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Groene Specht 
Foto: George Hageman 
 
Groene Spechten brengen een flink deel van hun leven op de grond 
door. Daar is namelijk hun voedsel te vinden. Allerlei soorten mieren 
worden met de lange roltong naar binnen gehaald. De Groene Specht 
broedt vooral in kleinschalige landschappen zoals we die vinden in 
Twente, de Achterhoek en Midden-Brabant. Ook de 
hoogstamboomgaarden in de ‘zak’ van Zuid-Beveland zijn populair bij 
deze specht. In sneeuwrijke winters redden veel Groene Spechten het 
niet omdat mieren dan moeilijk te verschalken zijn. In de duinen zien 
we dan nogal eens dat mierenhopen van de rode bosmier geplunderd 
worden. 
Een Groene Specht zul je nooit horen roffelen zoals de Grote Bonte 
Specht dat doet. Om het territorium af te bakenen vliegt deze specht 
naar de top van een boom om vanaf die positie zijn ‘gelach’ te laten 
klinken. Wat nestboom betreft moet de Groene Specht op zoek gaan 
naar boomsoorten met zacht hout zoals abelen, berken en wilgen. Zijn 
snavel is niet sterk genoeg om in eiken en beuken een nestholte te 
hakken zoals dat een Grote Bonte Specht wel lukt. 
De Groene Specht is een uitgesproken standvogel. De jongen 
verspreiden zich hoogstens enkele tientallen kilometers van de boom 
waarin ze zijn grootgebracht. De foto op de voorkant is genomen op de 
camping van Falsterbo, waar enkele leden van onze vereniging in 
september 2021 enige dagen verbleven om te genieten van de 
doorgaans sterke trek van roofvogels. Bij gebrek aan roofvogels op 
sommige dagen maakte deze jonge Groene Specht ons duidelijk dat 
niet alleen trekvogels interessant zijn om te bekijken. 
Jelle van Dijk  
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Iedere 1e zaterdag van de maand van 10.00 -12.00 uur in 
het Jan Verwey Natuurcentrum,  
Zilverschoon 20 Noordwijk: 
 
Zaterdag 1 oktober 2022 
Zaterdag 5 november 2022 
Zaterdag 3 december 2022 
 

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: mailto: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. 

Vrijdagavond 9 september 2022 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. 
 

Woensdag 26 oktober 2022   Tijd: 13:00 – 14:30 u. 
Al meer dan veertig jaar organiseert de Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk het 
Herfstnatuurspel in het Nieuw-Leeuwenhorstbos. Zoals 
altijd vindt deze plaats op de woensdagmiddag in de 
herfstvakantie, en dat is dit jaar op 26 oktober. Tussen 
13.00 uur en 14.30 uur kunt u startformulieren ophalen en 
deelnemen aan de natuurspeurtocht. U heeft dan tot 16.00 
uur de tijd om de uitgestippelde route te lopen. De start 
is bij de ingang aan het Westeinde, tegenover Dijk en 
Burg. Parkeren mag op het weiland bij de ingang in het 

bos achter de aanmeldingspost. Gebruik voor navigatie: 
Westeinde 79 Noordwijkerhout 
Deelname aan het Herfstnatuurspel is gratis en geschikt 
voor kinderen vanaf 5 jaar. Ouders en grootouders zijn 
uiteraard ook van harte welkom om samen met de 
kinderen de juiste antwoorden op de 24 vragen te noteren 
en de opdrachten uit te voeren. Het thema van deze editie 
is ‘Aard van het beestje’. In tegenstelling tot de andere 
activiteiten van onze vereniging hoeft men zich voor het 
Herfstnatuurspel niet vooraf aan te melden. We zien u 
graag in het bos!  
 

Zaterdag 12 november 2022   Tijd: 9.30 – 10.30 uur  
Verzamelpunt: ingang Coepelduynen aan de 
Boerhaaveweg 
In het duin is veel te beleven en te ontdekken. Met Robert 
Sluijs als gids, gaan wij op zoek naar dierensporen, 
planten, paddenstoelen en vogels. Met een beetje geluk 
zien we een Ree of een Vos! Het is buiten het 
broedseizoen, dus we mogen lekker dwarsdoor struinen. 
En dat gaan we doen ook! Ga mee en zie de 
bijzonderheden van dit mooie duingebied.  

Gewone dwergvleermuis ©foto: Staatsbosbeheer

Herfstnatuurspel 2021 – foto: Piet Broekhof

Misschien zien we een Vos in de duinen – foto: George Hageman 
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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? 

Zondag 18 september 2022 
Tijd: 08.00 – 12.30u 
Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Duinwetering 
Bij harde wind wordt de pier afgesloten en kijken we 
alleen rond de jachthaven. Hierna volgt dan een wandeling 
langs het Kennemermeer waar altijd vogels en in deze tijd 
van het jaar ook veel planten zijn te zien. Opgeven bij Jos 
Zonneveld (062201708) of via excursies@strandloper.nl. 
 

Zaterdag 1 oktober 2022 
Tijd: 08.00 - 11.00u 
Plaats: uitkijkduin De Driehoek bij de eerste opgang in de 
Noordduinen (alleen per fiets of lopend te bereiken). 
Op honderden plaatsen in Europa worden op deze dag 
trekvogels geteld. Hiermee wordt benadrukt dat vogeltrek 
een internationaal gebeuren is en dat vogelbescherming 
niet bij de grens mag ophouden. 
Begin oktober trekken vooral Spreeuwen, Vinken en 
Graspiepers door. Maar ook Boomleeuwerik, Holenduif en 

Grote Gele Kwikstaart zullen ongetwijfeld worden 
opgemerkt. Bij wind uit ZW tot ZO zijn de meeste vogels 
te verwachten. 

Zondag 20 november 2022  
Tijd: 08.00 - 16.00u  
Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering. 
We gaan eerst naar het Randmeer bij Nijkerk waar we 
ganzen, eenden, zwanen en steltlopers zien. Hierna rijden 
we via binnenwegen door Zuidelijk Flevoland naar de 
Oostvaardersplassen, een rit die zeker roofvogels te zien 
zal geven. Via de Grote en de Kleine Praambult komen we 
op de Knardijk. Opgeven bij Jos Zonneveld (0622017081) 
of via excursies@strandloper.nl. 

Donderdag 29 december 2022 Tijd: 08.00 - 17.00u 
Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering. 
Na twee jaar van afwezigheid staat de excursie naar 
Zeeland weer op het programma. Het Deltagebied is in de 
winter het beste vogelgebied van Nederland met 
overwinterende zwanen, ganzen, eenden, duikers en 
steltlopers. Bovendien zijn er veel plekken waar de vogels 
goed vanuit de auto zijn te zien, zodat regen de pret niet 
volledig kan bederven. Bij afgelasting vanwege gladheid 
of dichte mist krijgen alle deelnemers voor 
woensdagavond 22.00u per e-mail een bericht. Opgeven 
bij Jelle van Dijk (071-3610833) of via 
excursies@strandloper.nl 

 

Zuidpier IJmuiden 2021 – foto: George Hageman

Uitkijkpunt de Driehoek in de Noordduinen – foto: Jelle van Dijk

Zeearend Grote Praambult 2017 – foto: Jos Zonneveld 

Kolganzen en Brandganzen Zeeland – foto: George Hageman
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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: De toegang is gratis. 
 De zaal gaat open om 19:30 uur. Vol = vol. Reserveren is 
niet mogelijk. Kom op tijd!  
 

Vrijdag 30 september 2022 
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum.  
 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? 

Vrijdag 28 oktober 2022 
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Drieteenstrandlopers hebben in hun Arctische broedgebied 
te maken met een snel opwarmend klimaat. Als gevolg 
hiervan smelt de sneeuw steeds vroeger en komen insecten 
steeds vroeger uit de grond omhoog. Drieteenstrandlopers 
zijn op de toendra afhankelijk van deze insecten voor de 
ontwikkeling van hun kuikens en we zouden dus kunnen 
verwachten dat Drieteenstrandlopers ook steeds eerder zijn 
gaan broeden. Dit laatste is echter niet het geval. Tijdens 
deze lezing belicht Tom Versluijs de gevolgen van deze 
mogelijke ‘mismatch’ met hun prooi. We koppelen de 
groei van Drieteenstrandloper kuikens aan de 

beschikbaarheid van insecten in hun directe omgeving. 
Daarnaast volgen we Drieteenstrandloper families met 
radiozenders en bekijken we hun beweging over de 
Arctische toendra. Zijn deze families wellicht in staat om 
een ‘mismatch’ te vermijden door naar plekken te bewegen 
waar de insectenpiek relatief laat is? 
Tom Versluijs heeft in 2016, samen met Jeroen 
Reneerkens en Hein Verkade, een lezing bij ons gegeven 
over het onderzoek naar het broedgedrag van de 
Drieteenstrandloper. Op dit moment doet hij onder 
begeleiding van Jeroen Reneerkens, bij het NIOZ (Kon. 
Ned. Instituut voor Onderzoek der Zee) een PhD-project, 
een vervolg op zijn eerdere onderzoek bij 
Drieteeenstrandlopers. 
 
 

Vrijdag 25 november 2022 
Aanvang: 20:00 uur    Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
  
Van alle landen op het vasteland van Zuid-Amerika is 
Suriname het kleinste. Toch is de voormalige Nederlandse 
kolonie nog 5 keer zo groot als Nederland en heeft het 
maar een half miljoen inwoners, die vooral in Paramaribo 
wonen. Daarbij heeft het land ook nog eens op dat 
continent het grootste percentage intact primair 
regenwoud. In februari 2019 reisde Gerrit Jan Klop twee 
weken door dit prachtige land. De nadruk lag natuurlijk op 
de vogels, maar ook vlinders, amfibieën, zoogdieren en 
landschappen waren zeer indrukwekkend. In deze 
avondvullende lezing neemt Gerrit Jan ons mee van de 
witzand savanne in het noorden naar het indrukwekkende 
laagland regenwoud op een uur vliegen van de hoofdstad. 
Hoe is het om 7 uur lang achter een inheemse bewoner te 
lopen, die met een kapmes een pad door de jungle hakt? 
Hoe bouw je in 10 minuten je bed met klamboe om tot een 
veilig slaapfort?  We gaan apen zien, slangen en 
reuzenspinnen. En natuurlijk vogels, heel veel vogels.   

 
 

 

Tom Versluijs met Drieteenstrandloper !

Kleurrijke vogels in Suriname. Lezing Gerrit Jan Klop.
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Hoe heerlijk is het om niet in spanning te hoeven zitten of 
de activiteiten door kunnen gaan of niet! Even leek het 
weer mis te gaan toen de besmettingen, ook in Noordwijk, 
weer toenamen. Maar gelukkig geen nieuwe maatregelen 
meer. De inloopochtenden van juni, juli en augustus 
konden dus zonder beperkingen doorgaan evenals de 
geplande excursies. En de verwachting is dat de geplande 
activiteiten voor het najaar ook allemaal door kunnen 
gaan. Maar wij blijven alert! 
 

Naar aanleiding van de jaarvergadering van maart 2022 
(zie de Strandloper 2022-2) waar het idee werd geopperd 
om een apart BMP-nummer van de Strandloper te maken, 
heeft het bestuur met de redactie van de Strandloper en de 
BMP-coördinator overlegd en is er het volgende 
afgesproken: er komt geen apart BMP-nummer, maar de 
BMP verslagen zullen verdeeld worden over de december 
en maart nummers van de Strandloper. Ook hebben wij 
afspraken gemaakt over het aanleveren van kopij (zie 
elders in de Strandloper). 
 

De afgelopen tijd heeft de werkgroep “natuur in de wijk en 
overleg met de gemeente” (zie de Strandloper 2022-2 
onder bestuursmededelingen) overleg gehad met Jamie de 
Ridder en Lisa de Blok van “De Groene 
Uitdaging”  (www.degroeneuitdagingnuit de 
werkgroep.nl) over het instellen van zogenaamde 
tuinambassadeurs 
(www.degroeneuitdaging.nl/tuinambassadeurs) in de 

gemeente Noordwijk. 
Vervolgens heeft het 
bestuur overleg gehad met 
het bestuur van de 
wijkvereniging Vinkeveld 
die al veel heeft gedaan en 
nog veel ideeën heeft over 
het vergroenen van de 
wijk. Wij hebben 
afgesproken om samen met 
de Groene Uitdaging en de 
wijkvereniging Vinkeveld 
de IVN cursus “laat je 
tuin zoemen” 

(https://www.ivn.nl/cursussen/activiteiten/laat-jouw-tuin-
zoemen) te organiseren, waar het tuinambassadeurschap 
aan de orde komt. Bij deze een oproep aan de leden die in 
het Vinkeveld wonen: sluit je aan bij de wijkvereniging, 
houdt de activiteiten in de gaten. Zodra de cursus definitief 
gepland is, zal de wijkvereniging dit kenbaar maken. De 
wijkvereniging heeft nog veel meer mooie groene plannen 
voor de wijk! Als deze aanpak slaagt, gaan wij ook met 
andere wijkverenigingen in Noordwijk in gesprek.  

De gemeente heeft een nieuw maaibeleid gepubliceerd 
https://www.noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers/Wonen_
en_woonomgeving/Wonen/Groen/Maaien). Een mooi 
beleid op papier, maar in de praktijk blijkt dat niet alle 
maaiers op de hoogte zijn van dit beleid (zie 
www.strandloper.nl, maaibeleid door Jelle van Dijk). In 
het groenoverleg zal de komende tijd goed in de gaten 
worden gehouden of het maaibeleid ook uitgevoerd wordt. 
 

De VNVN is door het bestuur van de stichting 
Atlantikwall museum gevraagd mee te denken over de 
plannen rondom de uitbreiding van het Atlantikwall 
museum. De bedoeling is dat er een ontvangstcentrum met 
een winkeltje en toiletten komt, (deels) onder de grond, bij 
de ingang van het museum. Samen met stichting 
Duinbehoud zullen wij de plannen kritisch bekijken. Over 
de voortgang in de volgende Strandloper meer. 
 

Vanwege het overweldigende aantal deelnemers, 30, werd 
de groep in tweeën gedeeld.  
De groep onder leiding van Jelle van Dijk:   
Kort na de start werd stilgestaan bij een mooie groeiplaats 
van de Walstrobremraap. Een ‘biddende’ Torenvalk liet 
zich goed bekijken. De grootste verrassing wat vogels 
betreft volgde kort hierna: een laag overvliegende 
Wespendief! Hierna werd De Blink beklommen, het hoge 
duin waaraan dit gebied zijn naam heeft te danken. In de 
struwelen hoorden we diverse Nachtegalen zingen en op 
de meer open stukken vlogen groepjes Boomleeuweriken 
voor ons op.  Vervolgens werden er heel wat kleine 
hellingen genomen, veelal met mul zand begroeid met 
Zandzegge en Duinreigersbek. Op een stukje schaduwrijke 
noordhelling groeide Bosaardbei en Valse salie. De 
doortocht van west naar oost eindigde bij een enorme 
Taxus. Deze Taxus staat hier zeker al 40 jaar en is op 
Google Earth goed te zien.  

