvolwassen Dwergmeeuw en Drieteenmeeuw zijn 

afgebeeld. 

Is er nu niets meer te wensen wat een ‘meeuwen-

boek’ betreft? Natuurlijk wel. Zelf ben ik nogal 

gecharmeerd van foto’s waarop verschillende soorten 

bij elkaar zijn te zien, zoals René van Rossum en 

Annelies Marijnis regelmatig bij de Katwijkse 

Uitwatering maken. Op dergelijke foto’s zie je 

bijvoorbeeld goed dat een Pontische Meeuw hoger op 

de poten staat en een rondere kop heeft dan een 

Zilvermeeuw. Verder tonen de afbeeldingen in dit 

boek de vogels steeds op korte afstand. Zelf een 

goede foto maken en daarna met dit boek aan de slag 

gaan, zal in veel gevallen tot de juiste determinatie 

leiden.  

Maar als zeetrekteller zie je een meeuw nogal eens op 

flinke afstand passeren. Welke kenmerken zijn dan 

nog bruikbaar om de soort en eventueel de 

leeftijdsklasse vast te stellen? Gelukkig verschijnen 

er op www.trektellen.nl steeds vaker foto’s die voor 

dit doel bruikbaar zijn. Kijk daarvoor behalve naar de 

foto’s van René van Rossum bijvoorbeeld ook naar 

de foto’s die bij Cap Gris Nez (Fr.) genomen zijn. 

 

Dit handboek is verschenen in een Nederlandse, 

Engelse, Franse en Duitse editie. Leuk te vermelden 

is dat Mars Muusse uit Voorhout, vaak te vinden bij 

de Katwijkse Uitwatering, ons land vertegenwoordigt 

in het auteursteam. Samen met de andere leden van 

het team heeft hij een knap stukje werk afgeleverd. 

Een echte aanrader! 

 

 

 

 

http://www.trektellen.nl/
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BMP-telling AWD Westhoek 2021 
 
Geïnventariseerd door Hugo Langezaal, Dini Thibaudier 

en Hanneke Oltheten 

 

Terreinomschrijving/algemeen 
 

De Westhoek is een gebied van 53.1 hectare in de AWD, 

ten westen van het Oosterkanaal. Het wordt begrensd door 

het pad langs het Oosterkanaal, de Houtweg en de Nieuwe 

Haasvelderweg. Het terrein kent een afwisselende 

vegetatie bestaande uit meidoorn- en duindoornstruweel, 

vlier, eik, Ruwe berk, abelen, een eenzame vliegden en 

open duin begroeid met o.a. Duinroos en Duinviooltje. In 

het noordwesten van het gebied liggen wat sloten uit de 

voormalige landbouwperiode en bevinden zich ook enkele 

uitgestoven laagten met o.a. Waterpunge, Bleekgele 

droogbloem, Teer guichelheil, duizendguldenkruiden en 

Dwergzegge. In 2020 is er een vrij grote exclosure 

neergezet, waar de vegetatie inmiddels behoorlijk is 

verruigd op de hogere delen en waar de lagere delen 

gedeeltelijk onder water staan als het niet te droog is 

tenminste.  

 

Toelichting op de inventarisatie 2021 
Dit jaar hebben wij 8 bezoeken gebracht aan de Westhoek, 

waarvan het merendeel vroege, soms mistige, 

zonsopgangen (foto1). In totaal zijn territoria van 20 

soorten broedvogels vastgesteld in 2021. Over de 

afgelopen jaren is het aantal soorten broedvogels 

afgenomen steeds met ongeveer 1 per jaar: van 25 in 2018 

naar 20 in 2021. Wat betreft het aantal territoria was er 

tussen 2018 en 2020 een duidelijke afname: 189 in 2018, 

139 in 2019, 125 in 2020. In 2021 is het aantal territoria 

gelijk gebleven ten opzichte van 2020, namelijk 125. 

Het verschil in aantal soorten broedvogels tussen 2020 en 

2021 is weergegeven in tabel 1. 

Wel in 2020 en niet in 2021 aanwezig: Zwartkop, 

Tuinfluiter, Blauwborst, Nachtegaal, Tapuit, Putter en 

Zanglijster. Wel in 2021 en niet in 2020: Staartmees, 

Tjiftjaf, Grote Lijster, Rietgors en Koekoek. Na 2019 niet 

meer gebroed: Grote Bonte Specht, Zwarte Kraai, 

Boomkruiper en Merel. 

 

 

 

 

 

 

De Blauwborst broedde in 2021 net buiten ons plot. Op 

een van onze vaste koffiedrinkplekken konden wij van het 

gezang van de Blauwborst genieten. De Nachtegalen zijn 

(volgens de BMP-methode) helemaal verdwenen uit de 

Tabel 1: aantal territoria per soort in de Westhoek. 

Soort 

Aantal 

territoria 

2020 

Aantal 

territoria 

2021 

Verschil 

aantal 

territoria 

Kievit 1 2 1 

Koekoek  1 1 

Gaai 1 1 0 

Pimpelmees 6 5 -1 

Koolmees 13 12 -1 

Boomleeuwerik 14 16 2 

Staartmees  1 1 

Fitis 10 12 2 

Tjiftjaf  1 1 

Zwartkop 2  -2 

Tuinfluiter 1  -1 

Braamsluiper 3 2 -1 

Grasmus 7 9 2 

Zanglijster 1  -1 

Grote Lijster  1 1 

Blauwborst 1  -1 

Nachtegaal 1  -1 

Gekr. Roodstaart 13 14 1 

Roodborsttapuit 8 7 -1 

Tapuit 1  -1 

Heggemus 3 1 -2 

Witte Kwikstaart 2 2 0 

Boompieper 12 9 -3 

Vink 21 23 2 

Kneu 2 5 3 

Putter 2  -2 

Rietgors  1 1 

Totaal 125 125 0 

Foto 1: zonsopgang in de Westhoek © Hanneke Oltheten 
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Westhoek als broedvogel. Een keer hebben wij een 

zingende Nachtegaal waargenomen, maar dat is niet 

voldoende voor een territorium. De Roodborst en 

Winterkoning zijn verdwenen uit de Westhoek. Dit komt 

waarschijnlijk doordat er vrijwel geen struweel meer is  

door vraat en het vegen van de Damherten. Ook de Merel 

lijkt helemaal verdwenen te zijn.  

De Tapuit die in 2020 in de exclosure broedde, betrof een 

eenzaam vrouwtje met nest waarvan de eieren onbevrucht 

bleken. In 2021 hoopten wij weer op een Tapuit, bij de 

voorjaarstrek hebben wij er genoeg gezien, maar het 

terrein in de exclosure leek niet meer geschikt voor 

Tapuiten vanwege het hoge gras. Na 14 mei waren de 

Tapuiten weer verdwenen. Van de in 2020 geplaatste 

tapuitenkasten, zowel binnen als buiten de exclosure, 

hebben wij de openingen weer vrijgemaakt. Helaas zijn de 

Tapuiten doorgevlogen. 

De Kleine Plevieren waren er tot eind mei, maar zijn 

uiteindelijk niet tot broeden gekomen. Twee paar 

Kievieten hebben wel in de exclosure gebroed, wat in ieder 

geval 3 rondlopende pullen opleverde. Voor het eerst 

hadden wij dit jaar (pit)Rietgorzen rondom de slootjes. 

Ook de schuwe en weinig zingende Grote Lijster was 

nieuw dit jaar. De Zanglijster was na 1 mei verdwenen. 

Natuurlijk wil je de broedende vogels niet verstoren, maar 

toch is het leuk om een nest te vinden. Dit jaar vonden wij 

nesten van Koolmees en Gekraagde Roodstaart. Het is wel 

oppassen als je je neus in een nest steekt, want voor je het 

weet krijg je een Koolmees in je gezicht. Hugo is wat 

voorzichtiger geworden bij het benaderen van mogelijke 

nestplaatsen! 

Leuke waarnemingen 
Net buiten ons kavel ontdekten wij een buizerdhorst met in 

ieder geval 2 jongen op het nest (foto 2). In de natte 

gedeeltes, vooral in en vlak naast de exclosure, vlogen 

regelmatig Watersnippen op en de Beflijsters deden de 

Westhoek aan tijdens hun trek naar het noorden. Daarnaast 

zagen wij tijdens onze inventarisatierondes: Havik, Sijzen, 

Appelvink, Witgat en Barmsijzen. Buiten de broedperiode 

hebben we een Grauwe Vliegenvanger in de Westhoek 

gezien. 

Bij de avondinventarisatie was er een enorm koor van 

rugstreeppadden en vlogen er veel Rosse vleermuizen. Qua 

dagvlinders zijn Atalanta, Hooibeestje, Heivlinder, Kleine 

vuurvlinder, Kleine parelmoervlinder en Argusvlinder 

waargenomen. Andere leuke waarnemingen waren die van 

de Zwervende heidelibel (foto 3) en Zwervende 

pantserjuffer. Binnen de exclosure werd dit jaar voor het 

eerst onderzoek naar insecten uitgevoerd middels 

automatische beeldherkenning. 

 

Minder leuke waarneming 
Ook dit jaar waren er weer veel te veel Damherten in ons 

kavel te vinden, tussen de 50 en 150 per keer. 

 

Ontwikkelingen vegetatie exclosure 

De vegetatie binnen de exclosure blijft zich verder 

ontwikkelen bij de afwezigheid van begrazing.  

Zoals eerder beschreven, vergrassen de droge delen snel. 

Bij Waternet blijkt dat ongewenst, want dit jaar is voor het 

eerst gemaaid binnen de exclosure. Om dit te kunnen doen, 

is een nieuwe toegangspoort geplaatst. De vegetatie op de 

nattere delen ontwikkelt zich positief met steeds grotere 

groeiplaatsen van bijvoorbeeld Dwergzegge, Grote 

wederik, Rode waterereprijs, Kruipend zenegroen, Teer 

guichelheil, Strandduizendguldenkruid en ook Sierlijke 

vetmuur. Dit jaar is binnen de exclosure voor het eerst een 

exemplaar van Voorjaarszegge aangetroffen. Orchideeën 

zijn nog niet waargenomen en laten waarschijnlijk op zich 

wachten door de afwezigheid van zaad en de benodigde 

symbiotische mycorrhiza-schimmels om te kiemen.  

Wie weet duiken er volgend jaar meer soorten van natte 

duinvalleien op. Buiten de exclosure op de hogere en 

drogere delen zijn ook leuke soorten te vinden, zoals: 

Zachte haver, Kandelaartje en Ruig viooltje. 

 

 

 

 

Foto 2: nest van de buizerd © Hugo Langezaal 
 

Foto 3: Zwervende heidelibel © Hugo Langezaal 
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BMP-telling Gijs Kokkieshoek 2021 
 
Geïnventariseerd door Marinka Onderwater, Edgar de 

Vries en Jan Jacobs 

 

Gijs Kokkieshoek (Sovonplot nr. 318) ligt in de uiterste 

zuidwesthoek van de AWD. Het heeft een oppervlak van 

47,6 ha, waarvan ca. 7 ha gemengd bos, met voornamelijk 

Berk, Ratelpopulier, Abeel en Meidoorn. De kavel telt ca. 

7 ha struweel van Duindoorn en Kruipwilg. Het aantal 

stuifkuilen is verder toegenomen en daarmee ook het 

oppervlak van kaal stuifzand. Daarop komt steeds meer 

nieuwe Helm tot ontwikkeling. Verder bestaat de 

begroeiing uit Duinriet, Zandzegge en veel mos. In het 

terrein staan veel solitaire Meidoorns en een afnemend 

aantal Vlieren en in de dellen vinden we vooral 

Duindoorn, Liguster en Kruipwilg. 

Het terrein wordt sterk begraasd door Damherten. We 

telden er gemiddeld 27 per bezoek. In het gebied is begin 

2020 een deel van ruim 2 ha met grof gaas afgezet 

waardoor Damherten dit gedeelte (de exclosure) niet meer 

binnen kunnen komen. AWD onderzoekt hier de 

plantengroei om te zien wat de invloed is van de begrazing 

door Damherten op de plaatselijke flora en fauna. 

We zagen met grote regelmaat Konijnen, gemiddeld 9 per 

telronde en eenmaal een Haas. Ook zo nu en dan een Ree 

en een Vos.  

 

Tussen 2 maart en 15 juni hebben we 11 telrondes 

gelopen, waarvan twee ochtendbezoeken (dwz na 

zonsopkomst) en een avondbezoek. Op bijna alle bezoeken 

troffen we fris, maar droog weer. Pas eind mei en in juni 

hadden we aangename voorjaarstemperaturen. 

In de tabel zien we dat een aantal vaste soorten uit ons 

kavel is verdwenen. De Graspieper en de Houtduif hebben 

we niet waargenomen en ook de Koekoek hebben we niet 

gehoord. Maar ook de Nachtegaal heeft verstek laten gaan, 

iets wat bijna ondenkbaar is in Gijs Kokkieshoek. De 

laatste 3 jaren was met telkens 7 territoria al een laagste 

stand bereikt. Ook andere insecteneters als Fitis (van 13 

naar 8), Heggenmus (van 8 naar 4) zijn verder 

achteruitgegaan, de  Roodborst (was 3) is zelfs verdwenen. 

Ook de Grasmus en de Merel gingen verder achteruit. 

Opvallend is dat de Gekraagde Roodstaart zich goed kan 

handhaven en zich zelfs uitbreidde van 6 naar 8 territoria. 

Ook Roodborsttapuit, de Vink, Koolmees en Pimpelmees 

waren als vanouds aanwezig. 

De Oeverzwaluw was in het vorige seizoen 2020 met 6 

broedsels de grote verrassing. Maar dit jaar bleken de 

steile wanden van de stuifkuilen grotendeels ingestort en 

hielden de Oeverzwaluwen het voor gezien. We hebben 

geen nieuwe nestgaten kunnen ontdekken. 

Maar we hebben ook leuke positieve waarnemingen 

kunnen doen. Zo was de Boomkruiper in het Rozendel een 

bijzondere waarneming. De Winterkoning had voor het 

eerst 3 territoria. De Buizerd werd tijdens 6 bezoeken in of 

rond het Rozendel waargenomen, hetgeen resulteerde in 

een territorium. Tijdens het avondbezoek hebben we geen 

Houtsnippen of Nachtzwaluwen kunnen vaststellen. 

 

 

De overige soorten waren in Gijs Kokkieshoek min of 

meer stabiel.  

 

Conclusie van dit alles is, dat er in Gijs Kokkieshoek een 

verarming heeft plaatsgevonden in de broedvogelstand, 

met een achteruitgang van 25%. Met name de 

achteruitgang van de Fitis en het verdwijnen van de 

Nachtegaal vinden we zorgelijk en vraagt om een nadere 

verklaring. Ook het aantal soorten is met 5 afgenomen en 

is daarmee het laagst sinds jaren. 

We zijn benieuwd of deze ontwikkeling zich voortzet. We 

gaan in ieder geval weer met veel plezier het volgende 

broedseizoen tegemoet. 

 

Ook deze mooie 
Basterdzandloopkever 
kwamen we tegen – 
foto: Edgar de Vries 
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BMP-telling Boeveld-West 
 

Jan Veefkind en Willem Baalbergen 

 
In 2021 is, in tegenstelling tot 2020, weer als 

vanouds geteld. Geen beperkingen meer vanwege 

Corona. Enkele opvallende resultaten t.o.v. 

vorige jaren: van de Blauwborst is, net als vorig 

jaar, geen territorium vastgesteld. Opvallend is 

de terugloop van de Fitis, van 10 naar slechts 4 

broedgevallen. Ook de Graspieper deed het niet 

best, van 4 naar 2. Van de Kneu werd nog maar 1 

broedgeval vastgesteld, tegen 5 in 2010. Ook de 

Graspieper kachelde achteruit tot 1 paartje.  

De Nachtegaal liet het ook wat afweten, er 

werden maar 2 broedgevallen vastgesteld, tegen 

5 het jaar ervoor. Al met al was er sprake van een 

wat matig jaar.  

 

Boeveld-West is een van de kavels in het zuiden 

van de Amsterdamse Waterleidingduinen waar al 

sinds 1986 de broedvogels volgens de BMP 

methode van Sovon worden geteld. Het kavel 

heeft al veel veranderingen ondergaan, o.a. het 

dempen van het Van Limburg Stirumkanaal 

waaraan het kavel grensde. Een overzicht van de 

laatste 10 jaar is in bijgaande tabel uitgewerkt. 

De tabel laat duidelijk zien dat de 

broedvogelstand er in de laatste tien jaar op 

achteruit is gegaan.  

 

 

 

Soort 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Blauwborst - 1 - - - - 1 2 - -

Bontbekplevier - - - - - - - - - -

Boomleeuwerik 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3

Boompieper 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2

Bosrietzanger - - - - 1 - - - - -

Braamsluiper 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1

Buizerd - - - - - - 1 - - -

Ekster 1 - - - 1 - - - - -

Fazant - - - - - - - - - -

Fitis 14 11 9 11 8 13 7 8 10 4

Gaai - - 1 - 1 - - - 1 -

Gekraagde Roodstaart 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2

Glanskop - - - - - - - - - -

Goudvink 1 - - - - - - - - -

Grasmus 7 7 10 8 10 8 7 7 4 4

Graspieper 2 2 2 2 2 2 3 2 4 1

Grote Bonte Specht - - - - 1 - - - - -

Heggenmus 8 6 7 5 5 3 4 5 2 3

Houtduif 1 - - 1 2 1 1 1 - 1

Kleine Karekiet - - - - - - - - - -

Kleine Plevier - - - - - - - - - -

Kneu 1 1 2 2 2 3 2 2 3 1

Koekoek 1 - 1 - 1 1 1 - 1 -

Koolmees 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4

Meerkoet - - - - - - - - - -

Merel 3 1 2 3 2 4 3 - 1 2

Nachtegaal 6 6 6 7 4 4 3 3 5 2

Nijlgans - - - - - - - - - -

Paapje - - - - - - - - - -

Pimpelmees - - - - - 1 1 1 2 -

Putter - - - - - - - - 1 -

Rietgors - - - - - - - - - -

Rietzanger - - - - - - - - - -

Roodborst - - - - 1 1 - - - -

Roodborsttapuit 3 3 2 3 4 3 2 4 3 3

Scholekster - - - - - - - - - -

Sprinkhaanzanger - - - - - - - - - -

Staartmees - - - - - - - - - -

Tapuit - - - - - - - - - -

Tjiftjaf 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1

Torenvalk - - - - - - - - - -

Tuinfluiter 1 1 1 - - - - - - -

Turkse Tortel - - - - - - - - - -

Veldleeuwerik - - - - - - - - - -

Vink 2 2 4 3 3 8 5 5 5 6

Wilde Eend - - - - - - - - - -

Winterkoning - - 1 - 1 2 1 - - -

Witte Kwikstaart - - - - - - - - - -

Zanglijster 1 1 - 1 2 - - - 1 -

Zomertortel - - - - - - - - - -

Zwarte Kraai - 1 1 1 1 2 1 1 1 -

Zwartkop 1 - 2 1 2 1 2 1 1 -

Totaal territoria 64 52 62 61 67 74 59 59 62 40

Totaal aantal soorten 22 19 21 19 26 22 23 19 22 16

BMP Boeveld-west 2012 t/m 2021
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BMP-telling Noordduinen-Oost 2021 
 

Maud van der Veen 

 

 
 
Het kavel Noordduinen-oost (46 ha) ligt langs de Randweg en 

strekt zich uit van de parkeerplaats bij de Duindamseslag tot 

aan het fietspad dat dichtbij de Stay-Okay op de Randweg 

uitkomt. De westelijke begrenzing ligt langs het bospad dat 

van het Piet Florisdal tot aan het fietspad bij de Noordwijkse 

Golfclub loopt. 

Het kavel is in de jaren 1989 – 1995 geïnventariseerd en 

daarna 23 jaar niet meer. Sinds 2018 wordt het weer 

geïnventariseerd. 

 

Het gebied is een gemengd bos waarin Oostenrijkse en 

Corsicaanse dennen de overhand hebben. Deze dennen zijn 

hier gepoot in de periode 1930-1960. In de loop van de tijd is 

het karakter van het bos gewijzigd van een monotoon 

dennenbos in een meer open gemengd bos. Alleen langs de 

Weideweg (de toegangsweg naar de golfclub) is eikenbos 

aanwezig dat stamt uit de periode van de eerste aanleg. 

Behalve Zomereik treffen we verspreid over het kavel ook de 

volgende soorten aan: Beuk, Witte abeel, Grauwe abeel, 

Wilde lijsterbes en Gewone esdoorn. De onderbegroeiing 

bestaat vooral uit Amerikaanse vogelkers, die elk jaar weer  

 

 

 

gesnoeid wordt, afgewisseld met Zuurbes en verwilderde 

cotoneastersoorten. Hier en daar worden de Dennen gekapt, 

waardoor de loofbomen meer kans krijgen.  

