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Boomvalk 
Foto: Mariska de Graaff 
 
De Boomvalk is de enige inlandse roofvogel die vrijwel al zijn voedsel 
in de lucht bemachtigt. Daarbij gaat het vooral om grote insecten als 
libellen en om zangvogels die veel in de lucht zijn zoals, 
Boerenzwaluw en Veldleeuwerik. Op de foto, genomen in de AW-
duinen in augustus 2021, is duidelijk te zien dat deze Boomvalk een 
Gierzwaluw heeft gegrepen. Mariska zag de Boomvalk op de 
Gierzwaluw duiken en had het geluk dat de valk dichtbij neerstreek om 
aan zijn maaltijd te beginnen. 
Boomvalken overwinteren ten zuiden van de evenaar, keren terug in 
april en mei en beginnen pas begin juni te broeden Na het uitvliegen, 
halverwege augustus, blijven de jongen nog een tijdje bij elkaar op 
plaatsen met veel libellen. 
Het aantal broedparen in ons land is de laatste decennia flink 
afgenomen. Het vroegere kerngebied Veluwe is vrijwel geheel 
verlaten. Ook in grote delen van Zeeland en Noord-Holland is deze 
soort als broedvogel verdwenen. Plaatselijk zal predatie door Haviken 
een rol spelen, maar de afname van kraaiennesten is ook van belang. 
Boomvalken bouwen zelf geen nest, maar gebruiken oude nesten van 
Zwarte Kraai en Ekster. Dat zijn ook soorten die door Haviken worden 
gegrepen. Een alternatief vormen hoogspanningsmasten en kunstnesten 
in bomen zoals langs de Wassenaarseweg in Leiden. 
Mariska meldde dat de Boomvalk dit jaar in de AW-duinen drie jongen 
heeft grootgebracht. Helaas is de Boomvalk al lange tijd geen vaste 
broedvogel meer in onze duingebieden. Ook in de bossen van de 
landgoederen is een broedgeval van de Boomvalk een bijzonderheid 
geworden. 
 
Jelle van Dijk 



 

  De Strandloper 54e jaargang nummer 2, juni 2022  4

 
Vanaf maart konden alle activiteiten weer doorgang 
vinden. Voor het eerst sinds 2 jaar is er in maart weer een 
echte ALV geweest, de inloopochtenden en de excursies 
konden allemaal weer doorgaan. 
 

Onze vereniging heeft per kwartaal een overleg met de 
afdeling Groen van de gemeente Noordwijk. Hier worden 
allerlei groenzaken besproken. De gemeente gaat aan de 
slag met natuurvriendelijke oevers en heeft gevraagd of 
wij oevers weten in de gemeente die natuurvriendelijker 
gemaakt kunnen worden. Mocht u oevers weten, kunt u dit 
melden bij secretaris@strandloper.nl 
 

 
Er zijn vier werkgroepen gevormd:  
- Natuurinclusief bouwen 
- Natuur in de wijk en overleg met de gemeente 
- Duurzame energie en vergroening 
- Educatieve werkgroep 
 
Voor alle vier werkgroepen kunnen wij nog leden 
gebruiken die mee willen denken. Mocht je interesse 
hebben, dan kan je je aanmelden bij 
secretaris@strandloper.nl 
 
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 zijn nog een paar 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. 
 
Contributie: nog niet alle leden hebben hun contributie 
voor 2022 betaald. Bij deze het verzoek om dit alsnog te 
doen. 
 

 
Op 25 maart 2022 is voor het eerst, na twee jaar digitaal, 
de jaarvergadering in het Jan Verwey Natuurcentrum 
gehouden. Er waren 32 leden aanwezig. Het verslag van de 
vorige vergadering en de jaarstukken zijn goedgekeurd, de 
samenstelling van het bestuur is niet gewijzigd en er is een 
kaskommissie voor komend jaar ingesteld. Robert Sluijs 
heeft de visie op natuur in Noordwijk gepresenteerd.  
 

Voor de opening bedankt Dick Passchier iedereen voor de 
kaarten die zij gekregen hebben en de bloemen ter 
gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk, wat zij eigenlijk 
niet zouden vieren, maar dankzij deze actie toch hebben 
gevierd! 
 

 

Er zijn meerdere afzeggingen vanwege COVID, ziek of 
angst voor ziekte. 
De Strandloper is te dik geworden en staat bijna helemaal 
vol met BMP-verslagen. Daarom is het idee geopperd om 
een apart BMP-nummer te maken voor de BMP-verslagen. 
Een andere mogelijkheid is om de BMP-verslagen te 
verspreiden over twee nummers. Volgende 
bestuursvergadering zal het besluit worden genomen. Hein 
Verkade merkt op: als er een extra nummer komt, graag 
wel nummeren. 
Voor het eerst in twee jaar heeft Dineke weer een 
Vogelzangcursus georganiseerd, die direct vol zit. (Er 
waren al mensen die boos waren dat zij niet meer mee 
konden doen).  
De VNVN participeert in het driemaandelijkse 
Groenoverleg met de gemeente. Onderwerpen die aan de 
orde zijn geweest: nieuwbouw Bronsgeest , ecologische 
zone Leidsevaart, waar het plan Watersnip in opgenomen 
wordt. Willem Baalbergen vraagt of er ook gekeken wordt 
naar het stuk tussen de Nieuwe Zeeweg en het Dompad. 
Daar komt het Landschapspark, waar de VNVN inspraak 
heeft kunnen geven over de inrichting.  De Raad van State 
heeft de plannen onlangs goedgekeurd 
Boeken: de Orchideeën Veldgids heeft de VNVN mede 
gesponsord, de Hyacintorchis is daarin opgenomen. Er is 
nog een klein aantal exemplaren. 
 

Geen op- of aanmerkingen, notulen worden goedgekeurd. 
 

Geen opmerkingen, jaarverslag wordt goedgekeurd. 
 

Opmerkingen Jelle: het eindigt met een positief saldo, 
maar dat komt omdat de subsidie van de gemeente ook is 
verhoogd.  
Wat te doen met de reserves?  
Voorstel Jelle: stoelen vervangen in het JVC. De huidige 
stoelen zakken in elkaar en zitten niet lekker.   
Vragen over de begroting: geen vragen 
 

Paul en Leo zijn aanwezig geweest en alles is in orde 
bevonden. 
De voorzitter verleent bij deze decharge aan de 
penningmeester. 
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Koene Vegter en Paul Venderbos. Gegadigden voor de 
kaskommissie 2024 zijn Hein Verkade en Tim Verplancke. 
 

Gab de Croock, voorzitter, en Annet de Willigen, lid, 
stellen zich bij deze herkiesbaar. De ALV stemt in, dus 
Gab en Annet kunnen nog 3 jaar blijven! 
 

Presentatie Robert Sluijs 
Hein: acht jaar geleden al een visie gepresenteerd, maar 
omdat er bij de gemeente niet wordt bestuurd, gebeurt er 
niets mee. 
Hein: “recreatie op het strand beperken” veranderen in 
“een heldere zonering aanbrengen ten aanzien van 
recreatie”.   
Gab: in het nieuwe overlegorgaan “het groene strand”, 
waar Leo en Gab zitting in hebben namens de VNVN, 
wordt ook over zonering gesproken; aandacht voor 
handhaving benadrukken in het overleg met de gemeente. 
Jelle: de zeereep is de belangrijkste ecologische 
verbindingszone, die is heel belangrijk, moet blijven. 
Dineke: vinden de mensen het wel zo belangrijk? Groen 
Links is niet gestegen in de zetels. Robert: aandacht voor 
marketing. Wie wil er meedenken? 
Jelle: vergroening landbouw hebben wij als vereniging niet 
zoveel invloed op. Wat wij wel kunnen doen is met de 
Agrarische Natuur- en Landschap Vereniging  
(ANLV) Geestgrond samenwerken. 
Dini opteert om mee te denken over de groene wijk. 
Nel: voorlichting is ook belangrijk 
Jelle: de wijk De Zuid heeft een eigen natuurkommissie 
Voortgang visienota: werkgroepen worden gevormd die de 
visie gaan uitwerken naar concrete plannen. 
  

Niemand iets voor de rondvraag 
 

 
Hein Verkade geeft aansluitend aan de ALV een 
geweldige lezing over 50 jaar trektellen door Jelle van 
Dijk. Voor deze bijzondere verdienste van Jelle wordt hem 
en Coby (die helaas ziek thuis zit) een cadeau aangeboden 
door Gab namens het bestuur. 
 
De afsluitende borrel is als vanouds weer gezellig. 
 

 

 

 
Jos Zonneveld: Met 13 deelnemers, onder wie een paar 
nieuwe gezichten, verzamelden we bij jachthaven 
Poelgeest en vandaar uit gingen we lopend het gebied in. 
Wat als eerste opviel, waren de ganzen: zoveel als er daar 
op de plasjes huizen, ongekend, voornamelijk Grauwe 
Ganzen en wat Canadese Ganzen. 
Al heel snel, nog voor het molentje, werd de eerste leuke 
waarneming gedaan: een Waterral, zo’n kruip-sluip 

beestje, dat zich maar zelden buiten de begroeiing laat 
zien, maar iedereen kon hem toch even bekijken. 
Verder daar redelijk wat Slobeenden, een paar Bergeenden 
en een paar Wintertalingen. 
Al verder lopend vlogen de eerst paar Grutto’s op, niet in 
de hoeveelheden van jaren terug, toen er honderden 
bivakkeerden. Nu moesten we genoegen nemen met een 
twaalftal, mogelijk omdat het water nog redelijk hoog 
stond. Op die plek werd ook de eerste Lepelaar gezien, 
dicht achter de begroeiing was hij toch waar te nemen. 
Tijdens het rondje om de plas werden voornamelijk 
Slobeenden, Wintertalingen en een paar Pijlstaarten 
gezien. Plots vloog er nog een mooie Buizerd voor ons 
langs, een mooie donkere. 
Het eerste nest van een Grauwe Gans werd ook ontdekt; 
als al die ganzen daar gaan broeden……? Het is jammer 
dat de ganzen in zo groten getale aanwezig zijn, dat gaat 
mijns inziens een beetje ten koste van het gebied. Al met al 
toch een leuke wandeling.  
Frank-Peter Scheenstra: Nadat Jos zijn pet weer uit de 
sloot had gevist, verplaatsten we ons naar het 17e -eeuwse 
kasteel Oud Poelgeest. In het park om het kasteel heen, in 

Engelse landschapsstijl, staan veel stinzenplanten. “Stins” 
is Fries voor steenhuis en mensen met een stenen huis 
konden het zich in de 18e en 19e eeuw veroorloven om 
deze planten hierheen te laten halen en ze om hun huis te 
planten. Later zijn ze verwilderd en handhaven ze zich 
daar nog steeds in Nederland tot op de dag van vandaag. 
Meestal zijn het bol-, knol- of wortelstokgewassen, die in 
het voorjaar snel groeien, in bloei komen en al zaad zetten 

Mooie Buizerd bij Poelgeest - foto: Jos Zonneveld 

Oosterse sterhyacint in Poelgeest - foto: Frank-Peter Scheenstra 
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voordat de bomen bladeren krijgen. We zagen Bonte 
krokussen en een bosbodem, bezaaid met bloeiende 
Bosanemonen, een prachtig gezicht. Verderop stond de 
Fijne kervel in bloei, wat geen stinzenplant is. Daarna de 
Holwortel, die van hetzelfde geslacht is als de 
Vingerhelmbloem, maar te onderscheiden doordat de 
schudblaadjes achter de bloemen op een handje met 
vingertjes lijken. Voor het eerst dit jaar in bloei troffen we 
ook de Oosterse sterhyacint aan. Onder het genot van een 
kopje koffie, op het terras van het voormalige koetshuis, 
sloten de deelnemers de excursie af met het geluid van de 
Boomklever en de Groene specht op de achtergrond. 
 