De enorme Taxus in de Blink – foto: Jelle van Dijk 
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Langs het fietspad langs de binnenduinrand kwamen we 
bij de enorme groeiplaats van de Pijpbloem. Omstreeks 
11.15u waren we terug bij het startpunt. We konden 
terugzien op een mooie wandeling onder goede 
weersomstandigheden, wel iets anders dan de excursie van 
enige jaren terug, toen storm en regen ons flink dwars 
zaten.  
De groep onder leiding van Frank-Peter Scheenstra : 
Onder het hek door eerst oppassen dat we niet op de 
zeldzame Liggende asperge gingen staan. Vervolgens 
kwamen wij eerst langs de Peterselie, Dauw- en Gewone 
braam waar de Grasmus ‘kraste’ op een struik. Iets verder 

stond de Egelantier in 
bloei waarvan de 
klierharen op het blad naar 
appeltjes ruiken. Langs de 
route naar de genoemde 
Taxus hebben wij 3 jaar 
geleden tapuitenkasten 
ingegraven, maar tot nu 
toe nog geen broedsucces. 
Het hoogtepunt is toch 
altijd de enorme stuifkuil, 
die nog mooier zou zijn 
geweest als de zon had 
geschenen.  
Een vrouwtje Zandhagedis 
liet zich goed bekijken en 
een Buizerd met prooi. 
Duinviooltjes vinden 
mensen ook altijd een 
mooie verschijning in het 
mulle zand. 
Op het stijlste duin hadden 
wij een prachtig uitzicht 
centraal over de Blink. 
Daar ook een Gele 

morgenster en bloeiende Veldhondstong met rupsen van 
de Grote beervlinder. Ook rupsen en imago’s van de Sint-
jacobsvlinder op het Duinkruiskruid.  In het duin vitamine 
C- rijke bessen zoals de Boksdoorn of Goijibes aan het 
begin, Duindoorn en Zuurbes bij de bunkers. Afdalend van 
de Blink een mooi veldje met de roze gestreepte 
bloemetjes van de Akkerwinde. Met het staccato van de 
Braamsluiper en het zomerse geluid van de Fitis onder het 
draad door weer naar buiten.  

Met een groep van 12 personen vertrokken we naar De 
Putten, een grote plas bij de Hondsbossche Zeewering. 
Normaliter bevindt zich hier een kolonie Grote Sterns. Bij 
deze plas aangekomen, bleek er echter niet één Grote Stern 
aanwezig te zijn. Onder de Grote Sterns is dit jaar een 
grote sterfte, vermoedelijk door de vogelgriep. Evenals in 
de kolonie op Texel kwamen hier nagenoeg geen jonge 
vogels tot wasdom en was de kolonie al geheel verlaten. 
Enkele kadavers werden nog wel op de kunstmatig 
aangelegde eilandjes aangetroffen. 
Gelukkig waren er nog wel enkele Dwergsterns met 
jongen aanwezig. Daarnaast liepen er meerdere Kluten met 
jongen. Overige vogels die hier waargenomen werden zijn, 

Visdief, Kleine Plevier, Tureluur, enkele Bergeenden en 
Grauwe Ganzen. 
Vervolgens zijn we de oude zeedijk overgelopen naar de 
nieuwe duinenrij aan de zeekant. Bij het nieuwe duinplasje 
liepen meerdere Gele en Witte Kwikstaarten. Een enkele 
Rietgors werd nog gehoord en gezien. 
Voor de plantenliefhebbers stonden hier enkele grote 
pollen Zeekool. Hierna zijn we doorgereden naar het 
Zwanenwater bij Callantsoog. In de aanwezige rietvelden 
werden nog meerdere Rietzangers gehoord en gezien, 
Graspiepers waren nog redelijk aan het zingen. Een 
Kiekendief (vermoedelijk mannetje Bruine) dook een 
rietkraag in en liet zich niet meer zien. Ook voor 
plantenliefhebbers staat dit gebied bekend om de veel 
voorkomende Welriekende nachtorchis, 
Moeraswespenorchis en Rietorchis; deze werden ook 
volop bloeiend aangetroffen. Daarnaast nog mooie stukken 
met Dop- en Kraaiheide. 
Op de vogelplas werd, buiten een aantal Tafeleenden en 
enkele Grote Zilverreigers, weinig bijzonders gezien. 
Ondanks de voorspellingen voor een bewolkte dag hebben 
we toch grotendeels onder een heerlijk zonnetje 
doorgebracht. Weer een excursie die de moeite waard was. 

 

Gele morgenster –  
foto: Frank-Peter Scheenstra 

Jonge Kluten – foto: George Hageman 

Moeraswespenorchis – foto: Jos Zonneveld 
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De jeugdnatuurclub heeft de afgelopen maanden niet 
stilgezeten.  
Op 26 maart, in het kader van Sjors Sportief, waren er 
twee groepen van ieder 25 kinderen uilenballen aan het 
pluizen, in het Jan Verwey Natuurcentrum.  
In maart, april, juni en juli zijn er in totaal 6 groepen (100 
kinderen) van basisscholen uilenballen komen pluizen.   
Op woensdag 15 juni is er een slootjesexcursie geweest 
voor een school uit Lisse. 
 In juni is er voor 4 groepen een duinexcursie gehouden 
(ruim 100 kinderen).  
Vrijdag 12 augustus kwam de naschoolse opvang 
uilenballen pluizen.  
 

 

 

Afspraken over het aanleveren van kopij 
In de Strandloper worden veel artikelen van verschillende auteurs gepubliceerd en daardoor gaat er vaak erg veel 
tijd zitten in het uniform maken van de bijdragen. 
Vandaar het verzoek aan (toekomstige) auteurs zich zo veel mogelijk aan de volgende afspraken te houden. 
 

 
Voor de spelling van namen van vogels en andere dieren, bomen, planten e.d. gelden, voor zover het kopij voor 
De Strandloper betreft, de volgende regels: 

Namen van plantensoorten e.d. worden met een hoofdletter geschreven: Beuk, 
Duindoorn. Dat kan verwarrend zijn, want eik bijvoorbeeld is geen soortnaam zoals Steeneik of Kurkeik, 
maar een geslachtsnaam en wordt dus niet met een hoofdletter geschreven. 
Bestaat een soortnaam uit meerdere woorden, dan krijgt alleen het eerste woord een hoofdletter: Grauwe 
abeel, Ruwe berk, Stinkende gouwe. 
Voor diersoorten (behalve vogels) gelden dezelfde regels: Vos, Bruine beer. 
Bij vogels wordt de soortnaam ook met een hoofdletter geschreven: mees, Koolmees, maar  
wanneer de soortnaam uit meerdere woorden bestaat, krijgt ieder woord een hoofdletter: 
Middelste Jager, Jan Van Gent. 

 

Formaat: Word document 
Lettertype Times New Roman 10 of 11 
Graag zo weinig mogelijk opmaak gebruiken 
Geen kop- en/of voettekst gebruiken 
Foto’s kunnen in de tekst geplaatst worden, maar graag ook als aparte bestanden in hoge resolutie bij het 
tekstbestand aanleveren. 
Hetzelfde geldt voor grafieken en tabellen. 

 

Op pagina 2 van iedere Strandloper wordt de uiterste inleverdatum voor het volgende nummer vermeld. Houdt u 
zich daar s.v.p. aan.  
 
De redactie kan zo nodig helpen bij het maken van een stukje voor De Strandloper. 
 
 

Uilenballen uitpluizen 
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Jelle van Dijk 

 
 
Marc Plomp, Rodney Stolk, Marc Guyt & Arnold Meijer 
2022. Vogels van Nederland. Uitgegeven door de 
Vogelinformatiecentrum Uitgeverij, Texel. 416 pagina’s. 
Prijs € 27,99. 
 
Ondanks de beschikbaarheid van vogelfoto’s en 
vogelgeluiden op het internet is er nog steeds een markt 
voor nieuwe vogelgidsen. Opvallend waren de recente 
gidsen van Nico de Haan en Elwin van der Kolk ( De 
gewiekste vogelgids en De virtuoze vogelzanggids). 
Onder de nieuwe vogelgidsen neemt de Vogels van 
Nederland een bijzondere plaats in vanwege enkele 
opvallende zaken. Dat betreft in de eerste plaats het 
prettige formaat (12 x 20 cm) waardoor het boek altijd 
meegenomen kan worden in jaszak of rugzak. Sterk 
afwijkend van andere gidsen is de keuze die gemaakt is 
voor het behandelen van uitsluitend de vogelsoorten die 
ooit in Nederland zijn waargenomen. Daarbij zitten nogal 
wat superzeldzame dwaalgasten uit Noord-Amerika en 

Azië zoals de Bandijsvogel en de Daurische Kauw. 
Europese broedvogels die nog nooit in ons land gezien 
zijn, ontbreken echter in deze gids. Op vakantie in Spanje 
zal een vogelaar vergeefs zoeken naar soorten als Rotsmus 
en Blauwe Ekster. Voor het schrijven van een voorwoord 
werd de Leidse cabaretier Jochem Myer gevraagd, 
ongetwijfeld in ruimere kring bekend dan Nick van der 
Ham die ik gevraagd zou hebben. Nick is namelijk de 
vogelaar die met 493 soorten de ranglijst van Nederlandse 
‘twitchers’ aanvoert. 
Bijzonder opvallend zijn de 35 pagina’s van de 
geïllustreerde checklist. Hierin kan de eigenaar van deze 
gids een lijst invullen van alle door hem/haar 
waargenomen vogels, van de gefotografeerde vogels, van 
de vogels waarvan een geluidsopname is gemaakt, van een 
huislijst en van nog drie zelf te bepalen categorieën. De 
checklist wordt vooraf gegaan door inleidende 
hoofdstukken met originele onderwerpen als ‘Wat heb je 
als vogelaar nodig?’, ‘Hoe maak je een verrekijker 
schoon? en ’Hoe word je een betere vogelaar?’.  
Maar hoofdzaak is natuurlijk: hoe staat het met het 
gebruikersgemak van deze gids. Voor de afbeeldingen is 
gebruik gemaakt van foto’s uit het archief van AGAMI 
Photo Agency. Vliegende vogels worden getoond zonder 
enige vorm van achtergrond, maar bij zittende, 
zwemmende en foeragerende vogels is altijd iets van de 
ondergrond te zien. Bij de grotere vogels zijn vrijwel 
steeds vliegbeelden opgenomen. Alleen bij sommige 
rallen, steltlopers en uilen ontbreken deze. De tekst is kort 
gehouden en wordt aangevuld met symbolen voor de 
grootte, een tijdbalk voor de periode waarin de soort kan 
worden gezien en een drielettercode voor het 
voorkeursbiotoop. Voor de zeldzame soorten is een 
zogenaamde rarometer opgenomen die een indicatie geeft 
van de zeldzaamheid. Een QR-code verwijst naar de 
soortpagina op waarneming.nl. 
Met deze gids zal het op naam brengen van vogels in veel 
gevallen geen enkel probleem zijn. De kwaliteit van de 
foto’s is goed en deze tonen vrijwel steeds de kenmerken 
die ertoe doen. Wel vond ik wat foto’s aan de donkere kant 
waarbij, vooral de kleur bruin nogal vet is aangezet. De 
juveniele Jan Van Gent is daardoor bijna onherkenbaar 
geworden.  Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er geen 
betere foto te vinden zouden zijn. De korte tekst noemt de 
belangrijkste kenmerken die op de foto’s met 
aandachtstreepjes zijn aangegeven. Soms veroorzaakt die 
tekst verwarring, zoals bij de Kleine Jager. De Kleine 
Jager wordt hier omschreven als ‘een donkerbruine 
‘meeuw’ met witte handpenbasis op de ondervleugel’. De 
Kleine Jager valt echter vooral op door de witte 
handpenbasis op de bovenvleugel. Deze kan bij een 
juveniele vogel zo opvallend zijn dat verwarring met de 
Grote Jager kan optreden. Verder miste ik als 
zeetrekwaarnemer nogal eens een vliegbeeld dat de 
determinatie bepaalt zoals bij vrouwtjes van Grote 
Zaagbek, Middelste Zaagbek en Brilduiker. 
Op het kaft staat onder andere: ‘De beste Nederlandse 
vogelgids, geschikt voor iedereen’. Deze gids heeft 
ongetwijfeld veel kwaliteit en geeft daarnaast een mooi 
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overzicht van alle soorten die in ons landje zijn 
waargenomen. Maar vermoedelijk zullen er altijd 
vogelaars zijn die de voorkeur geven aan een gids met 
getekende illustraties, meer tekst en met 
verspreidingskaartjes. 
 

 
 
Jan Luiten van Zanden, Helena Čordašev & Erik de Bruin 
(redactie) 2022. Gevleugelde geschiedenis van 
Nederland. De Nederlanders en hun vogels. Uitgeverij 
Ambo/Anthos, Amsterdam. 496 pagina’s Prijs € 35. 
 