 
Dit jaar was het druk in het bos; het aantal territoria van al 

bekende bewoners nam fors toe. Ook in de soorten was 

verandering merkbaar. Ik zag opeens een Kleine Bonte 

Specht, luid roepend z’n plekje opeisen. De Boomklever was 

weer aanwezig, net als Putter en Spreeuw. Maar Appelvink, 

Wielewaal en Nachtegaal lieten zich niet horen. De Havik 

was in het begin van het broedseizoen wel roepend aanwezig, 

maar daarna had hij kennelijk een beter plek gevonden. Z’n 

oude nest was in de winter uit de boom gewaaid.  

 

 

 

 

Soort ‘89 ‘90 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95  ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 

Appelvink               

 

    1  

Boomklever               4 3   1 

Boomkruiper 4 4 4 3 2 1   1 9 9 13 

Boompieper 5 5 2                

Bosuil       1         1 2 2 

Buizerd               1 1 1 1 

Ekster 2             1      

Fazant 2 2 2 2 1 2 2        

Fitis 10 7 4 1 0 1 1 5 2 2 4 

Fluiter   1                  

Gaai 2 3 5 1 2 3 2 2 3 1 5 

Glanskop 4 1 2 2 3 3 1 3 5 6 8 

Goudhaan   1           1 3   1 

Groene Specht       1 1 1 1 1      

Groenling 1 2 4 3       3   1 3 

Gr.  B. Specht 2 1 1 1 1 2 1 6 12 9 8 

Grote Lijster 2 1     1            

Halsbandparkiet                2 2 2 3 

Heggenmus 2 3 3 2     1 3 8 1 2 

Holenduif 1   2 2     1        

Houtduif 8 10 16 7 6 12 11 2 10 6 9 

Houtsnip       1              

Kauw           1   2 1    

Koekoek                   1  

Koolmees 4 4 5 3 2 3 4 13 17 14 22 

Kuifmees 3 4 4 2 2 3 2       1 

Merel 10 9 3 4 5 5 5 20 16 17 17 

Nachtegaal 4 2 3       2     3  

Nijlgans                   1  

Kl. Bonte Specht           1 

Pimpelmees 2   1 1 2 1 1 9 19 16 22 

Putter               1 1   1 

Roodborst 20 13 11 9 6 8 10 14 17 18 24 

Spreeuw           1 

Staartmees       1       1      

Tjiftjaf 11 9 10 8 8 7 8 12 16 15 21 

Tuinfluiter 1     1         1   2 

Turkse Tortel               2 1 1 1 

Vink 9 11 8 9 10 7 4 21 29 23 36 

Waterhoen                 1    

Wielewaal                   1  

Winterkoning 13 10 4 3 5 6 10 16 23 26 24 

Zanglijster 2         1 1 5 8 6 11 

Zomertortel 1 2   1     1        

Zwarte Kraai 1 3 2     1 2 2 1 2 2 

Zwarte Mees             1        

Zwarte Specht 1                    

Zwartkop 5 5 3 5 3 3 3 9 18 15 18 

Tot. territoria 132 113 99 74 60 71 75 162 228 200 264 

Aantal soorten 28 24 22 25 18 20 23 28 27 27 29 
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BMP-telling Noordduinen-West 2021 
 
Geïnventariseerd door Ezra Mandemaker en Arco 

Mandemaker 

BMP-plot 37. Grootte 57,06 ha. 

 

Het telgebied Noordduinen-West bevindt zich ten zuiden 

van de Duindamseslag (Afrit 24). De westelijke 

begrenzing van het telgebied wordt gevormd door het 

Noordzeestrand. De oostelijke grens valt samen met het 

fietspad, dat in de lengterichting door de Noordduinen 

loopt. De zuidgrens ligt ter hoogte van Afrit 23. De 

Oorlogsweg, een wandelpad waarlangs uitzichtpunt 

Kachelduin is gelegen, verdeelt het gebied qua grootte in 

enigszins gelijke helften. Beide helften hebben een eigen 

karakter. De zeereep, het deel ten westen van de 

Oorlogsweg, laat zich beschrijven als droog duinlandschap 

met goed ontwikkelde struwelen met Duindoorn, Vlier en 

Wilde liguster. Het terrein ten oosten van de Oorlogsweg 

heeft een veel opener structuur. De door Staatsbosbeheer 

uitgevoerde werkzaamheden in het kader van Programma 

Aanpak Stikstof (PAS) (eind 2018/ begin 2019) hebben het 

open karakter van het oostelijke deel versterkt. Hetzelfde 

geldt voor de werkzaamheden voorafgaande aan het 

telseizoen van 2020, waarbij iets ten zuiden van de 

Duindamseslag een programma rondom de bestrijding van 

exoten als de Zwarte engbloem werd uitgevoerd. 

Stuifkuilen ontstonden, duinvalleien werden ontdaan van 

ongewenste vegetatie en de wind kreeg vrij spel om het 

zand te verstuiven van strand naar achterland. 

Grootschalige werkzaamheden zoals hierboven 

beschreven, vonden voorafgaand aan het telseizoen van 

2021 niet plaats. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat de 

open zandvlakte die ontstond met de aanpak van het 

gebied eind 2018/begin 2019 alweer grotendeels was 

begroeid ten tijde van de BMP-A-telling 2021. 

 

De BMP-A-telling 2021 was onze derde 

broedvogelinventarisatie van de Noordduinen-West op rij. 

Van 1984 t/m 1997 werd hier BMP-onderzoek uitgevoerd 

door Arie Cramer en Jan Glasbergen. Nadien was het 

gebied meer dan twintig jaar niet meer met een BMP-A-

telling op broedvogels geïnventariseerd. We hebben ervoor 

gekozen om in de bijgevoegde tabel ook de data van 1984 

t/m 1997 op te nemen. Er waren voor ons dit seizoen 

namelijk een paar leuke nieuwkomers, die zich in de 

periode van 1984 t/m 1997 al wel eens hadden laten 

noteren. 

 

Ook het BMP-seizoen-2021 begonnen we weer met grote 

nieuwsgierigheid. Zou er opnieuw een verrassende soort 

opduiken zoals in de twee voorgaande jaren? Het 

zonsopgangbezoek van 1 mei bracht het antwoord. Ergens 

halverwege onze inventarisatie van de zeereep stonden we 

ineens volkomen onverwacht naar een Sprinkhaanzanger 

te luisteren! En het bleef er niet bij één, een tweede 

reageerde een klein stukje verderop. Ook tijdens latere 

bezoeken liet de Sprinkhaanzanger van zich horen. Twee 

territoria konden er uiteindelijk worden genoteerd. En dat 

voor een soort die sinds 1991 in dit gebied niet meer was 

geteld! Tijdens het zonsopgangbezoek van 13 mei stuitten 

we op een soortgelijke verrassing. Opnieuw een soort die 

wij tijdens onze twee eerdere BMP-seizoenen niet waren 

tegengekomen, maar zich al wel eens in de periode 

1984/1997 had laten tellen: de Boompieper. Slechts één 

keer eerder (1986) werd deze soort voor dit gebied 

genoteerd. De BMP-telling 2021 leverde voor de 

boompieper zelfs 2 territoria op!   

Voor de Grasmus bleek dit BMP-seizoen met 40 territoria 

precies hetzelfde resultaat te hebben opgeleverd als een 

jaar eerder. De Nachtegaal daarentegen zakte verder terug 

naar 24 territoria. Nog steeds een mooi aantal, maar zeker 

ten opzichte van het topjaar 2019 een forse afname. Dan 

nog de twee nachtelijke verrassingen van onze eerdere 

BMP-seizoenen: de Houtsnip en de Nachtzwaluw. Op 22 

mei konden we een territorium voor de Houtsnip 

bijschrijven. Bij eerdere bezoeken was deze al in het 

gebied aangetroffen, maar nu dan ook binnen de 

datumgrenzen en met een toereikende broedcode.  

De Nachtzwaluw, sinds de vaststelling van een eerste 

territorium voor dit gebied in 2019, de kroon op ons gbied, 

liet zich dit seizoen aanzienlijk moeizamer bewonderen. 

Slechts enkele keren werd hij in de Noordduinen 

waargenomen, waaronder onze eigen waarneming tijdens 

de avondtelling van 22 mei. Goed genoeg om een 

territorium volgens de BMP-spelregels te kunnen noteren 

en duidelijk een vogel die gehoor heeft willen geven aan 

de oproep om in deze tijd het aantal contactmomenten 

zoveel mogelijk te beperken.  

 

Tussen 19/3 en 6/6 werden in totaal 7 bezoeken afgelegd: 

1 ochtendbezoek, 4 zonsopgangbezoeken en 2 

avondbezoeken.  
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BMP Resultaten Noordduinen-west
Soort/ jaar 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 2019 2020 2021

Bergeend 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Blauwborst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Boomleeuwerik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 7

Boompieper 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Bosrietzanger 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Braamsluiper 0 3 2 2 1 2 2 2 2 12 4 3 2 4 11 11 9

Buizerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ekster 5 7 7 8 8 8 8 7 6 8 8 10 7 9 4 1 1

Fazant 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 0 0 0

Fitis 21 14 13 16 24 22 16 10 7 7 9 10 11 14 30 26 30

Gaai 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 5 3 1

Gekraagde Roodstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Grasmus 15 15 11 17 21 15 13 10 9 12 11 10 9 13 45 40 40

Graspieper 12 7 7 6 9 18 22 17 22 17 16 22 9 16 19 13 17

Grauwe Klauwier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Groenling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Grote Bonte Specht 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Havik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Heggenmus 20 19 25 24 27 17 16 13 18 18 17 13 11 10 29 33 29

Houtduif 10 13 14 9 7 7 8 8 5 8 16 8 14 17 6 1 1

Houtsnip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Kievit 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kleine Plevier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Kneu 35 30 25 14 12 12 10 9 9 6 4 7 8 9 17 12 8

Koekoek 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 0

Koolmees 2 3 1 3 3 1 0 0 0 3 0 1 2 3 21 13 11

Kuifmees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Merel 5 5 6 3 5 6 3 2 2 4 7 6 2 4 11 11 10

Nachtegaal 6 9 14 16 13 11 11 15 14 12 16 17 20 14 54 32 24

Nachtzwaluw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Patrijs 2 4 3 3 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Pimpelmees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 3

Putter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Ringmus 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Roodborst 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 8 4 6

Roodborsttapuit 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 8 8 6

Sperwer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprinkhaanzanger 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Tapuit 5 4 6 6 7 9 7 6 2 4 6 8 4 5 0 0 0

Tjiftjaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3

Torenvalk 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Turkse Tortel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Veldleeuwerik 15 16 14 12 12 13 12 11 4 1 0 0 0 0 0 0 0

Velduil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vink 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 7

Wilde Eend 1 1 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Winterkoning 0 1 1 0 1 8 8 3 1 1 7 5 4 2 9 6 5

Witte Kwikstaart 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wulp 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zanglijster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Zomertortel 3 1 3 1 1 3 4 3 3 2 0 2 0 2 0 0 0

Zwarte Kraai 0 2 2 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 3 0 2

Zwartkop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Aantal territoria 168 163 166 155 165 164 145 126 111 123 128 133 112 127 311 238 231

Aantal soorten 24 24 25 25 25 24 19 21 20 20 17 22 18 18 28 26 29
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BMP-telling Noordduinen-Fazantenslag e.o. 
 
Lucas Gans 

 
Dit voorjaar ben ik onder begeleiding van Leo Schaap 

begonnen aan het inventariseren van broedvogels in de 

Noordduinen. Voor mij een primeur.  

Het was een hartstikke leuke en leerzame ervaring. 

Daarom wil ik hier zo lang mogelijk mee door gaan. Zelf 

ben ik fanatiek vogelaar en wist ik de vogels goed te 

herkennen. Toch heb ik nog een lange weg te gaan voordat 

ik alle zang en roepjes vlekkeloos kan onderscheiden. 

 

Op 27 februari ben ik begonnen met mijn eerste ronde in 

het inventariesatiegebied. Het was een windstille, bewolkte 

ochtend. Als eerst moesten we uitpuzzelen wat de beste 

strategie is om zo efficiënt mogelijk het gebied te 

doorkruisen. Omdat het namelijk een nieuw gebied is dat 

niet eerder geïnventariseerd is. Het gebied bestaat grofweg 

voor de helft uit gemengd bos met hoge concentraties 

dennen en voor de andere helft uit open duin met hier en 

daar struweel. 

 

De eerste ronde begon met veel mezen, vinken, 

Roodborsten en Grote Bonte Spechten. Ook waren de 

Houtduiven al begonnen met hun baltsvluchten. De eerste 

Boomleeuwerik liet zich ook al zien en horen. Na de eerste 

telling hadden we al 23 soorten geturfd.  

 

De ronde in maart begon met veel opvliegende 

Houtsnippen en zingende Roodborsten en Heggenmussen. 

De  Appelvink en de Groenling konden aan de lijst worden 

toegevoegd. Ook de Holenduif, de Boomklever, de 

Zanglijster, de Winterkoning en de Gaai mochten niet 

ontbreken. 

 

In april brak het pas echt los met het gezang van de vogels. 

De eerste overvliegende Boerenzwaluwen waren een 

voorbode van een mooi voorjaar. De soortenlijst ging rap 

omhoog met soorten zoals, Kneu, Glanskop, Zwartkop, 

Tjiftjaf, Grasmus, Roodborsttapuit, Boompieper en Fitis. 

Ook de Buizerd liet zich voor het eerst zien, waarvan we al 

eerder waarschijnlijk een oud nest van hadden gevonden in 

het zuidelijk deel van het gebied. 

Op 27 april vonden we voor het eerst een bewoond nest. 

Het nest was van een paartje Gaaien. Ze zaten goed 

verstopt in een Grove den.  

Voor de andere waarnemingen zijn alleen op basis van 

zang territoria vastgesteld of andere broedcodes. De 

Nachtegaal liet zich nu ook voor het eerst in mijn gebied 

horen. En een gezellig groepje Staartmezen liet zich goed 

bewonderen. 

 

In mei had ik geen nieuwe soorten meer waargenomen. 

Wel waren er veel Zwartkoppen en Tjiftjaffen hoorbaar. In 

Juni waren twee Tuinfluiters en een overvliegende Havik 

de laatste nieuwe aanwinsten. 

 

Op 23 maart tijdens een fietstocht langs mijn telgebied zag 

ik een fraaie Vuurgoudhaan, helaas niet teruggevonden 

tijdens een telling.  

Natuurlijk mochten de vele zoogdieren ook niet ontbreken; 

Zo zag ik tijdens de tellingen één Vos, Konijnen, Hazen, 

Reeën en Damherten. 

 

Al met al een goed voorjaar met verschillende mooie 

soorten vogels. 

 

Vrouw Grote Bonte Specht 
 

Glanskop 

Reebok 
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BMP-telling Noordwijkse Golfclub  
Max Hazenoot, Jaap Faber en Johan Passchier 

 

Dit jaar hebben we 10 bezoeken afgelegd, waarvan 8 bij 

zonsopkomst en 2 bij zonsondergang. De eerste op 7 maart 

en de laatste op 3 juli. Het voorjaar van 2021 was erg 

koud. Vooral de maanden april en mei waren veel kouder 

dan gemiddeld en het leek ook of de zang slechts langzaam 

op gang kwam maar ook langer aan hield. Vandaar dat we 

tot in juli door gingen met tellen. De golfspelers mochten 

dit jaar pas om 8.00 de baan op en dan waren wij al bijna 

klaar met ons werk. De eerste bezoeken noteerde Max de 

vogels en ik, Johan, de zoogdieren omdat er in ons plot 

nogal veel Konijnen en Damherten rond lopen. Op 21 

maart zagen we een stel  Kruisbekken, waarvan er 1 een 

bad nam in een holte van een boom. Dat leek een 

toevalstreffer maar op 14 april spotten we een 

foeragerende Kruisbekman en op 2 mei  vlogen 3 

Kruisbekken luidkeels over ons plot. Op deze datum 

noteerden we ook een zingende Kuifmees en een roestende 

Velduil naast hole 1 langs de grens met de zeereep. We 

kregen vaak hulp van de greenkeepers, die tijdens hun 

werk soms interessante waarnemingen doen. Zo konden ze 

ons 2 nestjes aanwijzen van Witte Kwikstaarten. Een in de 

schuur, (waar Max trouwens ook nog een nest van een 

Koolmees ontdekte)  en een nestje in de motor van een 

tractor. Deze tractor hebben ze daarom een tijdje niet 

gebruikt. Pas nadat de jongen uitgevlogen waren, werd er 

weer mee gewerkt. Complimenten hier voor! Ook maakten 

ze ons attent op een Buizerd die druk met nestmateriaal 

rond vloog rond hole 5. Helaas hield de activiteit snel op 

en hoorden we ook geen baltsende Buizerds. Het is dus 

waarschijnlijk niet tot een broedgeval gekomen. Het 

Vuurgoudhaantje was weer terug op precies de zelfde plek 

waar hij ook 2 jaar eerder een territorium had. Zouden we 

die vorig jaar gemist hebben of hebben ze een jaar over 

geslagen? In juni nam Jaap Faber de plek van Max in 

omdat Max thuis zelf een broedgeval had en het veel te 

druk kreeg met de zorg voor dochter Juli. Op 11 juni 

hadden we een bijzonder productieve ronde. Eindelijk was 

het lekker warm en hoorden we veel zang. Een paartje 

Grauwe Vliegenvangers (nieuwe soort) was druk met 

nestmateriaal in de weer, we zagen en hoorden een boom 

vol “tikkende” jonge Appelvinken, de Kuifmees liet zich 

weer horen en we zagen een roestende Ransuil langs hole 

4. Deze uil zouden we  ook nog ontmoeten tijdens onze 

avond rondes. De laatste ochtendronde op 3 juli hoorden 

we duidelijk minder zang maar een paartje zeer 

luidruchtige Kleine Bonte Spechten maakte veel goed. 

Deze vogels 

hadden we eerder 

ook al een keer 

gehoord maar 

waren verder al 

die tijd 

onzichtbaar. De 

avondbezoeken 

van 2-6 en 24-6 

leverden zeer 

mooie 

waarnemingen op. 

De Nachtzwaluw 

werd helaas niet 

gehoord maar op 

beide avonden 

zagen we een 

Ransuil. Op 24-6 

hoorden we zelfs 

een piepend jong 

langs hole 4 en 

zagen een van de 

ouders vanuit De Blink aan komen vliegen met prooi. Ook 

Houtsnippen lieten zich goed zien en horen op beide 

avonden. Opvallend was dat de Zanglijsters ook erg actief 

waren op het moment dat de zon onder ging. We noteerden 

maar liefst 5 verschillende zingende individuen, terwijl we 

op onze ochtendrondes er hooguit 2 per ronde hadden 

genoteerd. In het overzicht zien we bij sommige soorten 

grote verschillen met vorig jaar. Zo waren er bv veel 

minder Boomleeuweriken, Fitissen, 

Roodborsttapuiten en Graspiepers te horen maar 

juist weer meer Merels en vooral de 

Boomkruiper lijkt enorm toegenomen. Het is 

moeilijk een conclusie te trekken uit deze 

verschillen. Vergelijken met de aantallen van 

tellers in andere plots zal misschien wel wat 

opleveren. De Kruisbek en Grauwe 

Vliegenvanger zijn nieuwe soorten voor het 

terrein van de Noordwijkse golfclub. Tot slot 

waren we heel blij met het aantal Kneutjes dat 

we hadden geteld. In de  Duindoorns bij de tee 

box van hole 2 was deze vogel altijd talrijk maar 

blijkbaar heeft het wegsnoeien van deze struiken  

de vogels niet definitief van het terrein 

verdreven maar hebben ze andere plekken 

opgezocht waar de Duindoorn nog wel aanwezig 

is. 
  

 

 

 Het aantal Boomkruipers is sterk 
toegenomen 

 

Badderende Kruisbek, een nieuwe soort. 

 



 

  De Strandloper 54e jaargang nummer 1, maart 2022  24 

BMP-telling Sancta Maria 2021 
 

Maud van der Veen  

 

 
 

Het kavel Sancta Maria (40 ha) ligt op het terrein van 

de vroegere psychiatrische instelling Sancta Maria 

aan de Langevelderlaan in Noordwijk. Na het vertrek 

van de laatste bewoners is het gebied 

ingrijpend veranderd.  

 

Het gehele terrein kwam in handen van een 

projectontwikkelaar die na 2010 startte met de 

bouw van een villapark onder de naam 

Landgoed Sancta Maria. Alleen de 

karakteristieke paviljoens uit de jaren dertig 

bleven staan.  

 

Inmiddels is 90% van de kavels bebouwd en 

bewoond.  