Jelle van Dijk: Met 16 deelnemers startte de wandeling in 
het kasteelpark. Hier zijn veel soorten aangeplant waarvan 
er sommige aan de wandel zijn gegaan tot buiten het 
eigenlijke park. Dit park werd aangelegd rond 1865 na de 
herbouw van het vervallen herenhuis, dat hier in 1642 was 

neergezet. Bij de aanleg van het park werd de Loosterweg 
met een wijde boog om het Keukenhofbos geleid. De weg 
paste niet in het plan van tuinarchitect Zocher en de 
bewoners wilden rust om het huis. In de Middeleeuwen 
heette dit gebied Keukenduin en was het eigendom van de 
bewoners van Kasteel Teylingen. 
Het eerste plantje dat onze aandacht trok, was het nietige 
Klein bronkruid dat groeide op de kale plekken onder een 
oude Beuk. Een andere Beuk bood een groeiplaats voor het 
Bleeksporig bosviooltjes. De Maartse viooltjes, hier ook te 
vinden, waren volledig uitgebloeid. 
Via het erf van de Hofboerderij kwamen we op het sinds 
1865 afgesloten deel van de Loosterweg. Aan beide zijden 
van de weg waren veel planten te zien. Echt wild zijn hier 
de vele honderden plantjes van het Muskuskruid en de 
Bloedzuring, maar verwilderd of aangeplant zijn hier 
soorten als Gele anemoon, Gevlekt longkruid, 
Armbloemig look, Daslook, Zomerklokje en Wilde 
kievitsbloem. 
Na een paar honderd meter sloegen we linksaf, het 
Keukenhofbos in. Dit bos ligt op een oude strandwal, ook 
wel aangeduid met Oude Duinen. Dit duingebied liep voor 
1800 door tot Hillegom in het noorden en Voorhout in het 
zuiden. Het afgegraven zand leverde veel geld op 
(stadsuitbreiding, wegenaanleg), terwijl de vrijgekomen 
grond heel geschikt voor de bollenteelt bleek. Slechts 

enkele landgoedbezitters deden hier niet aan mee: Baron 
Van Lynden (Keukenhof), Jonkheer Gevers 
(Leeuwenhorst) en Graaf van Limburg Stirum (Offem). 
In het hogere deel van het Keukenhofbos valt het 
ontbreken van een struik- en kruidlaag op. 
Slechts struiken van Hulst en Taxus, naast zaailingen van 

de Nordman spar vallen hierop. Aan de rand van het bos 
bij begraafplaats Duinhof zagen we enkele struiken van de 
Trosvlier, de enig bekende groeiplaats in de Duin- en 
Bollenstreek. 
Op de wandeling terug zagen we enkele nesten van 
Blauwe Reigers in de oude Grove dennen en een mooi 
valleitje met Kussentjesmos. Toen we bijna het bos 
verlaten hadden, trok een roepende Holenduif onze 
aandacht.  
Ondanks een pittige hagelbui konden we terugzien op een 
mooie, gevarieerde boswandeling. 
 

 

Jelle van Dijk: Op vrijdagavond 6 mei 2022 verzamelden 
zich ruim 50 leden bij het toegangshek van Offem aan de 
Nieuwe Offemweg. De groep werd in tweeën gedeeld en 
onder leiding van Hein Verkade en Jelle van Dijk volgde 
een rondleiding van bijna twee uur. 
In deze tijd van het jaar is de bloemenpracht op Offem 
grandioos. Als vanouds zijn de paarsblauwe Wilde 
hyacinten het meest opvallend, maar de laatste jaren is 
daar het Daslook bij gekomen. Was er tien jaar terug maar 
één groeiplaats bekend, nu zijn verspreid over het 
landgoed vele tientallen vierkante meters met deze soort 

Hagelbui in het Keukenhofbos - foto: Jelle van Dijk 

Bleeksporig bosviooltje bij kasteel Keukenhof - foto: Jelle van Dijk 

Rondleiding Offem - foto: George Hageman 
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bedekt. En juist begin mei staat deze soort volledig in 
bloei. Nauwelijks opvallend, met bloemknopjes van nog 
geen één millimeter, is het Klein bronkruid. Vroeger moest 
je dit miniplantje zoeken op de onbegroeide plekken onder 
de oude Beuken. Nu is dit plantje met vele duizenden 
aanwezig op de vochtige paden aan de noordkant van het 
landgoed. Vermoedelijk heeft het frequent maaien van 
deze paden de uitbreiding van dit plantje sterk bevorderd. 
Op landgoederen werden vroeger vaak bijzondere 
boomsoorten aangeplant. Op Offem is dat ook het geval 
geweest, waardoor we hier nu nog een Goudlork en een 
Amerikaanse tulpenboom kunnen zien. Toch is de dikste 
boom, omtrek 558 cm, een gewone Schietwilg. Deze 
geweldenaar aan de kant van het Schie, weet elke storm te 
overleven dankzij de beschutting van de bomen eromheen. 
Op een pad waar niet regelmatig wordt gemaaid, troffen 
we een aantal planten van de Bloedzuring aan. De naam 
wijst op de rode nerven. Bij de Bloedzuring hebben de 
bladeren doorgaans geen rode nerven, maar op 
landgoederen tref je nogal eens deze vorm 
(variëteit sanguineus) aan. 
Tijdens de wandeling hoorden we vrijwel constant de zang 
van Zanglijster, Merel, Roodborst en Zwartkop. Ook een 
Grote Bonte Specht liet een paar roffels horen. Niet 
iedereen had het geluk ook de roep van de Havik en de 
zang van het Vuurgoudhaantje op te pikken. 
Natuurlijk kwam tijdens de wandeling ook de geschiedenis 
van Offem ter sprake, waarbij met name de rol van onze 
vereniging bij het behoud van dit landgoed werd 
toegelicht. Gewezen werd ook op de andere landgoederen 
in de regio, die dankzij de inzet (en het kapitaal) van de 
grondbezitters niet zijn afgegraven ten behoeve van 
zandwinning en bollencultuur zoals Leeuwenhorst en 
Keukenhof. 
Bij het verlaten van Offem, zagen velen van ons de eerste 
Gierzwaluwen van dit jaar. 

 

In het kader van de nationale vogelweek van de 
Vogelbescherming is er een avondexcursie nachtegaalzang 
georganiseerd. Onder leiding van enkele gidsen zijn de 15 
deelnemers in de Noordduinen op zoek gegaan naar 
zingende Nachtegalen en die werden ook in ruime getale 
gehoord! 

 
Hondsbosschse zeewering en Zwanenwater 
Zaterdag 9 juli 
Kampeerweekend Lauwersmeer 19-20-21 augustus  
IJmuiden Kennemerstrand Zondag 18 september 

 

Het is een drukke tijd geweest voor de educatieve 
werkgroep.  
In de eerste vier maanden hebben er al 250 kinderen 
deelgenomen aan activiteiten. En het houdt nog niet 
op. Tot de zomervakantie worden er nog zo’n kleine 100 
verwacht. Scholen uit Noordwijk, Leiden, Leiderdorp, 
Lisse en Voorhout. Dit komt o.a. doordat de coronatijd 
over is en de andere reden is dat de vereniging goed 
vindbaar is op internet. De nieuwe website ‘Verwonder om 
de hoek.nl’ maakt ons makkelijker vindbaar voor scholen 
in de regio. Zij vragen niet alleen uilenballen pluizen aan, 
maar ook buitenexcursies zoals naar de duinen en slootje. 
De educatieve werkgroep is er druk mee en mocht u 
interesse hebben om ons te komen versterken, dan bent u 
van harte welkom! 

Op 19 maart was een succesvolle excursie. Rond de 20 
enthousiaste kinderen zochten en vonden leuke 
aanspoelsels, maar ook rommel werd er opgeruimd. Omdat 
het die dag, toevallig, ook de eerste landelijke 
schelpenteldag was, is dit gecombineerd. Het 
Jeugdjournaal was hiervoor aanwezig in Noordwijk en een 
aantal kinderen die deelnamen aan het strandjutten, zijn 
toen geïnterviewd. Zij waren diezelfde avond al op de tv te 
zien. 
Op 21 mei is er een bosexcursie geweest. Het verslag 
hiervan wordt op de website gepubliceerd.  
 

 

Nachtegaal in de Noordduinen – foto: Jan Hendriks 

Jeugdjournaal 19 maart 2022 
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In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering op 25 
maart heeft Hein Verkade een verrassingslezing gegeven 
ter gelegenheid van het 50 jaar trektellen door Jelle van 
Dijk. In vogelvlucht nam Hein ons mee vanaf het begin 
van het trektellen in 1972, tot het heden, met foto’s van de 
verschillende trektellers en de verschillende locaties; 
natuurlijk ontbraken ook tabellen van een aantal resultaten 
van het trektellen niet.  
Een cadeau voor zijn inzet (een indrukwekkende reeks 
trektelochtenden gedurende 50 jaar) werd aangeboden 
door onze voorzitter, Gab de Croock: een midweek hotel 
op Texel samen met zijn vrouw Coby, die hem al die 
ochtenden heeft moeten missen! 

 

 
- 30 september: Chris van Turnhout van Sovon 

over de invloed van klimaatverandering op 
vogels.    

- 28 oktober: Tom Versluijs van het NIOZ over 
Drieteenstrandlopers. 

- 25 november: Gerrit Jan Klop over de vogels van 
Suriname. 

 

 

 
In de nieuwe rubriek “Galerie” stelt de redactie beeldend kunstenaars en fotografen in de gelegenheid hun werk 
te tonen. De twee middenpagina’s zijn hiervoor gereserveerd. Het werk moet geïnspireerd zijn op de natuur en 
vergezeld gaan van een korte toelichting en motivatie van de keuze.  
 
Kandidaten kunnen werk nomineren voor de rubriek door een e-mail te sturen naar  redactie@strandloper.nl   
 
De primeur gaat naar Alve van Es, die in deze editie haar vogeltekeningen toont (zie pagina 14 en 15). 
  

Hanneke, Dini en Jelle. Trektelochtend in de hut aan de Zuid Boulevard – foto: Hein Verkade 
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Iedere 1e zaterdag van de maand van 10.00 -12.00 in het 
Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20 Noordwijk 
 
Zaterdag 2 juli 
Zaterdag 6 augustus 
Zaterdag 3 september 
Zaterdag 1 oktober 
 

 
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. Tevens kunt u er terecht 
voor informatie over de Jeugdnatuurclub en 
excursiemogelijkheden voor schoolklassen. Aankondiging 
hiervan wordt gedaan in de plaatselijke kranten, op onze 
website en op Facebook.  

 

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, bootsmannetje, 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. 

 
Zaterdag 27 augustus  tijd: 10.00 – 11.30 uur 
Verzamelplaats: Parkeerplaats Kon. Astridboulevard 
strandafrit 5 
Ga mee op zoek naar zeediertjes: garnalen, visjes, 
heremietkreeftjes, krabbetjes en nog veel meer! De 
bedoeling is dat jullie een garnalennetje meenemen en zelf 
gaan vissen. We gaan ook gezamenlijk aan de slag met een 
kornet/sleepnet. Voor emmers en reservenetjes wordt 
gezorgd.    

Vrijdagavond 9 september   Tijd: 20.00 u tot ca. 21.30 
u.  (Bij regen zaterdagavond 10 september) Plaats: vertrek 
vanaf het parkeerterrein van het Leeuwenhorstbos aan de 
Gooweg. Als het donker wordt, gaan de vleermuizen op 
jacht naar voedsel. Met behulp van een batdetector - dit 
apparaat vangt het ultrasone geluid van jagende 
vleermuizen op - gaan we onder leiding van onze gids 
Hugo Langezaal op zoek naar deze bijzondere dieren. 

Gewone-dwergvleermuis - © Foto Staatsbosbeheer 

Slootjes excursie – foto: archief redactie 

Op zoek naar zeediertjes – foto: Annet de Willigen
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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?  

Zaterdag 9 juli 2022 
Tijd: 8.00 – 16.00u  
Start: parkeerplaats Northgo College Duinwetering 
Na ongeveer een uur rijden stoppen we eerst bij de 
zuidelijke parkeerplaats van De Putten. Hier veel Grote 
Sterns met jongen en allerlei steltlopers. Daarna een stop 
bij de noordelijke parkeerplaats en bij de parkeerplaats 
waar de weg landinwaarts buigt. Na een blik over de 
nieuwe duinen rijden we door naar Callantsoog. Voor dit 
dorp parkeren we bij de ingang van het Zwanenwater. 
Toegangskaart kost € 2, maar is gratis voor leden van 
Natuurmonumenten. 
Langs het pad zien we orchideeën en bij het duinmeer zijn 
watervogels te zien. 
Aanmelden bij Gab de Croock (0641462765) of via 
excursies@strandloper.nl. 
 