Een vogelboek en een geschiedenisboek in één, zo zou je 
dit bijzondere boek kunnen karakteriseren. Het lukte de 
redactie 30 auteurs een bijdrage te laten schrijven waarin 
deze twee aspecten duidelijk aan bod komen. Natuurlijk 
zijn er nog veel meer onderwerpen aan te dragen waarin 
ornithologie en historie met elkaar verweven zijn. Zo 
noemt Kester Freriks in zijn recensie (NRC 29 juli) de 
valkenjacht en de terugkeer van de ooievaar als 
onderwerpen die niet misstaan zouden hebben in dit boek. 
De wel behandelde onderwerpen schetsen desalniettemin 
een breed beeld van onze omgang met vogels in de loop 
der geschiedenis.  
Het gaat te ver om hier een overzicht te geven van alle 
onderwerpen die in dit boek aan bod komen. Ik beperk me 
daarom tot enkele hoofdstukken die mij bijzonder 

aanspraken. Wel zeker is dat iedere lezer hier zijn eigen 
keus zal maken.  
Laat ik beginnen met de aandacht die aan enkele dominees 
wordt besteed. Zo wordt in het hoofdstuk over Vincent van 
Gogh gememoreerd dat zijn liefde voor vogels ontstond 
tijdens de lange wandelingen met zijn vader die predikant 
was. Ook Nozeman, schrijver van het boek Nederlandsche 
vogelen (1770-1829) was predikant. Begin vorige eeuw 
was dominee De Stoppelaar een bekende natuurliefhebber 
die behalve een aantal boeken ook publiceerde in het 
tijdschrift De wandelaar in weer en wind. In dit boek is 
een hoofdstuk gewijd aan de vogelende professor in de 
theologie Gerrit-Jan Kleinjan. (1871-1937). Voor Kleinjan 
en anderen was de tekst ‘Aanziet de vogelen des hemels’ 
(Math. 6:26-27) een belangrijke inspiratiebron. Volgens 
hem en zijn geestverwanten mag je spreken van de 
‘schriftuurlijke openbaring’ in de bijbel en de ‘natuurlijke 
openbaring’ in de schepping, door hen ook wel ‘het boek 
der natuur’ genoemd. In Tynaarloo bezat hij een landgoed 
dat hij omvormde tot een vogelparadijs dat 
belangstellenden trok uit de wijde omgeving. 
Bijzonder in dit boek is de bijdrage van Ruud Vlek, die 
nauwkeurig documenteert hoe het de Raaf in Nederland is 
vergaan vanaf 1600 tot 2000. Hier is het resultaat van heel 
wat speurwerk overzichtelijk samengevat. Een goed 
overzicht van vervolging en bescherming van een bepaalde 
soort in de loop der tijd is ook te vinden in het stuk over de 
Zilvermeeuw van Kees Camphuysen. 
Het is een goed idee van de eindredactie geweest om ook 
aandacht te vragen voor de vogels van het voormalige 
Nederlandsch-Indië. Zo beschrijft Bas van Balen de eerste 
vogelexpedities op Java na de oprichting van het 
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie (voortgezet in het 
huidige Naturalis) in 1820. Directeur Temminck wilde de 
collectie flink uitbreiden met tropische vogels en stuurde 
twee jonge assistenten, Heinrich Kuhl en Johan Conrad 
van Hasselt, naar Java om daar vogels te verzamelen. 
Negen maanden na aankomst bezweek Kuhl aan een 
leverontsteking, niet veel later gevolgd door Van Hasselt. 
Van Kuhl werd gezegd dat hij wellicht een tweede 
Linnaeus had kunnen worden. 
Vermakelijk is het hoofdstuk van Marc Argeloo over de 
handel in paradijsvogelveren. Deze handel begon al in de 
zestiende eeuw en bereikte een hoogtepunt toen deze veren 
in de negentiende eeuw in de mode kwamen. Bij deze 
handel speelden de missionarissen van de Congregatie van 
het Goddelijk Woord, vooral actief in Nieuw-Guinea, een 
belangrijke rol. Voor hun projecten op het gebied van 
onderwijs en gezondheidszorg waren de inkomsten uit de 
paradijsvogelhandel een belangrijke financiering. Dat de 
missionarissen nog meer verzamelden dan paradijsvogels, 
is nog steeds te bewonderen in het unieke Missiemuseum 
in hun klooster, gelegen in het Limburgse Steyl. 
Laat ik besluiten met alleen het noemen van nog enkele 
mooie hoofdstukken uit dit boek: Vogels op de schilderijen 
van Jeroen Bosch, Nonnen op jacht, De papegaai van 
Johan de Wit, De Kievit in Nederland, De waarnemingen 
van Bierman (Haagse KNO- arts die een indrukwekkend 
dagboek bij hield). Al met al een bijzonder aardig boek dat 
onze omgang met vogels in een breed perspectief zet. 
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Leo Schaap 
 
Wie de trends van de broedvogelontwikkeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen volgt, kan er niet omheen 
aandacht te schenken aan Damherten. Flora en fauna hebben sterk te lijden onder de graasdruk. Het merendeel 
van de broedvogels van struweel staat onder druk en heeft een duidelijk negatieve trend als het om territoria gaat 
(daarover in een volgend artikel meer). Daarom is het interessant om de zoogdieren tijdens de 
broedvogelmonitoring te tellen. Dat kost niet veel moeite en kan in AVI-map als extra soort worden toegevoegd. 
Een aantal tellers doet dat inmiddels een paar jaar, zodat een goed beeld ontstaat van de Damherten in de BMP 
kavels van de zuidelijke AWD. 
 
In het onderstaande overzicht wordt de ‘damhertendruk’ uitgedrukt in het gemiddeld aantal Damherten per 
broedseizoen. Dit betekent dat per seizoen, dat loopt vanaf ongeveer half maart tot half juni, meestal 6 tot 10 
tellingen worden gemiddeld. 
 
Dat deze tellingen niet altijd overeenkomen met officiële tellingen van Waternet laten de resultaten van 2021 
zien.  Rapporteerde Waternet in 2021 een reductie van ca. 8%, in onze plots werd een toename gezien van meer 
dan 20% in een gebied van bijna 250 ha. Een zeer verontrustend beeld. Het zou kunnen zijn dat de jachtdruk 
elders hoog is en de Damherten uitwijken naar onze BMP kavels. Het zou ook kunnen, dat het ontbreken van een 
beheerontheffing begin 2021 (inmiddels hersteld) in het Zuid-Hollandse deel tot minder afschot heeft geleid.  
 
Omdat de indruk bestaat dat het vooral om herten (mannetjes) gaat is een derde verklaring de mindere jachtdruk 
op herten, omdat vooral op hinden geschoten wordt. Zie onderstaande grafiek uit het rapport 2021 -2022 van de 
Faunabeheereenheid Noord-Holland: 
 

 
 
Inmiddels zijn de voorlopige cijfers bekend van het broedseizoen 2022. Gelukkig laten die een duidelijke 
inhaalslag zien en kan een aanzienlijke reductie van het aantal Damherten worden gerapporteerd. Het beheer 
door het afschieten van voornamelijk hinden lijkt effect te sorteren. Volgens onderzoek van de Universiteit 
Wageningen zou de doelstand van ca. 800 stuks aanvankelijk al na het beheerseizoen 2022/2023 bereikt kunnen 
worden (zie: Rapportage beheer en telling Damherten. Beheerperiode 2020-2021). In het seizoen 2020/2021 
werden 1720 Damherten in de AWD geschoten. Omdat volgens de tellingen van april 2021 nog 2556 Damherten 
over zijn, lijkt de streefstand haalbaar. De onzekerheid komt voort uit de zichtbaarheid van de Damherten tijdens 
de tellingen. Niet alle herten worden geteld, is dat 90%, 80% of nog minder? Daarnaast zal het lastiger worden 
om bij afnemende aantallen de resterende herten op te sporen. Inmiddels is het nieuwe beheerrapport Damherten 
2021 – 2022 beschikbaar. In dit rapport wordt nog een jaar extra ruimte genomen. Daarin staat deze tekst: 
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Om de doelstand te bereiken in 2023 zou de beheeropgave nog net iets groter moeten zijn dan de 
realisatie van afgelopen beheerjaar. Iets wat binnen de beschikbare capaciteit en eisen aan 
zorgvuldigheid moeilijk te realiseren lijkt. Er moeten bovendien vooral nog mannelijke Damherten 
worden geschoten, wat in het hele proces meer inspanning vereist van de uitvoerders. De mannelijke 
Damherten zijn immers gemiddeld 2x zo zwaar als een vrouwelijk Damhert. Met een afschot van circa 
650 hinden lijkt de doelstand voor de vrouwelijke Damherten wel bereikbaar in 2023, maar afschot van 
bijna 1600 mannelijke Damherten in een seizoen lijkt een te grote opgave. Een realistische opgave zou 
daarom betekenen dat de doelstand wordt bereikt in 2024. Het advies is de focus komend beheerseizoen 
te verschuiven naar mannelijke Damherten, maar wel 600 -700 hinden te schieten. 560 is minimaal 
nodig om te voorkomen dat het aantal hinden weer toeneemt. Na het bereiken van de doelstand kan 
worden volstaan met een jaarlijks afschot van circa 300 Damherten om de populatie op de doelstand te 
houden. 

Als de doelstand bereikt is, zal het nog een paar jaar duren voordat de flora en daarmee de broedvogelstand zich 
kan herstellen. Voor een deel kan het snel gaan, maar het struweel zal langer nodig hebben. Waternet studeert 
inmiddels al op de beheermaatregelen na ‘het damhert’. 
 
Met de voorlopige tellingen van 2022 kan een nieuwe tabel worden opgesteld die er als volgt uitziet:  
 

 
 

Zie ook het artikel van Leo Schaap, ‘Damherten geteld’ in de Strandloper van september 2020. 
Een schat aan informatie is te vinden op de website van Waternet, 
https://awd.waternet.nl/beheer/projecten/dossier-damherten/ . Daar is het beheerplan Damherten 2016 – 2020 te 
vinden. Hierin wordt met name ingegaan op de schade die de Damherten in de duinen en daarbuiten 
veroorzaken. Veel informatie is ook te vinden op de websites van de FBE Noord-Holland. Zie  
https://fbenoordholland.nl/publicaties. Het beheerrapport ‘Rapportage beheer en telling Damherten versie 2. 
Beheerperiode 2020-2021’ en ‘Beheer periode 2021-2022’ is op deze site te vinden.  

BMP-plot Grootte (ha) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
De Blink 34,3 - - - - 5 2 4 7 10
Hoekgatterduin 49,1 - - - - 41 59 32 40 26
Schrama 30,6 - - - - 78 53 38 43 28
Wolfsveld-west 34,6 11 11 12 15 21 23 18 36 10
Subtotaal 1 148,6 - - - - 145 137 92 126 74
Gijs Kokkieshoek 47,6 - - - - - - 27 26 16
De Westhoek 53,1 - - - - - - 78 85 60
Subtotaal 2 249,3 - - - - - - 197 237 150
Vinkenbaandriften 58,1 - - - - - - - 63 55
Totaal 307,4 - - - - - - - 300 205

Gemiddeld aantal damherten per BMP broedseizoen

Damherten in de AWD - foto: Wil Heemskerk 
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Hein Verkade 
 
In mei zijn wij met ons gezin een week op het hoofdeiland 
van de Madeira-archipel geweest. Vogelen had geen 
prioriteit, maar ja je hebt je ogen niet in je zak zitten. Hier 
volgt een globale indruk van het vogelleven op dit 
afgelegen eiland. 
 
De Madeira-archipel is een vulkanische eilandengroep 
welke zo’n 20 tot 3 miljoen jaar geleden in de Atlantische 
Oceaan is ontstaan. Het huidige hoofdeiland is de jongste 
van de groep. Het meet zo’n 20 bij 50 kilometer en ligt op 
ruim 900 kilometer ten westen van Casablanca in 
Marokko. Het is een ruig bergachtig eiland met toppen tot 
1800 meter hoogte.  
Het klimaat is het beste te omschrijven als gematigd 
subtropisch. Het omringende water zorgt ervoor, dat de 
maximumtemperatuur het hele jaar door tussen de 16 en 
26 graden schommelt. Er valt zo’n 700 mm neerslag per 
jaar, vooral als stuwingsregen langs de noordkust. Het zijn 
ideale omstandigheden voor een weelderige plantengroei. 
Madeira wordt ook wel het ‘bloemeneiland’ genoemd. 
Toch zag het eiland er anders uit toen de eerste Portugezen 
er in de vijftiende eeuw voet aan wal zetten. Het was 
bedekt met een ondoordringbaar Laurierbos. Dit maakte 
geleidelijk plaats voor de teelt van suikerriet, druiven en 
later bananen. Hiervoor werden terrassen en een 
irrigatiesysteem met vele smalle kanaaltjes, ‘levada’s’, 
aangelegd. De Laurierbossen in het steile berggebied 
bleven gespaard en min of meer ongerept. Omdat de grote 
Laurierbossen in het Middellandse Zeegebied vrijwel 

helemaal zijn 
verdwenen is dit 
laatst overgebleven 
bos inmiddels 
Werelderfgoed.  
De vruchtbare 
landbouwgronden 
en de ligging tussen 
Portugal en het 
overzeese Brazilië 
trokken veel nieuwe 
bewoners. 
Tegenwoordig 
wonen er meer dan 
een kwart miljoen 
mensen en de 
bevolkingsdichtheid 
is vergelijkbaar met 
die in Nederland. 
Toerisme is een 
belangrijke bron van 

inkomsten geworden. Stranden ontbreken; wandelen is 
populair. Het verrassende goede wegennet ligt als een 
gatenkaas in en op het eiland. Je rijdt bijna een derde van 
de tijd door tunnels. 
 
Ons vakantiehuis met veel groen eromheen ligt op 700 
meter hoogte op een zuidoost helling. We worden omringd 
door Putters, Merels, Roodborsten en vooral Kanaries. Zij 

zijn endemisch voor de Canarische eilanden én Madeira. 
Ze zingen volop, net als de Putters. Hun riedeltjes hebben 
nogal wat overeenkomsten. Er klinken ook kleine piepjes 
vanonder het gebladerte, wat verdacht veel weg heeft van 
Goudhaantjes. Het lukt pas de volgende dag om er een in 
de kijker te krijgen; een Vuurgoudhaantje. Dat moet het 
Madeiragoudhaantje zijn. En ja hij is toch een beetje 
anders. De goudkleur op de rug en schouders is intenser, 
maar vooral bij het oog valt een brede witte oogring op.  
Op de hoogte waarop wij zitten, hangt dagelijks een 
wolkenband, waardoor het zicht wordt beperkt. Maar als 
de wolken even oplossen zie je direct enkele Buizerds 
schroeven en schiet een Sperwer langs. Er scheren dan ook 
Gierzwaluwen door de lucht. Je ziet gelijk, dat dit niet 
onze vertrouwde Gierzwaluw is. Ze zijn kleiner, sneller (ja 
dat kan dus!) en vooral heel wendbaar. Ze lijken soms 
haakse hoeken te vliegen. Dit zijn Madeiragierzwaluwen! 
Net als de Kanarie is de soort endemisch voor de 
Canarische Eilanden en Madeira.  
Een stukje bergafwaarts liggen de Palheiro Gardens. Het 
landhuis en de tuinen werden ruim twee eeuwen geleden 
aangelegd. Een bezoek biedt niet alleen bloemenpracht 
maar ook een goede kans om de Trocazduif waar te 

nemen. Deze duif is verwant aan de Houtduif en 
oorspronkelijk gebonden aan de Laurierbossen van 
Madeira. De duif paste zich aan en komt nu ook in 
weelderige cultuurlandschappen voor. Dat is goed te zien, 
want er zitten er heel wat in de Palheiro Gardens. De soort 
is niet bedreigd en de aantallen nemen toe.  
Heel anders is het gesteld met de Madeira Stormvogel. De 
Portugezen noemen hem ‘Freira’, wat ‘non’ betekent. De 
Freira broedt in holen op steile hellingen boven de 1600 
meter. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het 
aantal broedparen geschat op zo’n 40-60. In 2010 leek het 
bijna gedaan met de soort na enorme bosbranden die ruim 
60% van de jongen in de holen en ook een flink aantal 
broedvogels het leven kostte. Daarna kwam een 
reddingsplan op gang. Op de hoogste bergtop, ruim 1800 
meter boven zeeniveau, verrees het ‘Freira Conservation 
Center’ waar wordt uitgelegd wat dit plan inhoudt. Het 
probleem blijkt de predatie van de jongen in de nestholen 
te zijn. De grootste boosdoeners zijn ratten en verwilderde 

Vóór de lens svp, niet erop. 
 foto: Mark van den Heuvel 

Trocazduif in de Palheiro Gardens – foto: Hein Verkade 
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katten. Dat is ook op veel andere eilanden in de 
Atlantische Oceaan het geval. Men probeert de ratten met 
een speciaal soort gif te bestrijden en de katten worden 
weggevangen. Het blijkt te helpen, want inmiddels liggen 
de aantallen iets boven het niveau van voor de brand.  
Vanaf de top heb je een riant uitzicht over het broedgebied 
van de Freira’s, dat boven het wolkendek oprijst. Je krijgt 
ze echter niet te zien. Net als andere stormvogels zijn zij 
overdag actief boven zee en bezoeken de nestplaatsen 

alleen ’s nachts. Wat er wel vliegt zijn 
Madeiragierzwaluwen. De Freira is net niet de hoogst 
broedende vogelsoort van Madeira. Op de zendmast zingt 
een Berthelots Pieper.    
Deze piepersoort komt alleen op Madeira en de Canarische 
Eilanden voor. Maar de populatie omvat meer dan 100.000 
paar. Je komt hem op alle boomloze plekken tegen.  
Een andere eilandsoort waar het goed mee gaat is de 
Madeiravink. 