De parkachtige aanleg onderging een 

metamorfose door het verwijderen van veel 

struikbegroeiing, het krachtig uitdunnen van 

het bomenbestand en het kappen van ruime 

bouwplaatsen in het bestaande bosareaal. 

Alleen de oude begraafplaats bleef 

onaangetast. Langs de nieuwe wegen zijn 

opnieuw bomen en struiken aangeplant. Bij de 

huizen worden inmiddels ruime tuinen 

aangelegd. Rondom de oude paviljoens liggen 

gazons met bloemen- en bollenperken. 

Het oudere bomenbestand bestaat vooral uit 

Gewone esdoorn, Zomereik, Beuk, Grauwe 

abeel en Zwarte els. Langs de nieuwe wegen 

is onder andere Gelderse roos, Hortensia en 

Paulownia aangeplant. Op de oude begraafplaats 

staan nog enkele Oostenrijkse dennen. 

 

De vogelstand lijkt langzamerhand toch wat last te 

hebben van de veranderingen. Vooral tuinvogels 

doen het goed. De aantallen per soort nemen toe en er 

zijn wat nieuwe soorten bijgekomen. Putter en 

Spreeuw hebben het terrein ontdekt. Maar 

Boomklever, Wielwaal, Nachtegaal en Havik hebben 

hun heil elders gezocht. Leuk was wel dat de 

Glanskop vanuit de Noordduinen de oversteek heeft 

gewaagd. In de randen van het terrein, waar nog niet 

gebouwd is, waren twee paartjes aanwezig. En de 

Groene Specht heeft het hele voorjaar zijn lach luid 

laten klinken.  

 

De meeste bebouwde kavels zijn inmiddels van 

hekken voorzien, waardoor een steeds groter deel van 

het terrein niet meer toegankelijk is. Ik stop daarom 

met dit telproject, omdat ik mijn routes niet meer kan 

afleggen.  

 

  

Soort '18 '19 '20 ‘21 Soort '18 '19 '20 ‘21 

          

Aalscholver 1      Krakeend     1  

Appelvink   2 1 1 Meerkoet 2 4 5 2 

Boerenzwaluw 1      Merel 21 18 21 26 

Boomklever   1    Nachtegaal 2 1 1  

Boomkruiper 4 6 7 7 Nijlgans   1 1 1 

Bosuil   1 1 1 Pimpelmees 9 11 16 26 

Buizerd 1 1   1 Putter 4 3 7 10 

Ekster 1 2 2 3 Roodborst 8 11 13 17 

Fitis 1     1 Spreeuw 2 4 5 12 

Gaai 2 3 2 3 Staartmees   3   1 

Glanskop    2 Stadsduif 1 2    

Grasmus     1 1 Tjiftjaf 9 12 15 16 

Groene Specht 1 1   1 Tuinfluiter 3 5 1 5 

Groenling 2 7 6 12 Turkse Tortel 2 2 2 4 

Gr. Bonte Specht 9 4 5 7 Vink 10 14 17 15 

Grote Lijster   1    Waterhoen 2 1 2 1 

Halsbandparkiet 4 2 2 3 Wielewaal   1    

Havik     1  Wilde Eend 2 4 4 5 

Heggenmus 5 9 11 16 Winterkoning 14 21 23 29 

Houtduif 7 6 8 10 Witte Kwikstaart 3 4 3 3 

Huismus 1 1    Zanglijster 6 8 7 8 

Kauw 6 4 2 3 Zilvermeeuw   1 1 2 

Kleine Karekiet     1  Zwarte Kraai   2 1 3 

Kneu   1 2  Zwartkop 9 17 14 14 

Koolmees 14 17 22 26 Aantal broedparen 170 219 234 298 

     Aantal soorten 35 41 37 37 
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BMP-telling Golfbaan Tespelduyn 2021  
 
Maud van der Veen 

 
Het kavel Golfbaan Tespelduyn (39 ha) beslaat het 

terrein van Landgoed en Golfbaan Tespelduyn. Het 

ligt ten noorden van het Steengrachtkanaal en is 

vrijwel geheel te overzien vanaf de Tespellaan en de 

Houtvesterslaan. Opvallend is de hoge heuvel 

halverwege de N206 en de trekvaart. Dat zijn de 

restanten van een oude stortplaats. Een ander 

opvallend element vormt het eikenhakhoutbosje in de 

knik van de Tespellaan. Een deel van dit kavel wordt 

in beslag genomen door brede stroken met struiken 

en wilde planten, zoals Schietwilg, Zwarte els, Vlier, 

Meidoorn, Lijsterbes en Vogelkers. Daarnaast zijn er 

veel waterpartijen en sloten, waarvan de waterkanten 

een gevarieerde oeverbegroeiing hebben. 

Golfbaan Tespelduyn is GEO (Golf Environment 

Organisation) gecertificeerd en heeft in dat kader 

ambities geformuleerd om de natuur verder te 

verduurzamen. Het is interessant om door  

voortgezette inventarisaties te volgen of dat invloed 

heeft op de vogelstand. 

 

Dankzij de verschillende biotopen heeft dit kavel een 

opvallend soortenrijke vogelbevolking. Er zijn 

inmiddels zo’n 108 verschillende soorten op en 

rondom Tespelduyn geteld.  

Voor de BMP telling waren er dit jaar weer een paar 

leuke observaties. 
 

 

 

Het echtpaar Buizerd bracht in 2021 weer met succes 

2 jongen groot in het eikenbosje. Ook de patrijzen 

bleven aanwezig. De Huiszwaluwen nestelden nog 

steeds aan de achterzijde van de huizen langs de 

Tespellaan en de Herenweg. De Boerenzwaluwen 

verbleven voornamelijk aan de overkant van de 

Tespellaan in de loodsen buiten het telgebied. De 

Nachtegaal maakten wederom gebruik van de steeds 

dichter wordende bosjes langs het Steengrachtkanaal. 

Maar het leukst was de kolonie Oeverzwaluwen, die 

gretig gebruik maakten van de zandhopen op de 

zandoverslagplaats van de gemeente. De gemeente 

stopte op ons verzoek de toegang tot dat deel van het 

terrein, waardoor een dertigtal paartjes heel veel 

kinderen ongestoord heeft grootgebracht. Groene 

Specht en Koekoek waren dit jaar afwezig. En de 

Spotvogel kwam te laat om mee te kunnen tellen, 

maar hij was er wel.  

 

Soorten 18 19 20 21 Soorten 18 19 20 21 

Blauwborst 5 1 3 3 Merel 11 14 10 14 

Boerenzwaluw 1 2 1 1 Nachtegaal   1 2 1 

Boomkruiper 4 3 3 1 Nijlgans 1 2 1 1 

Bosrietzanger 
 

1 6 5 Oeverzwaluw    30 

Braamsluiper 
  

1 1 Patrijs   1 2 2 

Buizerd 1 2 1 1 Pimpelmees 2 12 8 10 

Ekster 1 5 3 4 Putter 4 10 7 11 

          

Fazant 2 3 2 3 Rietgors 1 2 2 2 

Fitis 6 12 12 15 Rietzanger 4 7 3 10 

Fuut 1 1 1 2 Roodborst 2 5 6 7 

Gaai 1 
 

1  Roodborsttapuit   1 1  

Gele Kwikstaart 1 1 
 

 Scholekster 2 3 1 3 

Grasmus 2 9 7 7 Slobeend 1   2  

Graspieper 
 

1 
 

 Spotvogel   1    

Grauwe Gans    1 Spreeuw 1 4 1  

Groene Specht 
  

1  Stadsduif 1      

Groenling 1 4 4 5 Staartmees    3 

Gr. Bonte Specht 1 2 2 3 Tjiftjaf 5 7 9 16 

Gr. Canadese 

Gans 

1  1  

Torenvalk 

1 1   1 

Heggenmus 8 9 11 14 Tuinfluiter 2 2 3 4 

Houtduif 6 6 8 9 Tureluur   1    

Huismus 1 2 3 5 Turkse Tortel 1 1 1 3 

Huiszwaluw 2 2 4 13 Veldleeuwerik 2 2 1 1 

Kauw 4 4 4 12 Vink 5 12 11 14 

Kievit 2 3  1 Waterhoen 1 3 4 4 

Kleine Karekiet 3 8 8 12 Wilde Eend 4 7 1 9 

Kneu 2 6 4 8 Winterkoning 9 15 16 21 

Knobbelzwaan 1 1 1 1 W. Kwikstaart 6 7 5 5 

Koekoek   2  Zanglijster 2 6 4 3 

Koolmees 6 9 12 10 Zwarte Kraai   1 1 1 

Krakeend 
 2 4 3 Zwarte 

Roodstaart 
  1 1  

Kuifeend 1  2 1 Zwartkop 5 9 11 13 

Meerkoet 8 8 7 8 Aantal soorten 49 54 55 53 

     Aantal 

territoria 

145 245 233 338 
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BMP-telling AWD Wolfsveld-West 2021  
 

Geïnventariseerd door Jaap Eisenga, Wim Plaatzer en 

Koene Vegter (verslag/foto’s) 

 

Terreinomschrijving/algemeen 

Het Wolfsveld ligt met zijn 35 hectare langs het 

voormalige Van Limburg Stirumkanaal en wordt verder 

begrensd door het Finleyweggetje aan de zuidoostkant en 

de Ruigenhoeker Schulpweg in het noorden. Het is een 

afwisselend geaccidenteerd terrein met een vijftal dellen, 

waaronder het Abelendel, het Spejendel , het Biezenvlak 

en het Ronde Vlak. Het kent een variatie aan begroeiing 

van Meidoorn, Berk, Duinliguster, Vlier, Ratelpopulier en 

oprukkende Duindoorn.  

De basisbegroeiing  van lage struiken en riet is een aantal 

jaren geleden in diverse dellen grondig verwijderd. Ook 

het effect van verdroging en meer dood hout is in 

toenemende mate zichtbaar. 
 

Toelichting op de inventarisatie 2021 

Opnieuw een bijzonder jaar  en nu niet alleen vanwege de 

nog steeds voordurende coronasituatie, maar vooral door 

een de laatste jaren niet meer meegemaakte koudegolf in 

het voorjaar; Gemiddeld een paar graden kouder met een 

vaak stevige noordenwind, die het waarnemen regelmatig 

tot een kille bedoening maakt met duidelijk minder 

resultaat dan wij gewend zijn de afgelopen twaalf jaar. 

Dit alles heeft dan ook  zijn effect  op onze 

broedvogelinventarisatie in het Wolfsveld  in 2021. Nog 

niet zozeer op het totaal aantal soorten, dat stabiel is 

gebleven maar vooral op het totaal aantal territoria, dat 

enkele tientallen lager uit komt dan in voorgaande jaren .  

Bij sommige soorten is het resultaat zo’n 25 tot zelfs 50 

procent lager dan de voorbije periode. 

Evenals voorheen hebben wij van medio maart tot begin 

juni 2021 onze gebruikelijke 10 bezoeken gebracht aan 

deze kavel binnen het waterleidingduingebied  van ca. 7 

tot 10 uur in de ochtend.  

 Uiteindelijk leidt dit in 2021 tot in totaal 21 soorten met 

86 territoria, waarmee in vergelijking met 2020 sprake is 

van vrijwel hetzelfde aantal soorten maar veel minder 

territoria: in totaal 30 minder. 

Om toch maar positief te beginnen: de Blauwborst is weer 

terug op zijn vertrouwde plek in het Biezenvlak en diverse 

malen konden we hem zowel fraai zien als horen. De 

Rietgors, die we hier vorig jaar in zijn plaats zagen, 

moeten we nu helaas missen. Onze vaste drie soorten in de 

beginperiode leveren alle drie in ten opzichte van 2020. 

Het meest geldt dit voor de Heggenmus, die van 8 op 3 

territoria komt.   

De Koolmees gaat van 13 naar 10, de Vink van 13 naar 11. 

Later in het broedseizoen bestaat de gebruikelijke top drie 

uit  Nachtegaal, Fitis en Grasmus. Ook hier zijn de 

resultaten bij alle drie in de min. Het meest geldt dat voor 

de Fitis die van 21 daalt tot slechts 11 broedgevallen. En 

ook Nachtegaal en Grasmus duiken in de min: beide vorig 

jaar nog 12 en nu resp. 8 en 9 territoria. Wel spannend 

maar toch niet helemaal waar we zo vroeg voor opstaan. 

In een enkel geval dit jaar een hogere score: de 

Boomleeuwerik met  6 (+1). Weer terug dit jaar de 

Zanglijster met 1 en de Kneu met 2, naast de al eerder 

genoemde Blauwborst. Ook zien we één keer van nabij een 

Grote Bonte Specht in een boom neerstrijken.   

Lager is het resultaat voor de Winterkoning met 1 (-2), de 

Roodborsttapuit met 2 (-1), de Ekster met 0 (-1) en de 

Tjiftjaf met 0 (-2). Idem als vorig jaar scoren de Houtduif 

met 1, de Boompieper met 7,  de Koekoek met 1, de 

Gekraagde Roodstaart met 4, de Roodborst met 1, de 

Merel met 5, de Braamsluiper met 1 en de Zwarte Kraai 

met 1. 

Buiten de datumgrenzen of criteria vallend horen we 

slechts een paar keer een Tjiftjaf. Gemist dit jaar worden 

diverse gasten uit het verleden: naast de al genoemde 

Rietgors ook  de Tapuit,  de Pimpelmees, de 

Sprinkhaanzanger, de Tuinfluiter, de Zwartkop en de Gaai. 

 

Overvliegend zijn waargenomen: Zilvermeeuw,  

Aalscholver, Grauwe Gans, Nijlgans, Buizerd, 

Sperwer,Torenvalk, Beflijster,  Kievit,  Wilde Eend, 

Visdief, Boerenzwaluw en  Gierzwaluw .  

Totalen van gespotte zoogdieren in 2021 zijn als volgt: 20 

Konijnen en al weer 361 Damherten (in 2020 met 181 de 

helft minder!). Daarnaast zien wij bij het laatste bezoek als 

mooie afsluiting, naast een Zandhagedis, voor het eerst een 

Hermelijn.  

Dat moet toch wel betekenen dat in het volgend jaar, bij 

onze veertiende keer, het weer een stuk beter zal gaan! 
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Waarnemers in het Wolfsveld 
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BMP-telling Zuid-Hollands Landschap 
Vogelaardreef 2021 

Jos Zonneveld en Gab de Groock 

 

Enkele impressies van de inventarisatierondes 
  
20 maart 2021 was een mooie zonnige ochtend met de 

temperatuur rond het vriespunt. Heerlijk weer om de eerste 

BMP ronde te doen. Twee Kleine Bonte Spechten werden 

gezien en gehoord. De Grote Bonte Spechten waren al 

volop met territoriumgedrag bezig, soms zag je wel vier 

vogels achter elkaar aan vliegen. De eerste Appelvink 

werd gehoord en het paartje Dodaars was ook weer 

aanwezig op de vaste plek. 

Op 31 maart waren de eerste zomergasten aangekomen, de 

eerste Tjiftjaf en Zwartkop werden waargenomen. De 

Boomklever had een oud spechtennest in gebruik genomen 

en de ingang netjes dichtgemetseld. Opvallend was hierbij 

dat het nest op ca. 

1,5 meter hoogte 

langs een druk 

bewandeld pad 

zat. De vogels 

stoorden zich hier 

blijkbaar niet aan. 

12 april begon met 

een fikse hagelbui, 

daarna brak de zon 

door en begon 

alles volop te 

zingen. Een 

Groene Specht zat 

volop te “lachen” 

en de Gekraagde 

Roodstaart was 

ook weer 

gearriveerd.  

In de winter was 

het riet flink 

gesnoeid in de 

waterpartijtjes. Op 

18 mei was de 

Kleine Karekiet 

gelukkig weer 

aanwezig in zijn vertrouwde rietveldje dat niet gesnoeid 

was. 

Op 6 juni werden 2 Groene Spechten waargenomen die 

aan het foerageren waren op de grond. Dit was ook in de 

directe omgeving van waar vermoed werd, dat deze tot 

broeden zijn gekomen. Voor het eerst in de negen jaar dat 

dit gebied geïnventariseerd wordt, werden jonge Wilde 

Eenden waargenomen die net uitgevlogen waren. De 

Dodaars was druk bezig met het voeren van de twee 

jongen en de jongen van de Boomklever bleken ook 

uitgevlogen te zijn. 

Tijdens de laatste ronde op 6 juni werd de enige 

Tuinfluiter waargenomen. Tevens werd nog een nest met 

jonge Kleine Bonte Spechten gevonden; is dit mogelijk 

een tweede broedsel? 

 
Enkele opmerkingen: 
 

Zowel het aantal territoria als het aantal soorten is in 2021 

minder dan de jaren ervoor. Het laagst sinds 2013.  De 

verschillen zijn echter niet groot. Opvallend zijn de 

afnames van Fitis, Grasmus en Heggenmus. Dat effect 

wordt ook sterk waargenomen in de AWD-zuid en de 

Boswachterij Noordwijk. 

Sovon geeft aan dat er vier Kleine Bonte Spechten in het 

gebied hebben gebroed, waarschijnlijk zijn dit er drie, daar 

één van de waarnemingen op een grensgebied met een 

ander perceel werd gedaan. 

Ieder jaar worden wel Wilde Eenden waargenomen, dit 

jaar was voor het eerst dat er jonge vogels gezien werden. 

De  Groene Specht is een nieuwkomer in het gebied. 

 

Overzicht BMP plot Vogelaardreef, 30,6 ha 

Groene Specht -  foto: Jos Zonneveld 
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Soort 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Appelvink 1 1 1 1 0 1 2 1 2

Bonte Vliegenvanger 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Boomklever 0 0 0 1 1 2 3 2 1

Boomkruiper 2 2 3 5 9 8 9 11 11

Boomleeuwerik 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Boompieper 5 3 5 5 2 0 6 3 2

Bosuil 1 1 0 1 1 0 1 0 1

Braamsluiper 1 4 0 0 1 0 0 1 0

Buizerd 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Dodaars 1 1 1 1 1 1 0 1 2

Ekster 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Fitis 20 10 15 14 13 11 10 7 4

Fluiter 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Gaai 4 5 2 3 3 3 4 4 4

Gekraagde Roodstaart 4 4 3 7 9 6 5 6 5

Glanskop 3 3 1 4 2 1 1 3 5

Goudhaan 2 0 0 1 1 0 2 0 0

Grasmus 3 3 3 1 2 0 2 0 0

Graspieper 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Grauwe Gans 0 0 1 2 4 4 1 1 0

Grauwe Vliegenvanger 0 1 1 0 1 0 2 3 2

Groene Specht 0 1 0 1 0 0 1 0 1

Groenling 2 2 4 2 2 2 3 4 2

Grote Bonte Specht 5 5 4 6 8 6 7 6 8

Grote Canadese Gans 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Grote Lijster 3 1 0 1 3 0 1 0 0

Halsbandparkiet 0 0 0 0 0 1 1 1 0

Heggenmus 7 9 9 11 7 4 3 6 3

Holenduif 2 2 2 2 3 3 4 3 3

Houtduif 11 9 9 13 8 10 10 7 10

Houtsnip 0 1 1 0 0 0 1 0

Huismus 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Kauw 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Kleine Bonte Specht 0 2 1 1 1 1 1 3 4

Kleine Karekiet 3 4 6 4 4 5 3 2 3

Koekoek 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Koolmees 17 19 19 21 18 17 20 15 15

Meerkoet 6 6 7 4 6 6 4 5 7

Merel 16 22 19 18 19 16 13 16 15

Nachtegaal 8 7 6 7 5 4 6 7 3

Nijlgans 1 1 1 0 0 1 0 1 0

Pimpelmees 9 10 11 10 13 12 16 14 13

Putter 0 0 0 1 2 0 1 1 0

Rietgors 2 0 0 0 0 0 1 0 0

Roodborst 7 13 12 12 10 14 13 19 13

Roodborsttapuit 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Sperwer 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Spreeuw 0 0 0 2 1 0 0 0 0

Sprinkhaanzanger 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Staartmees 2 3 3 2 1 1 2 2 2

Tjiftjaf 17 18 16 15 13 12 11 10 10

Tuinfluiter 2 4 1 2 3 4 4 2 1

Turkse Tortel 1 1 1 1 0 1 3 1 1

Vink 15 19 19 14 18 18 17 21 19

Waterhoen 1 0 2 1 1 1 3 1 2

Wielewaal 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Wilde Eend 3 4 2 2 1 2 1 2 1

Winterkoning 13 22 20 27 25 20 21 16 16

Witte Kwikstaart 1 1 3 2 3 4 4 2 2

Zanglijster 6 7 7 9 8 8 6 4 9

Zwarte Kraai 2 3 3 3 3 3 4 4 5

Zwartkop 9 10 13 11 13 15 14 16 9

Totaal territoria 223 247 239 251 251 230 251 237 217

Totaal aantal soorten 43 43 40 42 43 38 48 43 38

BMP ZHL Vogelaardreef 2013 t/m 2021
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BMP-telling Nieuw Leeuwenhorst 2021  
Marian van Zijderveld, Anja Vink en Claire Schaap 

Voor het 4e jaar op rij hebben wij, Anja, Claire en Marian 

in het voorjaar Nieuw Leeuwenhorst op broedvogels 

geïnventariseerd. Ook dit jaar hebben wij het zuidelijk deel 

van het bosgebied belopen, gelijk aan het officiële Sovon 

plot, namelijk het oude bosgebied aan de zuidzijde, 

ongeveer 15,7 ha groot, gelegen tussen de grote vijver en 

de Gooweg en aan de kant van het Westeinde tot aan de 

oude vuilnisbelt. 