Vrijdag 19 augustus – 
zondag 21 augustus 2022 
Op onze website 
www.strandloper.nl is 
begin mei hierover een 
bericht geplaatst. 
Aanmelding voor 1 juni 
was gewenst in verband met de reservering. Heb je dat 
bericht gemist en voel je er toch voor ook naar het 
Lauwersmeer te gaan, neem dan contact op met Gab de 
Croock (0641462765). 
 
 

 
Zondag 18 september 2022 
Tijd: 08.00u – 12.30u Start: parkeerplaats Northgo College 
Duinwetering 
Van tevoren is niet in te schatten of de pier zal worden 
afgesloten vanwege harde wind. Mocht dat het geval zijn 
dan blijft de wandeling beperkt tot de jachthaven en het 
einde van de vroegere pier, waarna de excursie wordt 
voortgezet bij het Kennemermeer, waar in september 
zowel vogels als planten zijn te zien. Aanmelden bij Jos 
Zonneveld (0622017081) of via excursies@strandloper.nl. 
 

 
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.  
 

 
30 september:  
Klimaatverandering en de gevolgen voor onze vogels 

Klimaatverandering wordt wereldwijd gezien als een van 
de belangrijkste bedreigingen voor de biodiversiteit. Maar 
wat betekent het voor de vogelbevolking van Nederland en 
Europa? In deze presentatie gaat Chris van Turnhout 
(Sovon) eerst in op hoe ons klimaat er volgens de meest 
recente inzichten uit zal zien rond 2100. Vervolgens 
bespreekt hij de effecten die te verwachten zijn op vogels, 
die deels nu al zichtbaar zijn: van de aanpassingen die 
optreden in hun uiterlijk en fysiologie, tot de 
veranderingen in hun fenologie, verspreiding en 
populatiegroottes. En hoe belangrijk is klimaatverandering 
in relatie tot andere drukfactoren als bv. 
landbouwintensivering? 

28 oktober: Tom Versluijs van het NIOZ over 
Drieteenstrandlopers  
25 november: Gerrit Jan Klop over de vogels van 
Suriname 
 

 

Vogeluitkijkpunt  Hondsbossche Zeewering –  
foto: George Hageman 

Steenloper op de Zuidpier IJmuiden – foto: Piet Broekhof 
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Jelle van Dijk 
 

 
Jan Luiten van Zanden, Thomas van Goethem, Rob 
Lenders & Joop Schaminée 2021. De ontdekking van de 
natuur. De ontwikkeling van biodiversiteit in 
Nederland van ijstijd tot 21ste eeuw. Uitgever 
Prometheus, Amsterdam. 330 pagina’s. Prijs €  30. 
 
Het is maar goed dat de schrijvers een duidelijke ondertitel 
aan de door hen gekozen titel toevoegden. Bij het zoeken 
naar de titel op het internet kom je direct bij het boek met 
dezelfde titel dat in 2021 de Jan Wolkers Prijs won (Hans 
Mulder 2021. De ontdekking van de natuur. Uitgever Terra 
Zutphen. Prijs € 50). En juist die ondertitel zegt precies 
waar dit boek over gaat: de Nederlandse biodiversiteit is 
geen vast gegeven, maar is uitermate variabel onder 
invloed van het klimaat, maar nog meer door menselijk 
handelen. 
Je zou verwachten dat een boek over biodiversiteit begint 
met de veel gehoorde stelling dat het met de biodiversiteit 
in ons land slecht is gesteld en dat die biodiversiteit met 
wel 75% is teruggelopen. Met dat soort beweringen houdt 
dit boek zich niet bezig. 

De schrijvers hebben een goed leesbaar boek geproduceerd 
dat iedereen met belangstelling voor de natuur en interesse 
in geschiedenis moeiteloos zal uitlezen. Begonnen wordt 
met het verre verleden toen de laatste ijstijd eindigde. Met 
een paar grote stappen komen we aan in het tijdvak waarin 
homo sapiens tot akkerbouw overging en zich op vaste 
plaatsen vestigde. Het produceren van meer voedsel dan 
voor eigen behoefte, leidde tot de vorming van steden. De 
invloed op het landschap moet groot zijn geweest. 
Uitgebreid gaat het boek in op de Middeleeuwen toen in 
West-Nederland het veen werd ontgonnen en de 
oppervlakte met zeer vogelrijke moerasbossen drastisch 
afnam. Daar kwamen echter weer andere vogels voor 
terug. Vermakelijk is de bijdrage over het meest 
spectaculaire feestmaal van Filips de Goede op 17 februari 
1454. Van dit feestmaal is precies bekend wat er allemaal 
werd opgediend. De menukaart geeft een aardige indruk 
van wat er in die tijd aan levende have in Vlaanderen te 
vinden moet zijn geweest. 
In het boek neemt het begrip half-natuur een belangrijke 
plaats in. Vrijwel alle landschappen in ons land zijn 
gevormd door menselijk ingrijpen. Dat leidde lang niet 
altijd tot een afname van de biodiversiteit. De aanleg van 
doornige heggen als veekering bood kansen aan veel 
vogels en insecten. De ‘ontdekking’ van prikkeldraad in 
1867 daarentegen leidde in veel streken tot het opruimen 
van heggen en houtwallen. 
De cultuurtechnische ingrepen tijdens de vorige eeuw 
hebben de biodiversiteit beslist geen goed gedaan. De 
eerste helft was de tijd van de grote ontginningen in veen- 
en heidegebieden, de tweede helft volgde met rigoureuze 
ruilverkavelingen. Dit ging gepaard met een sterke 
toename van de bevolking en een ongekende toename van 
de bio-industrie. 
Toch eindigt het boek niet in mineur. In 1932 werd de 
aanleg van de Afsluitdijk de grootste ecologische ramp 
genoemd die ons land had gekend. Het unieke 
brakwatergebied Zuiderzee veranderde in een 
zoetwatermeer. Nu wordt bij Kornwerderzand een 
omvangrijk systeem ontwikkeld om trekvissen nieuwe 
mogelijkheden te bieden om van zoet naar zout water te 
migreren. Ook zijn de schrijvers enthousiast over de 
Marker Wadden waar beter over natuurontwikkeling is 
nagedacht dan bij het door grazers kaalgevreten gebied 
Oostvaardersplassen. Ook langs de Grote Rivieren is in het 
kader van het project Ruimte voor de Rivier een grote stap 
gezet naar natuurherstel. Geen hogere dijken, maar 
verlaging van de uiterwaarden en de aanleg van 
nevengeulen, voorkomen nu overstromingen. 
 
Het boek eindigt met de volgende zin: “Er is hoop voor de 
Nederlandse natuur. Het is denkbaar dat de biodiversiteit 
zich stabiliseert en misschien zelfs weer aan een herstel 
begint, het kan! Maar we zullen het als mensen zelf 
moeten willen en doen.” 
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Theunis Piersma, Petra de Goeij, Willem Bouten & Carl 
Zuhorn 2021. Sinagote. Het levensverhaal van een 
lepelaar. Uitgever NoordboekNatuur, Gorredijk. 224 
pagina’s. Prijs € 22,90. 
 
Dat het goed gaat met de Lepelaar in ons land is 
tegenwoordig bij iedereen wel bekend. Van nog geen 200 
paren tijdens het dieptepunt eind jaren zestig naar ruim 
3000 broedparen nu, is een spectaculaire ontwikkeling. 
Maar wat weten we eigenlijk van de leefwijze in ons land 
en tijdens de trek?  Om daar meer zicht op te krijgen startte 
de Werkgroep Lepelaar, met Otto Overdijk als 
onvermoeibare stimulator, een omvangrijk 
kleurringprogramma.  
Veel jonge Lepelaars kregen aan beide poten een aantal 
kleurringen waardoor ze individueel herkenbaar werden. 
Vervolgens zijn er mensen nodig die het geduld kunnen 
opbrengen die ringen af te lezen. Je denkt wellicht dat dit 
bij zo’n grote vogel vrij eenvoudig is, maar dan zit je er 
naast. Lepelaars foerageren vaak in diep water waarbij de 
ringen niet te zien zijn. Als ze rusten op een zandplaat of 
een ondiepte, staan ze vaak op één poot, waardoor de 
complete combinatie niet afgelezen kan worden. Tijdens 
een bezoek aan de vogelhut bij het Jaap Deensgat in het 
Lauwersmeer sprak ik daar jaren geleden een man met veel 
geduld die continu een groep rustende Lepelaars 
observeerde. Omdat vrijwel alle Lepelaars steeds op één 
poot stonden, had hij na een uur nog slechts van drie 
vogels een complete links-rechts serie van kleurringen 
kunnen noteren. 
Het onderzoek naar de verblijfplaatsen van Lepelaars 
kwam in een stroomversnelling door bij een aantal 

Lepelaars een zwart ‘kastje’ op de rug te binden. Dit 
kastje, gevoed door zonnecellen, slaat elke tien minuten de 
gegevens op omtrent plaats, vlieghoogte en beweging.  
Die gegevens worden niet zomaar automatisch 
doorgeseind naar de computer van de onderzoeker! Om te 
weten waar de gezenderde Lepelaar is geweest, moet de 
bewuste vogel benaderd worden om op vrij korte afstand 
met speciale richtapparatuur de gegevens uit het kastje 
over te hevelen naar de harde schijf van de onderzoeker. 
Vandaar dat dit onderzoek staat of valt met de plaatstrouw 
van een broedvogel.  
Het verhaal in dit boek is opgehangen aan een Lepelaar die 
gevangen werd op haar nest, gelegen op de Oosterkwelder 
van Schiermonnikoog. Na een jaar keerde de vogel niet 
terug op Schier, maar gelukkig werd deze Lepelaar ontdekt 
in een kolonie op Vlieland. Vervolgens lukte het de vogel 
voldoende dicht te benaderen om de gegevens van een heel 
jaar binnen te halen. Ook in de jaren hierna lukte het steeds 
om deze Lepelaar steeds weer op te sporen.  
Al spoedig bleek deze vogel tijdens de trek naar Zuid-
Spanje een vaste stopplaats in Bretagne te hebben. Dit 
werd al vermoed omdat ijverige Fransen de vogel al enkele 
keren aan de kleurringen hadden herkend. Omdat de naam 
van dit Bretonse dorpje Sina is, gaven de Nederlandse 
onderzoekers deze Lepelaar de naam Sinagote. Niet echt 
een naam die lekker bekt. Het verhaal in dit boek is aan 
deze Lepelaar opgehangen. 
Door al het onderzoek blijkt nog duidelijker dan gedacht 
dat elke Lepelaar eigen keuzes maakt. Kaartjes in het boek 
laten mooi zien waar vanuit de kolonie gefoerageerd wordt 
en hoe elk jaar de trek verloopt. Zo trekt Sinagote steeds 
via Bretagne naar Cadiz in Zuid-Spanje. Andere Lepelaars 
vliegen door tot de Banc d’Arguin, een waddengebied 
langs de kust van Mauretanië. Op die reizen doen de 
Lepelaars verschillende rustplaatsen aan. Deze gebieden 
worden ook in het boek besproken zoals het Marais d’Orx 
en de Baai van Santoňa, twee gebieden waar wij op 
vakantie ook passeerden en Lepelaars zagen. 
Het boek eindigt met een gezenderde dochter van 
Sinagote, die de naam Dirkje kreeg omdat ze wel eens bij 
Dirksland op Overflakkee werd gezien. Zo vermeldt het 
boek dat onze leden Sam en Fietje van der Meij uit 
Rijnsburg op 26 februari 2018 vanaf een parkeerterrein bij 
Melissant (dichtbij Dirksland gelegen) deze Lepelaar in de 
luwte van een rietkraag op een bevroren sloot zagen staan. 
Achter in het boek staat een uitgebreid dankwoord aan alle 
medewerkers dat eindigt met een dankwoord aan Sinagote. 
De schrijvers danken haar voor de tolerantie voor mensen, 
de achteloosheid waarmee ze haar kastje meedroeg en voor 
haar rol als ambassadeur voor deze iconische soort. 
Tenslotte nog een opmerking over de vormgeving. De 
teksten zijn uitstekend leesbaar zonder lastig jargon. Het 
boek is fraai geïllustreerd met foto’s van allerlei locaties. 
Hierbij zijn ook enkele foto’s van René van Rossum 
genomen van trekkende Lepelaars over zee. Een minpunt 
vond ik evenwel dat de bijschriften in een klein lettertype 
vertikaal naast de foto dichtbij de vouw zijn geplaatst. 
Hierdoor moet het boek steeds flink open geduwd worden 
om de tekst te kunnen lezen. 
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George Hageman 
 

 
Vorig jaar heeft er voor het eerst een paartje Torenvalken 
in de kast bij ons huis op het Westeinde gebroed (zie 
Strandloper van september 2021). Ons huis staat midden 
tussen percelen bollenland. Het was vaak gissen wat er in 
de kast gebeurde. Zijn er eieren? Wordt er gebroed? 
Allemaal niet te zien vanaf de grond, als de kast op vier 
meter hoogte staat. Uiteindelijk vlogen er twee jongen uit. 
Vol spanning wachtten we af of de Torenvalken dit jaar 
terug zouden komen. Het mannetje liet zich in de 
wintermaanden af en toe zien. Het vrouwtje was 
weggetrokken. 
Om de Torenvalken beter te kunnen volgen, heb ik de kast 
uitgerust met een binnencamera met een wifi-verbinding. 
Overal is nu te volgen wat zich in de kast afspeelt. 
De kast staat aan de rand van een brede sloot en is 
daardoor moeilijk bereikbaar, bijvoorbeeld om de jongen 
te ringen, maar ook om de camera te bereiken als er een 
technisch defect is. Om die reden heb ik de kast 
gemonteerd op een vierkanten aluminium koker, die door 
middel van een koord over een katrol omhoog en omlaag 
kan worden verplaatst. Dat kwam goed van pas toen op 22 
februari de lens een wazig beeld gaf, naar later bleek door 
een vastklevend donsveertje. Toen de valken weg waren, 
hebben we de kast even laten zakken en de lens 
schoongemaakt. 