Hij lijkt op onze Vink, maar net als bij het 
Madeiragoudhaantje lijken de kleuren intenser. Het grote 
verschil is de borstkleur bij de mannetjes. Bij onze Vink is 
die rose en op Madeira zalmbeige. Zij hebben zich goed 
aangepast aan het wandeltoerisme. Bij elk startpunt van 
wandelroutes langs de levada’s word je belaagd door 
tientallen Vinkjes op zoek naar wat eetbaars. 

 
Het verhaal over de vogels van een eiland als Madeira is 
niet compleet als je de zeevogels buiten beschouwing laat. 
De beste manier om er een glimp van op te vangen is een 
dolfijnentour over de oceaan. Dat is een lucratief gebeuren, 
gezien de vele aanbieders langs de boulevard van Funchal. 
Succes gegarandeerd is hun parool. Iedereen heeft er zin in 
dus stappen we aan boord van een luxe catamaran. Op 
mijn vraag aan de dolfijnexpert wat er aan vogelleven te 
zien is komt er een oud verdabbeld plaatjesboek uit de 
periode ‘wat zien ik’ onder het stuurwiel vandaan. Dat 
moet ik duidelijk zelf ontdekken. Maar de gegarandeerde 
dolfijnen snellen als een lieve lust overal rond. We worden 
getrakteerd op twee soorten, de Gestreepte dolfijn en de 
Atlantische Gevlekte dolfijn. Als we wat verder van de 
kust zijn verschijnen de eerste pijlstormvogels. De Kuhls 
Pijlstormvogel foerageert in losse groepjes overal rond. De 
vogels trekken zich weinig aan van het opgewonden 
dolfijnenpubliek. Soms zitten er kleinere pijlstormvogels 
tussen. De grotere Kuhls steken wat vaal af tegen deze 
zwart-witte Noordse Pijlstormvogels. Maar er vliegen ook 

geheel zwarte exemplaren, die wel wat weg hebben van 
Kleine Jagers. Het kunnen niet anders dan Bulwers 
Stormvogels zijn. Zij vliegen steeds alleen en op wat 
grotere afstand laag over het water. We varen richting de 
kust en de Geelpootmeeuwen komen weer in zicht. Maar 
dan denk ik een Grote Stern te zien…. en toch ook weer 
niet. Op een rots met appartementencomplexen op de 
achtergrond zitten vrij kleine opvallend witte sterns. Even 
later valt het kwartje. Dit zijn Dougalls Sterns! De zwarte 
snavels en helderrode pootjes zijn goed te zien. De 
vermaarde extra lange staartveren niet. Het vormt een 
verrassende afsluiting van een mooie tocht.  
 
Na een week staat de teller op 26 soorten vogels. Niet veel, 
maar dat past bij een afgelegen eiland in de oceaan. 
Vermeldenswaard zijn nog de waargenomen Hop en Grote 
Gele Kwikstaarten. Het is opvallend dat alle typische 
eilandsoorten zich gemakkelijk lieten zien, op die 
onbereikbare Freira na ……  

 

Berthelotspieper op 1800 meter hoogte – foto: Hein Verkade. 

Madeiravink - foto Hein Verkade 

Wandelpad langs een levada door het laurierbos  
Foto: Hein Verkade 
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Gab de Croock 
 
Ook dit jaar hebben de Slechtvalken op de toren van het 
NH-hotel Leeuwenhorst succesvol gebroed. 
Normaal gesproken gaat het vrouwtje in de winter zwerven 
en blijft het mannetje in de omgeving van de toren. Maar 
deze winter bleven beide vogels in de omgeving van het 
nest aanwezig en konden zij door de camera’s worden 
waargenomen.  
 
Eind januari werd door het mannetje al pogingen gedaan 
het vrouwtje de nestkast binnen te lokken. Door middel 
van onderdanig gedrag, roepen en het aanbieden van prooi 
trok hij de aandacht van het vrouwtje. Dit lukte op 29 
januari. 
In tegenstelling tot 2021 werd het nestkuiltje dit jaar niet 
uit het zicht van de binnencamera gemaakt, zodat het 
broedproces goed te volgen was. 

 
Het eerste ei werd op 10 maart gelegd. Met tussenposen 
van één of twee dagen werd het vierde ei op 18 maart 
gelegd. Na het leggen van het laatste ei begonnen de 
vogels met broeden. Dit duurt gemiddeld 32 dagen voordat 
de eieren uitkomen. Exact op 19 april kwam in de middag 
het 1e ei uit. Het 2e jong kroop diezelfde avond uit het ei. 
Het 3e jong kwam in de daaropvolgende nacht uit het ei. 
Met het 4e ei gebeurde echter niets. 
 
Vervolgens werden de jongen met kleine stukjes vlees 
door de moeder gevoerd. Het mannetje bracht de prooi 
aan, meestal zangvogels, totdat de jongen groter werden en 
het vrouwtje ook op jacht ging om grotere prooien te 
vangen. Het niet uitgekomen ei werd in de beginperiode 
door de jongen als “kussen” gebruikt, totdat ze groter 
werden en het ei aan de kant van de nestkast werd 
gedeponeerd. 

 
Op 14 mei werden de jongen geringd. Na het wegen en 
meten bleken het twee mannetjes en één vrouwtje te zijn. 
Het niet uitgekomen ei werd uit de kast verwijderd. Na 
controle bleek het een onbevrucht ei te zijn.  
 
Nu brak voor de kijker de mooiste periode aan waarin de 
vogels zelf de prooi mochten plukken en zij 
langzamerhand de kast gingen verlaten om hun eerste 
stapjes op het aanvliegrooster te zetten. Al fladderend en 
schreeuwend renden ze over het rooster om hun 
vliegspieren te versterken.  
Op 29 mei werd ik gebeld door de vogelopvang 
Leiderdorp, met de mededeling dat zij een jonge 
Slechtvalk hadden opgehaald bij Hotel Leeuwenhorst. Na 
het doorgeven van de lettercombinatie van de ring bleek 
het een jong mannetje van “ons” te zijn. Blijkbaar was hij 
te overmoedig en kon hij nog niet zo goed vliegen als hij 
dacht. Ook kan een windvlaag de oorzaak zijn geweest 
waardoor hij van de toren was gevallen. Het jong werd 
opgehaald en voorzichtig weer op het plateau van de toren 
gezet. Na een kwartiertje kon je op de binnencamera zien 
dat hij alweer lekker zat te smikkelen van een vers 
gevangen duif. Geen nadelige gevolgen dus. 
 
Rond 1 juni vlogen de jonge mannetjes als eerste een 
rondje rond de toren, enkele dagen later volgde het grotere 
en zwaardere vrouwtje. Dit was weer een mooie periode 
om een kijkje rond de toren te nemen. Rondvliegende 
jonge Slechtvalken die achter hun ouders aanvliegen 
bedelend om voedsel. Ook de schijnaanvallen tussen de 
jongen zijn prachtig om te zien. 
 
Inmiddels is het weer rustig rond het nest. Af en toe kan 
één van de vogels zittend op de GSM-zenders of het 
haantje worden waargenomen. 
 
Onze dank gaat weer uit naar het personeel van het NH-
hotel Leeuwenhorst voor de voortreffelijke ontvangst en 
samenwerking die zij ons gegeven hebben. 

Een van de eieren – foto: Rob Jansson 

Op de weegschaal voor het ringen – foto: Rob Jansson 
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Het Slechtvalken gezin in 
en rond de nestkast – 
foto’s: Patrick Groot 
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Wil Heemskerk (1946), Noordwijkerhout. 
 
Rond mijn 14e jaar begon ik met fotograferen. Ik richtte mij vooral op landschappen, bebouwing en portretten 
van mensen. Ik beoefende mijn hobby intensief. Nam later deel aan exposities en was jaren voorzitter van 
fotoclub X65 uit Noordwijk. Via via kwam ik voor mijn hobby in de duinen terecht. De eerste keer dat ik een 
Vos of een Ree fotografeerde, vond ik dat enorm leuk. 
Sindsdien hield ik mij ook bezig met natuurfotografie en merkte dat het toevoegen van geluiden een enorme 
meerwaarde had. Sterker nog: de geluidsopnamen riepen voor mijn gevoel de sfeer in de duinen nog beter op dan 
de beelden.  
Het vastleggen van de verschillende geluiden op zichzelf ervoer ik als heel waardevol. Toen ontstond de wens de 
opnames in de Amsterdamse Waterleidingduinen ook voor anderen beschikbaar te stellen. Drie Cd’s “Luisteren 
in het duin” waren het resultaat. Ook de opkomst van natuurgeluiden-Apps zoals “Birdsounds Europe” waar ik 
met mijn vogelgeluiden aan mee mocht doen, geven dit nog een grotere Europese verspreiding. De 436 
vogelnamen op deze App, worden in 24 talen vertaald.   
Lid van, Vereniging voor Natuur-en Vogelbescherming Noordwijk: www.strandloper.nl  
en C.N.R. Club voor Natuurgeluiden Registratie, www.natuurgeluid.nl  
www.BirdingApps.com   App Birdsounds Europe   

Als je vroeg op pad gaat, geeft dat heel veel voordeel.  
Toen ik voor zonsopkomst in de Zilk het duin betrad, was het nog pikkedonker, maar even daarna begon het 
spektakel van de opkomende zon met zijn dieprode luchten. 
Twee Damherten liepen op een hoge duinrug voorbij, hun silhouet stak mooi af tegen de rode ochtendlucht, een 
goed begin voor mijn ochtendwandeling. 
 

Boven: Zonsopkomst in de AWD.  Onder: Het Engelse bos, één van mijn favoriete plekken van de AW duinen. 
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Wasplaten zijn er, na wat speurwerk, op diverse vochtige locaties te vinden, zoals op het Haasveld en het Groot 
Zwarteveld. Als je er in de herfst intensief naar zoekt, zie je ze steeds meer (maar dat is logisch). Het zijn 
prachtige, kleine juweeltjes om te zien, best wel zeldzaam. 
Het vinden van de Papegaaizwammetjes en de Geurende wasplaat was een mooie verrassing. Wasplaten worden 
ook wel de Orchissen onder de paddenstoelen genoemd. Daar ben ik helemaal mee eens.    
In oktober is het Engelse bos in de A.W.Duinen één van mijn favoriete plekken om naar paddenstoelen te 
zoeken. Hier zijn leuke soorten als de Vliegenzwam, Rodekoolzwam, Porseleinzwam en ook de Biefstukzwam te 
vinden. De Biefstukzwam ontdekte ik hier voor het eerst, een leuke vondst, vond ik zelf.  
De vele regenbuien brengen het mooiste boven de grond in de herfst. 
 

 

1.Biefstukzwam   2. Amethistzwam   3. Zwartwordende wasplaat   4. Russula  5. Porseleinzwam   6. Gele Knolamaniet 
7. Gewoon vuurzwammetje  8.  Elfenwasplaat   9. Vliegenzwam 
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Jelle van Dijk 
 
In 2021 kreeg ik van Arie Spaans een mapje met 
overdrukken van artikelen, geschreven door Jan Verwey in 
de tijd dat hij directeur was van het Zoölogisch Station in 
Den Helder dat later op Texel uitgroeide tot het 
(Koninklijk) Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ). Bij dit mapje was een gestencild rapport gevoegd 
over de trek van Bruinvissen en Tuimelaars in het 
Marsdiep bij Den Helder. Deze spullen was Spaans 
tegengekomen bij het inventariseren van het archief van de 
in 2020 overleden bioloog Kees Swennen, in de periode 
1964-1994 werkzaam op het NIOZ.  Arie Spaans 
onderzocht het archief van Swennen namens de 
Werkgroep Ornithologisch Erfgoed. Deze werkgroep heeft 
zich ten doel gesteld waardevolle archieven uit het pré-
computer tijdperk –de periode vóór 1980 voor de jongere 
lezers - op te sporen, te inventariseren en onder te brengen 
bij een archiefinstelling. Zie voor meer bijzonderheden 
www.ornithologischerfgoed.nl en dan vooral onder de 
knop DROPBOX.WOE. 
Hoewel Kees Swennen en Jan Verwey maar één jaar 
samen op het NIOZ werkten - Verwey ging in 1965 met 
pensioen - waren in de nagelaten stukken van Swennen 
veel overdrukjes van door Jan Verwey geschreven 
artikelen te vinden. Tot enkele decennia terug kregen 
schrijvers van een artikel een stapeltje overdrukken door 
de uitgever toegestuurd om uit te delen aan vrienden en 
kennissen. Tegenwoordig ontvangt een schrijver meestal 
het tijdschrift met daarin het door hem geschreven artikel. 
 