Deze plot werd in het verleden vanaf 1984 ook vaak 

geïnventariseerd waarbij niet altijd de officiële plotgrenzen 

in acht werden genomen. De vreemde begrenzing is echter 

al vanaf 1984 van kracht en is daarmee een van de eerste 

plots die volgens de nieuwe richtlijnen van Sovon werd 

geïnventariseerd. 

Evenals vorig jaar, stond ook dit voorjaar in het teken van 

corona. Dat betekende zoveel mogelijk afstand houden tot 

elkaar. Wel zijn we, in tegenstelling tot vorig jaar, meestal 

met ons drieën gaan inventariseren.  Een prettige 

bijkomstigheid van de corona periode was dat er minder 

geluidsoverlast door ons werd waargenomen  van verkeer 

op de Gooweg en van vliegverkeer. 

Vorig jaar was er veel gekapt en aan struiken verwijderd, 

vooral in de buurt van de vijver bij het Westeinde. 

Gelukkig begint dit deel weer aardig begroeid te raken. 

Er zijn in totaal 11 bezoeken geweest in de periode van 25 

februari 2021 tot 11 juni 2021, waarvan 7 bij zonsopgang, 

3 in de vroege ochtend en 1 in de avond van 10 mei. We 

hebben tijdens ieder bezoek de waarnemingen direct 

ingevoerd met de app Avimap van Sovon. Dat is 

vergelijkbaar met de jaren daarvoor. 

Ondanks het koude voorjaar troffen we het steeds met het 

weer: geen vorst, overwegend droog en rustig weer. Ook 

tijdens de avondexcursie was het heerlijk windstil en 

aangenaam weer. Erg leuk was de waarneming die avond 

van een Bosmuis op 1,5 m hoogte in een struik op het 

kampeerveldje, die rustig aan blaadjes zat te knabbelen. 

Op 29 april werden we verrast door de Bonte 

Vliegenvanger, op 2 verschillende plekken, waarvan 1 

buiten ons plot. Beide in deze periode nog doortrekkers. 

Op één van de laatste ochtenden is een Spotvogel zingend 

aangetroffen. Een enkele keer zagen we een Ree, en vaker 

ook Hazen. Deze laatste vooral in de buurt van de 

camping.  

Tot nu toe waren er 2 broedende Meerkoetparen op de 

kleine vijver, dit jaar waren er 4 paren. Alle paren hebben 

met succes jongen groot gebracht. Wilde Eenden, 

Waterhoen en Nijlganzen zagen we er ook regelmatig, 

maar van  geen van hen een nest of jongen gezien.  

Op 13 maart hadden we het geluk het ringen van de jonge 

Bosuilen in ons plot te mogen bijwonen.  Een geweldige 

ervaring! In de uilenkast waren aanvankelijk 4 jongen 

aanwezig. Bij het ringen waren er nog 2. Wellicht is de 

Boommarter hier debet aan? 

Vergeleken met vorig jaar is het aantal territoria flink 

toegenomen, van 158 naar 175. Het aantal soorten nam toe 

van 31 naar 34. Naast de waarnemingen die meetellen voor 

een territorium hebben we nog 10 soorten meer 

waargenomen die hiervoor niet meetellen:  Blauwe reiger,  

Aalscholver, Sperwer, Havik, Buizerd, Kauw, Goudhaan, 

Spreeuw, Grauwe en Bonte Vliegenvanger.  

De nieuwkomers zijn de Ekster,  Nijlgans, Waterhoen,  

Spotvogel, Witte Kwikstaart en de Grote Lijster. 

Verdwenen zijn de (Turkse) Tortel, Spreeuw, Grauwe 

Vliegenvanger, en Kauw. Van de Kauw hadden we wel 

hoge verwachtingen, omdat we bij ons eerste bezoek 

meerdere paren in boomholtes zagen, slepend met takjes. 

Helaas waren ze het daaropvolgende bezoek helemaal 

verdwenen.   

De Groene Specht liet zich vaak uitbundig horen, er is 1 

territorium bijgekomen, van 2 naar 3. Hoewel de Tortel 

verdwenen is, nam de Holenduif met 1 toe (van 4 naar 5). 

Ook de Gaai, de Groenling en de Tjiftjaf hadden er 1 

territorium bij. De territoria van de Pimpelmees en de 

Ringen van Bosuilskuikens 
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Koolmees groeiden met respectievelijk 3 en 5 gevallen. De 

Winterkoning had er 2 territoria bij, evenals de 

Boomklever. De Zanglijster, die zich dit seizoen 

veelvuldig en luid liet horen, ging zelfs van 3 naar 7 

territoria. Achteruit gingen de Tuinfluiter (van 4 naar 3), 

de Merel (van 10 naar 9), de Roodborst (van 12 naar 11), 

de Heggenmus (van 2 naar 1), en de Vink (van 10 naar 9). 

De Grote Bonte Specht ging van 11 naar 9 paar. De 

Appelvink liet zich de hele telperiode niet zien of horen, 

pas op de laatste teldag werd hij waargenomen. Helaas 

heeft er dit jaar geen Havik, Buizerd of Sperwer in ons 

gebied gebroed. 

Ook dit jaar werden we tijdens onze koffiepauze met zicht 

op de grote vijver toegezongen door de Nachtegaal. Mooi 

om te zien was hoe een vrouwtjesvink achter ons bankje 

op ongeveer 1,5 m hoogte een nestje aan het bouwen was 

in de vork van een boompje. Ze bracht wat mos aan en 

draaide dan met haar hele lijfje, kop en staart omhoog, in 

het nestje heen en weer, om het mooi glad te maken. 

Helaas was het nestje de keer erop verdwenen. 

Vergeleken bij voorgaande jaren is zowel het aantal 

soorten als het aantal territoria flink gestegen (zie tabel). 

We hopen volgend jaar weer met evenveel plezier dit 

zelfde plot te inventariseren. 

 

 

  

Soort 2018 2019 2020 2021

Nijlgans 0 1 0 1

Wilde Eend 1 1 1 2

Havik 1 0 0 0

Waterhoen 0 0 0 1

Meerkoet 2 2 2 4

Holenduif 4 6 4 5

Houtduif 2 5 5 5

Turkse Tortel 1 0 1 0

Bosuil 0 1 0 1

Grote Bonte Specht 8 7 11 9

Groene Specht 1 2 2 3

Halsbandparkiet 2 2 2 2

Gaai 3 3 3 4

Ekster 1 0 0 1

Kauw 3 3 3 0

Zwarte Kraai 1 1 1 1

Glanskop 2 1 1 1

Pimpelmees 9 8 15 18

Koolmees 12 15 16 21

Staartmees 0 0 1 1

Fitis 1 0 0 0

Tjiftjaf 8 9 10 11

Spotvogel 0 0 0 1

Zwartkop 5 8 11 11

Tuinfluiter 3 3 4 3

Winterkoning 14 12 12 14

Boomklever 4 4 5 7

Boomkruiper 5 3 5 5

Spreeuw 0 0 1 0

Merel 10 6 10 9

Zanglijster 3 4 3 7

Grote Lijster 0 0 0 1

Grauwe Vliegenvanger 0 0 2 0

Roodborst 14 9 12 11

Nachtegaal 1 1 1 1

Heggenmus 2 2 2 1

Witte Kwikstaart 0 0 0 1

Vink 14 10 10 9

Appelvink 2 2 1 1

Groenling 0 0 1 2

Aantal territoria 139 131 158 175

Aantal soorten 30 28 31 34

BMP Nieuw Leeuwenhorst plot nr. 25

Vink op nest 

koffie op gepaste afstand 



 

  De Strandloper 54e jaargang nummer 1, maart 2022  32 

Resultaat Broedvogel Monitoring 2021 
Boswachterij Noordwijk 

en het effect van gebiedsclustering op de resultaten 
 

Leo Schaap, Casper Zuyderduyn en Gab de Croock

 

Het gebied van Staatsbosbeheer ten noorden van 

Noordwijk tot aan de provinciegrens met Noord-Holland 

heet officieel Boswachterij Noordwijk en maakt onderdeel 

uit van het Hollands Duin waartoe ook de Coepelduynen 

en andere gebieden behoren. Zie bijgaand kaartje voor de 

ligging van het gebied en de verdeling in verschillende 

plots. 

Met gezamenlijke inzet van Staatsbosbeheer en 

vrijwilligers van de Vereniging voor Natuur- en 

Vogelbescherming  

 

Noordwijk is het in 2021 gelukt om het hele gebied van de 

Boswachterij Noordwijk op vogels te inventariseren. 

Daarbij zijn delen die door anderen worden beheerd zoveel 

mogelijk meegenomen om het gehele gebied in kaart te 

brengen. Zie bijgaande kaart en de tabel met indeling van 

de verschillende BMP plots. Er is in 2020 een nieuwe 

indeling van het gebied gemaakt die zoveel mogelijk 

aansluit bij bestaande Sovon plots die al wat langer 

volgens de BMP methode worden gekarteerd. Ook de 

nieuwe plots zijn bij Sovon aangemeld en het is de 

bedoeling dat ze in de toekomst voor de inventarisatie van 

en binnen de Boswachterij Noordwijk worden gebruikt. 

 

Werkwijze 
Grote delen van het gebied werden door de Vereniging 

voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk (VNVN) 

vanaf 1966 t/m 1983 regelmatig onderzocht, maar daar is 

door het ontbreken van tellers een eind aan gekomen. 

Daarna zijn twee referentieplots geopend, Noordduinen-

west en Noordduinen-oost, om volgens de toen 

geïntroduceerde BMP methode te onderzoeken. Deze twee 

plots en het gebied van de Noordwijkse Golfclub worden 

de laatste jaren regelmatig onderzocht. Verslagen daarvan 

worden regelmatig in De Strandloper gepubliceerd. In de 

jaren 1998, 2007, en 2015 werd het gebied zonder 

algemene soorten in opdracht van Staatsbosbeheer 

integraal onderzocht door Sovon en Adviesbureau Van der 

Goes en Groot.  

 

Hoewel dit gebied verschillende eigenaren en gebruikers 

kent (Rijkswaterstaat, Gemeente Noordwijk, Defensie en 

Noordwijkse Golfclub) is het gebied zoveel mogelijk in 

zijn geheel geïnventariseerd.  Alleen het gebied van het 

Marine Radiostation (Noordwijk Radio of NORA) is 

militair terrein (26,7 ha) is in 2021 buiten het onderzoek 

gehouden. Het project is uitgevoerd in het kader van de 

door de provincie gefinancierde Subsidie Natuur- en 

Landschap (SNL).  

De individuele resultaten zijn soms heel verrassend maar 

het wordt pas echt interessant als ze worden vergeleken 

met eerdere inventarisaties. Daarbij wordt eerst gekeken 

naar de SNL inventarisaties van 1998, 2007 en 2015. Zie 

verslag elders in deze Strandloper. Om dat te kunnen doen 

moeten alle plots als één gebied worden geautoclusterd, de 

zogenaamde gebiedsclustering. Deze methode wordt al 

langer toegepast voor aaneengesloten plots om aantallen 

territoria van een groter gebied te kunnen rapporteren 

zonder dat er dubbeltellingen in voorkomen. De methode 

voegt alle individuele plots en telrondes samen tot één 

dataset en voert dan een autoclustering uit. Daarmee 

vervallen dubbele territoria van individuele vogels die 

zowel in het ene als het andere plot zijn gekarteerd. De 

gebiedsclustering is noodzakelijk om een eerlijke 

vergelijking met de onderzoeken uit 1998, 2007 en 2015 

mogelijk te maken. Een gebiedsclustering moet door 

Sovon worden uitgevoerd en kan pas plaatsvinden als de 

individuele plots gereed zijn en gecontroleerd. 

Nr. Naam BMP id. (ha) Onderzoekers

1 Luchter Zeeduinen Noord 55649 84,5 Casper Zuyderduyn

2 Luchter Zeeduinen Zuid 55563 63 Gab de Croock en Marinka Onderwater

3 Noordduinen Noravallei e.o. 55568 53,7 Casper Zuyderduyn

4 Noordwijkse Golfclub 50476 72,4 Johan Passchier, Max Hazenoot en Jaap Faber

5 Noordduinen Vak 31 55567 5,4 Casper Zuyderduyn

6 Noordduinen Aardbeiendel e.o. 55565 67,6 Casper Zuyderduyn

7 Noordduinen-oost 721 46 Maud van der Veen-Helder

8 Noordduinen-west 37 57,1 Arco en Ezra Mandemaker

9 Noordduinen Landje van Mesker e.o. 55564 51 Casper Zuyderduyn

10 Noordduinen Fazantenslag e.o. west 55562 41,1 Hanneke Oltheten, Dini Thibaudier, Hugo Langezaal

11 Noordduinen Fazantenslag e.o. oost 55652 35,3 Lucas Gans

12 Noordduinen Oude Golf e.o. west 55560 35,7 Casper Zuyderduyn

13 Noordduinen Oude Golf e.o. oost 55561 45,7 Casper Zuyderduyn

Indeling Boswachterij Noordwijk voor BMP 2021

Kaart 1  BMP-plots van de Boswachterij Noordwijk  

Tabel 1 Indeling en grootte van de BMP plots 
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Verder is het van belang om op te merken dat de resultaten 

van de individuele plots niet worden aangetast. Die blijven 

bestaan en zullen door Sovon worden gebruikt om trends 

te berekenen zodra een tweede telling beschikbaar komt. 

Dat kan omdat de jaarlijkse gegevens worden geïndexeerd 

en aantallen er minder toedoen. Daarnaast blijven de 

gegevens per plot beschikbaar om de ontwikkelingen in 

een gebied te volgen en te onderzoeken, daar is niets op 

tegen omdat ieder jaar het resultaat van hetzelfde gebied 

beschikbaar komt. 

 

Resultaat 
In bijgevoegde tabel zijn de resultaten van de BMP 

tellingen opgenomen en getotaliseerd. Daarnaast is in rood 

het resultaat van de gebiedsclustering weergegeven. Het 

totaal komt uit op 2031 territoria en 67 soorten terwijl de 

gebiedsclustering er 1793 territoria en 68 soorten van 

maakt. De Havik komt vanwege zijn grote fusieafstand 

van 1000 m nu wel aan twee territoria wat overeenkomt 

met wat in de praktijk werd waargenomen. De 

gebiedsclustering leidt tot soms grote verschillen vooral 

onder algemeen voorkomende soorten. Het totaal is ruim 

10% minder territoria terwijl er individuele gevallen zijn 

tot 33% (Grote Bonte Specht). Nadere beschouwing leert 

dat vooral langs de grenzen van verschillende plots 

samenvoegingen van territoria plaatsvinden. Lange 

grenzen betekenen meer samengevoegde territoria. 

Worden waarnemingen buiten de plotgrenzen normaliter 

niet meegenomen, voor de gebiedsclustering doen ze wel 

mee. Een paar soorten laten een plus zien; Havik, Turkse 

Tortel, Roodborstapuit en Boomklever. Er zijn wel 

vraagtekens te stellen bij de resultaten van de 

gebiedsclustering maar dit vraagt meer studie om erachter 

te komen wat er precies gebeurt. 

 

De resultaten worden pas interessant als ze worden 

vergeleken met andere beschikbare tellingen. In ditzelfde 

nummer van de Strandloper wordt dit gedaan voor de 

vlakdekkende onderzoeken van 1998, 2007 en 2015. Voor 

meer informatie wordt bovendien verwezen naar het 

inventarisatierapport. In deze Strandloper verschijnen ook 

een aantal individuele verslagen van BMP plots. 

 

Dankwoord 
Deze kartering was niet mogelijk geweest zonder de 

inspanning van de genoemde monitoringsvrijwilligers van 

de Vereniging voor Natuur en Vogelbescherming 

Noordwijk. Ook willen wij Jan Willem Vergeer bedanken 

voor zijn ondersteuning vanuit SOVON. 

 

 

Meer informatie: 
• Zuyderduyn C., L.H.J. Schaap en G.J.A. de Croock 

2022. Broedvogels van de Boswachterij Noordwijk 

2021. Rapport van Staatsbosbeheer en de Vereniging 

voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk, 26 

januari 2022. 

• Schaap L.H.J., C. Zuyderduyn en G.J.A. de Croock 

2022.  Vlakdekkende Broedvogelkartering 2021 

Boswachterij Noordwijk vergeleken. De Strandloper, 

54 (1). 

 

 

Kneu 20-4-2021 -  Foto: Casper Zuyderduyn 
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2021