Op 27 januari verschijnt het mannetje als eerste voor de 
camera. Ook een paartje Kauwen verkent de kast als 
toekomstige nestplaats. Kauwen zijn geduchte 
concurrenten van de Torenvalk en kunnen hun het leven 
zuur maken. Om te voorkomen dat Nijlganzen de kast 

gaan gebruiken, is de ingang kleiner gemaakt door een 
verticale ronde houten spijl. 
Uitgerekend op Valentijnsdag verschijnen de Torenvalken 
voor het eerst samen in de kast, baltsend. Het is een 
bijzondere ervaring vanuit huis mee te kunnen kijken.  
Spannend is het als er in een paar dagen drie stormen over 
het land trekken (17-19 februari). Zou de kast de stormen 
weerstaan? Gelukkig blijft hij overeind en zoeken de 
Torenvalken beschutting in de schuddende kast.  
In maart en april wordt er gepaard op en in de kast. 
Geregeld komt het mannetje met prooi aan, meestal een 
muis, maar ook kikkers, hagedissen en één maal een jong 
haasje. De prooi-overdracht gebeurt in de kast en duurt 
maar een paar seconden. Zodra de vrouw de prooi heeft 
overgenomen, vliegt ze weg om die elders (meestal op het 
bollenland) te verorberen. 
Op 28 maart slaapt het vrouwtje voor het eerst in de kast. 
Als het donker is, zorgt infrarood licht voor een goed 
beeld. De camera is ook voorzien van een microfoon en 
een geheugenkaartje, zodat we beelden kunnen terugkijken 
en opslaan. 
Op 1 april ligt er sneeuw op het bollenland. Het vrouwtje 
zoekt een andere slaapplaats, maar keert een paar dagen 
later terug om in de kast te slapen. Het mannetje slaapt 
altijd elders: op een plankje aan het huis, waar 
huiszwaluw-kunstnesten aan zijn bevestigd. Weinig kans 
dat de Huiszwaluwen daar zullen gaan broeden! 

Op 22 april wordt het eerste ei gelegd. Torenvalken leggen 
meestal om de dag een ei, tot een maximum van 5-6 eieren 
per legsel. Het broeden start vanaf het voorlaatste ei. 
Omdat de eieren deels buiten het beeld van de camera 
liggen, blijft het lang onzeker wat het totaal aantal eieren 
is. Op 14 mei zien we in ieder geval vier eieren. Of er een 
vijfde of zesde ei ligt, zal later blijken. De broedduur van 
een Torenvalk is 34 dagen, wat betekent dat eind mei het 
eerste jong uit het ei zou kunnen kruipen. Het vrouwtje zit 
vrijwel constant op de eieren. Als de man met prooi komt, 
vliegt de vrouw ermee weg en gaat de man op de eieren 
zitten, totdat de vrouw weer terugkeert.   
Omdat de Torenvalken niet geringd zijn, weten we niet 
zeker of het om hetzelfde paartje gaat als vorig seizoen. 
Alles wijst daar wel op. De vogels zijn veel minder schuw 
dan vorig jaar. Ze lijken gewend aan ons en blijven rustig 
op de kast of op het dak zitten als we aan komen lopen. 
 
Vol spanning wachten we af wat er komen gaat. Wordt 
vervolgd in de volgende Strandloper.  
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 Alve van Es  
Ik ben Alve, nu 31 jaar oud. Van jongs af aan heeft de 
natuur mijn interesse gehad. Ik heb biologie gestudeerd 
aan de Wageningse universiteit, en daarna bos- en 
natuurbeheer in Velp. Door mijn autisme had ik na mijn 
studie veel problemen met een passende baan en woning te 
vinden. Drie jaar geleden heb ik daarom op impuls een 
ticket naar Lapland gekocht...en nu ben ik nog aan het 
reizen. 
Naast mijn reizend bestaan als timmervrouw en 
landschapsonderhoudster en naast mijn hobby’s surfen en 
snowboarden, ben ik de stap naar digitale nomade aan het 
maken door mijn tekeningen te verkopen. Behalve de 
tekeningen van de dieren die ik onderweg tegenkom, maak 
ik ook huisdierportretten op aanvraag. Ik werk veelal in 
grafiet en kleurpotlood.  
Mijn hele galerij en meer over mijn reizen kun je vinden 
op mijn eigen website (www.djazzit.online/AlveArt) of op 
Instagram (alve.ocean). 
 

De Taigagaai 
(Perisoreus 
infaustus) is een 
kleine 
kraaiachtige. De 
winter dat ik hem 
zag, werkte ik bij 
een sledenhonden-
eigenaar en 
elandjager. De 
heer des huizes 
ging elk najaar op 
jacht en schoot 
dan genoeg 
elanden om zijn 
familie de hele 
winter van vlees te 
voorzien. De 
restjes werden 

gebruikt als voer voor zijn husky’s. Om de vogels ook de 
winter door te helpen hing zijn vrouw kleine sliertjes 
van het overgebleven gedroogde vlees aan elkaar 
geregen in de tuin. Dat vond de Taigagaai wel wat! 
Elke ochtend zat dit exemplaar, met zijn dikke donsjas 
aan, bij ons in de sparrenboom en kreeg ik het genoegen 
hem uitgebreid te begluren.    
 

De Goudvink (Pyrrhula phyrrula) zie je echt heel veel 
in Zweden. Beeld je in dat je in een bos in Zweden 
loopt. Je ziet niets, alleen maar witte kussens van 
IJslands mos en hoge dennenbomen met lange baarden 
van vaalgroen korstmos. Opeens hoor je van heel hoog 
boven je een geluid. Het is een vloeibaar geluid: helder 
en goud. Het valt in fonkelende druppels uit de boom. 
Dat is de Goudvink. Voordat ik hem gehoord had, 
begreep ik nooit waar aan hij zijn naam te danken had: 
een knalrode vogel die goud is? Maar het is zijn geluid. 
Duidelijk goud.  

 

Het Alpensneeuwhoen (Lagopus muta) Ik was off-piste 
aan het snowboarden in het kleine Zweedse dorpje 
Kittelfjäll, net onder de poolcirkel. Ik was alleen en ik was 
verdwaald. In de verte zag ik vaag een bordje opdoemen 
en ik reed ernaartoe. Er stond “Gevaar! Lawines.” Afijn. 
Toen ik ging zitten op de sneeuw om mijn volgende zet te 
bedenken, ving ik in mijn ooghoek beweging op. Ze waren 
bijna onzichtbaar; wit op wit in de arctische schemering. 
Vijf van deze hagelwitte vogels zaten in een ijlende en 
bevroren struik - volledig op hun gemak hun veren te 
poetsen bij een temperatuur van min vijfentwintig.  
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De eerste keer dat ik een Kraanvogel (Grus 
grus) zag, was niet in Zweden maar aan de 

Pools-Duitse grens. Ik was stormhout aan het 
opruimen. We werkten diensten van 12 

uur. Het was februari; het hele bos 
was stijf bevroren en ik was 

dolblij met de 
handvatverwarming op mijn 
veel te zware motorzaag. 
Tegen schafttijd zette ik de 
motor af en keek op naar de 

lucht om mijn pijnlijke schouders 
te strekken. Eerst kon ik het niet 

plaatsen, het heldere ‘krrrr krrr krrr’ 
geluid dat leek alsof het uit het niets 

recht naar beneden viel. Toen zag ik 
een gigantische vlucht van deze prachtige 

vogels. Ze vlogen recht over mijn hoofd, 
vlogen snel, vlogen ver, ver weg van dat trieste 
omgevallen bos; alleen hun hoopvolle roep 
lieten ze achter. 
 

 

Ik heb uilenpech. Ik hoor ze steeds en zie ze niet. Neem de 
Sneeuwuil: ik heb hem veel gehoord. Meestal net als ik in 
slaap probeerde te komen. Dan begon hij: ‘kroo kroo 
kroo’. Altijd vlakbij. Heel vlakbij. Ik tuurde dan uit het 
raam, want hij moest wel in de den tegenover me zitten. 
Maar het was pikdonker. Ik ben meerdere keren de 
ijskoude nacht in gerend in de hoop om hem net te spotten. 
Ik heb hem zelfs opgewacht. Je zou zeggen dat een 
gigantische luidruchtige witte vogel die ook dag-actief is, 
makkelijk te vinden is in de schaarse begroeiing. Maar 
nee. Helaas. Weer niet. Dan kroop ik door en door koud 
weer in mijn bed. En dan begon hij weer te roepen. De 
Oeraluil is mij wel gelukt, eveneens de Dwerguil en 
Oehoe. De tekening is van de Laplanduil (Strix nebulosa) 
die vlakbij Ekshärad gesignaleerd was. Maar niet door mij. 
Helaas... 

De Pestvogel (Bombycilla garrulus) lijkt in vlucht wat op 
een Spreeuw; hij heeft puntige vleugels en houdt op 
langere vliegafstanden eveneens steeds even zijn vleugels 
in. Soms is hij nergens te bekennen, dan weer duikt hij 
plotseling met een hele vlucht soortgenoten op uit het 
niets. Elke berijpte lijsterbes zit vol met vogels, ook al zijn 
er nog maar een paar besjes te halen. In het zachte 
noordelijke licht is de Pestvogel veranderlijk van gedaante. 
Tegen een blauwe sneeuwlucht en het rood van de 
lijsterbes is hij een felgekleurde buitelaar. In de wazige 
gloed van een schemering is hij slechts een zachte 
schaduw, opgaand in het taigabos.   
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Nika van den Meiracker & Hugo Langezaal 
 
Naast vogels (en andere soortgroepen), kijken wij sinds 
enige tijd ook graag naar wilde bijen. Rondom Noordwijk 
komen aardig wat soorten bijen voor. Daarvan zijn een 
aantal soorten echte duinspecialisten. Maar voor we hier 
op ingaan: wat zijn wilde bijen nou eigenlijk en wat maakt 
ze uniek? 
 