In zijn jonge jaren was Jan Verwey een fanatieke 
vogelwaarnemer. Het ging hem daarbij aanvankelijk 
vooral om de broedvogels in Noordwijk en omgeving. Met 
hulp van vrienden wist hij veel nesten te vinden. Het 
bijzondere bij Jan Verwey was, dat hij dat allemaal 
nauwkeurig noteerde en die gegevens in artikelen 
samenvatte. Hoofdredacteur Jac. P. Thijsse van het blad 
De Levende Natuur plaatste al zijn bijdragen. Daarnaast 
toonde Jan in zijn jonge jaren veel belangstelling voor het 
gedrag van vogels zoals de Grauwe Klauwier. 
Ongetwijfeld geïnspireerd door de talrijke trekvogels die 
hij jaarlijks langs Villa Nova zag passeren, ondernam 
Verwey als eerste in ons land een poging de vogeltrek in 
getallen te vangen. Daartoe richtte hij in 1918 met zijn 
vriend Gerrit Brouwer het Trekstation Noordwijk aan Zee 
op. De waarnemers mochten hun tent opslaan in de tuin 
van Villa Nova en kregen dagelijks een warme maaltijd 
aangeboden. Volgens een ‘dienstrooster’ werd geteld 
vanaf het dak van Hotel Noordzee (nu Golden Tulip 
Noordwijk) en vanaf het hoge duin bij de watertoren. De 
resultaten werden gepubliceerd in een artikel van 92 
pagina’s in het blad Ardea. Zijn belangstelling voor 
vogeltrek hield hiermee niet op. Zo verbleef hij in 1920 
een maand op het lichtschip Doggersbank om de trek van 
zangvogels over zee te bestuderen. In 1928 schreef hij een 
artikel over het doodvliegen van trekvogels tegen 
vuurtorens, een verschijnsel dat hij ongetwijfeld had 

waargenomen in Noordwijk en op Goeree, waar hij korte 
tijd leraar biologie was geweest. 
Na een aantal jaren gewerkt te hebben bij het 
Laboratorium voor het Onderzoek der Zee in Batavia, 
keerde Verwey in 1931 terug om directeur te worden van 
het Zoölogisch Station in Den Helder. Eigen onderzoek 
naar vogeltrek was er hier niet meer bij, maar wel kon hij 
hier onderdak bieden aan het in 1931 mede door hem 
opgerichte Vogeltrekstation Texel. Het leidde tot 
vriendschap en samenwerking met Luuk Tinbergen, de 
latere schrijver van het geweldige boekje “Vogels 
onderweg”. 
Hoewel Jan Verwey zich na 1931 beroepshalve met het 
mariene milieu bezighield, bleef hij zijn leven lang 
belangstelling houden voor de vogeltrek. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de lezing die hij in 1959 gaf op een 
vergadering van de Koninklijke Maatschappij van 
Wetenschappen getiteld: “De rol van hemellichamen in de 
oriëntatie van trekvogels.” Hierin doet hij geen verslag van 
eigen onderzoek, maar geeft hij een overzicht van wat 
anderen op dit gebied hadden onderzocht. 
 

 Artikel Jan Verwey over vogeltrek 
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In de jaren dat Jan Verwey directeur was van het 
Zoölogisch Station en het NIOZ (1931-1965) maakte hij 
regelmatig aantekeningen over het verschijnen van 
Tuimelaars en Bruinvissen in het Marsdiep. Na zijn 
pensionering ging hij tot 1973 hiermee door. Meestal ging 
hij daarvoor naar de zeedijk ten westen van de huidige 
veerhaven. Na de verhuizing van het NIOZ naar Texel 
werden ook vanaf de veerboot waarnemingen opgetekend. 
Pas tien jaar na zijn pensionering heeft Verwey zijn 
aantekeningen geordend en samengevat in een intern 
verslag van het NIOZ (Rapport 1975-17a en 17b). 
In de samenvatting zegt Verwey dat de waarde van dit 
rapport vooral is gelegen in het relatief grote aantal 
waarnemingen van op zichzelf nogal onbelangrijke feiten. 
Maar dat grote aantal waarnemingen gespreid over een 
lange periode, alleen onderbroken door sluiting van het 
instituut in de jaren 1940-1945, laat ons nu wel zien hoe 
sterk beide zeezoogdieren in aantal zijn afgenomen. 
Verwey vergelijkt zijn tellingen met die van gestrande 
Bruinvissen en Tuimelaars. Zijn tellingen laten een ander 
patroon zien met vooral veel waarnemingen in de eerste 
helft van het jaar. We kunnen het ons nu bijna niet 
voorstellen dat je in de jaren dertig tijdens een fietstochtje 
over de zeedijk van Den Helder zo maar 10 Tuimelaars en 
enkele Bruinvissen te zien kreeg. In de Appendix van 150 
pagina’s worden alle waarnemingen opgesomd. Daarbij 
valt op dat van systematisch waarnemen eigenlijk geen 
sprake was. De ene keer stapt Verwey achtmaal in april op 
de fiets om vervolgens een maand later slechts tweemaal 
de zeedijk te bezoeken. Over de duur van zijn observaties 
worden geen mededelingen gedaan. Wel noteerde Verwey 
of de dieren sprongen maakten of ander opvallend gedrag 
vertoonden. 
Het vrijwel verdwijnen van Tuimelaars uit het Marsdiep 
brengt Verwey in verband met de aanleg van de 
Afsluitdijk. Hierdoor verdwenen de enorme aantallen 
Zuiderzee-haring uit de Waddenzee. Een dergelijk verband 
kon Verwey niet leggen met het aantal Bruinvissen. Maar 
rond 1960 daalden de aantallen Bruinvissen wel sterk. 
Vermoedelijk heeft hierbij de vergiftiging van het 
kustwater in die tijd een belangrijke rol gespeeld. Ook de 
Grote Stern, een echte kustvogel, kreeg het in de jaren 
zestig en zeventig zwaar te verduren. 

Nu de kwaliteit van het zeewater veel beter is dan zestig 
jaar geleden, zijn vanaf de kust weer regelmatig 
Bruinvissen te zien. De Tuimelaar is helaas niet 
teruggekeerd. 
 

In de periode tot 1940 besteedde Verwey veel aandacht 
aan de trek van kwallen en pijlinktvissen. Naast veel 
waarnemingen in het directe kustmilieu, werden op de 
visafslag ook duizenden Pijlinktvissen voor nader 

onderzoek gekocht. Voor Verwey betekende 
‘onderzoek’ doorgaans langdurig onderzoek, 
volgehouden gedurende een flinke reeks van 
jaren. Later merkte hij eens op dat zulk onderzoek 
gekenmerkt wordt door grote eentonigheid van 
methodiek en dat het van de onderzoeker een 
mentaliteit vraagt die zich erbij neerlegt dat het 
jaren kan duren voordat resultaten zichtbaar 
worden. Ongeduld is hier volkomen onbruikbaar 
is zijn conclusie. Het is alsof we hier Rob Bijlsma 
horen spreken die onlangs in zijn nieuwste boek 
(De geur van het bos, 2022) nog eens benadrukt 
hoe waardevol lange tijdreeksen van onderzoek 
zijn. 
In 1940 werd het gebouw van het Zoölogisch 
Station door de Duitsers gevorderd en kregen 
Verwey en Tinbergen een kamer in het 

Artikel Jan Verwey over kwallen 

Bruinvis - foto: Olvin van Keeken/Wageningen Marine Research 
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Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie aan de Raamsteeg 
in Leiden. Hun bureauwerk in Leiden mondde uit in twee 
stevige artikelen. In 1942 verscheen in een Frans tijdschrift 
een in het Duits geschreven artikel van 105 pagina’s 
getiteld: Die Periodizität im Auftreten und die aktiven und 
passiven Bewegungen der Quallen. Het artikel over de 
Pijlinktvis telde 64 pagina’s en verscheen in 1945. In dit 
artikel getiteld “Zur Biologie von Loligo vulgaris” kreeg 
de voortplanting veel aandacht. Dat deze stukken in het 
Duits verschenen heeft niets met de Duitse bezetting te 
maken. Ook in zijn jonge jaren publiceerde Verwey 
regelmatig in Duitse tijdschriften, bijvoorbeeld over de 
“Paarungsbiologie des Fischreihers” (1930). Zou het 
kunnen zijn dat hij vaak in het Duits publiceerde vanwege 
de Duitse voorkeur voor ‘gründliche’ artikelen waarbij het 
aantal pagina’s van minder belang was?  
Naast verplaatsingen van zee-organismen in horizontale 
zin onderzocht Verwey ook vertikale bewegingen in het 
zeemilieu. Daarbij kregen vooral garnalen veel aandacht. 
Getij, zonlicht en watertemperatuur bepalen bij zeedieren 

als garnalen of ze dichtbij de bodem of meer bij de 
oppervlakte verblijven. 
Een mooie samenvatting van de trekbewegingen van 
vissen, inktvissen, garnalen en andere zeedieren in de 
Noordzee gaf Jan Verwey in een lezing op 22 november 
1936 voor leden van de Nederlandse Bond van 
Aquariumverenigingen in Den Haag. In die lezing 
beschreef Verwey de enorme rijkdom aan dierlijk leven en 
de jaarlijkse cyclus van verdwijnen en verschijnen in de 
zuidelijke Noordzee. Aan het einde van zijn voordracht 
wees hij op de periodiciteit in het leven van vogels en dan 
met name de trekvogels. Net als bij de verschillende 
soorten kwallen en vissen keren ook de trekvogels elk jaar 
in een vaste volgorde terug in ons land. We beginnen met 
de Tjiftjaf, daarna volgen Fitis en Nachtegaal en we 
eindigen met Kleine Karekiet en Bosrietzanger. 
 

Opvallend dat Verwey bereid was naar de vergadering van 
de aquariumverenigingen te komen, wetende dat hij het 
daar niet te wetenschappelijk moest maken. Het doet me 
denken aan zijn lezing in Hotel Hollander waar hij als 
jonge student de Noordwijkse dorpsjeugd er van 
overtuigde dat ze best nesten mochten zoeken, maar dat 
eieren verzamelen uit den boze is. Het tekent Jan Verwey 
als een bevlogen bioloog die naast het schrijven van 
uitgebreide wetenschappelijke verhandelingen ook de 
moeite nam zijn kennis te delen met ‘amateurs’ op het 
gebied van vogels en vissen. In dat kader past ook het 
schrijven van een voorwoord in ons eerste vogelboekje 
(1973) en het openen van de natuurtentoonstelling in de 
Kapel in de Hoofdstraat een jaar later. 
Een mooie, korte biografie van Jan Verwey waarin alle 
facetten van zijn activiteiten aan bod komen, is te vinden 
in het geweldige boek van K.H. Voous “In de ban van 
vogels” (1995). 
Stukjes die ik eerder schreef over Jan Verwey zijn te 
vinden op de website van www.ornithologischerfgoed.nl 
bij DROPBOX.WOE en dan nummer 117.

  

 Pijlinktvis; gevangen tijdens de Internationale Beam Trawl Survey in 2008 op de internationale Noordzee. 
Fotodatabase: www.wur.eu/marinephotos foto: Oscar Bos 

 Gewone garnaal bij Den Osse Haven in de Grevelingen. 
Fotodatabase: www.wur.eu/marinephotos foto: Oscar Bos 
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Kees Verweij 
 
Bij onze tocht door Zweden, in het afgelopen voorjaar, brachten wij weer eens een bezoek aan een klein, maar bijzonder 
natuurreservaat. In dit reservaat, Knuthöjdmossen genaamd, vlak bij het plaatsje Hallefors, broeden enkele paren 
Roodkeelduikers. Roodkeelduikers zijn sowieso al bijzondere vogels, maar het bijzondere van deze plek is, dat ze hier heel 
goed te bekijken zijn. Het gebied van de Knuthöjdmossen is eigenlijk een groot moeras met een groot aantal kleine en 
grotere meren. Ze broeden langs de waterkant tussen de dichte begroeiing. Door dit moeras is een parcours aangelegd in de 
vorm van planken, die in de lengterichting op dwarsbalken in het water rusten. Op deze manier kun je toch met droge 
voeten door het moeras lopen. Op verschillende plaatsen langs dit parcours zijn kijkpunten aangelegd, vanwaar je een mooi 
uitzicht hebt op de verschillende meertjes. Allereerst vallen de Brilduikers op, die al vergezeld gaan van hele groepen kleine 
kuikens. Verder laten Bosruiters en Oeverlopers duidelijk van zich horen. Soms klinkt er een Wulp tegen de achtergrond 
van verschillende Koekoeken, die hun eigen naam zeer regelmatig laten horen. Een stukje in het terrein komen we een 
kijkscherm tegen, waar een vriendelijke dame aan het fotograferen is. Het grappige was, dat zij slechts geïnteresseerd was in 
een groep Canadese ganzen, die op korte afstand met elkaar aan het bakkeleien waren. Zo’n 10 à 15 meter daarachter zwom 
de eerste Roodkeelduiker rond en na een poosje kwam ook de tweede Roodkeelduiker tevoorschijn. Even later klom deze 
laatste Roodkeelduiker op de kant en het bleek, dat daar het nest was. Weer wat later zwommen ze samen heen er weer. 
Roodkeelduikers zijn soms ook in Nederland te zien, maar dan zien ze er heel anders uit. Dan zijn ze hoofdzakelijk grijs en 
lichtgrijs. De meesten zijn dan in de winter te zien, wanneer ze langs de kust naar het zuiden vliegen. Een enkele keer kun je 
ze ook waarnemen tussen de havenhoofden bij IJmuiden of Scheveningen. Qua grootte zijn ze ongeveer twee keer zo groot 
als een Fuut. Maar in de broedtijd zoals hier zijn ze prachtig gekleurd en valt vooral hun dieprode keel op, waaraan ze hun 
naam te danken hebben. Wat verder opvalt is hun heldere zang, een luide hoge roep, die al op verre afstand te horen is. 
Ditmaal hebben we geen baltsritueel kunnen waarnemen in tegenstelling tot de vorige keer toen we daar iets vroeger waren. 
Ze verheffen zich dan uit het water en staan dan als het ware dicht tegenover elkaar. Daarbij laten ze dan ook hun heldere 
roep horen. Bij het rondlopen door het reservaat konden we nog enkele andere paartjes waarnemen. De Knuthöjdmossen is 
niet het enige gebied, waar de Roodkeelduikers te zien zijn. Een stuk noordelijker, vlak bij het plaatsje Hedeviken, liggen 
enkele grote meren en bij een ervan stonden we op een camping bijna aan de rand van zo’n meer. Kijkend vanuit onze 
caravan zagen we ’s avonds enkele Roodkeelduikers rondzwemmen, waarbij ze ook hier weer geregeld hun luide roep lieten 
horen. Overdag foerageerden ze kennelijk op andere wateren, want dan waren ze niet voor onze caravan te zien. Maar zo 
rond zes uur ’s avonds hoorden we een luid snaterend geluid, ongeveer vergelijkbaar met het geluid van een Wilde Eend, 
maar dan nog veel luider. Dan kwamen ze in een groep aanvliegen en streken voor ons op het water neer. Kennelijk kiezen 
ze voor foerage en overnachting verschillende gebieden uit. Verder kregen we tijdens een avondwandeling onder een brug 
een groepje Roodkeelduikers te zien, die zich kennelijk voor elkaar moesten bewijzen. Beurtelings richtten ze zich op en 
lieten tegenover elkaar hun luide kreten horen. Misschien was hier sprake van enige concurrentie. Het was zeker een 
spectaculair gezicht, dat we op redelijk korte afstand konden bekijken. Roodkeelduikers zitten over het algemeen op wat 
kleinere meren, dit in tegenstelling tot Parelduikers, die wat grotere wateren prefereren. Parelduikers lijken veel op 
Roodkeelduikers, maar verschillen nogal wat in kleur. Het meest opvallend is hun geblokte tekening op de rug. Zowel de 
Roodkeelduikers als de Parelduikers zijn fascinerende vogels, die ons steeds weer versteld doen staan. Maar om ze te zien 
moet je wel enige moeite doen, want meestal zijn ze   moeilijk te ontdekken.   