G
ebiedsclustering

Totaal

2021
IOC sort Soort / Aantal ha 35,7 45,7 41,1 35,3 57 51 67,6 46 53,7 72,4 5,4 63 84,5 658,5 658,5

420 Grauwe Gans - - - - - - - - 1 - - - - 1 1

790 Nijlgans - - - - - - 1 - - 1 - - - 2 2

1130 Wilde Eend - - - - - - 1 - - - - - - 1 1

1760 Kwartel - - - - - - - - - - - - 1 1 1

1830 Fazant - - - - - - - - - - - 1 - 1 1

3170 Sperwer - - - - - - - - - - - - - -

3180 Havik - - - - - - - - - - - - 0 2

3390 Buizerd - - - 1 - - - 1 - 1 - - - 3 2

3590 Meerkoet - - - - - 1 - - - - - - - 1 1

3720 Scholekster - - - - - - - - - - - - - - -

3770 Kievit - - - - - - - - - - - - 1 1 1

3970 Kleine Plevier - - - - - - - - - - - - 2 2 2

4580 Houtsnip - - 1 - 1 2 1 - - 2 - - - 7 4

5720 Holenduif - - - 1 - 1 1 - - 1 - - - 4 4

5730 Houtduif 2 6 5 5 1 5 2 9 - 3 1 - - 39 34

5760 Zomertortel - - - - - - - - - - - - - -

5790 Turkse Tortel 1 1 - - - - - 1 - - - - - 3 4

5960 Koekoek - - - - - - 1 - - 1 - - 1 3 2

6050 Bosuil - - - - - 1 - 2 - - - - - 3 3

6130 Ransuil - - - - - - - - - 1 - - - 1 1

6230 Nachtzwaluw - - - - 1 - 1 - - - - - - 2 2

6540 Kleine Bonte Specht - - 1 - - 1 2 1 - 1 - - - 6 5

6560 Grote Bonte Specht - 3 2 6 1 8 5 8 - 3 - - - 36 24

6590 Groene Specht - - - - - - 1 - - - - - - 1 1

6650 Torenvalk - - - - - - - - - - - - - -

6730 Boomvalk - - - - - - - - - - - - - -

6900 Halsbandparkiet - 1 - 1 - - - 3 - - - - - 5 5

7320 Wielewaal - - - - - - 1 - - - - - - 1 1

7340 Gaai - 2 3 3 1 2 2 5 - - - - - 18 14

7370 Ekster 2 1 - - 1 - 1 - 1 - - 4 - 10 10

7470 Zwarte Kraai 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 - 3 - 17 17

7560 Zwarte Mees - - - - - - - - - - - - - -

7570 Kuifmees - - - - - 3 3 1 - 1 1 - - 9 8

7590 Glanskop - 1 1 1 - 4 7 8 - 1 1 - - 24 19

7610 Pimpelmees 2 12 10 11 3 7 6 22 - 1 1 - - 75 61

7640 Koolmees 4 9 10 15 11 10 9 22 2 8 3 9 4 116 91

7700 Boomleeuwerik 1 2 5 3 7 2 3 - 3 3 - 10 7 46 43

7720 Veldleeuwerik - - 1 - - - - - - - - - - 1 1

7830 Oeverzwaluw - - - - - - - - - - - - 7 7 7

7990 Staartmees - 1 1 1 - - - - - 1 - - - 4 3

8010 Fluiter - - - - - - - - - - 1 - - 1 1

8100 Fitis 9 9 15 2 30 10 9 4 10 12 - 15 7 132 126

8120 Tjiftjaf 3 9 9 9 3 16 11 21 1 5 3 1 3 94 86

8270 Kleine karakiet - - - - - 1 - - - - - - - 1 1

8280 Bosrietzanger - - - - - - - - - - - - - -

8360 Spotvogel - - - - - - - - - - - - - -

8390 Sprinkhaanzanger - - 1 - 2 - - - 2 - - - 1 6 6

8500 Zwartkop 4 9 1 7 1 10 8 18 - 2 1 - - 61 56

8510 Tuinfluiter - - - 2 - - - 2 - - - - - 4 4

8530 Braamsluiper 4 6 7 - 9 3 2 - 6 4 - 10 7 58 52

8630 Grasmus 7 9 15 2 40 5 12 - 17 17 - 17 25 166 143

8760 Vuurgoudhaan - - - - - - - - - 1 1 - - 2 1

8770 Goudhaan - - - - - 1 - 1 - - - - - 2 2

8780 Winterkoning 8 11 5 9 5 12 5 24 - - 1 - - 80 77

8790 Boomklever - 1 - 1 - 1 - 1 - - - - - 4 5

8850 Boomkruiper - 2 - 1 - 5 6 13 - 6 1 - - 34 31

8940 Spreeuw - - - - - - - 1 - - - - - 1 1

9060 Merel 3 14 6 11 10 12 7 17 1 10 3 2 - 96 85

9140 Zanglijster 1 4 6 3 1 4 3 11 - 5 3 - - 41 33

9150 Grote Lijster - - - - - - 1 - - 2 - - - 3 3

9190 Grauwe Vliegenvanger - - - - - 1 - - - 1 1 - - 3 3

9200 Roodborst 3 8 15 11 6 16 16 24 - 7 5 - - 111 95

9210 Blauwborst - - - - - - - - 1 - - 1 12 14 13

9250 Nachtegaal 11 7 20 1 24 4 3 - 19 7 - 27 12 135 121

9360 Gekraagde Roodstaart - - - - - - - - - 1 - 1 - 2 2

9400 Roodborsttapuit 3 - 5 1 6 - 3 - 5 4 - 5 2 34 36

9440 Tapuit - - - - - - - - - - - - - -

9590 Huismus - - - - - - - - - - - - - -

9630 Ringmus - - - - - - - - - - - - - -

9770 Heggenmus 16 15 17 8 29 6 9 2 23 10 - 27 25 187 163

9910 Witte Kwikstaart - 1 - - - - - - - 3 - 1 - 5 5

9950 Graspieper 6 1 3 - 17 - 3 - 5 2 - 10 17 64 60

9960 Boompieper - - 2 3 2 2 1 - - 5 - - - 15 13

10030 Vink 4 7 8 11 7 14 14 36 - 9 6 9 7 132 117

10060 Appelvink - - - - - 1 3 - 2 1 - - 7 6

10090 Goudvink - - - - - - - - - - - - - -

10160 Groenling - 1 - 1 1 5 2 3 - 1 - - - 14 13

10210 Kneu 4 - 10 2 8 1 4 - 8 8 - 13 6 64 52

10290 Kruisbek - - - - - - - - - 1 - - - 1 1

10310 Putter - - - - 1 - 1 1 - 3 - - - 6 6

Totaal territoria 99 155 186 134 231 179 172 264 106 158 34 166 147 2031 1797

Aantal soorten 22 29 29 30 29 35 40 29 17 41 17 19 19 67 68

Clustering per plotType clustering

BMP plot nummer

BMP plot naam

Tabel 2  Overzicht resultaten BMP 2021 van de Boswachterij Noordwijk 
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Broedvogel Monitoring Project 2021 De Blink 
 
Cilka Maas, Frank-Peter Scheenstra en Ruurd Eisenga 

 

Het duingebied De Blink (34ha.) ligt circa 2 km ten 

noorden van Noordwijkerhout op de grens van het 

Langevelderduin en polder Het Langeveld. Het gebied is te 

overzien vanaf de Noraweg en de Duindamseweg. Het 

wordt beheerd door drie natuurbeheerders: 

Staatsbosbeheer (westkant), Zuid-Hollands Landschap 

(oostkant) en Waternet (noord-oostkant). De Blink is het 

deel dat door ZHL wordt beheerd. 

Het is een van de twee duinterreinen langs de Nederlandse 

kust waar zich spontaan stuifvlaktes hebben kunnen 

ontwikkelen (Het andere stuifduin ligt bij Hoek van 

Holland).Het levende stuifzand van De Blink herbergt een 

specifieke vegetatie en fauna, korstmossen, droge 

duinvegetatie, verschillende broedvogels van het open 

duin en de Zandhagedis. Er is weinig hoog struweel en 

bomen zijn schaars. 

De Blink is niet toegankelijk voor bezoekers. 

Het gebied is sterk geaccidenteerd en de 

inventarisatieronde is een goede work-out voor ons.  

Sinds een aantal jaren inventariseren Frank-Peter, Ruurd 

en ik in de Blink, met soms nog tellers die nieuwsgierig 

zijn naar het gebied zoals Jaap Faber en Johan Passchier. 

Er hebben zich in het gebied de afgelopen jaren geen grote 

veranderingen voorgedaan, al  is er aan de kant van de 

Kapelleboslaan, binnen het prikkeldraad, een aantal 

bomen/struiken weggehaald, waardoor je wat meer het 

gebied in kan kijken. Aan de kant van het golfterrein is de 

omheining verder van het fiets-/wandelpad gezet, 

waardoor het prikkeldraad met palen minder opvalt en het 

een meer open gebied lijkt (beide in najaar 2019). 

Sinds 3 jaar liggen er 4 tapuitkasten in de Blink.  

Tot nu toe beginnen we elk jaar met toch wel hoge 

verwachtingen aan de telling: zullen er dit jaar Tapuiten 

zijn? Zullen we de Gekraagde Roodstaart zien? De 

Slechtvalk?  

 

Een korte impressie van wat we zoal tegenkwamen: 

 

Op 12 maart 2021 was het de bedoeling dat we onze eerste 

telling zouden gaan doen, dit hebben we een week moeten 

verzetten vanwege de kou en de regen. 

Op 19 maart waren we nog amper het gebied binnen 

(07.00 u) of Frank-Peter zag al een Ree en terwijl we 

onder de afrastering door kropen zagen we 2 Staartmezen 

en een overvliegende Torenvalk. De  nacht ervoor had het 

wat gevroren en het zonnetje kwam door, een heerlijke 

ochtend voor een telling. 

We hebben deze ochtend in 2,5 uur de Blink doorkruist en 

zagen 2 Reeën,  

13 Damherten, Konijnen, vossensporen, 7 

Boomleeuweriken, 3 Winterkoninkjes, 7 Heggenmussen, 

Roodborst, Merel, Kramsvogels, 2 Staartmezen, 

Koolmezen, Zwarte Kraaien, Vinken, Groenling. 

Drie van de vier tapuitkastjes lagen nog netjes in de grond, 

De vierde is mogelijk door een schatgraver uitgegraven en 

we zullen deze kast de volgende keer ingraven. 

Op 18 april kwam ook Johan P. mee en hebben we de 

tapuitkast weer ingegraven.  

Op 13 mei zijn Frank-Peter en ik samen gaan tellen, Er lag 

wat dauw over het gebied, wat er mooi groen uit zag, het 

was wel een beetje aan de frisse kant (4-6 graden),0 al liep 

de temperatuur na 9.00 u snel op. Heel verrassend was een 

Kuifmees in een boom aan de rand van het gebied, die zich 

even liet zien, maar daarna weer snel achter de blaadjes 

verdween. Het was een rustig begin en pas halverwege 

onze route hoorden we meerdere Nachtegalen, we hebben 

niets gezien bij de tapuitkasten, wel zagen we Damherten, 

2 Reeën, wat Konijntjes, Puttertje, Boomleeuweriken en 

Merels; deze laatste vlogen met volle snavel heen en weer.  

Op 30 mei stonden we om 05.30 bij de jeugdherberg (fris, 

rond de 6 graden) en we konden gelijk al een Damhert 

invoeren. Het duin ziet er prachtig vol uit, veel groen, veel 

in bloei zoals de Meidoorn (suikerboom), veel 

verschillende soorten grassen (Fakkelgras,  Dravik). Het 

was redelijk stil, het enige geluid was de 

alarmroep van een Gaai. Wellicht was het 

zo stil vanwege de omslag van het weer,  

de hoge temperatuur van gisteren (na een 

best koude en natte maand was het plots 20 

graden, en nu weer koud). We zagen 

natuurlijk Damherten, 1 Ree, wat Konijnen, 

een huiskat, Boompieper, Nachtegaal maar 

geen Roodborsttapuit. 

Aan plantjes zagen we veel 

Walstrobremraap, Zwenkdravik, IJle 

Dravik, Zeggen, Zanddoddegras en 

Mannetjesereprijs. 

Ook kwamen we in de Blink tijdens een 

van onze tellingen of tijdens de jaarlijkse 

excursie de Blauwvleugelsprinkhaan tegen, 

de Parelmoervlinder (10 juli) en de 

Harkwesp. 

 

 

 

Weer ingraven van de tapuitkast in de Blink – foto: Cilka Maas 
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In totaal zijn we 9x het gebied ingegaan voor een telling, met als resultaat: 

 

 
 

  

Telgebied 8680, ZHL De Blink

Jaar 2021

ID 954256 954257 964836 971941 984328 1003209 1048640 1073048 1080719

19 maart  4 april 18 april 30 april 13 mei 30 mei 15 juni 22 juni 24 juni

07:04 07:04 06:47 06:18 06:04 05:42 20:09 05:37 21:59

09:38 09:11 09:27 09:23 09:00 08:14 22:46 08:05 21:59

bezoeknr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bezoektype

Soort
zonop zonop zonop zonop zonop ochtend avond ochtend -

aantal 

autocluster 

territoria

hoogste 

broed- 

code

totaal 

aantal in 

plot

Nijlgans 2 3 2

Houtduif 1 1 2 1 3 4

Turkse Tortel 1 1 1 2 2

Koekoek 1 1 1 1 1 2 4

Ransuil  (1) 1

Nachtzwaluw  (1) 1

Grote Bonte Specht 1 1 1 5 2

Torenvalk 1  (1) 1 1 2

Slechtvalk  (1) 1

Gaai 1 2 1 1 5 4

Ekster 1 1 3 2

Zwarte Kraai 1 1 2 1 2 1 3 7

Kuifmees 1 1 1 1

Pimpelmees 1 1 1 2 2

Koolmees 2 3 (1) 1 4 3 3 4 5 12 20

Boomleeuwerik 7 3 5 2 5 1 1 6 12 24

Staartmees 1 1 2 1

Fitis 1 9 4 5 5 2 2 13 2 28

Tjiftjaf 1 2 2 2 1 1 2 5 9

Sprinkhaanzanger 1 1 2 1

Zwartkop 1 1 1 2 2

Braamsluiper 2 2 5 2

Grasmus 1 2 2 5 6 12 10

Winterkoning 2 (1) 1 1 2 1 1 1 2 7 9

Spreeuw 1 1 1

Merel 1 3 5 2 2 4 3 1 6 13 21

Kramsvogel 1 1 1

Zanglijster 1 2 1 1 1 2 2 6

Roodborst 1 1 1 1 7 3

Nachtegaal 5 12 11 5 1 2 10 2 36

Roodborsttapuit 1 1 2 1 2 5 5

Heggenmus 7 4 8 6 11 3 2 10 7 41

Witte Kwikstaart 1 1 1 2 2

Graspieper 1 1 12 1

Boompieper 1 1 1 2 2 3

Vink  (2) 1 1 1 1 1 4 1 5 5 10

Appelvink 1 0 1

Groenling  (1) 1 2 1

Kneu 1 4 1 2 4 5 8

Putter 1 1 1 1

Totaal 22 15 43 52 58 30 16 35 3 92 279

Aantal soorten 9 10 17 19 21 16 11 17 3 30 37

* * * * Overige soorten * * *

Konijn 5 5 16 7 9 10 5 8  (1) 12 65

Vos 1 1 1 2

Huiskat 1 1 0 2

Damhert 13 5 (4) 13 6 9 6 4 9  (8) 12 65

Ree 2 2 4 1 2 1 1 3 13

Kneu, Linaria cannabina – foto: Cilka Maas 
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Vlakdekkende Broedvogelkartering 2021 Boswachterij Noordwijk 
vergeleken

Leo Schaap, Casper Zuyderduyn en Gab de Groock

 

Het is gelukt om in samenwerking met 

Staatsbosbeheer om de hele Boswachterij Noordwijk 

inclusief gebieden van andere gebruikers, vanaf de 

Northgodreef tot de provinciegrens, te karteren. 

Daarbij zijn bijzondere broedvogels aangetroffen zoals 

Nachtzwaluw, Houtsnip, Blauwborst en een kolonie 

Oeverzwaluwen. Om de waarde van deze 

inventarisatie van 2021 enigszins te kunnen 

beoordelen is ze vergeleken met vroegere vlak- 

dekkende karteringen. Met de nadruk op vlak- 

dekkende of gebiedsdekkende clustering omdat het 

totaal van de individuele plots tot grote verschillen 

leidde met gebiedsclustering. Zie hiertoe het verslag 

elders in dit nummer, waarin ook de begrenzing en 

onderverdeling in individuele plots is weergegeven. 

 

Staatsbosbeheer heeft in 1998, 2007 en 2015 door 

Sovon en bureau Van der Goes en Groot karteringen 

laten uitvoeren. Deze inventarisaties zijn afzonderlijk 

gerapporteerd. Een nadere beschouwing laat zien dat 

er nogal wat verschillen zijn. Het meest opvallend zijn 

de oppervlaktes die oplopen tot wel 20% verschil. 

Daarnaast zijn iedere keer andere algemene soorten 

niet geïnventariseerd en zijn de karteringen, hoewel 

alle gebaseerd op de Sovon-richtlijnen, verschillend in 

methode en inventarisatie-inspanning.  Zo kwam de 

inspanning in 1998 uit op 11,2 minuut per hectare, in 

2007 op 6 minuut per ha, in 2015 op 10 minuut per ha 

en in 2021 gemiddeld op 22 minuut per ha. Dat zijn 

behoorlijke verschillen waardoor de trefkans lager of 

hoger zal zijn. Daarnaast speelt ook het verschil in 

weersomstandigheden een rol. Een koud en nat of 

warm en droog voorjaar kan tot behoorlijke 

verschillen leiden. Overigens dient te worden vermeld 

dat de inventarisatie-inspanningen in 2021 per 

individueel plot ook grote verschillen vertoonde. 

 

Het verschil in gebruikte oppervlaktes is te verklaren 

vanwege andere eigenaren en gebruikers in het gebied. 

Zo is niet altijd het gebied van de Noordwijkse 

Golfclub meegenomen, evenals het gebied van de 

gemeente Noordwijk aan de Northgodreef, het gebied 

van gemeente Noordwijk langs de Randweg, het deel 

van Rijkswaterstaat in de zeereep en het militaire 

terrein van Radio Nora. Met de inventarisatie van 

2021 zijn, behalve het terrein van Radio Nora, alle 

andere gebieden meegenomen en vastgelegd in bij 

Sovon geregistreerde percelen, zodat in de toekomst 

daarover geen verschillen meer kunnen ontstaan.  

 

Om het resultaat per soort van 2021 enigszins te 

kunnen beoordelen is ervoor gekozen om de jaren 

1998, 2007 en 2015 te middelen en uit te drukken in 

aantal per 100 ha. Het middelen betekent, dat niet 

alleen de verschillen in oppervlakte worden 

genivelleerd, maar ook de omstandigheden.  

Voor de beoordeling per soort wordt de volgende 

regel gehanteerd: Als 2021 hoger is dan het 

gemiddelde van de beschikbare tellingen in de jaren 

daarvoor, dan is de uitkomst positief (plus). Andersom 

negatief (min). Daarnaast komt ‘niet te bepalen’ (ntb) 

voor wanneer de soort in geen van de voorgaande 

jaren is geteld. ‘Verschenen’ en ‘verdwenen’ ten 

opzichte van de drie vorige karteringen zijn ook 

opgenomen. Kleine verschillen worden als ‘gelijk’ 

gekenmerkt. Totaal gaat het om 80 soorten die in de 

vergelijking zijn betrokken. Het resultaat van deze 

vergelijking is samengevat in onderstaande grafiek en 

bijgevoegde tabel. 

Niet te bepalen, 5 soorten 
Het aantal “niet te bepalen” betreft  vijf veel 

voorkomende soorten, die in geen van de vorige 

inventarisaties zijn geteld. Het gaat hierbij om 

Roodborst, Koolmees, Merel, Winterkoning en 

Houtduif. In andere jaren is  een aantal andere veel 

voorkomende soorten niet geteld, omdat het doel niet 

was om een zo compleet mogelijk beeld van de 

broedvogelbevolking te krijgen. Deze onderzoeken 

richtten zich met name op de kritische, karakteristieke 

soorten van het open duin en het binnenduinrandbos. 

In het kader van tijdsefficiency is er destijds voor 

gekozen om veel voorkomende soorten buiten het 

onderzoek te houden Zo ontbreekt de Fitis in twee van 

de vier jaren, evenals soorten zoals Vink, Tjiftjaf en 

Pimpelmees. Hoewel het in de tijd van handclustering 

een tijdrovende klus was om alle soorten te karteren, 

is het jammer dat niet consequent dezelfde algemenere 

soorten zijn geteld. Door de ingezette verdere 

standaardisering en het vastleggen van de nieuwe plots 

bij Sovon hoeft dat in de toekomst, net als het verschil 

in oppervlakte, geen probleem meer te zijn. Alle 

soorten tellen tijdens een ronde, is door gebruik van 

telefoons en tablets nauwelijks meer werk. De 

registratie en interpretatie wordt bovendien volledig 

uit handen genomen door het programma AVI-map 

van Sovon. Daarbij komt dat juist algemene soorten 

veel over de status van een terrein vertellen en het 

aanbeveling verdient om deze in de karteringen mee te 

nemen. 
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Achteruit gegaan, 18 soorten 
Het gaat om 18 soorten die soms heel slecht scoren. 

De Grasmus is in 2021 nog steeds een voorkomende 

soort maar is sinds 2015 bijna gehalveerd. Ook andere 

veel voorkomende soorten van laag struweel zoals 

Fitis, Heggenmus en Nachtegaal gaan sterk achteruit. 

Hoewel de Fitis landelijk structureel achteruitgaat, zijn 

Heggenmus en Nachtegaal de laatste 12 jaar stabiel en 

neemt  de Grasmus landelijk  overal toe. In de 

naastgelegen zuidelijke AWD nemen deze soorten ook 

sterk af. Daar wordt dit vooral geweten aan de grote 

aantallen Damherten die veel struweel kaalvreten en 

afbreken. Dat is niet het geval in de Boswachterij 

Noordwijk en de vraag is waar deze achteruitgang aan 

te wijten is. Op beperkte schaal is op verschillende 

plaatsen natuurherstel uitgevoerd en lopen er in de 

Luchter Zeeduinen ook veel Damherten rond, maar dit 

lijkt niet alles te verklaren. 

Ook de Sprinkhaanzanger doet het landelijk niet 

slecht, maar ook hier neemt hij sterk af. Net als in 

omringende duinen neemt de Koekoek af en is het 

lachen van de Groene Specht minder te horen. De 

inventarisatie van 2015 laat van een aantal soorten als 

Kneu, Gekraagde Roodstaart, Zwartkop en Grauwe 

Vliegenvanger een erg positief beeld zien. Als dat niet 

het geval zou zijn, is er nauwelijks sprake van een 

achteruitgang. De vraag is of tijdens deze 

inventarisatie niet een groot aantal doortrekkers is 

geteld. Noemenswaardig is het lage aantal Gekraagde 

Roodstaarten, een soort  die het juist in de 

aangrenzende AWD erg goed doet. Mogelijk bestaat 

er een verband tussen het aantal Gekraagde 

Roodstaarten en de aanwezigheid van Meidoorns, die 

in de AW-Duinen veel meer aanwezig zijn. 

(waarneming 1e auteur) 

 

Gelijk en toenemend, 36 soorten 
Een groot aantal gelijkblijvende of toenemende 

soorten betreft een enkele waarneming, waarvan een 

aantal mogelijk doortrekkers zijn, zoals Wielewaal, 

Kleine Karekiet en Fluiter. Verder zitten er mooie 

soorten tussen, zoals Bosuil, Havik en Houtsnip, die 

frequenter in de Noordduinen worden gezien. 

Verheugend is de stijging die waargenomen wordt van 

Glanskop, Boomklever, Appelvink en Boomkruiper. 

Dankzij het ouder wordende bos kan de 

broedvogelstand van deze soorten en andere bosvogels 

zich goed ontwikkelen. Verheugend is dat de Grote 

Lijster zich meer laat horen en zich frequent in en om 

het Golfterrein laat zien.  

In tegenstelling tot veel andere soorten van het 

struweel, vertoont de Braamsluiper een significante 

toename. De Graspieper vertoont een kleine plus, 

hetgeen mogelijk het resultaat is van de 

natuurontwikkelingsprojecten die zijn uitgevoerd. 