Bijen zijn insecten die 
behoren tot de orde van 
Hymenoptera, ofwel de 
vliesvleugeligen. Hier 
vallen ook wespen en 
mieren onder en deze groep 
is o.a. te herkennen aan 2 
paar vleugels. Bijen 
behoren tot de onderorde 
Aculeata, de angeldragers. 
Van soorten in deze groep 
is de legboor omgevormd 
tot angel en is een aparte 
opening ontstaan om eieren 
te leggen. In totaal zijn om 
en nabij 360 soorten in 
Nederland aangetroffen, 
waarvan er 331 zich hier 
regelmatig voortplanten. 
Een groot deel hiervan is 
zeldzaam of bedreigd en 
181 soorten staan op de 
Rode Lijst (Reemer, 2018).  
Dit in tegenstelling tot de 
honingbij, die zeer 
algemeen is en niet wild 
voorkomt, omdat 
honingbijen veel gehouden 
worden door imkers. De honingbijrassen die worden 
gehouden bestaan voornamelijk uit hybriden van 
ondersoorten die niet in West-Europa thuishoren. Uit 
recente onderzoeken blijkt ook dat honingbijen 
concurreren met wilde bijen, onder andere op het vlak van 
stuifmeel- en nectarverzameling. Zo liet een specifieke 
studie in de Verenigde Staten zien dat één kolonie 
honingbijen evenveel stuifmeel verzamelt in één zomer als 
nodig is voor 110.000 larven van wilde bijen (Cane & 
Tepedino, 2017). Dat wijst op een enorme concurrentie 
voor voedsel. Ook steeds meer studies in Europa wijzen 
erop dat honingbijen een negatieve impact (kunnen) 
hebben op de aanwezigheid van wilde bijen. Zeker in de 
nabijheid van natuurgebieden wordt aanbevolen om een 
beperkte hoeveelheid bijenvolken te houden om een 
negatieve impact op wilde bijen te voorkomen. 
Honingbijen zijn niet alleen maar slecht. Ze produceren 
natuurlijk heerlijke honing en net als wilde bijen zijn ze 
belangrijk voor bestuiving van heel wat van onze 
voedselgewassen door stuifmeel van bloem naar bloem 
over te brengen. Daarmee zorgen zowel honingbijen als 

wilde bijen voor het voortbestaan van heel wat 
plantensoorten.  
Honingbijen zijn gemakkelijk te herkennen aan de 
verbrede platte achterscheen en de behaarde ogen. 
Herkenning van wilde bijen is niet altijd even simpel. 
Sommige soorten zijn goed te herkennen vanaf een foto. 
Wil je je wat meer verdiepen, dan volstaat het om met een 
netje op pad te gaan om de bijen te vangen en in de hand te 
houden om ze tot soort te determineren. Eventueel kan met 
een loep naar detailkenmerken worden gekeken. 

Verschillende soorten moeten onder het binoculair 
bekeken worden om tot soort te determineren. Let wel op 
als je bijen in de hand houdt: sommige soorten kunnen 
steken (d.w.z., ze komen met de angel door de huid heen). 
Dat hebben we al vaak genoeg ondervonden.  
 

Van alle soorten zijn er ongeveer 50 soorten die ook in 
bijenhotels nestelen. De overige soorten nestelen in de 
grond of in bijvoorbeeld stengels van planten (zie Foto 1).  
Deze soort nestelt in de grond op lemige plaatsen. 
De meeste wilde bijen leven en nestelen solitair, maar 
kunnen wel sociaal gedrag vertonen. Zo gebruiken 
sommige soorten dezelfde nestingang, of slapen samen in 
bloemen. Zo kun je ’s avonds slapende bijen in 
bijvoorbeeld bloemen van de klokjesfamilie 
(Campanulaceae) vinden. Hommels vormen een 
uitzondering binnen de bijen en kennen een sociale 
structuur, net als een aantal soorten groefbijen. Hommels 

Foto 1: Vrouw Gewone sachembij nabij een nestingang.  
Deze soort nestelt in de grond op lemige plaatsen. 
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hebben een koningin die werksters produceert. Eigenlijk 
net als honingbijen.  
Man en vrouw van dezelfde soort bij zien er bijna altijd 
anders uit (zie foto’s 2 en 3 Gouden slakkenhuisbij). 
Verschil in uiterlijk tussen man en vrouw wordt seksueel 
dimorfisme genoemd. Vrouwtjes zijn bijna altijd groter 
dan mannen. 
Verschillende soorten bijen hebben een andere periode in 
het jaar waarin ze vliegen, de vliegtijd. Voor mannen en 
vrouwen geldt dat ook. Natuurlijk moet daar wel overlap 
in zitten om te kunnen voortbestaan. Meestal verschijnen 
mannen eerder dan vrouwen en zitten ze gelijk klaar om te 
paren wanneer de eerste vrouwtjes verschijnen. 
Zowel mannetjes als vrouwtjes bezoeken bloemen voor 
nectar. Dat doen ze om zichzelf te voeden en langer in 
leven te blijven. Vrouwtjes verzamelen daarnaast ook 
stuifmeel. Stuifmeel is eiwitrijk en wordt gebruikt als 
voedselvoorraad voor de larven. Er is ook onderscheid 
tussen zogenaamde polylectische soorten, die bloemen van 

verscheidene plantenfamilies bezoeken voor stuifmeel, 
oligolectische soorten, die stuifmeel verzamelen van een 
beperkter aantal plantensoorten, en monolectische soorten, 
bijen die gespecialiseerd zijn op één plantensoort.  
Onder de vele soorten bijen zijn ook soorten die geen 
stuifmeel verzamelen. Dit zijn de zogenoemde 
koekoeksbijen. Ze zijn broedparasitair. Dat betekent dat 
vrouwtjes van koekoeksbijen eieren leggen in nesten van 
andere bijen. Ze infiltreren de nesten wanneer gastheren 
stuifmeel aan het verzamelen zijn. Vervolgens doodt de 

larve van de koekoeksbij bij uitkomst de larve van de 
gastheer en voedt zich met het stuifmeel wat door de 
gastheer is verzameld. Door dit te doen hoeven ze zelf 
geen stuifmeel te verzamelen. Wespbijen zijn voorbeelden 
van koekoeksbijen. Wespbijen lijken veel op wespen (Foto 
4 en 5 wespbij), maar behoren toch echt tot de bijen. Ook 
hommels hebben broedparasieten, namelijk de 
koekoekshommels. Naast koekoeksbijen bestaan er ook 
vliegen en wespen die als broedparasieten optreden. 
Voorbeelden hiervan zijn Muurrouwzwever, knotswespen 
en goudwespen. Deze soorten kan je ook op bijenhotels 
aantreffen. 

 

Foto 2: Gouden slakkenhuisbij vrouw Foto 3: Gouden slakkenhuisbij man 
 

Foto 4: Voorbeeld van een wespbij. In dit geval een man 
Smalbandwespbij 

 

Foto 5: Nog een voorbeeld van een wespbij. Dit vrouwtje heeft 
zich met haar kaken vastgebeten in een grasspriet. 
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In de duinen komen enkele bijensoorten voor die (vrijwel) 
beperkt zijn tot het kustgebied. Deze soorten houden van 
een losse zandige bodem en extreme micro-
omstandigheden. Een paar karakteristieke soorten van het 
kustgebied zijn Zilveren fluitje, Kleine wolbij, 
Duinzijdebij, Kustbehangersbij, Grote kegelbij, 
Duinkegelbij en twee soorten slakkenhuisbijen: Gouden en 
Gedoornde slakkenhuisbij. Hieronder beschrijven we 
enkele bijen die in de duinen nabij Noordwijk gevonden 
kunnen worden. 

Het Zilveren fluitje is een vrij kleine bij die behoort tot de 
behangersbijen. De zilverkleurige beharing geeft haar het 
eerste gedeelte van haar naam. Het ‘fluitje’ verwijst naar 
de hoge fluittoon die vrouwtjes maken. Jac P. Thijsse 
beschreef dit geluid voor het eerst en meende dus een 
fluitje te herkennen, anderen horen er meer een Formule 1-
racewagen in. Bloembezoek vindt vooral plaats op 
vlinderbloemigen, zoals gewone rolklaver die bijvoorbeeld 
veel in de Coepelduynen zijn te vinden. Bloemblaadjes 
van deze plant worden gebruikt in de nestbouw, om cellen 
mee af te sluiten. Het mannetje van deze soort heeft 
prachtig groene ogen (Foto 6). 

Een andere behangersbij die voornamelijk in de duinen 
voorkomt, is de Kustbehangersbij. Deze soort is een stuk 
groter dan het zilveren fluitje. Het vrouwtje 
Kustbehangersbij heeft een driekleurige ‘buikschuier’ (de 
beharing aan de onderzijde van het achterlijf): wittig aan 
de basis, oranje haren in het midden en een zwartbehaarde 
achterlijfspunt (Foto 7 Kustbehangersbij). Het mannetje 
ziet er heel anders uit, met brede, witte voorpoten en 
groenige ogen. 
 

Kegelbijen zijn parasitaire soorten. Het achterlijf van deze 
bijen loopt taps toe en bij de vrouw eindigt deze in een 
punt. Met deze punt snijdt de kegelbij een nestcel van de 
gastheer open en legt daar haar eigen ei in. Door het 
puntige lijf zijn kegelbijen goed te herkennen, maar 
vanwege hun zeldzaamheid zal je ze toch niet gemakkelijk 
kunnen zien. Typische duinsoorten zijn de Grote kegelbij 

en de Duinkegelbij, die respectievelijk parasiteren op de 
Kustbehangersbij en het Zilveren fluitje.  
 

Slakkenhuisbijen behoren tot de metselbijen en zijn 
daarmee nauw verwant aan twee algemene 
bijenhotelgasten: de Gehoornde metselbij en de Rosse 
metselbij. Maar in tegenstelling tot deze twee metselaars, 
bouwen de slakkenhuisbijen hun nesten in lege 
slakkenhuizen. In het slakkenhuis worden meerdere cellen 
gemaakt, die elk een eitje bevatten. Tussen de cellen 
worden wanden gemaakt waarvoor gekauwde bladeren 
worden gebruikt. Beide soorten slakkenhuisbijen hebben 
mooie blauwe ogen (foto slakkenhuisbijen). Vrouwtjes 
zijn oranje(bruin) behaard. Mannetjes zijn, deels door het 
ontbreken van de oranje beharing onder het achterlijf, 
fletser gekleurd (foto 8 Gedoornde slakkenhuisbij).  
Naast de genoemde soorten komen er nog een aantal 
algemenere bijen voor in het kustgebied die nestelen in 
min of meer zandige bodems. Voorbeelden hiervan zijn 
Witbaardzandbij en Grote zijdebij. 
 
Gebieden waar je karakteristieke duinsoorten kan 
tegenkomen zijn onder andere: de Coepelduynen, de 
Noordduinen, de Amsterdamse waterleidingduinen en 
Berkheide. Naast de duinstreek zijn ook in tuinen een 
aantal algemene bijensoorten te vinden, zolang er maar een 
hoog bloemaanbod is van vooral inheemse soorten. Ook 
bij het Oosterduinse meer zijn veel soorten bijen te vinden. 
Hier heeft Staatsbosbeheer in samenwerking met de 
Bijenkorf maatregelen getroffen om het leefgebied voor 

 Foto 6: Vrouw Zilveren fluitje 
 

Foto 7: Een vrouw Kustbehangersbij op een Vleeskleurige orchis. 
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wilde bijen te verbeteren. Dit hebben ze onder andere 
gedaan door op het stuk resterende heide kleine delen te 
plaggen en te maaien om het open te houden. Hier zijn niet 
per se echte duinsoorten te vinden, maar hier komen wel 
veel soorten voor, waaronder grote aantallen Grijze 
zandbijen en Grasbijen. Bloeiende wilgen, die bij het 
Oosterduinse meer langs de waterkant staan, vormen een 
belangrijke voedselbron voor bijen die vroeg in het jaar 
vliegen.  

 
Verder worden in verschillende andere projecten 
initiatieven voor wilde bijen getroffen. Zo is het Groene 
Cirkel Bijenlandschap in het leven geroepen, dit is een 
landelijk initiatief om het leefgebied van bijen te 
verbeteren. Hieronder valt een project waarbij op initiatief 
van de Rabobank een bijenlint in de Bollenstreek wordt 
gerealiseerd door voor een hoger bloemaanbod te zorgen. 
 