Roodkeelduikers - Foto: Dineke Kistemaker 
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Hein Verkade 
 

Als het maar een beetje aangenaam weer is, kun je vanaf 
begin februari de Zanglijster uitbundig horen zingen. Het 
is een feestelijke aankondiging van het komende voorjaar. 
En als dat dan ook nog eens dicht bij huis is, dan ben je 
bevoorrecht. 
Half februari 2022 is het zover. Zijn heldere zang klinkt 
vanuit de hoge oude Esdoorns in de tuin achter de St. 
Jeroenskerk in Noordwijk-Binnen. Er zit nog geen blad 
aan de bomen, waardoor je de vogel moeiteloos kunt 
vinden. Zanglijsters zingen haast nooit vanaf de top, maar 
meestal ongeveer halverwege. De dag erop komt er 
zanglijster-gezang vanuit de bomen in de tuin van ‘de 
Lindenhof’. Nooit klinkt er gezang vanuit beide tuinen 
tegelijk. We kunnen dus gevoeglijk aannemen dat het 
steeds dezelfde vogel is. De eerste dagen van april is het 
feest voorbij.  
Volgens de richtlijnen van het BMP-A-onderzoek van 
Sovon betreft het dan hoogstwaarschijnlijk een doortrekker 
die in noordelijker streken zal gaan broeden. Het BMP-A 
is een gestandaardiseerde inventarisatie-methode voor 
bijna alle broedvogels in Nederland. Om tot een zo zuiver 
mogelijke aantalsschatting te komen, moet er zoveel 
mogelijk ‘ruis’ uit de tellingen worden gehaald.   
Uitbundig zingende Zanglijsters in het vroege voorjaar is 
zo’n ‘ruis’. Noordelijk broedende lijsters starten al met 
zingen in hun overwinteringsgebied. Wanneer je dus alle 
zingende Zanglijsters in maart mee zou tellen, dan kom je 
tot een te rooskleurig beeld. Daarom is er standaard 
ingevoerd dat je alleen Zanglijsters die na 20 april nog 
zingen tot de eigen broedvogels mag rekenen. 
Klip en klaar denk je dan, die zanger in de tuinen van 
Noordwijk-Binnen is zo’n typisch geval van een 
doortrekker……maar is dat ook zo………. 
 

Op 15 mei zijn wij op bezoek bij de familie Mostard aan 
de van Limburg Stirumstraat. Zij hebben een besloten 
binnentuin op het zuiden met tegen de achtermuur een 
Klimop. Enthousiast vertellen zij dat er een paartje 
Zanglijsters heeft gebroed in die klimop. Het klinkt 
wonderlijk, dus vraag je een beetje door. Er is maar 
één conclusie mogelijk, hier hebben Zanglijsters 
gezeten! En dat terwijl er in de directe omgeving 
nauwelijks groen te vinden is.  
Opgetogen, maar ook een beetje vertwijfeld gaan wij 
huiswaarts richting de Douzastraat. ’s Winters zit er 
regelmatig een Zanglijster in onze tuin, maar die leek 
begin april vertrokken. Maar wat schetst onze 
verbazing, als er de volgende dag een Zanglijster 
water drinkt uit onze vijver! De dagen erna zien wij 
hem soms heimelijk door de tuin sluipen. Eind mei 
wordt het echt spannend. De lijster verdwijnt met 
nestmateriaal in onze eigen klimop! De situatie is net 
als bij de familie Mostard, tuin op het zuiden met een 
klimop tegen de achtermuur. Er wordt ook modder uit 
de vijver gesleept ter versteviging van het nest.  

Toch is er iets merkwaardigs….. we horen de Zanglijster 
nauwelijks en hij laat zich eigenlijk weinig zien. Dit in 
tegenstelling tot zijn grote neef de Merel. Die broedt ook 
in de Klimop, maar die zingt volop, laat zich veel zien en 
de uitgevlogen jongen bedelen de hele dag luidruchtig. We 
kunnen de nestplaats van de lijster vanuit onze woonkamer 
zien. Het aanvliegpatroon is steeds hetzelfde. Eerst landt 
de vogel in het krenteboompje voor de klimop, blijft een 
poosje roerloos zitten en verdwijnt vervolgens in de 
klimop. Het verloopt allemaal geruisloos. Helaas kunnen 
we dus niet genieten van zijn welluidende zang. In totaal 
hebben we de vogel vanaf half mei drie keer hooguit een 
minuut horen zingen. Het heeft ook een behoorlijke tijd 
geduurd, voordat we eindelijk twee vogels tegelijk zagen. 
En het wordt nog stiller, we zien nog maar af en toe een 
Zanglijster door de tuin rennen. Zou er dan daadwerkelijk 
gebroed worden? We durven nog niet te gaan kijken bij het 
nest, bang iets te verstoren.    
Een poosje later komt de verlossende aanwijzing, een 
Zanglijster met voer in zijn bek verdwijnt in het groen. Er 
zijn nu jonge vogels. Na een paar dagen kan ik mijn 
nieuwsgierigheid niet meer bedwingen en klim op de 
keukentrap. Pas als ik mijn hand in de klimop steek, stuift 
een zeer geïrriteerde moeder van het nest. Even gauw 
voelen, en ja hoor diverse mini-lijstertjes. Gelukkig keert 
er al snel een oudervogel met voer terug, het is allemaal 
goed gegaan.  Steeds landt de vogel eerst met voer in het 
krentenboompje en wacht tot de andere ouder het nest 
verlaat. Na het vergaren van de nodige insecten en wormen 
gaat de lijster regelmatig eerst op het puntje van de schuur 
van de buren zitten. Bijna roerloos wacht de vogel daar 
een tijdje. Het enig leven wat je af en toe ziet, is het 
lichtjes ‘wapperen’ met de vleugels.  Dit opvallende 
gedrag wordt niet beschreven in de dikke vogelbijbel van 
Cramp. Maar de schrijver bekent dat er eigenlijk niet 
zoveel onderzoek aan Zanglijsters gedaan wordt. Ja, ook 
vogelonderzoekers hebben zo hun voorkeuren. Als Merel, 
Spreeuw of Koolmees maak je een grotere kans om onder 
het vergrootglas te komen. 

Nest met vier jonge Zanglijsters. Douzastraat Noordwijk 2 juli 2022. 
 Foto: Hein Verkade 
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De lijsters komen nu vaker in beeld. Slakken worden 
venijnig van hun huisje ontdaan. De ontheemde 
glibbermassa wordt eerst nog even flink door het zand 
gezwiept, voordat het in de hongerige keeltjes verdwijnt. 
Af en toe is er een conflict met de grote neef, wat in het 
voordeel van de laatste wordt beslecht. De jongen kunnen 
langzamerhand alleen in het nest achterblijven, beide 
ouders sluipen door de tuin, de prooien worden groter.  
In de ochtend van 5 juli vliegt er ineens een Zanglijster 
met slak richting onze huiskamer. Er zit een pas 
uitgevlogen jong in de plantenbak. Af en toe hoor je nu 
ook een jong roepen vanuit een andere hoek van de tuin. 
Wat een verschil met jonge Merels. Die laten pontificaal 
luid bedelend midden op het gras aan hun ouders weten dat 
ze honger hebben. Een makkie voor de katten uit de buurt.  
 

In het voorjaar van 2022 zijn op vier plaatsen op korte 
afstand territoriale activiteiten van Zanglijsters 
waargenomen in het centrum van Noordwijk-Binnen. De 
vraag is in hoeverre dit activiteiten van één en hetzelfde 
paartje betreft. De zingende vogel(s) in de tuinen van de 
RK St. Jeroenskerk en de Lindenhof zongen zeer frequent 
van half februari tot begin april. De volgende zangpost lag 
bij de St. Jorisdoelen/ Klein Offem aan de oostzijde van 
het dorp. Geen enkele keer werden twee zingende vogels 
gelijktijdig in beide tuinen gehoord. Het is dus vrijwel 
zeker één zangterritorium geweest.  De zangposten liggen 
ca. 150 meter bij elkaar vandaan. 
Het eerst broedgeval in de van Limburg Stirumstraat vond 
plaats in de periode april tot half mei in een klimop aan de 
noordzijde van een tuinmuur. Het tweede nest in de 
Douzastraat betrof de periode eind mei tot begin juli, 
wederom in een klimop aan de noordzijde van een 
tuinmuur. De nestplaatsen liggen 80 meter van elkaar 
verwijderd. Gezien de timing, het nestsucces, de 
nestplaatskeuze en de korte afstand is hier ook vrijwel 
zeker sprake van hetzelfde broedpaar.  

Tenslotte vraag je je dan af wat de relatie is tussen de 
zingende vogels en de broedplaatsen. De onderlinge 
afstanden tussen de posten en de broedplaatsen liggen 
steeds tussen de 80 en 160 meter. Het gebied hiertussen 
bestaat vrijwel geheel uit bebouwing, straten en pleinen. In 
een cirkel van enkele honderden meters hieromheen zijn 
geen territorium indicerende activiteiten van andere 
Zanglijsters waargenomen. Het is bekend dat de 
zangactiviteit van mannetjes bij aanvang van het broeden 
afneemt bij veel soorten. Wanneer we aannemen dat alles 
betrekking heeft op één en hetzelfde paar, dan is die 
afname zeer extreem geweest. Dit kan te maken hebben 
met de afwezigheid van concurrentie. Er zaten tenslotte 
geen Zanglijsters in de directe omgeving. Dan is de 
behoefte om je territorium te blijven bevestigen kleiner. 
Maar theoretisch kan volgens de richtlijnen van Sovon de 
zingende vogel een wintergast of doortrekker zijn geweest. 
Dit suggereert dat het broedende mannetje bijna helemaal 
niet gezongen zou hebben. Dat lijkt onwaarschijnlijk, maar 
niet onmogelijk. Wanneer dat laatste is gebeurd, dan 
betekent dit dat dat solitaire broedgevallen een kleinere 
kans hebben om als geldig territorium op de inventarisatie 
lijst terecht te komen. Als je niet in onze tuin bent geweest, 
zouden ook de overige territorium indicerende 
waarnemingen niet boven tafel zijn gekomen van deze 
heimelijke vogels.  Geen geldig territorium volgens de 
BMP-A methode………ze blijven dus onder de radar.  
Maar niet getreurd. Er is nog een telproject bij Sovon, het 
Meetnet Urbane Soorten (MUS). Zou onze Zanglijster een 
kans hebben met deze methode opgepikt te worden? 
MUS-tellingen zijn laagdrempeliger dan de uitgebreide 
BMP-methode. Er zijn slechts drie tellingen, waarvan de 
eerste tussen 1 en 30 april plaatsvindt. Je mag tijdens die 
ene telling maximaal 5 minuten op een plek staan om alle 
vogels die je ziet of hoort te noteren. En daar wringt al 
direct de schoen. Onze Zanglijsters leiden vanaf begin 
april een verborgen leven. De kans dat zij de MUS-lijst 
halen is dus ook nihil. Het lukt onze stiekeme lijsters 
waarschijnlijk weer om onder de radar te blijven.  

Het lijkt erop dat algemene 
broedvogels op plekken met een 
lage dichtheid, waarvan een ander 
deel van de populatie wintergast is, 
structureel onderschat worden bij 
de gangbare 
inventarisatiemethodes. Een andere 
soort waar je in dit kader aan moet 
denken is de Roodborst in de 
bebouwde kom. Er is geen pasklaar 
antwoord te geven hoe je dit 
probleem moet ondervangen. Maar 
het zou goed zijn bij het schrijven 
van een inventarisatieverslag 
melding te maken van het risico 
van onderschatting in gebieden met 
lage dichtheden. 
Dit alles laat onverlet dat wij, net 
als de familie Mostard, enorm 
hebben genoten van ‘onze’ 
Zanglijsters. We zijn benieuwd of 
zij volgend jaar op herhaling 
komen.  Pas uitgevlogen jonge Zanglijster. Douzastraat Noordwijk 5 juli 2022 – foto: Hein Verkade 



 

  De Strandloper 54e jaargang nummer 3, september 2022  26

 
George Hageman 
 
In de vorige Strandloper heb ik verslag gedaan van het 
begin van het tweede broedjaar van de Torenvalken bij ons 
huis op het Westeinde. Via de camera in de kast kunnen 
we het nest van dag tot dag volgen. Het vrouwtje zit sinds 
22 april op vier of vijf eieren. Wanneer zou het eerste ei 
uitkomen? Het vrouwtje houdt de eieren warm en bewaakt 
het nest. Op 26 mei (34 dagen na het leggen van het eerste 
ei) zien we het eerste donzige jong, gevolgd door nog drie 
jongen. Een paar dagen later zien we op de camera dat er 
zelfs een vijfde jong is. 
Er breekt een drukke tijd aan voor de oudervogels. Het 
vrouwtje houdt de jongen warm, onder de vleugels, en 
verdeelt kleine stukjes prooi tussen de jongen. Het 
mannetje is vrijwel steeds op jacht en zorgt voor de 
aanvoer van prooi, vooral muizen, maar ook hagedissen, 
kikkers en af en toe een jonge weidevogel (Kievit of 
Scholekster).  
De jongen groeien als kool, hoewel het vijfde jong wat 
achterblijft en steeds achteraan staat bij het verdelen van 
prooi. Na een week laat het vrouwtje de jongen af en toe 
alleen om mee te jagen en voor prooi te zorgen. Na tien 
dagen ligt het “nakomertje” dood in de kast. De volgende 
dag zien we dat het als voedsel dient voor de andere 
jongen. Sommige dingen zou je liever niet zien….. 
De andere vier jongen verliezen al wat dons en oefenen 
hun vliegspieren. Ze proberen de aangebrachte prooi zelf 
naar binnen te werken, met huid en haar. Er lijkt weinig 
rivaliteit te bestaan tussen de jongen, misschien omdat er 
voldoende prooi is. 
Op 14 juni (19 dagen oud) komt Maarten Verrips om de 
vier jonge Torenvalken te ringen, net als vorig jaar. Het 
mechaniek om de kast te laten zakken, via een katrol, 
werkt gelukkig goed. De vier jongen worden geringd, 

gewogen en gemeten. Het zijn vier mannetjes, die variëren 
in gewicht van 178 tot 248 gram. Ze gaan weer terug in de 
kast en het is tijd voor chocolade geboorteflikken bij de 
koffie. 
Hoe lang zou het duren voor ze zelf de kast uitvliegen? 
Vorig jaar, toen we geen camera hadden, waren ze opeens 
weg. We zijn heel benieuwd. Hoelang blijven ze nog in de 
kast slapen? Blijven ze voorlopig rond het huis hangen? Of 
trekken ze snel weg? 
Uit 11 terugmeldingen van geringde Torenvalken uit de 
Bollenstreek blijkt dat het merendeel in de omgeving blijft. 
Uitzonderingen zijn een melding uit België en een op 
Vlieland. 
Twee weken na het ringen, op 28 juni (33 dagen oud), 
vliegt het eerste jong uit, de andere vogels “verbaasd” 
achterlatend. Vijf minuten later volgt nummer twee. Nog 
onwennig vliegend gaan de jongen op de schoorsteen van 
ons huis zitten. Met moeite landen ze op de kast en daarna 
met kunst en vliegwerk weer in de kast. De oudervogels 
brengen nog steeds prooi naar de kast. 
Respectievelijk drie en vier dagen later vliegen ook de 
andere twee jongen uit. ’s Nachts komen de jongen terug 
om te slapen in de kast, aanvankelijk nog met de 
moedervogel. 
Op 14 juli, twee weken na het uitvliegen, blijft de kast 
voor het eerst ’s nachts leeg. Op 16 juli brengt het 
vrouwtje tevergeefs een hagedis naar de kast, want er is 
geen jong meer te bekennen. 
De drie volgende weken zien we nog geregeld een van de 
juvenielen in de kast. Vanaf 5 augustus blijft de kast leeg. 
Onwennig na zoveel maanden van meeleven met het paar 
Torenvalken. 
Het voelt voor ons een beetje als het lege nest syndroom. 
We kijken uit naar het volgende jaar. 