Opvallend is ook de groei van het aantal 

Boomleeuweriken. Hoewel de Blauwborst ook in 

2015 voorkwam, is deze soort nog steeds talrijk 

aanwezig in de Luchterduinen, zij het meer noordelijk 

dan voorheen. 

Verdwenen, 12 soorten 
Afgezien van twee soorten waarvan we al langer 

weten dat zij het moeilijk hebben, de Zomertortel en 

de Tapuit, zijn alle verdwenen soorten gebaseerd op 

incidenteel voorkomende broedvogels in het gebied. 

De Ringmus kwam voorheen weliswaar vaker voor, 

maar de andere zouden best weer kunnen opduiken. 

 

Verschenen, 9 soorten 
Witte Kwikstaart en Halsbandparkiet, die voor het 

eerst in deze kartering opduiken, lijken blijvers te zijn. 

Van de Nachtzwaluw zijn de verwachtingen hoog 

gespannen, omdat hun toename in de duinen en de 

waarnemingen in onze omgeving dit ondersteunen. 

Oeverzwaluwen vestigen zich de laatste jaren vaker in 

de steilranden van stuifduinen, zoals in Gijs 

Kokkieshoek en elders. De Kruisbek is een bijzondere 

broedvogel, die in de zestiger jaren ook als broedvogel 

in de Noordduinen werd waargenomen. Zijn 

voorkomen als broedvogel is sterk afhankelijk van 

invasief gedrag in de winter, waarna ze als broedvogel 

blijven hangen. 

 

Ouder onderzoek 
Sinds de oprichting van onze vereniging is de 

Boswachterij Noordwijk onderwerp van 

inventarisatiewerk geweest. Het was vanaf 1966 tot en 

met 1972 dat het gebied tot de Duindamse Slag werd 

onderzocht. Daarna van 1978 tot en met 1983 toen 

ook het gebied tot de Noraweg werd toegevoegd, 

inclusief het terrein van de Golfclub. Hoewel de 

methode op een heel andere leest was geschoeid, is het 

interessant om de verschillen in kaart te brengen. De 

nieuwe inventarisatie van 2021 opent daartoe de 

mogelijkheden. 
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IOC-

sort
Soort

Totaal

1998

Totaal

2007

Totaal

2015

Totaal

2021

Per 100 

ha

1998

Per 100 

ha

2007

Per 100 

ha

2015

Per 100 ha

Gemiddeld

1998-2007-

2015

Per 100 

ha

2021

Verschil

Vergelijking 

met

 gemiddelde

6560 Grote Bonte Specht 8 20 35 24 1,28 3,51 6,62 3,80 3,64 -0,16 gelijk

6130 Ransuil 2 1 0 1 0,32 0,18 0,00 0,17 0,15 -0,01 gelijk

8270 Kleine karakiet 0 0 2 1 0,00 0,00 0,38 0,13 0,15 0,03 gelijk

7320 Wielewaal 0 1 0 1 0,00 0,18 0,00 0,06 0,15 0,09 gelijk

8630 Grasmus 258 202 213 143 41,25 35,50 40,26 39,01 21,72 -17,29 min

8100 Fitis 189 ng ng 126 30,22 ng ng 28,70 19,13 -9,57 min

9770 Heggenmus 168 ng 199 163 26,86 ng 37,62 32,24 24,75 -7,49 min

9250 Nachtegaal 124 106 188 121 19,83 18,63 35,54 24,67 18,38 -6,29 min

1830 Fazant 17 ng ng 1 2,72 ng ng 2,58 0,15 -2,43 min

7370 Ekster 26 14 ng 10 4,16 2,46 ng 3,31 1,52 -1,79 min

8390 Sprinkhaanzanger 29 16 1 6 4,64 2,81 0,19 2,55 0,91 -1,63 min

5960 Koekoek 8 8 8 2 1,28 1,41 1,51 1,40 0,30 -1,10 min

10210 Kneu 47 41 63 52 7,52 7,21 11,91 8,88 7,90 -0,98 min

9360 Gekraagde Roodstaart 3 2 13 2 0,48 0,35 2,46 1,10 0,30 -0,79 min

7990 Staartmees 4 7 8 3 0,64 1,23 1,51 1,13 0,46 -0,67 min

8500 Zwartkop 22 43 84 56 3,52 7,56 15,88 8,98 8,50 -0,48 min

7570 Kuifmees 14 8 6 8 2,24 1,41 1,13 1,59 1,21 -0,38 min

6590 Groene Specht 3 5 1 1 0,48 0,88 0,19 0,52 0,15 -0,36 min

9190 Grauwe Vliegenvanger 1 1 11 3 0,16 0,18 2,08 0,81 0,46 -0,35 min

5720 Holenduif 4 5 6 4 0,64 0,88 1,13 0,88 0,61 -0,28 min

8770 Goudhaan 0 5 4 2 0,00 0,88 0,76 0,54 0,30 -0,24 min

1130 Wilde Eend 0 2 ng 1 0,00 0,35 ng 0,18 0,15 -0,03 min

5730 Houtduif ng ng ng 34 ng ng ng ntb 5,16 5,16 ntb

8780 Winterkoning ng ng ng 77 ng ng ng ntb 11,69 11,69 ntb

9060 Merel ng ng ng 85 ng ng ng ntb 12,91 12,91 ntb

7640 Koolmees ng ng ng 91 ng ng ng ntb 13,82 13,82 ntb

9200 Roodborst ng ng ng 95 ng ng ng ntb 14,43 14,43 ntb

3590 Meerkoet 0 0 1 1 0,00 0,00 0,19 0,06 0,15 0,09 plus

7720 Veldleeuwerik 0 0 1 1 0,00 0,00 0,19 0,06 0,15 0,09 plus

8010 Fluiter 0 0 1 1 0,00 0,00 0,19 0,06 0,15 0,09 plus

3770 Kievit 0 1 0 1 0,00 0,18 0,00 0,06 0,15 0,09 plus

6050 Bosuil 1 4 1 3 0,16 0,70 0,19 0,35 0,46 0,10 plus

790 Nijlgans 0 1 2 2 0,00 0,18 0,38 0,18 0,30 0,12 plus

3390 Buizerd 1 2 0 2 0,16 0,35 0,00 0,17 0,30 0,13 plus

9150 Grote Lijster 1 1 2 3 0,16 0,18 0,38 0,24 0,46 0,22 plus

3180 Havik 0 0 1 2 0,00 0,00 0,19 0,06 0,30 0,24 plus

3970 Kleine Plevier 0 0 1 2 0,00 0,00 0,19 0,06 0,30 0,24 plus

9950 Graspieper 69 29 55 60 11,03 5,10 10,40 8,84 9,11 0,27 plus

8510 Tuinfluiter 1 1 3 4 0,16 0,18 0,57 0,30 0,61 0,31 plus

4580 Houtsnip 1 3 0 4 0,16 0,53 0,00 0,23 0,61 0,38 plus

8790 Boomklever 0 0 5 5 0,00 0,00 0,95 0,32 0,76 0,44 plus

10310 Putter 0 0 7 6 0,00 0,00 1,32 0,44 0,91 0,47 plus

10060 Appelvink 1 1 5 6 0,16 0,18 0,95 0,43 0,91 0,48 plus

5790 Turkse Tortel 0 1 0 4 0,00 0,18 0,00 0,06 0,61 0,55 plus

6540 Kleine Bonte Specht 0 0 3 5 0,00 0,00 0,57 0,19 0,76 0,57 plus

9960 Boompieper 7 6 9 13 1,12 1,05 1,70 1,29 1,97 0,68 plus

7590 Glanskop 7 16 13 19 1,12 2,81 2,46 2,13 2,89 0,76 plus

7470 Zwarte Kraai 12 9 ng 17 1,92 1,58 ng 1,75 2,58 0,83 plus

9140 Zanglijster 9 21 38 33 1,44 3,69 7,18 4,10 5,01 0,91 plus

9400 Roodborsttapuit 29 9 35 36 4,64 1,58 6,62 4,28 5,47 1,19 plus

7340 Gaai 12 0 ng 14 1,92 0,00 ng 0,91 2,13 1,22 plus

9210 Blauwborst 0 0 12 13 0,00 0,00 2,27 0,76 1,97 1,22 plus

10160 Groenling 1 1 7 13 0,16 0,18 1,32 0,55 1,97 1,42 plus

8120 Tjiftjaf 73 ng ng 86 11,67 ng ng 11,09 13,06 1,97 plus

8530 Braamsluiper 21 31 46 52 3,36 5,45 8,70 5,83 7,90 2,06 plus

8850 Boomkruiper 10 6 20 31 1,60 1,05 3,78 2,14 4,71 2,56 plus

7700 Boomleeuwerik 1 5 38 43 0,16 0,88 7,18 2,74 6,53 3,79 plus

7610 Pimpelmees 19 ng ng 61 3,04 ng ng 3,04 9,26 6,22 plus

10030 Vink 30 ng ng 117 4,80 ng ng 4,56 17,77 13,21 plus

5760 Zomertortel 6 0 3 0 0,96 0,00 0,57 0,51 0,00 -0,51 verdwenen

9440 Tapuit 6 3 0 0 0,96 0,53 0,00 0,50 0,00 -0,50 verdwenen

7560 Zwarte Mees 3 0 1 0 0,48 0,00 0,19 0,22 0,00 -0,22 verdwenen

10090 Goudvink 0 0 2 0 0,00 0,00 0,38 0,13 0,00 -0,13 verdwenen

9590 Huismus ng 0 1 0 ng 0,00 0,19 0,09 0,00 -0,09 verdwenen

9630 Ringmus ng 1 0 0 ng 0,18 0,00 0,09 0,00 -0,09 verdwenen

8360 Spotvogel 0 0 1 0 0,00 0,00 0,19 0,06 0,00 -0,06 verdwenen

3170 Sperwer 0 1 0 0 0,00 0,18 0,00 0,06 0,00 -0,06 verdwenen

3720 Scholekster 0 1 0 0 0,00 0,18 0,00 0,06 0,00 -0,06 verdwenen

6650 Torenvalk 1 0 0 0 0,16 0,00 0,00 0,05 0,00 -0,05 verdwenen

6730 Boomvalk 1 0 0 0 0,16 0,00 0,00 0,05 0,00 -0,05 verdwenen

8280 Bosrietzanger 1 0 0 0 0,16 0,00 0,00 0,05 0,00 -0,05 verdwenen

420 Grauwe Gans 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 verschenen

1760 Kwartel 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 verschenen

8760 Vuurgoudhaan 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 verschenen

8940 Spreeuw ng 0 ng 1 ng 0,00 ng 0,00 0,15 0,15 verschenen

10290 Kruisbek 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 verschenen

6230 Nachtzwaluw 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 verschenen

6900 Halsbandparkiet 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,76 verschenen

9910 Witte Kwikstaart 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,76 verschenen

7830 Oeverzwaluw 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 1,06 verschenen

Totaal territoria 1251 641 1156 1797

Totaal aantal soorten 52 53 59 68

Tabel 1: Karteringen BMP Boswachterij Noordwijk vergeleken
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Aanwinsten voor de Flora van de Duin- en 
Bollenstreek in 2021 

 

Jelle van Dijk 

 

Na drie jaren met een bijzonder droog voorjaar was 2021 

voor plantenliefhebbers een verademing. Na een winter 

met regelmatig regen volgde een voorjaar zonder 

droogteperioden.  Met name in de duinen was het een feest 

met uitbundige bloei tot ver in het najaar. Wellicht 

daardoor werden meer plantenwaarnemingen doorgegeven 

dan in voorgaande jaren. Niet alleen het aantal 

waarnemingen nam toe, ook het aantal inzenders op 

www.waarneming.nl was groter dan ooit.  

Hoewel ook deze keer het aantal vondsten in het stedelijk 

milieu aanzienlijk is, zijn er dit jaar meer vondsten dan 

anders in de duinen gedaan. Bij de waarnemingen in het 

volgende overzicht waarbij geen waarnemer is vermeld, 

gaat het om vondsten die ik zelf deed. 

In het voorjaar van 2018 publiceerde onze vereniging het 

boek Van Aardaker tot Zwanenbloem, Flora van de Duin- 

en Bollenstreek. In dat boek is een lijst opgenomen van 

alle plantensoorten die tot 1 januari 2018 in onze regio zijn 

waargenomen. Aanvullingen op die lijst verschenen in De 

Strandloper: jaargang 51 (4), jaargang 53 (1), jaargang 54 

(1) en jaargang 54 (2). Hieronder volgen eerst de soorten 

die niet eerder gemeld werden; daarna volgt een selectie 

uit de vele bijzondere waarnemingen uit 2021. In beide 

rubrieken is de soortvolgorde van Heukels’ Flora van 

Nederland (2020) gebruikt. 

 

Nieuwe soorten 

Schubvaren  Asplenium ceterach 

Op 29 juni vond Bas van Schooten een fraaie groeiplaats 

op een tuinmuurtje langs de Egmonderstraat in Noordwijk 

Binnen. Bij het ingaan van de Wet Natuurbescherming op 

1 januari 2017 raakten veel plantensoorten hun 

beschermde status kwijt. Zo verdwenen bijna alle 

bijzondere varens en orchideeën van de lijst. De 

Schubvaren bleef gelukkig wel een beschermde soort. De 

Schubvaren staat in dit overzicht bij de nieuwe soorten, 

omdat de enige tot nu bekende groeiplaats op de muur in 

de heemtuin langs het Dielemanpad in Noordwijk Binnen 

op aanplant bleek te berusten. 

Na een ‘schoonmaakbeurt’ van het bewuste tuinmuurtje 

waarbij slechts enkele varentjes gespaard bleven, knoopte 

Bas een gesprek aan met de eigenaar van het muurtje. 

Deze was blij verrast te horen dat hij een beschermde plant 

op zijn muurtje had. Het voortbestaan van deze bijzondere 

populatie is daarmee gegarandeerd 

 

 

Bokkenorchis  Himantoglossum hircinum 

Op 20 juni vond Thomas Peek (Staatsbosbeheer) een 

bloeiende plant in de Noordduinen. Deze  zuidelijke soort 

duikt steeds vaker op in ons land, hoogstwaarschijnlijk 

onder invloed van de klimaatverandering. Daarbij gaat het 

niet alleen om natuurlijke terreinen als duinen, maar ook 

om wegbermen. 

 

Groot trilgras  Briza maxima 

Casper Zuyderduyn vond deze verwilderde tuinplant op 21 

juni in een slopje bij de Marijkestraat in Noordwijk aan 

Zee. Hieraan kan worden toegevoegd dat deze soort ook al 

op 16 mei 2019 was gemeld uit een slopje bij de Rudolf 

Berkemeierstraat door Joey Bom. Deze waarneming werd 

abusievelijk niet opgenomen in het jaaroverzicht 2019. 

 

Fraaie zuring  Rumex pulcher 

Op 26 februari bezocht Sipke Gonggrijp camping 

Koningshof in de Elsgeesterpolder en vond daar een kleine 

Bokkenorchis 21 juni 2021 Noordduinen Noordwijk 

Schubvaren 30 juni 2021 Egmonderstraat Noordwijk 

http://www.waarneming.nl/
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zuring die hij direct herkende als Rumex pulcher. Deze 

soort had hij eerder gevonden op campings in Noord-

Holland en Zeeland. Deze zuringsoort is slechts enkele 

malen in ons land aangetroffen. 

 

Gilia  Gilia achilleifolia 

Deze uit Californië afkomstige sierplant verwildert af en 

toe in parken en in het straatmilieu. Op 22 juni bleek deze 

soort te groeien in een slopje bij de 

Irenestraat in Noordwijk aan Zee. 

 

Zandweegbree  Plantago arenaria 

Op 8 augustus bleken er enkele forse 

planten van de Zandweegbree in een berm 

langs de Rembrandtweg te groeien. Het 

gaat hier om een nieuw ingerichte berm na 

de bouw van een appartementencomplex 

op de plaats van een hotel.  Zandweegbree 

is vooral te vinden op strandjes langs de 

rivieren en is ook wel eens te zien op 

braakliggende bouwterreinen. Dat was 

bijvoorbeeld het geval in 2020 op een plek 

in de Zanderij bij Katwijk aan den Rijn. 

 

Scolymus maculatus 

Op 27 september meldde Reinder Genuït 

dat hij een merkwaardige distel had zien 

staan aan de rand van een kavel waar 

vooral Hosta’s werden gekweekt.  

Aanvankelijk werd aan een Mariadistel 

gedacht, maar de vorm van het blad en de 

witte vlektekening waren echt anders. Bij 

de determinatie van een distel is het van 

belang te weten of het bloemhoofdje 

geel of paars van kleur is. Om daar 

achter te komen bezocht ik enkele keren 

het perceel bij Noordwijkerhout. Op 15 november was er 

eindelijk iets van bloei te zien. Het ging een geel 

bloemhoofdje worden! Deze kleur hielp om bij de soort 

Scolymus maculatus uit te komen. Deze zuidelijke soort 

werd voor 1990 achtmaal gevonden en na 1990 slechts 

tweemaal waaronder de plant van Noordwijkerhout. 

 

Eryngium variifolium 

Op 25 juli vond Bas van Schooten deze bijzondere 

kruisdistel, groeiend tussen het trottoir en een muurtje op 

de hoek van de Egmonderstraat en de Zandvoortsestraat in 

Noordwijk Binnen. Deze tuinplant is in veel tuincentra te 

koop onder de naam ‘kruisdistel’, niet te verwarren met de 

inlandse Kruisdistel die talrijk voorkomt op rivierduintjes 

in de uiterwaarden.

Scolymus maculatus 15 november 2021 Noordwijkerhout 

Eryngium variifolium 26 juli 2021 Egmonderstraat. Noordwijk 

Gilia 22 juni 2021 slop Marijkestraat Noordwijk 
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Zeldzame soorten 
 

Bijenorchis  Ophrys apifera 

Op 21 juni zagen Hanneke Oltheten en Hugo Langezaal 9 

ex. in de Van Limburg Stirumvallei in bloei staan. Ook in 

de Luchter Zeeduinen (SBB-gebied) bleek 1 ex te groeien. 

 

Rood cypergras  Cyperus longus 

Op 27 juli meldde ‘Jacqueline’ een grote groeiplaats van 

Rood cypergras in Katwijk-Noord. De gemeente Katwijk 

heeft bij de inrichting van de woonwijk op veel plaatsen 

langs de watergangen oeverplanten aangepoot. Het Rood 

cypergras op deze plaats zal ook uit die periode stammen. 

 

Stekelboterbloem  Ranunculus muricatus 

Van deze typische campingsoort was in onze regio één 

groeiplaats bekend: camping Sollasi. Op deze camping 

heeft men in 2021 helaas de laatste kampeerveldjes 

geëgaliseerd en verstevigd met plastic matten. Gelukkig 

bleek deze soort in 2021 ook te groeien op camping Op 

Hoop van Zegen aan het Westeinde in Noordwijkerhout. 

Van verharding van de kampeerplekken is hier gelukkig 

geen sprake! 

 

Kleine ruit  Thalictrium minus 

Deze zeldzame soort is door hertenvraat vrijwel 

verdwenen uit de AW-duinen. Op 6 augustus bleek een 

aantal forse planten van deze soort bij de tweede brug over 

de Maandagse Watering (vanaf Beuk) te groeien. Gelet op 

het talrijke voorkomen van Blaassilene op deze plaats, lijkt 

dit geen natuurlijke groeiplaats. Blaassilene werd zo’n tien 

jaar geleden uitgezaaid langs de Maandagse Watering, 

nadat het Hoogheemraadschap daar natuuroevers had 

aangelegd. 

 

Franjekelk  Tellima grandiflora 

Van deze soort waren tot nu toe slechts twee 

waarnemingen bekend (2005 en 2012 in het straatmilieu 

van Voorhout). Deze tuinplant, thuishorend 

in Noord-Amerika, verwildert nogal eens in 

parkachtige omgeving. Wil Tamis zag deze 

soort op 24 mei op landgoed  

Oostergeest in Warmond en deelde daarbij 

mee dat hij de Franjekelk ook gezien had op 

25 mei 2006 en 2 mei 2007 in het 

Keukenhofbos. 

 

Torenkruid  Turritis glabra 

Op 28 mei bezochten Casper Zuyderduyn en 

Kees Mostert het zuidelijke deel van de 

Coepelduynen. Bij een oud duinakkertje 

vonden ze een enorme groeiplaats (170 

bloeistengels) van het Torenkruid, een 

kruisbloemige die vooral in het oostelijke 

rivierengebied en in de duinen bij Haarlem 

gevonden wordt. Gelet op het grote aantal 

planten bestaat deze groeiplaats 

vermoedelijk al enige jaren. 

 

Rond wintergroen  Pyrola rotundifolia 

Op 13 juni vond Stef van Walsum enkele bloeiende 

planten bij een exclosure in de Van Limburg Stirumvallei. 