 
Wil je zelf iets doen voor wilde bijen? Een zeer 
toegankelijke manier om bijen een handje te helpen, is 
door het plaatsen van een bijenhotel. Bijenhotels zijn 
tegenwoordig overal te koop, maar zijn ook makkelijk zelf 
te maken. Let er dan wel op dat de openingen 2-11mm 
groot zijn. Vooral de middenmaten zijn erg in trek, dus 
daar kun je er wat meer van aanbieden. Let ook op dat het 
bijenhotel diep genoeg is, zodat de bijen meerdere cellen 
achter elkaar kunnen maken. Veel bijenhotels zijn slechts 
15cm diep. Desondanks worden ze wel gebruikt. Richt het 
hotel bij voorkeur op het zuiden, een hotel op het noorden 
zal nauwelijks bijen trekken. Zet hem in elk geval op een 
zonnige plek. Door een blok leem in een bijenhotel te 
plaatsen zullen nog meer soorten het hotel weten te 
waarderen. Meer weten over bijenhotels? Lees het boek 
Gasten van Bijenhotels (Van Breugel, 2014). Deze is gratis 
te downloaden via de website www.bestuivers.nl. 

Naast het bieden van nestgelegenheid in de vorm van 
bijenhotels, kan je ook zorgen voor nestplaatsen door 
open, zonnige plekken in je tuin te creëren. In de grond 
nestelende bijen houden hiervan. Het liefste zanderige en 
enigszins lemige grond. Daarnaast helpt het om dode 
stengels van kruiden te laten staan en wat dood hout neer 
te leggen. Sommige bijensoorten nestelen hierin. 
Een tuin met veel nestgelegenheid is nog niet 
bijvriendelijk als er geen voedselaanbod (in de buurt) is. 

Zoals eerder beschreven hebben bijen stuifmeel en 
nectar nodig, wat ze uit bloemen halen. Het is het 
beste om voor een ruim aanbod aan inheemse 
(bloeiende) planten te zorgen. Het liefste een mix 
van planten die bloei geeft van vroeg in het 
voorjaar tot in het najaar. Wilgen zijn voor veel 
soorten bijen belangrijk in het vroege voorjaar. 
Daarnaast worden enkele vroegbloeiende 
bolplanten bezocht, waarvan de krokus de favoriet 
lijkt. Klimop is een voorbeeld van een laatbloeier 
die belangrijk is voor veel bloembezoekende 
insecten. Eerder schreven we al dat sommige bijen 
stuifmeel verzamelen van verscheidene planten uit 
uiteenlopende families, terwijl andere specifiek op 
één of enkele plantensoorten vliegen. In de laatste 
categorie valt bijvoorbeeld de Knautiabij, die 
stuifmeel verzamelt van Beemdkroon (Knautia). 
Een ander voorbeeld is de Gewone slobkousbij, 
welke de (grote) Wederik (Lysimachia) bezoekt 
voor stuifmeel. Klokjes (Campanula) zijn 
belangrijk voor klokjesbijen en de Klokjesdikpoot, 

Grote kattenstaart (Lythrum salicaria) voor de 
Kattenstaartdikpoot, etc. Wil je één of meer van deze 
specialistische bijen tot je tuin aantrekken, dan zul je dus 
hun specifieke waardplanten moeten planten. Maar er zijn 
vele andere planten die zeker bijen zullen lokken. Enkele 
zeer algemene inheemse planten die bij veel bijen in trek 
zijn, zijn Paardenbloem, Gewone rolklaver, Boterbloemen 
en Witte en Rode klaver. Keukenkruiden (salie, Wilde 
marjolein, Bonenkruid, Tijm, etc.) worden vaak ook goed 
bezocht. Er zijn dus legio mogelijkheden wat betreft 
bijenplanten, maar als vuistregel geldt: hoe meer variatie, 
hoe beter. Door dus zelf een bijenhotel te plaatsen en voor 
inheemse planten te zorgen, kan je zelf ook bijdragen aan 
een landschap vol bijen! 

 
Cane, J. H., & Tepedino, V. J. 2017. Gauging the effect of 
honey bee pollen collection on native bee 
communities. Conservation Letters, 10(2), 205-210. 
Reemer, M. 2018. Basisrapport voor de Rode Lijst Bijen 
Rapportnummer EIS2018-06. EIS  Kenniscentrum 
Insecten, Leiden. 
Van Breugel, P. 2014. Gasten van bijenhotels. – EIS 
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Foto’s: Nika van den Meiracker  
 

 

Foto 8: Vrouw Gedoornde slakkenhuisbij in een vangpotje. 
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Kees Verweij 
Onlangs keek ik nog eens in het boekje van K. Hulsbos, getiteld “In de duinen”. Ik kwam daar een  passage tegen over de 
Griel, die nog tot ongeveer het midden van de vorige eeuw o.a. in de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft gebroed. Van 
K. Hulsbos is helaas niet zo veel bekend. Wat we uit zijn boek kunnen opmaken is dat hij bijna zijn gehele leven in de 
duinen heeft rondgezworven en daarbij tal van waarnemingen heeft gedaan, die hij o.a. in dit boek op schrift heeft gesteld. 
Bovendien had hij een scherp oog voor gunstige, maar ook ongunstige ontwikkelingen in de duinen. Gelet op de 
verschillende verhalen uit onze buurt ben ik er van overtuigd, dat hij ook uit de Bollenstreek afkomstig is.  Naast dit boek 
heeft hij nog een boek over de polder geschreven, waarvan kan worden aangenomen, dat dit voor een belangrijk gedeelte 
over de Poelpolder bij Lisse gaat. De heer Hulsbos gaat met een kameraad op stap in de A.W-duinen en komt daar een van 
de jachtopzichters tegen. Aan hem wordt gevraagd of hij nog Grielen heeft gezien en waar ze eventueel nog te vinden zijn. 
De jachtopzichter vertrouwt beide heren en legt uit waar hij onlangs nog een nest heeft gevonden. Dat zou dus zijn bij de 
bekende “Blauwe Paal” op de grens tussen Noord- en Zuid-Holland. Het verslag van hun zoektocht volgt hieronder:  
 
Heel goed herinneren wij ons nog de eerste ontmoeting die wij met de geheimzinnige doomsluiper hadden. Dat was in de 
eerste jaren van onze omzwervingen. Een jachtopziener die ons aanvankelijk flink op de vingers had gekeken, maar ons in de 
loop van een paar jaar wel had leren kennen als weetgierige natuurliefhebbers waarvan wild en vogels geen kwaad te 
duchten hadden, wees ons de weg. Tijdens een praatje vroeg hij of wij nu al eens een grielenest gevonden hadden. Wij 
moesten bekennen dat, al hadden wij er meermalen naar gezocht, wij die zeldzame eieren nog nooit hadden gevonden. Hij 
wist een mooi nest voor ons. Maar ja, hoe moest hij ons de ligging daarvan duidelijk maken? 
'Jullie weten de Blauwepaal.' 
Daar klonk zo'n stellige overtuiging van onze terreinkennis uit, dat wij, wilden wij ons niet vreselijk blameren, dat niet 
konden ontkennen. Wij wisten dat hij een verzakte hardstenen grenspaal bedoelde die wij ginds ergens in een vele vierkante 
kilometers groot stuk wildernis weleens hadden gezien. 
Nou ten noorden daarvan, op ongeveer 200 meter ligt een hoog duintje waarop een vlierstruik staat. 
Als jullie van de zuidkant in die struik kruipen, dan zie je in het vlakje aan de andere kant de griel op zijn nest zitten. Als 
jullie tenminste voorzichtig doet. Doe je best.' 
Onze dank was natuurlijk geweldig. Maar de herontdekking van de voordien wel eens geziene Blauwepaal en het vinden 
van het bedoelde duintje, in een hoek waar vrijwel ieder duintje één of meer vlieren droeg, kostte vele uren. Ten slotte 
hadden wij succes. De zoveelste vlier-op-een-duintje, die wij behoedzaam beslopen om te voorkomen dat de mogelijk 
daarachter broedende griel te vroeg werd gealarmeerd, was groter dan een van de voorgaande; het was meer een groepje. 
Wat gebroken takken en platgetrapte vegetatie in het midden daarvan, gaven ons met een prikkeling in de nekharen de 
overtuiging dat wij toch eindelijk het juiste adres hadden gevonden. 
Aan de andere zijde lag een ruime del, waarvan de randen begroeid waren met lichte duindoornstruiken, waartussen hier en 
daar prachtige toefen duinroosjes. De bodem was schaars begroeid met muurpeper, stalkruid, zandzegge, zachte 
ooievaarsbek, mossen en ander laag goed. Daartussen lagen hier en daar vermolmde stammen en takken van berken, die daar 
enkele jaren geleden waren neergeworpen om een beginnende zandverstuiving te bedwingen. Een ideale plek voor een griel. 
Wij konden het om zo te zeggen ruiken. Hijgend van spanning gluurden wij door het scherm van vlierbladeren en speurden 
het delletje af. Maar zagen niets. Zouden wij ons dan weer vergist hebben? Dat kon niet en nogmaals, nu met de kijker, 
zochten wij de bodem af. Ja! Daar tegen een vermolmd stammetje aangedrukt zat hij. Veel dichterbij dan wij hadden 
verwacht. 
De kleur van zijn veren, isabelkleurig van ondergrond met strepen en vegen van zwart en geschakeerd bruin, met hier en 
daar wat wit, gaven hem tussen de tinten van het rottend hout en de lage begroeiing om hem heen een prachtige camouflage. 
Het grote gele oog dat hem direct als schemeringvogel stempelt en waarin dezelfde gloed ligt die wij bij uilen zien, was het 
eerste en eigenlijk het enige dat opviel. Het kwam ons voor dat hij daarmee dwars door het vlierbos heen keek en ons daar 
ontdekt had. Later begrepen wij dat hij ons, zoal niet gezien, dan toch wel gehoord moest hebben, want anders zou hij 
overdag zijn ogen niet wijd open hebben gehad. 
Lange tijd keken wij vanuit het vlierbos met de kijker naar hem. Maar wij wilden toch ook de nu zelf gevonden eieren wel 
zien. Door praten en gerucht maken bereikten wij dat de vogel van de eieren opstond en wegsloop om daarna laag over de 
grond wegvliegend achter een duinrichel te verdwijnen. Even later stonden wij bij het nest. Een lichte uitholling in het 
zand, met daarin tussen wat stokjes en konijnekeutels de bij grielen gebruikelijke twee, vrijwel niet gepunte eieren. De 
tekening van bruine en roodachtige vlekken en haaltjes op een zandkleurige ondergrond kwam prachtig overeen met de kleur 
van de zanderige, met mos begroeide omgeving. Toen wij thuiskwamen hadden wij groot nieuws. En dat zijn wij nu nog 
niet vergeten! 
·Welke de oorzaken zijn geweest die de griel het duin heeft doen mijden is moeilijk te zeggen. Een ervan is wel duidelijk, 
dachten wij. Wie de griel op zijn weg door de duinen heeft kunnen volgen of elders zijn nest heeft gevonden weet, dat hij een 
minnaar is van het eenzame landschap, van de verlatenheid. 
Die heeft hij hier in de laatste dertig jaar steeds minder en ten laatste helemaal niet meer kunnen vinden. 
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Peter Spierenburg 
Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere 
soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen. 

In het najaar van 2021 was er een opvallende sterfte onder Zeekoeten en Alken in de centrale Noordzee. Er spoelden veel 
verzwakte en dode vogels aan op de Schotse, Engelse en Nederlandse kust. De oorzaak is nog steeds onduidelijk. Was het 
een slechte voedselsituatie, giftige algenbloei of een combinatie? Ook Papegaaiduikers werden getroffen. Op de 
Nederlandse stranden spoelden tenminste 200 dode vogels aan. Ook in het Noordwijkse waarnemingsgebied gebeurde dat. 
Op 2 februari vond Gijsbert Twigt een dode Papegaaiduiker op het strand van de Coepelduynen. De vogel was volwassen, 
wat goed te zien was aan de grote oranje snavel. Dit gold voor vrijwel alle vondsten aan de Nederlandse kust deze winter. 
Dit maakt de sterfte van deze fraaie vogels nog raadselachtiger. Normaal zijn het juist jonge vogels die de moeilijke eerste 

winter niet overleven. Wel 
duidelijk is, dat de vogels 
al op de centrale Noordzee 
het loodje hebben gelegd. 
Er zijn nauwelijks 
waarnemingen van 
(gezonde) verblijvende 
vogels in de kustwateren. 
Dat betekent ook dat het 
aantal slachtoffers een 
veelvoud moet zijn van het 
aantal dat gevonden is. Van 
de vogels die midden op 
zee doodgaan, spoelt maar 
een fractie aan. Op de 
Britse Eilanden, waar 10% 
van de wereldpopulatie 
Papegaaiduikers broedt, 
wordt dan ook met zorg 
uitgekeken naar het 
komend broedseizoen. Dit 
omdat juist de volwassen 
vogels getroffen worden, 
de kern van de 
broedpopulaties. Het lijkt 
erop dat de sterfte past in 
een patroon waarin door 
klimaatverandering de 
voedselketen in de 
Noordzee verstoord wordt. 
De verspreiding van 
vissoorten zoals de 
zandspiering, schuift naar 
het noorden. Zo raakt een 
belangrijke voedselbron 
buiten bereik van de 
zeevogels. De stranding 
van Papegaaiduikers laat 
ook zien dat dit niet alleen 
in het broedseizoen het 
geval is, maar dat er ook in 

de winter nog onbekende veranderingen in het zeemilieu plaats vinden die de vogels treffen. Opvallend is dat, anders dan bij 
de Zeekoeten, de sterfte bij de Papegaaiduikers de hele winter tot in maart door lijkt te zijn gegaan.  
 