 
 

Het voeren van de jonge Torenvalken – foto: George Hageman Ringen – foto: GH 
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Het aanleveren van een prooi! Foto: George Hageman 

Twee juvenielen – foto: George Hageman 
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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. 
 

 
Op 10 juli kreeg Hein Verkade 
bericht van de heer L. van 
Limburg Stirum over een grote 
witte vogel die zich ophield in het 
landgoed Offem. Het bleek te gaan 
om een Jan Van Gent. Dat is wel 
de laatste soort die je midden in 
het bos verwacht! De vogel bleek 
dan ook niet in orde en 
ongetwijfeld slachtoffer van 
vogelgriep. De noodlanding van 
deze Jan Van Gent bleek niet op 
zichzelf te staan. Begin april 
waren er de eerste berichten van 
strandingen op Texel. Op 10 april 
vond Annelies Marijnis ook een 
dode gent op het strand van de 
Coepelduynen. Daarna volgde er 
op 25 mei nog één. Net na het 
kwartaal, begin juli startte een 
grotere golf met meerdere dode en 
zieke genten op het strand. 
Opvallend was dat het allemaal 
volwassen vogels waren.  
 
De vogelgriep teistert alweer jaren 
zowel de pluimveesector als wilde 
vogels. Van origine zijn wilde vogels drager van ‘laag-pathogene’ vogelgriep. Ze worden er wel ziek van, maar gaan er niet 
aan dood. In de intensieve pluimveehouderij is die milde griep zo’n 25 jaar geleden gemuteerd naar een veel dodelijker 
‘hoog-pathogene’ variant. In Azië is deze vervolgens een aantal jaren geleden overgestapt op wilde populaties. Via de 
broedgebieden van het arctisch gebied brachten eenden en ganzen deze mee naar West-Europa. Sindsdien kennen we 
regelmatige uitbraken in het winterseizoen. Deze treffen vooral watervogels, maar daarnaast ook roofvogels, die besmet 
raken door het eten van zieke prooien. Dit jaar is de vogelgriep-epidemie een nieuwe fase in gegaan. Niet alleen was er in de 
winter 2021/2022 de grootste uitbraak ooit; ook was dit het tweede jaar op rij dat de vogelgriep toesloeg. Meest 
zorgwekkend was, dat de vogelgriep niet meer seizoensmatig toeslaat, maar dat het virus zich permanent in West-Europa 
heeft gevestigd. Het maakt nu dus ook in het broedseizoen slachtoffers. Zo raast de vogelgriep sinds afgelopen winter door 
de ene na de andere vogelpopulatie. In december werden we opgeschrikt door sterfte van honderden Kanoeten op de 
Wadden. Daarna waren met name Brandganzen aan de beurt. In veel watervogelgebieden, waaronder de 
Oostvaarderplassen, kon je her en der de dode ganzen zien liggen. Begin juni bleek het virus toe te slaan in de grote 
zeevogelkolonies rond de Noordzee. Van Texel, Petten en de Delta kwamen berichten van een ongekende sterfte van 
duizenden Grote Sterns in de broedkolonies. Op 12 juni zat er ook op het strand van de Uitwatering een Grote Stern (AM), 
draaiend met de kop, een vogelgriep-symptoom. Rond dezelfde tijd werden op de Shetlands Jan Van Genten en honderden 
Grote Jagers slachtoffer. Midden juni werd het horrorscenario compleet en werd Bass Rock, de grootste Jan-van-Genten-
kolonie ter wereld getroffen. Waar de rots normaal wit van de vogels is, was op foto’s te zien hoe het wit steeds meer 
uitdunde. Zowel Jan Van Genten als Grote Sterns zitten in hun broedkolonies dicht opeen, snavel-aan-snavel, wat hen erg 
kwetsbaar maakt. Maar ook andere soorten zijn niet veilig. Er is een breed spectrum aan slachtoffers, zoals Slechtvalk, 
Buizerd, Drieteenstrandloper, Rosse Grutto, Knobbelzwaan en diverse soorten meeuwen. Gelukkig zijn er ook populaties 
die de dans vooralsnog zijn ontsprongen of waar het virus zich minder makkelijk verspreidt. Zo was er in de grote 
dakkolonie van Visdieven op Flora-Holland in Rijnsburg geen enkel teken van problemen. Op het strand en bollenland 
onder water verschenen later grote aantallen onvolwassen Visdieven. Al met al lijkt het einde van de massale sterftes door 
vogelgriep nog niet in zicht. 
 

Jan Van Gent Landgoed Offem – L. van Limburg Stirum 



 

  De Strandloper 54e jaargang nummer 3, september 2022  29

De Slechtvalk op de toren van Leeuwenhorst 
bracht drie jongen groot (JH ea). Een paartje 
Casarca’s zwierf de hele maand april rond 
over ons waarnemingsgebied, onder andere op 
’s Gravendijck en Oud Leeuwenhorst. Op 27 
april waren deze aan het baltsen in de 
zuidelijke AWD (MK). Daar vlogen ze t/m 26 
mei rond, samen met af en toe 1 tot 2 anderen. 
Aanwijzingen voor een broedgeval bleven uit. 
De Casarca broedde één keer in ons 
waarnemingsgebied, in 1969 in de 
Noordduinen. Dit was toen ook het eerste 
broedgeval in Nederland. In De Klei verbleef 
in april en op 18 juni een vrouw Tafeleend en 
kwam daar waarschijnlijk weer tot broeden 
(WBo). In de Hooogeveense Polder, Oud 
Leeuwenhorst en de Elsgeesterpolder werden 
in het broedseizoen Zomertalingen gezien. In 
Oud Leeuwenhorst ging het op 13 mei om een 
baltsvlucht van 2 mannen en een vrouw (RJ), 
wat het waarschijnlijk maakt dat er minimaal 

één broedgeval is geweest. Baltsende Houtsnippen waren aanwezig in de Noordduinen (3) en in het Langeveld (EM ea). 
Op het Weitje van de Blauwe Paal in de AWD baltsten op 2 april 4 Dodaarzen. Van 16 april t/m 18 mei verbleef er ook een 
paartje Geoorde Futen (MK JS ea). Aanwijzingen voor een broedgeval bleven uit, maar het lijkt niet uitgesloten, dat deze 
soort in volgende jaren in ons waarnemingsgebied tot broeden gaat komen. Ook in De Klei broedde waarschijnlijk een 
Dodaars, want op 24 april was een baltsende vogel aanwezig (MLa). Op de nestpaal in de Bronsgeest broedde weer een 
paar Ooievaars en dit paar bracht 3 jongen groot (LG ea). Begin april vestigde zich ook een tweede paar in de 
Elsgeesterpolder. Ook op deze nestpaal kwamen succesvol jongen groot (MG ea). Eén van de vogels bleek in Engeland te 
zijn geringd (AM). De IJsvogel is nog steeds aan het herstellen van de klap van de late kou inval van 2021. Er was maar één 
waarneming in het broedseizoen, op 19 april langs de Leidse Vaart (TH). Na de Veldleeuwerik heeft dit jaar ook de Patrijs 
zich weer in het Vinkeveld gevestigd (PD ea) en werd er af en toe een paartje waargenomen. Paren met jongen (3 paar met 6 
tot 13 pullen) liepen in de laatste week van juni in de Hoogeveense Polder en de Elsgeesterpolder (AM, MV) Voor de 
Engelse Kwikstaarten was het een matig jaar. Het totaal aantal paar was redelijk op niveau (5 zuiver en 2 met een hybride 
vogel), maar er waren maar twee locaties bezet: Polder Hoogeweg en het Vinkeveld. Kleine kolonies Oeverzwaluwen 
waren aanwezig in de Hoogeveense Polder (16), in Luchter Zeeduinen (10) en de Coepelduynen (enkele). Het paar Raven 
dat in de AWD rondhangt, vertoont nog geen duidelijk broedgedrag. Hervestiging van de Grauwe Klauwier als broedvogel 
lijkt een kwestie van tijd. Op 12 juni zat er op twee locaties in de AWD een man Tapuit, waaronder een gekleurringde 
vogel (EM CB). Mogelijk waren dit late doortrekkers naar de broedgebieden in Noord-Holland. Op 1 juni was een zingende 
man aanwezig in de Coepelduynen (GT). In het Achterhaasveld in de AWD had een Goudhaan een territorium (MK), de 
enige aanwijzing voor een 
broedgeval in ons 
waarnemingsgebied. De 
Appelvink blijft het goed doen, 
met meerdere paren op Offem 
(HV). In de binnenduinrand bij 
Willem van den Bergh zat op 26 
juni een tikkende Appelvink en 
waarschijnlijk zat ook hier een 
territorium (CZ). Grauwe 
Vliegenvangers hadden op 
minimaal 7 locaties in de AWD en 
het Langeveld een territorium en 
broedden ook op Offem. De 
Rietzanger zet de voorzichtige 
uitbreiding voort. Net als in 2021 
zat er één bij het plasje in De Klei. 
De Spotvogel blijft een schaarse 
broedvogel in ons 
waarnemingsgebied, met één 
territorium in Oud 
Leeuwenhorst. 

Casarca -  27 april 2022 
 Amsterdamse Waterleidingduinen - Oost © Marc Kolkman 

Geoorde Fuut – 16 april 2022 Amsterdamse Waterleidingduinen - Weitje van de Blauwe Paal  
© Marc Kolkman 
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De koude periode van eind maart en de eerste 10 
dagen van april had zijn weerslag op de aankomst 
van zomervogels. Zagen we in maart nog een aantal 
recordvroege aankomsten van onder andere 
Gekraagde Roodstaart, Oeverzwaluw en 
Blauwborst, vanaf 25 maart leek de deur tijdelijk 
op slot te gaan. Boerenzwaluw, Gele Kwikstaart en 
Boompieper arriveren normaal gesproken vanaf de 
eerste week van april, met tegenwoordig vaak al de 
eerste voorlopers in de laatste dagen van maart. Dit 
jaar druppelden ze maar mondjesmaat binnen, De 
eerste Fitis zong op 3 april in de AWD (BW), de 
eerste Boerenzwaluw vloog op 6 april in de AWD 
(VS), de eerste Gele Kwikstaart zat op 8 april langs 
de Leidse Vaart (MD) en de eerste Boompieper 
zong op 10 april bij de AWD De Zilk (MK). Ook 
de daarop volgende golf van de vogels die in de 
tweede week april arriveren, was iets verlaat, met de 
eerste Nachtegaal op 12 april in de Coepelduynen 
(AM) en de eerste Sprinkhaanzanger op 15 april in de Noordduinen (EM). Daarna ebde het effect weg. De vogels van 
midden april waren redelijk op tijd, met Huiszwaluw op 12 april (JHa), Grasmus op 13 april (MLo), Braamsluiper op 13 
april (MLo) en Koekoek op 20 april (MLo). De vogels, waarvan de voorlopers in de tweede helft van april aankomen, 
waren er rond de normale tijd, met Tuinfluiter op 22 april (CZ), Grauwe Vliegenvanger op 30 april (BS) en de eerste Kleine 
Karekiet zelfs relatief vroeg op 17 april (KV), hoewel ook voor deze laatste soort de hoofdmacht op zich liet wachten. De 
grote uitzondering in deze groep was de Gierzwaluw, die wel laat was. Na een eerste waarneming in de AWD op 21 april 
(AD), verscheen deze pas op 28 april boven Noordwijk-binnen (WBo). 
De oorzaak van dit alles was niet alleen de kou bij ons, maar ook de stormen Celia en Ciril, die over Noord-Afrika en 
Spanje trokken. De storm Celia trok op 14 maart over de Sahara, wat leidde tot een zeer grote zandstorm. Het zand bereikte 
in de dagen erna ook Nederland. Hierna bleef, onder andere met de passage van de storm Ciril, er lange tijd een 
lagedrukgebied hangen boven Marokko en Spanje met slecht 
weer en veel regen.  
Pas op 7 april ging de deur weer open en bouwde er zich een 
hogedrukgebied op, dat zich richting het noorden uitbreidde. 
Vanaf 10 april begonnen de trekvogels die daarop meeliftten 
ons land weer te bereiken. Voor de soorten, die normaal 
vanaf de tweede week april arriveren, werd de achterstand 
snel ingelopen. Nachtegalen waren er volop dit voorjaar, wat 
te zien was aan de overloop van territoria buiten de duinen. 
Langs de N206 bij Oud-Leeuwenhorst zongen vier 
Nachtegaal mannen. De vogels van de eerste week van april, 
zoals Gele Kwikstaart en Boompieper, deden er langer over 
om de achterstand in te lopen. Dit is te zien in de grafieken 
van Liveatlas. Pas in de eerste week van mei kwamen deze 
op het normale niveau.  
 
Figuur: trend aantallen 2022 ten opzichte van een gemiddeld jaar (bron: Sovon LiveAtlas) 
 

 
 

Gierzwaluw 20 juni 2022 ©Joas de Vreugd 
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Met de zwaluwen en Gierzwaluwen bleek iets bijzonders aan de hand. Door het slechte weer waren deze niet alleen 
vertraagd, maar bleef een deel van de vogels helemaal weg. Zowel bij Boerenzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw en 
Gierzwaluw is in de liveatlas grafieken te zien, dat pas in juni de aantallen op het normale niveau kwamen. Dit is op een 
moment, dat de piek in de waarnemingen alweer voorbij is. In het geval van Boerenzwaluw kunnen dan ook al de eerste 
jongen rondvliegen. Bij de onderzoekskolonie van de Boerenzwaluwen in Oud Leeuwenhorst was te zien, dat er dit jaar 
inderdaad een paar zeer late vestigingen waren. Uiteindelijk bleven de aantallen steken op ongeveer de helft van die van 
vorig jaar. Dat betekent, dat veel vogels helemaal niet terug zijn gekomen.  
Niet duidelijk is of de zandstormen en het slechte weer vogels fataal zijn geworden, of dat ze simpelweg rechtsomkeert 
hebben gemaakt. Deze vogels hadden de keuze om in slechte conditie in het broedgebied aan te komen of vervroegd aan te 
gaan sterken in het overwinteringsgebied.  
Wellicht hebben veel vogels de tweede keuze gemaakt. Bij de Gierzwaluwen viel bijvoorbeeld op, dat de tweedejaarsvogels 
voor een deel zijn weggebleven. Dat juist de zwaluwen en Gierzwaluw meer dan andere soorten last hebben gehad van het 
slechte weer, komt omdat zij tijdens hun trektocht ook onderweg voedsel blijven zoeken om voldoende energie te 
verzamelen voor de reis. Een soort als de Nachtegaal doet dat anders. Die legt een voorraadje vet aan, waarmee hij met een 
paar grote sprongen de afstand naar het broedgebied kan overbruggen. 
 De zwaluwen blijven eten en zijn meer afhankelijk van het insectenaanbod onderweg. Dat maakt het voor hen een optie om 
het plan te wijzigen en vroegtijdig terug te vliegen naar Afrika, als het tegenzit. Of ze het daar redden tot het volgende 
seizoen, is weer de vraag. Maar wellicht geven volgend jaar in de onderzoekskolonie alsnog een aantal oude bekenden acte 
de présence.  
 