 

Zwarte engbloem  Vincetoxicum nigrum 

In de Noordwijkse duinen spant Staatsbosbeheer zich in 

om deze exoot met wortel en tak uit te roeien. Dat deze 

soort ook een grote groeiplaats in de AW-duinen heeft, 

was ons niet bekend. Op 15 mei ontdekte Laura van Duijn 

een flinke populatie (150 planten) in de AW-duinen op 

slechts 200m van de parkeerplaats aan de Langevelderslag.  

 

Wild kattenkruid  Nepeta cataria 

Er gaan jaren voorbij zonder dat iemand het Wild 

kattenkruid waarneemt. Dankzij de regenval begin 2021 

kwamen er meer waarnemingen van deze soort dan ooit. 

Casper Zuyderduyn was de eerste die melding maakte van 

opkomende planten in de AW-duinen bij de parkeerplaats 

van de Langevelderslag, gevolgd door Nika van de 

Meiracker en Hugo Langezaal die deze soort bij De 

Wouwen (ten oosten van het Haasveld) zagen opkomen. 

Toen de planten in bloei kwamen, bleek het om vele 

tientallen planten te gaan, met name in de strook van de 

AW-duinen ten westen van de Van Limburg Stirumvallei. 

 

Glad biggenkruid  Hypochaeris glabra 

Van deze, tot voor kort de enige beschermde soort in de 

regio, was maar één groeiplaats bekend: het 

zweefvliegveld in het Langeveld. In 2021 leidde het natte 

voorjaar tot een ongekende hoeveelheid waarnemingen 

van deze soort, alle in de AW-duinen. De rijkste 

groeiplaatsen lagen in de Van Limburg Stirumvallei waar 

op vier plaatsen deze soort gevonden werd. Bij elkaar ging 

het om ongeveer 150 plantjes. Hugo Langezaal en Nika 

van de Meiracker, die ook in de Van Limburg Stirumvallei 

mooie groeiplaatsen vonden, ontdekten op 1 augustus een 

fraaie groeiplaats met zo’n 100 plantjes bij het dennenbos 

van het Achterhaasveld. 

 

 
Glad biggenkruid  22 juni 2021 . Van Limburg Stirumvallei zuid AWD. 
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De grootste jagers 
 

Hein Verkade 

 

Eten en gegeten worden, daar draait het om in de natuur. 

Er zijn rovers in soorten en maten. De grootste jagers, ook 

wel toppredatoren genoemd, kennen we meestal wel. Bij 

vogels denken we dan al gauw aan de Zeearend, die 

prooien als de felle Nijlgans verschalkt, of de Havik die 

Zwarte Kraaien en Wespendieven op het menu heeft staan. 

En natuurlijk de Slechtvalk. Deze drieste predator pakt met 

regelmaat kraaien, meeuwen en duiven. Minder bekend is 

dat Havik en Slechtvalk zelf moeten opletten om niet in de 

maag van een Oehoe te verdwijnen.  

Zo is het lijstje wel zo’n beetje compleet…….of toch niet 

helemaal……….. 

Boven zee vliegt een groep rovers die voor de meesten wat 

buiten beeld blijven; de jager-familie. Deze jagers, ook wel 

roofmeeuwen genoemd, hebben als soorten weinig 

originele, maar wel functionele namen gekregen; de 

Kleinste, Kleine, Middelste en Grote Jager. Op zoek naar 

de grootste jagers kom je dan al gauw uit bij de Grote 

Jager. Maar waar staat deze Grote Jager eigenlijk op 

het predator-toneel? 

Mijn eerste ervaring met de Grote Jager als rover 

was ruim dertig jaar geleden. Op weg naar IJsland 

voeren we langs het eilandje Foula bij de Shetlands. 

Deze vogelrots herbergt een grote kolonie Grote 

Jagers. Jan van Genten duiken er als hagelbuien 

naar een rijke dis. Eenmaal opgestegen met hun buit 

blijken de Grote Jagers een ware plaag. Jan van 

Genten zijn een paar maten groter met een 

indrukwekkende dolksnavel. Toch weerhoudt het de 

Grote Jagers er niet van om de achtervolging in te 

zetten. Zij landen gewoon op de rug van de 

vliegende genten of hangen net zolang aan hun 

vleugels tot zij hun vers gevangen vis uitbraken. 

Een indrukwekkend schouwspel. 

In de volgende decennia nam de populatie 

Grote Jagers sterk toe. Tegenwoordig worden 

zij steeds vaker buiten het broedseizoen vanuit 

de zeetrekhut in Noordwijk waargenomen. 

Regelmatig zijn we getuige van hun 

jachtacties. 

Enkele jaren geleden verzoop een Grote Jager 

een Kleine Mantelmeeuw die foerageerde 

achter een vissersboot. Onder de titel 

‘Spektakel op Zee’ is dit beschreven in ‘de 

Strandloper’ van december 2017. Maar het 

kan nog gekker………. 

Op 3 januari dit jaar zijn Jelle en ik present in 

de zeetrekhut. Een beetje saaie ochtend en het 

gesprek gaat al gauw over andere zaken dan 

vogels. Tot een Grote Jager het gesprek 

verstoort. De vogel komt dichtbij vanuit het 

noorden aanvliegen. Zijn verenkleed is 

opvallend warm-roodbruin, wat duidt op een 

onvolwassen vogel. Hij accelereert en heeft 

een Zilvermeeuw met prooi op het oog. Bij de 

achtervolging wordt de jager bijgestaan door enkele Grote 

Mantelmeeuwen.  Het lukt de gezamenlijke rovers niet om 

de prooi afhandig te maken en de jager druipt weer af in 

noordelijke richting.  

Enkele minuten later verschijnt ie weer ten tonele. Op dat 

moment ziet Jelle vanuit het zuiden hoog boven zee een 

Brandgans aankomen. De jager heeft de gans in het vizier 

en vliegt recht op hem af. De jager gebruikt dezelfde 

tactiek als bij de Jan van Genten dertig jaar geleden. Nu is 

echter de vogel zelf de klos. De Brandgans wordt naar het 

wateroppervlak gedrukt. Het is een ongelijke strijd. 

Wanhopig strekt hij een paar keer zijn nek boven water 

voordat hij definitief verzuipt. De Grote Jager zet het 

gelijk op een hakken. De Grote Mantelmeeuwen 

verschijnen ook nu weer maar blijven op gepaste afstand. 

Zij kennen de Grote Jager beter dan wij.  

Zo werd het saaie uurtje toch onvergetelijk en kunnen we 

de Grote Jager met recht in het rijtje grootste jagers zetten. 

Mogelijk moet hij zelf alleen opletten voor de Oehoe, maar 

zij zullen elkaar niet snel tegenkomen. 

  

Grote Jager 30 sept 2019 Katwijk aan Zee © René van Rossum 

Oehoe – foto: Jan Hendriks 
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Huiszwaluwtil in Hillegom 
Louis van Trigt 

 

Op donderdag 13 januari jl. is in het bollenland achter 

Leidsestraat 154 in Hillegom een Huiszwaluwtil geplaatst 

door Vivara Pro. De til is bedoeld om aan Huiszwaluwen 

extra broedgelegenheid in deze omgeving te bieden. Aan 

de plaatsing is een traject van overleg, fondsenwerving en 

aanvraag van vergunningen voorafgegaan. 

In juni 2013 werden voor het eerst Huiszwaluwen 

gesignaleerd bij de oude bollenschuur aan de Leidsestraat. 

Er zaten toen 3 nesten onder de dakrand. Het gaat om de 

licht gekleurde houten dakrand aan de noordkant van het 

oude gebouw, die voor Huiszwaluwen aantrekkelijk is om 

er de bekende komvormige nesten van klei tegenaan te 

bouwen. 

 

Kolonie van 53 nesten 
De vestiging bleek niet incidenteel: in 2014 konden er al 9 

nesten geteld worden. Daarna volgde een gestage 

uitbreiding van de kolonie tot 49 nesten in 2019 en 53 in 

2020. De dakrand aan de noordkant van het oude gebouw 

zat daarmee helemaal vol. 

Omdat zich ook in de woonwijk Elsbroek hier en daar 

vestigingen van Huiszwaluwen voordeden, was het 

duidelijk dat de soort op zoek was naar nieuwe 

vestigingsmogelijkheden. 

Geïnspireerd door de situatie aan het Westeinde in 

Noordwijkerhout hebben Cees Timmermans en ik, beiden 

lid van de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, toen het 

initiatief genomen om bij de bollenschuur in Hillegom een 

Huiszwaluwtil van de grond te krijgen. 

Bedreiging 
Tegelijkertijd is er een bedreiging, want met de vervallen 

bollenschuur zal in de toekomst het nodige gebeuren. Voor 

zover bekend ligt de verbouwing tot een 

appartementencomplex het meest voor de hand en daarmee 

wordt de huiszwaluwenkolonie bedreigd. De eigenaar 

houdt uiteraard zijn verantwoordelijkheid voor de kolonie 

aan zijn schuur, maar alternatieve huisvesting, tijdens de 

verbouwingsfase en met het oog op de expansiedrift van 

de vogels, leek ons zeer gewenst. 

 

Financiering 
In overleg met de Maatschap Zeestraten is een geschikte 

plek vastgesteld en van de Gemeente Hillegom werd de 

noodzakelijke omgevingsvergunning verkregen. Voor de 

financiering werd met succes een beroep gedaan op de 

Stichting Van der Voort Van Zijp, de Van der Hucht 

Beukelaar Stichting en de J.C. Ruigrokstichting. In de loop 

van het voorjaar volgt een inwijdingsmoment voor 

betrokken personen en instanties.  

Helaas was er in 2021 een landelijke terugval in het aantal 

broedparen Huiszwaluwen, wat ook in de kolonie aan de 

Leidsestraat merkbaar was. Hopelijk weet deze zich in het 

komend voorjaar te herstellen. 

Het is natuurlijk niet gegarandeerd dat de vogels meteen 

van de til gebruik zullen gaan maken en daarom wordt het 

spannend als zij in de tweede helft van april terugkeren uit 

hun winterverblijven in Afrika.  

De til is vanaf de Leidsestraat bij de Groene Bollenschuur 

goed te zien en vormt een nieuw kenmerkend natuuraspect 

in het bollenlandschap. 
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Waarnemingen oktober, november, december 2021 
Peter Spierenburg 

 

Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere 

diersoorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen. 

 

Zeekoeten en Alken in problemen 
Zeekoeten en Alken beleefden een moeilijk najaar. 

Na berichten van grote aantallen gestrande vogels op 

de Engelse en Schotse kust in september kregen wij 

dit najaar ook te maken met vogels in problemen. Al 

vanaf half september waren er opvallende aantallen 

Zeekoeten aanwezig in zee. Dat deze niet in goede 

conditie waren bleek toen er dode vogels 

aanspoelden. De eerste dode Zeekoet spoelde aan op 

16 september. Tussen 14 oktober en 7 december 

volgden er nog 28, met de meeste rond 17 oktober. 

Alken verschenen later (eerste waarneming 6 

oktober) en spoelden in lagere aantallen aan: in 

totaal 7 tussen 6 november en 17 december. Veel 

van de gevonden vogels waren al een tijd dood. Er 

zat dus één of twee weken vertraging tussen het 

verschijnen van verzwakte vogels voor de kust en 

het aanspoelen. Daarmee lijkt het dat de 

slachtoffers onder de Zeekoeten vooral zijn gevallen onder de vroeg arriverende groep. Deze kwam eind september en begin 

oktober voor onze kust terecht op de vlucht voor slechte voedselomstandigheden. Voor de Alk is er vanaf de eerste week 

van november in de landelijke zeetrektellingen iets van een aankomst te zien. Normaal zien we hier Alken vooral aan het 

eind van de winter, dus ook dit ging waarschijnlijk om een groep verzwakte vogels. Van de aangespoelde vogels was van 

oktober tot december 20% Alk en 80% Zeekoet. Dit komt overeen met het percentage Alken in de landelijke trektellingen in 

deze periode. Ook klopt dit goed met de globale verhouding tussen de piekaantallen overwinteraars van beide soorten in het 

Nederlandse deel van de Noordzee. Beide soorten lijken dus even zwaar en op dezelfde manier getroffen. 

 

Dergelijke aantallen slachtoffers hebben we in de laatste jaren niet meer gezien, maar vallen in het niet bij de vroegere 

sterfte als gevolg van lozingen van stookolie. Tot in het begin van de jaren negentig kon één enkele telling tientallen 

slachtoffers opleveren, van zowel Zeekoet als Alk. Desondanks is de sterfte opmerkelijk. Het ging nu niet om stookolie, 

maar om sterk vermagerde vogels. Vanaf december volgde ook een opvallende sterfte onder Papegaaiduikers. Er spoelden 

meer dan 150 slachtoffers aan, vooral op de stranden van de Waddeneilanden. Of dit te maken heeft met de eerdere 

strandingen van Alken en Zeekoeten is niet duidelijk. In beide gevallen lijkt de bron van het (voedsel) probleem in de 

centrale Noordzee te liggen. 

 

Opvallend is dat de grootste aantallen Alk/Zeekoeten voor de zeetrekhut verschenen, nadat de strandingen al aan het aflopen 

waren. Van 19 tot 23 november was er een piek in aantallen, met 970 Alk/Zeekoeten op 21 november. Waarschijnlijk 

markeert dit een nieuwe aankomst. Vanaf begin december begon ook het aantal Futen en Roodkeelduikers toe te nemen, een 

indicatie dat er veel vis voor de kust zat en er voedsel beschikbaar was. Hiermee lijkt de voedselsituatie voor onze kust niet 

de oorzaak van het probleem. We hebben blijkbaar vooral vogels gezien die elders al waren verzwakt. Of een deel van de 

vogels hier heeft kunnen herstellen is onduidelijk. In elk geval was het voor een flink aantal vogels wel te laat.  

 

Reislustige Kuifmezen 
Kuifmezen halen zelden de waarnemingenrubriek. Het is één van de soorten met het meest voorspelbare voorkomen rond 

Noordwijk en daardoor is er zelden iets te melden. Ze zijn strikt gebonden aan naaldbos en zijn extreem honkvast. Intensief 

gevolgde vogels in Drenthe bleken hun hele leven te slijten in een gebied van een paar 100 m2 in doorsnee (8-25ha). Het 

enige moment dat er  iets van reislust valt te bespeuren bij Kuifmezen is wanneer jonge vogels na het uitvliegen in juni op 

zoek gaan naar een eigen stek om zich te vestigen. Ook dan is 1 tot 2 kilometer al een heel eind. We zien dat terug in het 

voorkomen rond Noordwijk. Het kerngebied zijn de naaldbossen in de Noordduinen, met een paar voorposten met paartjes 

bij de Oude Begraafplaats, in De Zuid, in de spaarzame naaldbosjes in de AWD (Achterhaasveld en bij De  Zilk) en af en 

toe in Klein-Leeuwenhorst. In 2004-2008, tiijdens het onderzoek voor ‘Tussen Tulpen en de Zee’ was de verspreiding 

vrijwel zoals nu, met een totaal van 14-18 paar. Het meest zuidelijke paar op Willem van den Bergh lijkt verdwenen. Van 

2011-2014 zat er wel een paar in de dennen langs de steilrand van de Coepelduynen bij de ESTEC. De vogels in De Zuid 

lijken een recente vestiging te zijn. Buiten deze vaste locaties zijn, sinds het begin van het registreren van de waarnemingen 

in 1966 tot dit kwartaal, de waarnemingen letterlijk op twee handen te tellen. Vrijwel altijd gaat dat om uitzwervende 

Zeekoet bij de pier van IJmuiden - © George Hageman 

http://www.waarneming.nl/
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jongen in de zomer: Noordwijk-binnen 1x, Duinpark 1x, Rijnsoever 1x, zeereep 2x, Sollasi 2x, Sint Bavo 1x. Een 

waarneming van november 2013 in Rijnsoever zal een vogel geweest zijn van een paar honderd meter verderop van de 

ESTEC.  

 

In de wereld van de Kuifmees was de 

herfst van 2021 uitzonderlijk. Uit maar 

liefst 5 waarnemingen bleek, dat meer 

vogels dan ooit zich buiten de vaste 

locaties waagden. Niet eerder was dat 

ook zo laat in het seizoen. De jonge 

aanwas heeft zich in najaar normaal 

gesproken al ergens gevestigd. Het 

ging om waarnemingen op Willem v.d. 

Berg (7 oktober JVr), Rijnsoever (9 

oktober JVr), parkeerplaats 

Langevelderslag (16 oktober BS), 

Noordwijkerhout (20 november EM) 

en Noordwijk-binnen (BS). De 2 

vogels in Noordwijkerhout bevonden 

zich op 1,6 km buiten de naaldbossen 

van de Noordduinen, de meest 

oostelijke waarneming voor Noordwijk 

ooit en voor Kuifmezen een wereldreis. 

Waar deze reislust vandaan komt is 

gissen. Was 2021 een goed 

broedseizoen, zodat veel Kuifmezen op 

zoek moesten naar een plekje om zich 

te vestigen? Of was het voedselaanbod in het najaar slecht? In elk geval is het de moeite waard om volgend broedseizoen 

alert te zijn op nieuwe vestigingen. 

 

 
 

Kuifmees – foto: Jos Zonneveld 
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Pestvogel in het Vinkenveld 
De Pestvogel heeft een overeenkosmt met de Kuifmees vanwege zijn opvallende kuif. Verder is de Pestvogel de tegenpool 

van de Kuifmees – zo voorspelbaar als de Kuifmees is, zo onvoorspelbaar is de Pestvogel. Aan het grillige en 

onvoorspelbare verschijnen heeft hij zelfs zijn naam te danken. Zo’n kleurrijke vogel die in sommige jaren uit het niets 

opduikt en dan weer jarenlang afwezig is moet wel een voorspeller zijn van onheil en besmettelijke ziekten. Dat heeft alles 

te maken met zijn voedsel. Zie ook hier weer het contrast met de Kuifmees. Die leeft van voorspelbare voedselbronnen als 

insecten en spinnen in het naaldbos, ‘s winters aangevuld met zaden. Dan kun je het beste een vaste plek bezetten en met 

zijn tweeën optrekken. De Pestvogel is een besseneter pur sang. Waar en in welke hoeveelheden struiken bessen dragen 

hangt van veel factoren af en is moeilijk te voorspellen. Vandaar dat de Pestvogel een zwervend bestaan leidt en in groepen 

leeft. Ook in het broedseizoen, in  de naaldbossen in de taiga,  houden ze geen territorium aan. Zo kunnen ze als groep snel 

reageren als zich ergens een rijke bessenoogst aandient. 

 

De aantallen Pestvogels in Noordwijk wisselen sterk. De meeste vogels worden gezien in november. Vaak zijn deze op 

doortocht en worden alleen overvliegend gezien. Zo zijn er sinds 2016 elk winterseizoen wel waarnemingen. De laatste keer 

dat er een groep verbleef was in 2016, in Rijnsoever Katwijk. Daarvoor was er een aantal jaar geweest zonder 

waarnemingen. Het jaar 2012 was een topjaar. Het is het meest recente jaar met een grote invasie en meerdere verblijvende 

groepen in ons waarnemingsgebied. Het jaar 2021 was landelijk juist het slechtste voor Pestvogels sinds 15 jaar. Landelijk 

werd er over het  hele jaar maar in 23 kilometerhokken een Pestvogel gezien, tegen 974 in het topjaar 2012. In december 

waren dat zelfs in hele land maar 6 kilometerhokken. Het is daarom niet verwonderlijk dat elke Pestvogel dit jaar veel 

aandacht trok. De vogel die in januari in Hoek van Holland verbleef, haalde zelfde het NOS jourrnaal.  

 

Op 28 december streek er een Pestvogel neer in de wijk Vinkeveld. De vogel had daar een plantsoen ontdekt met een ruime 

beplanting van Gelderse Roos struiken, overladen met bessen. De rode bessen van de Gelderse Roos hebben een 

onweerstaanbare aantrekkingskracht op Pestvogels. Het nieuws verspreidde zich snel en haalde zelfs TV West. In een jaar, 

dat de soort zeldzaam is, in een regio met veel vogelaars en vogelfotografen, staat dit garant voor een grote toeloop. De 

vogel was niet schuw en liet zich uitgebreid fotograferen bij het bessen eten. Maar misschien was de drukte ook iets teveel 

van het goede. Ondanks de overvloed aan bessen was de Pestvogel snel vertrokken was. Op 30 december verdween hij bij 

de eerste knallen van vuurwerk.  

Pestvogel – 28 december 2021 Noordwijk-Binnen - wijk Vinkeveld © Peter van Duijn 
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Maandoverzicht 

 

 Op 2 oktober zat er nog een Grauwe 

Vliegenvanger in de Noordduinen en 

ook een Kleine Vliegenvanger (HL). 