Papegaaiduiker - Fratercula arctica (adult winterkleed) 2 februari 2022 Noordwijk - Coepelduynen - 
strand © Gijsbert Twigt – foto: Wim Langbroek 
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De sterfte onder de Zeekoeten startte al in de vroege herfst. Vanaf begin december stopte het aanspoelen. Bij de Alken ging 
het nog iets langer door en spoelden de laatsten half december aan. Pas eind januari kwam er een nieuwe golf op gang. In 
Noordwijk spoelden opnieuw 29 Zeekoeten en 5 Alken aan. Dit was vergelijkbaar met de eerdere aantallen in de herfst (29 
Zeekoeten en 9 Alken). Eind februari stopte dit weer, met de laatste Zeekoet op 26 februari en de laatste Alk op 11 februari. 
De oorzaak lijkt wel anders dan in het najaar. In de winter zaten er grote aantallen Zeekoeten voor de kust. Dit was vooral te 
zien in de periode met harde wind in de tweede week van januari en rond de drielingstorm van 16 t/m 21 februari. Deze 
leidden ieder tot een aantal dagen met massale verplaatsingen. Van 8 t/m 11 januari vlogen er dagelijks meer dan 1000 
Alk/Zeekoeten langs de zeetrekhut, met de piek op 9 januari met 6600 vogels. Van 13 t/m 19 februari waren het er opnieuw 
honderden, met een maximum van 1500 op 15 februari. De nieuwe golf van aanspoelen startte eind januari rond de passage 
van de zware storm Corrie. Deze heeft waarschijnlijk de verzwakte vogels uit het groot aantal aanwezige vogels op de kust 
doen stranden. Het is moeilijk te zeggen in hoeverre dit nog de naweeën waren van de eerdere tik die de vogels al in de 
nazomer en vroege herfst hadden gekregen. Maar het is natuurlijk mogelijk dat de storm de toch al kwakkelende vogels 
alsnog fataal is geworden. Het gevaar kwam deze winter ook van meerdere kanten. In de storm Corrie raakte het Duitse 
vrachtschip Juliette D. op drift en stranding op de Zuid-Hollandse kust kon ternauwernood worden voorkomen. Een week 

later waren er van Wassenaar tot Zandvoort veel berichten over aangespoelde bolletjes olie. Of het vrachtschip hier de 
oorzaak van was, bleef onduidelijk, maar wel zagen we een beeld dat we lang niet meer hadden gezien. Een deel van de 
Zeekoeten die aanspoelden, had ook olie op de veren. De aantallen stonden in geen verhouding tot die uit het verleden toen 
er geen winter zonder olie voorbij ging. Maar het was deze winter wel een stapeling van problemen voor de Zeekoeten en 
Alken.  
Opvallend was dat vanaf de eerste week van februari ook veel vogels die op het strand hun voedsel zochten met de olie in 
aanraking kwamen. Van Drieteenstrandloper, Scholekster, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, en Stormmeeuw liepen er individuen 
rond met olie op de veren. 

Zeekoet – met olie 21 februari 2022 Katwijk aan Zee - strand © Joas de vreugd 



 

  De Strandloper 54e jaargang nummer 2, juni 2022  23

 
De stormen van eind januari en februari 
gooiden veel voedsel voor meeuwen op 
het strand. Grote groepen 
Zilvermeeuwen en Kokmeeuwen deden 
zich tegoed aan de aangespoelde 
zeesterren en zwaardschedes. Vanaf 
midden februari doken er op 
verschillende plekken langs de kust 
Kleine Burgemeesters op. Mogelijk 
werden deze aangetrokken door de 
overvloed aan voedsel, maar wellicht 
werden ze ook meegevoerd met de 
stormen. De meeste Kleine 
Burgemeesters overwinteren dicht bij 
hun broedgebieden bij Groenland. Elk 
jaar steken er vogels de oceaan over en 
arriveren dan in wisselende aantallen aan 
de kusten van Noordwest-Europa. In 
Nederland wisselt het aantal Kleine 
Burgmeesters sterk van jaar tot jaar. Er 
overwintert altijd wel een enkele, vaak in 
de stad. Amsterdam en Den Helder zijn 
plekken waar ze nogal eens opduiken. Zo 
zat er deze winter ook één in Leiden. Dit 
was een derdejaars vogel, waarschijnlijk 
dezelfde als die het jaar ervoor ook al af 
en toe gezien werd. Hij was heel 
plaatstrouw en was vaak op dezelfde 
schoorsteen te vinden. Af en toe deed de 
vogel een uitstapje naar de 
Binnenwatering en het strand van de 
Coepelduynen. Daar werd hij in januari 
een aantal keer gezien. Vanaf februari 
kreeg de vogel gezelschap van meerdere 
nieuwelingen. Bijzonder was de adulte 
vogel die op 2 februari even op het strand 
van de Noordduinen aanwezig was (AK). 
We zien meestal onvolwassen vogels. Op 
7 februari bleken er rond de Uitwatering 
minstens twee andere vogels rond te 
hangen (AM): de ’Leidse’ vogel en een 
tweedejaars. Het is niet altijd makkelijk 
tweedejaars en derdejaars vogels te 
onderscheiden. Je moet dan de kleur van 
de iris zien, wat een hele opgave kan zijn 
als de vogel druk aan het foerageren is. 
Dus regelmatig was er verwarring om 
hoeveel vogels het eigenlijk ging. Naast de ‘Leidse’ vogel zwierf ook bij Bloemendaal een derdejaars rond die ook ons 
strand leek aan te doen. Een vierdejaars in de Binnenwatering op 11 februari was wel duidelijk weer een andere vogel (JR). 
Uiteindelijk kwam er pas de dag na het kwartaal duidelijkheid toen Casper Zuyderduyn op het strand van de Noordduinen 
drie Kleine Burgemeesters bij elkaar zag: een tweedejaars en twee derdejaars - ‘Leiden’ en ‘Bloemendaal’ samen. Met de 4e 
jaars en de adult er bij hebben dus minimaal 5 Kleine Burgemeesters dit kwartaal in hun omzwervingen het Noordwijkse 
strand en de Binnenwatering Katwijk aangedaan.  
 

Vanaf eind februari tot midden maart was er een periode met aanhoudende zuidoostenwind. Dit bracht al een vroege eerste 
lichting zomergasten. Voor Blauwborst en Zomertaling hadden we zelfs de vroegste aankomsten ooit voor ons 
waarnemingsgebied en Oeverzwaluw evenaarde de vroegste datum. Voor Zomertalingen is het altijd weer spannend deze in 
het voorjaar te zien. Ze zijn in Nederland schaars en in ons waarnemingsgebied hebben we maar een heel kleine 
broedpopulatie. Er is niet zomaar een plek aan te wijzen waar ze jaar in jaar uit terug komen. Daarbij komt dat de soort 

Kleine Burgemeester - (derde kalenderjaar) 1 april  2022   
Noordwijk - Noordduinen - strand © Casper Zuyderduyn 

Kleine Burgemeester - (tweede kalenderjaar) 1 april 2022   
 Noordwijk - Noordduinen - strand © Casper Zuyderduyn 



 

  De Strandloper 54e jaargang nummer 2, juni 2022  24

gevoelig is voor droge jaren in het overwinteringsgebied in West-
Afrika. Onze broedvogels overwinteren daar in de 
overstromingsvlaktes van de Senegal en de Niger rivieren. Ze zijn 
daar niet alleen. De Zomertaling is weliswaar schaars in 
Nederland, wereldwijd is het één van de meest algemene soorten 
eenden. In West-Afrika overwinteren zo’n 1,5 miljoen 
Zomertalingen, grotendeels uit de veel grotere Russische 
populatie. In droge jaren blijven er in de vloedvlaktes maar 
weinig poelen met water over. Ze hebben dan niet alleen moeite 
voldoende eten te vinden om op te vetten voor de lange trektocht, 
ook zijn ze dan kwetsbaarder voor jacht door de lokale vissers. 
Daarom is het altijd weer een feest om de eerste Zomertalingen in 
het voorjaar terug te zien. De eerste twee passeerden dit jaar al op 
28 februari de zeetrekhut en waren daarmee de vroegsten ooit. Dit 
bleek een voorbode voor een vroege aankomst in heel Nederland. 
Zowel in de gegevens van Sovon Liveatlas als in trektellen is een 
piek in aantallen te zien, die twee weken vroeger valt en hoger is 
dan in andere jaren. Langs de zeetrekhut trokken op 9, 16 en 23 
maart opnieuw Zomertalingen. Vooral de 16e was een goede dag. 
Langs de Noord-Hollandse kust passeerden toen 80 

Zomertalingen. Bij Noordwijk waren dat er acht. Dit is een bekend patroon in het voorjaar met zuidoostenwind: de aantallen 
eenden nemen toe naarmate je verder noordelijk zit langs de Hollandse kust. In deze periode van doortrek verbleef er ook 
een man Zomertaling op een ongebruikelijke plek: op 23 en 24 maart in de kwelsloot langs het Zwarte Pad Katwijk en op 25 
t/m 29 maart in de waterberging in De Klei. Zomertalingen vind je in het voorjaar eerder in Polder Hoogeweg, de 
Elsgeesterpolder of de Vogelsloot in de Zwetterpolder dan in watertjes als deze. De reden van de vroege aankomst is niet 
heel duidelijk. Het regenseizoen in West-Afrika was gunstig, dus de aantallen waren waarschijnlijk goed. In het voorjaar 
trekken de meeste vogels uit West-Afrika via Zuidoost-Europa naar de Russische en Siberische broedgebieden. Mogelijk 
heeft de aanhoudende zuidoostelijke stroming een groter deel van deze hoofdstroom richting ons land gevoerd dit jaar. 
 