 

Nachtegaal – 14 april 2022 Katwijk aan Zee - De Puinhoop © Joas de Vreugd 
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Op 1 april zaten er 3 verschillende onvolwassen 
Kleine Burgemeesters op het strand van de 
Noordduinen (CZ). Een tweedejaars werd de hele 
maand af en toe gezien tussen de Noordduinen en de 
Binnenwatering (AM). Van 7 t/m 12 april verbleef er 
een vrouw Grote Zaagbek in de Binnenwatering 
(AMe ea). Langs de zeetrekhut kwam tijdens de 
winterse start van de maand op 2 april een Bokje uit 
zee vliegen (JD HO HV). Drie Nonnetjes op 15 april 
waren de laatste ooit voor ons waarnemingsgebied 
(JD DT HO). De harde wind van de eerste week van 
de maand leverde, zowel op 5 als op 9 april, 2 
Parelduikers en op 9 april 4 Noordse Stormvogels, 
2 Kleine Jagers en een Grote Jager op (PS HL HO 
NM). De sterns waren door de kou relatief laat en pas 
op 9 april verschenen er enkele Visdieven (HL PS). 
Op 12 april passeerden naast 613 Dwergmeeuwen er 
3 Zwarte Sterns (JD HV). Bijzonder was de Zwarte 
Zeekoet die op 22 april langs vloog (HL HO). Vanaf 
midden van de maand en vooral in de laatste week 
met de oosten tot noordoostenwind, was er dagelijks 
gevarieerde trek van steltlopers, sterns en Dwerg-
meeuwen te zien.  
Op 26 april waren bij noordoost 5 de 
omstandigheden zeer goed en passeerden er 443 
Rosse Grutto’s en 553 Dwergmeeuwen (JD HV). 
De volgende dag trokken er 222 Grote Sterns langs, 
een dagrecord voor april (JD ea). Op 11 april vloog 
een Rode Wouw over de duinen naar zuid, eerst 
gezien over de Duindamse Slag (MW), later over de 
Binnenwatering Katwijk (AMe). Op 16 april trok een 
Zwarte Wouw naar noord over Polder Hoogeweg 
(PS). Op 17 april vlogen een Koereiger en een Rode 
Wouw over de Noordzijderpolder naar noord (EM). 
Op 23 april vloog een Kleine Zilverreiger in een 
groepje Lepelaars naar noord over de Zwetterpolder 
(PS JSc). De eerste Boomvalken arriveerden op 24 
april, toen er in totaal 5 over de AWD naar noord 
trokken (JS ea). Op 25 april kwam er voor de 
zeetrekhut een Boomvalk vanuit zee aanvliegen (JD 
HV). Over de AWD Hoekgatterduin trok die dag een 
Visarend (LS GH). Op 27 april registreerde de 
geluidsrecorder 2 nachtelijke overvliegende 
Woudapen over de St Bavo (MW), de eerste 
voorjaarswaarneming voor ons waarnemingengebied. 
Op 11 april vloog een Hop over de Duindamse Slag 
(MW). Op 19 april was er één aan het roepen in de 
AWD bij het Pindabergje (JS). Op 18 april vloog een 
Raaf over Polder Hoogeweg, gevolgd door twee op 

april 
De maand startte winters met temperaturen beneden nul en sneeuw op 1 april. Tot rond 10 april bleef het met een 
noordelijk-westelijke stroming koud en somber en trok de wind een aantal keer hard aan. Daarna kwamen we in een 
zuidoostelijke stroming terecht en liep de temperatuur snel op. Tot de 25e bleef het zonnig lenteweer. De 25e trok er een 
storing over en draaide de wind naar noordoost. De laatste dagen van de maand was het daarmee zonnig, maar relatief 
koud.  

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

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

Kleine Burgemeester - (tweede winter) 1 april 2022 
 Noordwijk - Noordduinen - strand © Casper Zuyderduyn 
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22 april (PS). Van 10 t/m 24 april verbleven 2 Grote Piepers in 
het hoge gras in een exclosure in de AWD Westhoek (HL NM). 
Op 14 april trok een Bladkoning op met een groepje Tjiftjaffen 
in de AWD bij het Pindabergje (JS). Dit is de eerste 
voorjaarswaarneming voor ons waarnemingengebied. Op 23 
april waren 2 Draaihalzen aanwezig in de AWD Starrenbroek 
en het Wolfsveld (OH) en op 30 april één in de Van Limburg 
Stirumvallei (EM). Op 24 april piekte de doortrek van meerdere 
soorten: in de AWD Westhoek zaten 3 Paapjes en 12 Tapuiten 
(JS) en in het AWD Haasveld zaten 13 Beflijsters (EM). 
 
Op 17 april vloog er een Koninginnepage in het Vinkeveld 
(WBo). De Grote Vos zet de opmars voort, met dit jaar 4 
waarnemingen in maart/april en 5 waarnemingen van de tweede 
generatie in juni/juli. 

 
 
Voor de zeetrekhut dobberde op 1 mei een Geoorde Fuut (JD). Op 4 mei was een onvolwassen Kleine Burgemeester 
aanwezig bij de Binnenwatering en op het strand van Katwijk (AM AMe). Ondanks de overwegend oostelijke wind, liep de 
voorjaarstrek in mei snel af. Op 5 mei trokken 376 Rotganzen langs (JD), wat een hoog aantal is voor begin mei. Op 8 mei 
was er nog een dag met goede doortrek van 888 Kanoeten en 151 Zilverplevieren (JD TD). Op 31 mei vlogen 2 Indische 
Ganzen langs (JD HO). De hele maand hingen er tweedejaars Dwergmeeuwen rond op het strand van de Uitwatering en 
voor de zeetrekhut (AM). Het maximum was 14 rustend in zee, voor de zeetrekhut, op 22 mei (JD). Op 6 mei was een laat 
Bokje aanwezig langs de Achterweg (CZ). Op 13 mei waren een Kemphaan, 8 Groenpootruiters en 4 Bosruiters 
aanwezig op een droogvallend bollenveld in de Hoogeveense Polder (JB). Op 29 mei was er nog een late Oeverloper 
aanwezig in De Klei (BS). Over de St. Bavo werden met de geluidsrecorder ’s nachts overvliegende vogels geregistreerd: 
een Brilduiker op 7 mei, een Roerdomp op 16 mei en een Kwak op 17 mei (MW). De Grote Zilverreiger blijft in het 
voorjaar steeds langer in ons waarnemingsgebied aanwezig. Op 27 mei liep er één in de binnenduinrand van het Langeveld 
(RU). Op 22 mei vloog een Purperreiger naar noord over het Boeveld in de AWD (JS). Over de St. Bavo vloog op 6 mei 
een Wespendief (MW). Op 7 mei vloog een Smelleken over het Haasveld in de AWD (HL HO) en op 19 mei één over het 
Oosterduinse Meer (EM). Op 7 mei trok een vrouw Blauwe Kiekendief over Polder Hoogeweg naar noord (PS) en op 10 
mei een Grauwe Kiekendief over de oostkant van Noordwijkerhout (CZ). Op 11, 14 en 15 mei vloog een Rode Wouw 
over Klein Leeuwenhorst, de Zilk en de Noordduinen (MW EM ea). Op 15 mei trok een Ruigpootbuizerd naar zuid over 

mei 
De wind bleef de eerste dagen van mei noordoost en zat daarna tot het midden van de maand in het zuidoosten. In 
combinatie met de laatste weken van april betekende dit een lange aaneengesloten droge periode. De regen kwam in de 
vorm van zware onweersbuien op 19 mei. Het einde van de maand was koel. In de laatste week trok de wind regelmatig 
aan naar windkracht 5, uit het noordwesten. 

Grote Pieper – 10 april 2022 Amsterdamse 
Waterleidingduinen - Westhoek © Hugo Langezaal 

Rosse Grutto - (adult zomerkleed) 26 april 2022 Katwijk aan 
Zee - strand © René van Rossum 

Drieteenstrandloper - ( zomerkleed) 24 april 2022 Katwijk aan Zee - strand 
© René van Rossum 
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de Noordduinen (EM), de eerste mei waarneming voor het Noordwijks waarnemingsgebied. Vanaf 22 mei tot eind juni was 
er regelmatig een man Bruine Kiekendief aan het jagen in het bollenland van de Elsgeesterpolder, Noordzijderpolder en 
Hoogeveense Polder (AM ea). Over de AWD trok op 1 mei een Duinpieper naar noord (NM HL). Op 2 mei vloog een 
Roek over Rijnsoever Katwijk (AMe). Een late Koperwiek was op 4 mei aanwezig in de Noordduinen Noordrand 
Noordwijk (JHa). Op 18 mei vloog een Europese Kanarie over Rijnsoever Katwijk (JHa). Op 4 mei was een Paapje 
aanwezig in de Noordduinen bij de Duindamse Slag (RG). De laatst arriverende zomervogels waren de Bosrietzanger met 
de eerste op 7 mei langs de Leidse Vaart bij de Hoogeveense Polder (JS SW) en een Spotvogel op 13 mei in Rijnsoever 
Katwijk (AM PS). Op 18, 22 en 31 mei waren 1-2 doortrekkende Wielewalen even aanwezig in de AWD en de 
Noordduinen (JF ea). 
Op 31 mei was er net als vorig jaar weer een Smaragdlibel aanwezig in de binnenduinrand van het Langeveld (JW) 
 

 
 
Langs de zeetrekhut vloog op 3 juni een Indische Gans (JD DT). De hele maand passeerden er tweedejaars 
Dwergmeeuwen langs de zeetrekhut. Rond de Uitwatering waren er tot 4 aanwezig en ook verbleven er op 11, 18 en 21 
juni 1-2 op het onder water gezet bollenland in de Elsgeesterpolder. Op 11 juni was daar ook een adult aanwezig (AM ea). 
Het maximum voor de zeetrekhut was 34 tweedejaars vogels op 12 juni (JD). Dit is voor het eerst, dat er in juni 
onvolwassen Dwergmeeuwen pleisteren langs de Zuid-Hollandse kust. Zwartkopmeeuwen waren een geregelde 
verschijning voor de zeetrekhut, met een maximum van 10 op 29 juni (JD HO). Hier zat ook de eerste juveniele vogel van 
het jaar bij. Op 11 juni passeerde alweer de eerste Regenwulp naar zuid (JD), de start van de najaarstrek. Deze was op 29 
juni al goed op gang gekomen met 49 Wulpen, 41 Regenwulpen en 5 Kemphanen (JD HO). Ook vloog er die dag een 
Roodkeelduiker langs, de 5e juni-waarneming voor de zeetrekhut (JD HO). Op 26 en op 29 juni passeerde er een donkere 
fase Kleine Jager, druk in de weer met het achtervolgen van Visdieven (JD HO). De onvolwassen Kleine Burgemeester 
bleef ook in juni rondhangen en zat op 16 juni bij de Binnenwatering (AM). Op 26 juni zat er een adulte Drieteenmeeuw 
(AM). Op 17 juni liep een Kanoet op het strand van de Noordduinen (BS). Op onder water gezet bollenland in de 
Elsgeesterpolder zat op 2 juni een Bonte Strandloper (AM), op 17 juni 2 Zwarte Ruiters (RF) en op 17 en 24 juni een 
Groenpootruiter (RF AM). Op 3 dagen was er een Witgat aanwezig (MG ea) en op de 29e zat er de eerste uit het 
broedgebied teruggekeerde Oeverloper (AM). De laatste Oeverloper uit de voorjaarstrek zat op 4 juni nog op Willem van 
den Bergh (PD). Over de St. Bavo vloog op 22 juni ’s nachts een Roerdomp (MW). De Grote Zilverreiger ontbreekt in 
geen enkele maand meer in ons waarnemingsgebied. Op 24 juni vloog er één over de Hoogeveense Polder (HN). In de 
AWD en directe omgeving vloog af en toe een Wespendief over. Op 4 juni vloog er één naar zuid over Rijnsoever (AMe). 
Op 17 juni was er doortrek van Kruisbekken en vlogen er 54 over de Noordduinen (BS). 
 

 
 

: De foto’s van de Kleine Burgemeester (pag. 32) stonden ook al in het juni nummer (pag. 23) van de vorige 
Strandloper. Echter daar stond de waarneemdatum verkeerd vermeld. (4-1-2022 ipv 1-4-2022) Dit is in de digitale versie 
op de site en bij natuurtijdschriften.nl gecorrigeerd.  

Waarnemers 
AD Arjan Dwarshuis JB Joost Bouwmeester ML Maarten Langbroek 

AM Annelies Marijnis JD Jelle van Dijk MLo Martijn Los 

AMe Arnold Meijer JF Jaap Faber MV M. van der Veen 

BS Bas van Schooten JH Jan Hendriks MW Maarten Wielstra 

BW Bernd Willaert JHa Joël Haasnoot NM Nika van den Meiracker 

CB Cecile Bleijs JS Joost van der Sluijs OH Olmo van Herwaarden 

CZ Casper Zuyderduyn JSc Johan Scholten PD Peter van Duijn 

DT Diny Thibaudier JVr Joas de Vreugd PS Peter Spierenburg 

EM Ezra Mandemaker JW Jan Wierda RF Rob Floor 

GH George Hageman KV Koene Vegter RG Reinder Genuït 

GT Gijsbert Twigt LG Lucas Gans RJ Rob Jansson 

HL Hugo Langezaal LS Leo Schaap RU Rob Ukkerman 

HN Hans de Nobel MD Menno van Duijn TH Thomas van Haaster 

HO Hanneke Oltheten MG Mariska de Graaff VS Vincent van der Spek 

HV Hein Verkade MK Marc Kolkman WBo Wijndeldt Boelema 

bron: www.waarneming.nl 

juni 
De maand juni was relatief warm en zeer zonnig. Periodes met rustig weer met wind uit het zuidoosten wisselden af met 
passage van een koufront, waarna de wind voor een aantal dagen naar het noordwesten draaide en de wind aantrok. 
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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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