De laatste Bonte Vliegenvanger van 

het seizoen zat op 5 oktober in 

Rijnsoever Katwijk (AMe). Een late 

Sprinkhaanzanger viel op 6 oktober in 

Rijnsoever ten prooi aan een kat (JVr). 

Ook laat was de Kwartel die op 23 

oktober aanwezig was in de 

Coepelduynen (JVr). Bladkoningen 

waren relatief schaars dit jaar. Van 8 

t/m 12 oktober was er een 

doortrekgolfje met een totaal van 14 

vogels en een maximum van 5 op 8 okt 

(CZ ea). Op 31 oktober zat er één in de 

Coepelduynen (AE). Op 9 oktober 

dook er een Bruine Boszanger op bij de Duindamse Slag (MW CZ). Een Pallas’ Boszanger zat op 16 oktober in de AWD 

bij de Langevelderslag (RSl). Op 2 oktober trokken er 236 Boomleeuweriken over de Driehoek in de Noordduinen (HL). 

oktober 

De maand oktober startte met veel regen en bleef ook nat. Er was een continue afwisseling van perioden met 

zuidoostenwind met dagen waarin de wind flink aantrok vanuit het westen tot noordwesten. Op 6 oktober, rond de 12e 

en op 21 en 22 waaide het hard uit het westen met windkracht 5-7. De laatste week was een periode met relatief rustig 

weer met wind uit zuid tot zuidoost. 

Wespendief – 10 oktober 2021 Katwijk aan Zee - Rijnsoever © Peter van Duijn 

Pallas' Boszanger – 16 oktober 2021 Langevelder Slag © Hugo Langezaal 
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Op 10 oktober vloog daar een Roodkeelpieper over (BS). Op 10 oktober trok er nog een zeer late Wespendief over 

Rijnsoever (PD). Op de Puinhoop Katwijk kwam vanaf 9 oktober sterke doortrek van Pimpelmezen op gang, met een 

maximum van 1306 op 18 oktober (RR ea). De topdag voor de Vink was 23 (35.000). evenals voor Sijs (1380). Ook startte 

die dag een massale aankomst van Koperwieken, met meer dan 55.000 vogels de volgende dag. Ook voor Spreeuwen was 

dat de topdag, met 110.000 vogels. Een dag met massale trek van Kramsvogels bleef opvallend genoeg uit en de 1500 van 

24 oktober was tevens het maximum (RR ea). Op dezelfde dag trokken ook grote groepen Kleine Rietganzen over, in totaal 

800 (RM EM). Opmerkelijk was de sterke doortrek van Kepen op 16 en 17 oktober, met op de 16e 3000 vogels in dichte 

groepen over de Puinhoop (RR). Op 24 oktober vlogen er 2 Dwerggorzen over de Noorduinen (MW). Op 30 en 31 oktober 

vloog er één over de Puinhoop (JM PS). Op 24 oktober vloog zowel over de Duindamse Slag als de Coepelduynen een 

Siberische Boompieper, op hetzelfde tijdstip (MW CZ). Die dag streek er ook een Grote Pieper neer op de Noordwijkse 

Golfclub (MW) en vloog er één over de Puinhoop (MD). Op 26 en 31 oktober volgde er nog één over Coepelduynen (CZ 

PS). Op 29 oktober trok een Klapekster over de Puinhoop (PS). Op 2 en 5 oktober vlogen er  nog grote groepen Lepelaars 

over de Puinhoop, van 150 en 168 vogels (RR). Op 17 oktober verbleef er een Kleine Zilverreiger in de Hogeveense 

Polder (RR). Dat de Koereiger toeneemt in Nederland merken we ook rond Noordwijk. Op 29 oktober was er één aanwezig 

bij de Binnenwatering Katwijk (AM). Op 8 en 9 oktober zat er een Sneeuwgors op het strand van de Coepelduynen (PD 

ea). In de AWD en in de Coepelduynen was een aantal keer een Velduil aanwezig, op resp. 2 en 3 dagen  (JM NR). Voor de 

zeetrekhut waren de hele maand Kleine Jagers te zien, met een maximum van 8 op 12 oktober (JD). Op 3 oktober vlogen 2 

Middelste Jagers (JD HO) en nog een late Kleinste Jager langs (PS). In de westerstorm van 21 oktober passeerden een 

Vaal Stormvogeltje en een Grauwe Pijlstormvogel (HS).  De volgende dag volgden een Noordse Pijlstormvogel, een 

Vaal Stormvogeltje en 2 Grote Jagers (PS ea). Op 29 oktober passeerde een Noordse Stern en 1150 Veldleeuweriken 

(JD DT). Op 6 oktober vlogen er 2 Toppers langs de Driehoek (CZ), 4 Rosse Franjepoten langs de Coepelduynen (MD) 

en vloog er een Parelduiker langs de zeetrekhut (JD). Op 17 oktober zat er een Parelduiker in de Uitwatering van Katwijk 

(VK). Vanaf 27 oktober tot het eind van de maand verbleef er een Roodhalsfuut in de Binnenwatering (AM).  

 

De laatste vlinders van het seizoen ware een Kleine Parelmoervlinder in de Coepelduynen op 26 oktober (JWi) en een 

Klein Koolwitje op 29 oktober in Noordwijk-binnen (WK) 

Roodhalsfuut – 29 oktober 2021 Katwijk aan Zee - Binnenwatering © Peter van Duijn 
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Sneeuwgors – 3 november 2021 Noordwijk - Coepelduynen - strand © Joas de vreugd 

Keep – 24 oktober 2021  Katwijk aan Zee - De Puinhoop © Joas de vreugd 
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Op 1 november was een Velduil aanwezig in Coepelduynen (MR). Op 2 november vloog er een late Roodkeelpieper over 

het Langeveld (RG). Over de Achterweg vloog op 5 november een Grote Pieper (CZ). Er waren deze herfst veel 

waarnemingen van de Dwerggors. Op 3 november vloog er één over de Noordduinen (CZ) en over de Coepelduynen (MD). 

Over de Puinhoop passeerden op 12 november naast een Dwerggors, een  Rode Wouw en een zeer late Purperreiger en 

vlogen er nog 354 Pimpelmezen (RR). De Purperreiger was met afstand de laatste ooit in ons waarnemingsgebied. Tussen 9 

en 12 november passeerden er nog steeds veel Kepen, met een maximum van 2130 op 9 november (RR). Op 14 november 

vloog er een Raaf over de Puinhoop  (RR). Op 3 november vlogen er nog 8 Lepelaars over de Coepelduynen (MD) en op 

18 november vloog er één over strand van de Noordduinen naar noord (PHu). De harde wind van 6 en 7 november zorgde 

voor stormgasten langs de zeetrekhut. Op 6 november kwamen er een Vaal Stormvogeltje (PS HO) en 4 Kleine Jagers 

langs (JD). Op 7 november was er een sterke passage van 391 Jan-van Genten en bijna 600 Drieteenmeeuwen langs de 

zeetrekhut. Ook vlogen er 3 Noordse Sterns, 2 Middelste Jagers en een Grote en een Kleine Jager langs (JD PS HO). 

Bijzonder was ook de Vorkstaartmeeuw die vervolgens ook bij Katwijk en Scheveningen opgepikt kon worden (PS HO 

JD). Ook op 4 november passeerde een Middelste Jager en op 8 november een Grote Jager (JD). Op 21 november vloog 

een zeer grote groep van 380 Pijlstaarten langs (HV PS). Tot half november passeerde er af en toe een Grote Stern, met de 

laatste op 17 november ter plaatse bij de Uitwatering van Katwijk (AM). Op 16 november zat er een Kanoet bij de 

Uitwatering (AM). De enige waarneming van Kleine Alken was op 29 november toen er 2 even neerstreken in de 

Uitwatering (GT). Op 13 november vlogen er 4 (NM HL JD) en op 22 november 3 Sneeuwgorzen langs de zeetrekhut (JD). 

Tussen 3 en 22 november waren er tot maximaal 5 aanwezig op het strand van de Coepelduynen (GT ea). Op 12 november 

zat er een Bruine Boszanger bij de Puinhoop (GT). Hier was op 12 en 13 november ook een Siberische Tjiftjaf aanwezig 

(GT). In Rijnsoever/Hoornes zat op 13 en 14 november de laatste Bladkoning van het seizoen (AMe). Op 3 november zat 

er een zeer late Fitis op Willem v.d Bergh (PR). De Fitis die op 15 november in Rijnsoever zat was vervolgens de laatste 

ooit voor ons waarnemingsgebied (AMe GT). Ook deze was met afstand de laatste want niet eerder werd deze soort in 

november waargenomen. De stand van de IJsvogel is nog steeds niet hersteld. Met 1 waarneming op 12 november in 

Nieuw-Leeuwenhorst (BS) en enkele van oktober tot december op Willem v.d. Bergh (GB ea) blijft het mager voor deze 

winter-gevoelige soort. 

 

november 

Ook november begon nat. Op 1 en op 6 en 7 november stond er daarbij harde wind vanuit het noordwesten. Na de eerste 

week met veel wind en regen bracht het grootste deel van de maand rustig herfstweer. Vanaf de 20e draaide de wind naar 

het noorden en werd het geleidelijk aan kouder. De maande eindigde met twee dagen met opnieuw harde 

noordwestenwind. 

Siberische Tjiftjaf – 11 november 2021 Katwijk aan Zee - Zwarte Pad © Pim Rijk 
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Op 1 december vloog er een Grauwe Pijlstormvogel langs de zeetrekhut (JD). Op 4 december zat er een eerstejaars Grote 

Burgemeester op het strand van de Noordduinen (CZ). Voor de kust verbleven veel viseters. Op 10 december vlogen er 

306 Futen en 1823 Roodkeelduikers langs de zeetrekhhut (JD). Daartussen zat ook een Parelduiker (JD). Bijzonder 

waren de 3 Kleine Zwanen die op 25 december langs vlogen (JD HO). Deze soort is een schaarse verschijning geworden en 

dit waren de eerste sinds 7 jaar. In de AWD zat op 2 december een Cetti’s Zanger bij Sasbergen (LG). Op 7 december zat 

er een Siberische Tjiftjaf in Gijs Kokkieshoek (JW NMa). Op 16 december zat er een Humes Bladkoning langs het 

Oosterkanaal (AMo). Op minimaal 7 locaties waren overwinterende Tjiftjaffen aanwezig (BS ea). Op 15 december zaten er 

2 Siberische Tjiftjaffen bij het Wantveld Katwijk (GT). Vanaf 24 december overwinterde er een Dwerggors in het 

Vinkeveld (CZ), op de dezelfde locatie waar hij ook vorige winter opgemerkt werd. Op 26 december liep er ook een 

Koereiger in het Vinkeveld (WBo ea). Een groepje Geelgorzen overwinterde in de omgeving Duindamse 

Slag/Kraaierslaan met 7 aanwezig op 14 december (AK). Op 6 december zaten er 2 Witgatten in Oud Leeuwenhorst (BS) 

en op 26 december vloog er één over Willem v.d. Bergh (AE). Van 28 t/m 30 december verbleef er een Pestvogel in het 

Vinkeveld (NS). Op 28 december zat er een IJsduiker op het Oosterduinse Meer (RJ). Op 29 december was hier een vrouw 

Middelste Zaagbek aanwezig (CZ). Een Grote Pieper vloog op 29 december over het Palmveld in de AWD (HN).  

 

 

december 

De eerste dag van de maand waaide het nog flink met windkracht 7 uit westzuidwest. Daarna was het een groot deel van 

de maand rustig weer, met een overwegend zuidelijke stroming. Met name in de tweede week was het zacht. Vanaf de 

20e draaide de wind naar noord en volgden koude dagen, met wat vorst, die aanhielden tot en met Tweede Kerstdag. 

Daarna volgde weer een zuidelijke stroming met zacht weer, met rond de jaarwisseling temperaturen tot boven de 100C. 

Koereiger – 26 december 2021 Noordwijk - Vinkeveld © Wijndeldt Boelema 
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Waarnemers 

AE Arjan van Egmond HV Hein Verkade NR Nico Rensen 

AK Arie Kolders JD Jelle van Dijk NS NH Schaap 

AM Annelies Marijnis JHu Jim Hultzer PD Peter van Duijn 

AMe Arnold Meijer JM Jacob Moolenaar PR Pim Rijk 

BS Bas van Schooten JVr Joas de Vreugd PS Peter Spierenburg 

CZ Casper Zuyderduyn JW John van der Woude RG Reinder Genuït 

DT Diny Thibaudier JWi Jeroen Willems RJ Rob Jansson 

EM Ezra Mandemaker LG Lucas Gans RM Rob de Mooij 

GB Gijsbert van der Bent MD Menno van Duijn RR René van Rossum 

GT Gijsbert Twigt MR Menno Reemer RSl Roy Slaterus 

HL Hugo Langezaal MW Maarten Wielstra VK Vincent Kalkman 

HN Hans de Nobel NM Nika van den Meiracker WBo Wijndeldt Boelema 

HO Hanneke Oltheten NMa Nollie Marissen WK W. Klinkhamer 

bron: www.waarneming.nl 

Dwerggors – 27 december 2021 Noordwijk - Willem v.d. Bergh Stichting © Peter van Duijn 
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Werkgroepen 
De vereniging is op verschillende terreinen actief, uiteenlopend 

van vogeltellingen tot het organiseren van educatieve activiteiten. 

In verschillende werkgroepen en commissies zijn leden van de 

vereniging hiermee aan de slag. Wilt u binnen één van de 

werkgroepen of commissies actief worden laat dat dan weten! Op 

deze pagina vindt u een overzicht van contactpersonen. Zij 

kunnen u meer vertellen over de activiteiten en op welke manier 

u hier aan mee kunt werken. 
 

Jeugdnatuurclub 
De jeugdnatuurclub organiseert excursies en activiteiten in het 

Jan Verwey Natuurcentrum speciaal gericht op de schooljeugd 

van 6 – 12 jaar. Contactpersoon: Annet de Willigen 

tel: 0252-221760 E-mail:  jeugdnatuurclub@strandloper.nl 
 

Excursies 
Er worden regelmatig excursies georganiseerd. De bestemming 

kan de omgeving van Noordwijk zijn, maar ook natuurgebieden 

elders in Nederland of zelfs het buitenland. Excursies worden 

aangekondigd in de agenda op de website.  

Contactpersoon: Jos Zonneveld 

tel:(na 18.00uur) 06-22017081 E-mail: excursies@strandloper.nl 
 

Waddenexcursie 
Contactpersoon: Jos Zonneveld (zie hierboven) 

E-mail: excursies@strandloper.nl 
 

Vogelwerkgroep 
De vogelwerkgroep doet onderzoek naar de vogelstand rond 

Noordwijk. Er worden onder andere broedvogelinventarisaties, 

watervogel- en zeetrektellingen uitgevoerd. Voor beginnende 

vogelaars worden er cursussen georganiseerd. 

Contactpersonen: Hein Verkade Tel: 071-3618865 

E-mail: hein.verkade@hotmail.com 
 

Broedvogelinventarisatie AWD 

Contactpersoon: Leo Schaap tel: 06-53626663 

E-mail: lhjschaap@gmail.com 
 

Paddenstoelenwerkgroep 
De paddenstoelenwerkgroep bestudeert het grote aantal soorten 

paddenstoelen dat in Noordwijk en omgeving voorkomt. 

Contactpersoon:  Arie Dwarswaard 

Telefoon: 025-2233466 

E-mail: a.dwarswaard2@kpnplanet.nl 
 

Mossenwerkgroep Hollands Duin 
(Samen met KNNV-afd. Leiden) 

De mossenwerkgroep houdt zich bezig met de mossen en 

korstmossen die rond Noordwijk te vinden zijn. 

Contactpersoon: Jeannette Teunissen. Telefoon 071-8886585, 

 E-mail: KNNVLeiden5@gmail.com 
 

Kerkuilen Werkgroep 
Met het plaatsen van nestkasten hoopt de Kerkuilen Werkgroep 

de vestiging van Kerkuilen in de regio een steuntje in de rug te 

geven.  Contactpersoon: Mariska de Graaff 

Telefoon: 0252-211826; mobiel: 06-14905960 

E-mail: info@mariskadegraaff.nl site: www.mariskadegraaff.nl 
 

Slechtvalkenwerkgroep 
De Slechtvalkenwerkgroep houd zich bezig met alle 

werkzaamheden en publicaties met betrekking tot het paartje 

Slechtvalken dat broed op de toren van het NH-hotel 

Leeuwenhorst. 

Contactpersonen: Rob Jansson en Gab de Croock 

Telefoon: 06-51066081 of 06-41462765 

Email: slechtvalken@strandloper.nl   

 

Waarnemingenarchief 
De vereniging verzamelt sinds 1969 waarnemingen van vogels. 

Meer recent zijn ook zoogdieren, vlinders en andere diersoorten 

in de belangstelling komen te staan. Waarnemingen doorgegeven 

aan https://noordwijk.waarneming.nl/obs/create  

Contactpersoon: Peter Spierenburg Telefoon: 071-4035136 

Email: waarnemingenarchief@strandloper.nl 
 

Coördinatie bezoek Jan Verwey Natuurcentrum 
Het Jan Verwey Natuurcentrum biedt ruimte om scholen te 

ontvangen, lezingen te houden en educatie activiteiten te 

organiseren. Werkgroepen of verwante organisaties kunnen er 

vergaderingen houden en activiteiten organiseren. Ook is er een 

maandelijkse inloopochtend. 

E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl 
 

Beheercommissie Jan Verwey Natuurcentrum 
Voor het onderhoud van Jan Verwey Natuurcentrum wordt 

regelmatig beroep gedaan op klussers. 

Contactpersoon: Wim Plaatzer 

tel. 071-3618648 E-mail:wimplaatzer@hotmail.com 
 

Jan Verwey bibliotheek 
De vereniging heeft een verzameling boeken op het gebied van 

vogels en natuur. Aan de basis van de verzameling staan de 

boeken die Jan Verwey aan de vereniging heeft nagelaten. 

Regelmatig worden er nieuwe boeken en naslagwerken 

aangekocht. Informatie over uitlenen: Marian Zijderveld 

Telefoon: 071-3612726 
 

Educatie Werkgroep 
De Educatie Werkgroep coördineert de educatieve activiteiten 

van de vereniging zoals het scholenbezoek, de jeugdexcursies, 

het Herfstnatuurspel en de informatievoorziening in het Jan 

Verwey Natuurcentrum.  
Contactpersoon: Annet de Willigen Tel: 0252-221760  

E-mail: janverweycentrum@strandloper.nl 
 

Lezingen 
Van september t/m november en van januari t/m maart wordt er 

elke laatste vrijdagavond van de maand in het Jan Verwey 

Natuurcentrum een lezing gehouden over uiteenlopende 

natuuronderwerpen. 

Contactpersonen: Sam van der Meij  

E-mail: lezingen@strandloper.nl 
 

Natuurbeschermingszaken 
De vereniging volgt de ontwikkelingen die invloed kunnen 

hebben op de natuur en het landschap in Noordwijk en omgeving. 

Zo nodig wordt door middel van bijvoorbeeld inspraakreacties 

actie ondernomen. Activiteiten worden gecoördineerd met 

verwante organisaties in het Milieuoverleg Duin- en 

Bollenstreek. 

Contactpersoon: Robert Sluijs Telefoon: : 06-47114354 

E-mail: penningmeester@strandloper.nl 
 

Redactie De Strandloper en Website 
Het verenigingsblad De Strandloper verschijnt viermaal per jaar. 

De website geeft een actueel overzicht van wat er gebeurt in de 

vereniging. 

Contactpersoon: Kees Erkelens 

Telefoon: 06-15105393 E-mail: redactie@strandloper.nl 
Facebookpagina 
Contactpersoon: Cassandra Wullur 

E-mail: mailto:mcwullur@hetnet.nl 

Ledenadministratie 
Aanmelden nieuwe leden: 

Robert Sluijs 

Telefoon: 06-47114354 E-mail: penningmeester@strandloper.nl
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downloaden.

WWW.DUINBEHOUD.NL
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DE DUINEN

website gepubli-
ceerd. Hier kunt u 
zich ook aanmel-
den als donateur 
en onder andere 
gratis een digitaal 
nummer van 
DUIN down-
loaden.

Stichting Duinbe-
houd geeft 4x per 
jaar het maga-
zine DUIN uit, 
met foto’s, artike- 
len en wetens- 
waardigheden 
over de duinen. 
Actuele duinbe-
richten worden 
regelmatig op de

Jouw foto’s professioneel afgedrukt
op elk materiaal of formaat,
daar word je blij van!
Maar ook voor uw pasfoto, inlijsten, foto- en filmcamera, verrekijker, 
fotograaf, fotostudio dus eigenlijk voor alles wat met fotografie
te maken heeft bent u bij ons aan het juiste adres!

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

Retouradres: Strandloper, Zilverschoon 20, 2201 XS Noordwijk 
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