De overwinterende Dwerggors was de hele maand aanwezig in het Vinkeveld (BS ea). Ondanks de zachte winter waren er 
weinig overwinterende zomervogels. Er was maar één overwinterende Roodborsttapuit, bij het Achterhaasveld in de AWD 
(PN ea). In Noordwijk aan Zee zat op 7 januari een Zwarte Roodstaart (JG). Op 6 plekken werden overwinterende 
Tjiftjaffen gezien. De eerste zong al op 28 januari in Rijnsoever Katwijk (AM). Langs de Leidse Vaart bij Oud 
Leeuwenhorst riep op 18 januari een Siberische Tjiftjaf (MW EM). Op verschillende plekken doken Witte Kwikstaarten 
op, met overwinterende groepen in de Elsgeesterpolder (max 20 MG) en aan de Achterweg (max 14 HL).  Dat zijn relatief 
lager aantallen ten opzichte van afgelopen jaren. Wintergroepen van Geelgors en Ringmus ontbraken, met van ieder maar 
één waarneming: een Geelgors overvliegend over de Noordduinen op 17 januari (CZ) en een Ringmus in Noordwijkerhout 
op 28 januari (JHo). In de Coepelduynen overwinterde een groep Kneuen, met maximaal 43 op 1 januari (PS).  Tot het 
midden van de maand was er een slaapplaats van Halsbandparkieten langs de Weterkingkade, Noordwijk-Binnen, met een 
maximum van 276 op 6 januari (JD). In de zeetrekhut begon het jaar goed met op 1 januari een langsvliegende 
Roodhalsfuut (JD HO) en een Parelduiker in zee (PS JD HO). Ook op 7 en op 9 januari was er een Parelduiker aanwezig 
(JD PS). Op 3 januari wist een Grote Jager op spectaculaire wijze een langsvliegende Brandgans te doden (JD HV). Op 8 
en 9 januari vloog er ook een Grote Jager langs (JD). De harde wind van 9 januari voerde grote aantallen zeevogels langs de 
hut. De teller kwam tot meer dan 6600 Alk-Zeekoeten, 1074 Roodkeelduikers, 271 Jan-van Genten en 350 
Drieteenmeeuwen (JD ea). In zee voor de Coepelduynen zaten op 15 januari meer dan 1000 Futen (PS). Hier zat op 16 
januari een Geoorde Fuut tussen (AE). Na de stormen spoelden er veel schelpen en zeesterren aan op het strand. Op 24 en 
25 januari trok dit een grote groep van 500 Drieteenstrandlopers aan op het strand van de Coepelduynen (MD AM).  Op 
28 januari zaten er duizenden Zilvermeeuwen op het strand, met minimaal 2500 voor de Coepelduynen (RR) en 5000 voor 
de Noordduinen (JH). Op 14, 25 en 28 januari was een derdejaars Kleine Burgemeester aanwezig bij de Uitwatering van 
Katwijk (AM ea). Op 24 januari zat er een Grote Burgemeester op het strand van de AWD (EM). Verder zat er op het 
strand van de Noordduinen en de Coepelduynen vanaf 21 januari regelmatig een adult en een tweedejaars Zwartkopmeeuw 
(CZ AnM). Op 11 januari zwom er een Topper in de Uitwatering van Katwijk (GT). Op 7 januari vloog er een Kerkuil 
langs de N206 langs de AWD (HN). Op 22 januari vloog er een Raaf over het Langeveld (HO NM HL). De eerste 
Boomleeuwerik zong op 17 januari in de Coepelduynen (JHa). Op 30 januari meldde het broedpaar Slechtvalken zich weer 
op de toren van Leeuwenhorst (RJ). 
Op 2 januari liep er een Wezel in de zeereep van de Astridboulevard (HO). 

januari 
Het jaar startte zeer zacht. Onder invloed van een westelijke stroming werd het al snel kouder, met wisselvallig weer en 
vaak veel wind. Op 5, 9 en 20 januari trok de westen- tot noordwestenwind aan tot windkracht 6-7. Vanaf de 10e werd het 
weer onder invloed van een hogedrukgebied rustiger. Het was vaak mistig en grijs. Op de laatste dag van de maand trok de 
storm Corrie langs. 
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De Dwerggors bleef t/m 25 februari aanwezig in het Vinkeveld (BS ea). Hier zaten ook 30 Rietgorzen op 12 februari 
(WBo). In de Noordduinen rond de Duindamse Slag vlogen tot 23 februari 2 Geelgorzen rond (CZ EM). Op 1 februari zat 
er een Siberische Tjiftjaf bij het Wantveld Katwijk (GT). De grote groepen meeuwen bleven aanwezig tot het midden van 
de maand, met zo’n 4000 Zilvermeeuwen op het strand van de Coepelduynen op 13 februari (AM). Op het strand van de 
Coepelduynen en van de Noordduinen waren minimaal twee verschillende Kleine Burgemeesters aanwezig, een tweede en 

een derdejaars (CZ AM). Op 2 februari 
zat er een adult (AK). Een tweedejaars 
Grote Burgemeester gaf 4 keer acte de 
présence bij de Binnenwatering (AM ea). 
De Kleine Mantelmeeuwen begonnen 
vanaf 11 februari binnen te stromen. Op 
19 februari zaten er alweer 70 bij de 
Binnenwatering (AM) en trokken er 90 
langs de zeetrekhut (JD). Langs de 
zeetrekhut vlogen de hele maand grote 
groepen Aalscholvers, met een maximum 
van meer dan 2000 op 13 februari. 
Waarschijnlijk waren dit lokale vogels uit 
de broedkolonies van de AWD en in 
Meijendel en Berkheide die hier in grote 
groepen op vis gingen jagen. Ook de 
Alk/Zeekoeten bleven de hele maand 
met tientallen tot honderden aanwezig, 
met een maximum van 1460 op 15 
februari (JD). Op 13 en 19 februari 
passeerde er een Parelduiker (JD BS 
PS). Een Grote Jager vloog op 1 en 24 
februari langs (JD). Een vroege Grote 

Stern passeerde op 19 februari (PS 
JD). Op 28 februari trokken 2 
Zomertalingen langs, de vroegste 
ooit voor de telpost en ons 
waarnemingsgebied (JD). De eerste 
Veldleeuwerik zong op 5 februari in 
de Noordzijderpolder (SP). Het paar 
Ooievaars in de Bronsgeest bleef de 
hele winter aanwezig en bezocht 
vooral Polder Hoogeweg. Op 15 
februari waren ze aan het bouwen 
aan het nest (BS). In de 
Noordduinen zat op 23 februari een 
Kruisbek (CZ). Op 27 februari 
waren er 2 Tureluurs aanwezig in 
De Klei (JVr). Vanaf de 25e was hier 
ook een paar Tafeleenden aanwezig, 
op de broedlocatie van vorig jaar 
(BS) . Op 13 februari vloog een 
Smelleken over Polder Hoogeweg 
(JD). Op 27 februari zat de eerste 
Rouwkwikstaart in de 
Coepelduynen (JHa). 
 
Op 12 februari vloog de eerste vlinder van het seizoen: een Dagpauwoog in de Haasvelderduinen in de AWD (TR) 
 
 

februari 
De maand februari was zeer zacht. De westelijke stroming bracht regelmatig veel wind. Tussen 16 en 21 februari 
passeerden er drie stormen, de ‘drielingstorm’. De middelste van de drie, Eunice, was de zwaarste sinds 1990. De 
westelijke stroming bracht naast een relatieve hoge temperatuur ook veel regen. Op 20 februari viel er in de kuststrook 20-
40 mm regen. Pas de laatste twee dagen van de maand ging de wind even naar het zuidoosten. 

Dwerggors - 19 februari 2022 Noordwijk - Vinkeveld © Joost van der Sluijs 

Kleine Burgemeester - (adult winterkleed) 2 februari 2022 Noordwijk - Noordduinen - strand 
© Arie Kolders 
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De eerste Lepelaar liep op 2 maart in Polder Hoogeweg (AMe). 
Op 13 maart trok een groep van 15 over het strand naar noord 
(CZ). De eerste 4 Grutto’s liepen op 5 maart in de 
Elsgeesterpolder (WBo). Op 16 maart vloog een groep van 20 
Kemphanen langs de Noordduinen (CZ). Een vroege Zwarte 
Wouw trok op 5 maart over de Noordduinen naar noord (BS). 
Op 19 maart volgde er één over Sollasi (RJ). Op 29 maart zat 
hier een Raaf (RJ). Een Velduil vloog op 25 maart over de 
zeereep van de Coepelduynen (MD). Op 18 maart vlogen 4 
Casarca’s over de AWD (ML). In de Elsgeesterpolder stond op 
12 maart een IJslandse Grutto (RG). Een tweedejaars Kleine 
Burgemeester zat op 4 maart voor de zeetrekhut (JD), vloog op 
5 maart over het strand van de Coepelduynen en zat op 27 maart 
bij de Binnenwatering (AE). Langs de zeetrekhut vloog op 3 
maart een Roek (JD HV) en op 26 maart één over de 
Noordduinen (CZ). De trek van eenden was niet sterk gepiekt. 

Op 6 maart vlogen 6 Brilduikers (JD) langs de zeetrekhut, op 23 maart 75 Slobeenden en op 31 maart 410 Smienten (JD 
HV). Er was de hele maand flinke doortrek van Kluten, met een maximum van 132 op 8 maart (JD HO). Op 11 maart 
passeerden 2 vroege Bruine Kiekendieven (JD) en op 20 maart een vroeg Smelleken (JD). Op 11 maart vloog ook een 
Kleine Plevier langs (JD HV). Voor de zeetrekhut zat op 14 maart een Geoorde Fuut (JD). Op 20 maart was er met 
oostenwind goede doortrek van Bonte Strandlopers met 962 vogels (JD HV). Op 23 maart passeerde een man Krooneend, 
een Zwarte Ruiter en 1250 Kokmeeuwen (JD DT). Op 29 maart vloog de eerste Visdief van het seizoen langs (JD HO 
HL). Met het zachte weer en de zuidoostelijke stroming die tot 24 maart aanhield, was er een aantal zeer vroege 
aankomsten. Op 12 maart zong in De Blink de eerste Blauwborst (RE) Dit is de vroegste voor het Noordwijkse 
waarnemingsgebied ooit. De eerste Zwartkop zong op 14 maart in Noordwijkerhout (FS). De eerste Oeverzwaluw van het 
seizoen vloog op 18 maart over de AWD (ML) een evenaring van de vroegste datum tot nu toe. Vanaf 22 maart was er de 
doortrek van de eerste Zwarte Roodstaarten, met op 22 maart 2 bij de Puinhoop (AMe) en op 23 maart 2 bij de zeetrekhut 
(JD HV DT). Op 23 maart zong de eerste langs de Wilheliminaboulevard (JF). Op 24 maart zat de eerste Tapuit in de 
zeereep van de Coepelduynen (AMe). Op 27 maart zat al de eerste Gekraagde Roodstaart in de AWD langs het 
Oosterkanaal (EM). Ook dit is de vroegste ooit voor Noordwijk. Die dag vloog ook de eerste Boerenzwaluw van het 
seizoen over het Vinkeveld (NA). Beflijsters trokken al in de laatste week van maart door, met op 25 maart de eerste in de 
Coepelduynen (MD), gevolgd door 2 in de AWD op 26 maart (HL) en op 30 maart al 3 in de AWD in het Wolfsveld (KV). 
Op 14 maart liepen er 4 Rouwkwikstaarten in het Vinkeveld (JVr).  
Op 27 maart liepen er 51 Hazen in de Elsgeesterpolder (RR). Op 10 (BP) en 25 maart (HB) zat er een Grote Vos in AWD 
Sasbergen. 
 

 

Waarnemers 
AE Arjan van Egmond HN Hans de Nobel ML Martijn Los 

AK Arie Kolders HO Hanneke Oltheten MW Maarten Wielstra 

AM Annelies Marijnis HV Hein Verkade NM Nika van den Meiracker 

AMe Arnold Meijer JD Jelle van Dijk NA Noël Aarts 

BP Bep van Pelt-Verkuil JF Jaap Faber PN Pim de Nobel 

BS Bas van Schooten JH Jan Hendriks PS Peter Spierenburg 

CZ Casper Zuyderduyn JHa Joël Haasnoot RE Ruurd Eisenga 

DT Diny Thibaudier JHo Joost den Houdijker RG Reinder Genuït 

EM Ezra Mandemaker JVr Joas de Vreugd RJ Rob Jansson 

FS Frank-Peter Scheenstra KV Koene Vegter RR René van Rossum 

GT Gijsbert Twigt MD Menno van Duijn SP Sven Pekel 

HB Han Buckx MG Mariska de Graaff TR Tineke van Rijn 

HL Hugo Langezaal JR Job de Ridder WBo Wijndeldt Boelema 

bron: www.waarneming.nl 

maart 
De maand maart was droog en haalde een record wat betreft zonuren. Een groot deel van de maand zat de wind in het 
zuidoosten. De temperaturen liepen regelmatig al flink op, met name rond de 22e . Vanaf 25 maart draaide de wind naar 
het noorden. De maand eindigde met een plotselinge koude periode die in april zou doorzetten, inclusief late sneeuw. Van 
een vroeg voorjaar belandden we hiermee uiteindelijk in een koud voorjaar. 

Zomertaling – 24 maart 2022 Katwijk aan Zee - Zwarte Pad 
 © Joas de vreugd 
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Steun natuur en landschap:
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Jouw foto’s professioneel afgedrukt
op elk materiaal of formaat,
daar word je blij van!
Maar ook voor uw pasfoto, inlijsten, foto- en filmcamera, verrekijker, 
fotograaf, fotostudio dus eigenlijk voor alles wat met fotografie
te maken heeft bent u bij ons aan het juiste adres!

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

Retouradres: Strandloper, Zilverschoon 20, 2201 XS Noordwijk 
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