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Kuifduiker 
Foto: René van Rossum 
 
Kuifduikers zijn wintergasten in ons land. Ze broeden langs kleine meren in de naaldhoutzone van 
Scandinavië tot aan Japan. Daarnaast broeden ze in Schotland, op IJsland en in Canada. Vanuit dit 
enorme broedgebied komen er maar weinig naar Nederland. En het worden er steeds minder. Dat 
zien we niet alleen aan de aantallen in de vanouds bekende gebieden als het IJsselmeergebied en 
het Deltagebied, maar ook aan de aantallen die we vanuit de zeetrekhut in voor- en najaar bij 
Noordwijk zien passeren. Het heeft vrijwel zeker te maken met de opwarming waardoor 
tegenwoordig in vrijwel elke winter de Oostzee en de Deense wateren ijsvrij blijven. De trekdrang 
om verder onze kant op te vliegen verdwijnt hierdoor langzamerhand. Dit verschijnsel zien we ook 
bij watervogels als IJseend en Eider.  Al eerder verdween de Bonte Kraai als wintergast en ook de 
Roek verlaat in het najaar zijn Zweedse broedplaatsen niet meer. Afnemende trekdrang vanuit 
Scandinavië zien we ook bij soorten als Sneeuwgors, Strandleeuwerik en Frater. Misschien dat we 
over 20 jaar zullen zien dat Kramsvogel en Koperwiek hier ook niet langer zullen overwinteren. 
Kuifduikers zijn in ons land het beste te zien in het zoute water langs de Brouwersdam. Maar af en 
toe duikt er ook een Kuifduiker op in een flinke zoetwaterplas. Zo nam René van Rossum deze 
foto op 13 januari 2022 bij het Valkenburgse Meer. Andere plaatsen waar wel eens een Kuifduiker 
verschijnt zijn de Klinkenbergerplas en de Kagerplassen. In het Oosterduinse Meer is deze soort na 
het jaar 2000 heel zeldzaam geworden.  In de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst werd dit fuutje 
slechts eenmaal gesignaleerd. 
Jelle van Dijk 
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Iedere 1e zaterdagochtend van de maand van 10.00 tot 
12.00 uur in het Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 
20, Noordwijk: 
Zaterdag 7 januari 2023 
Zaterdag 4 februari 2023 
Zaterdag 4 maart 2023 

De activiteiten van de Jeugdnatuurclub zijn bestemd voor 
kinderen van 6-12 jaar, tenzij anders vermeld. Je hoeft 
geen lid te zijn. Deelnemen is mogelijk na aanmelden via 
het e-mailadres: jeugdnatuurclub@strandloper.nl. Je krijgt 
een e-mail ter bevestiging. In verband met de maximale 
groepsgrootte is het helaas niet mogelijk deel te nemen 
zonder aanmelding vooraf! Tijdens de activiteiten worden 
soms foto's gemaakt, bedoeld voor publicatie op de 
website of in de Strandloper. Als u er bezwaar tegen heeft 
dat uw kind herkenbaar in beeld komt, gaarne melden aan 
de fotograaf. 
De excursies voor het eerste kwartaal van 2023 zijn bij het 
uitkomen van de Strandloper nog niet bekend. Zodra het 
wel bekend is, wordt het gepubliceerd op de website 
www.strandloper.nl. 

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? 
 

Donderdag 29 december 2022 
Tijd: 08.00 - 17.00u 
Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering 
Na twee jaar van afwezigheid vanwege Corona staat de 
excursie naar Zeeland weer op het programma. Het 
Deltagebied is in de winter een uitstekend vogelgebied 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 (dus niet als het wel 
doorgaat!) 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. 

Zaterdag 21 januari 2023 
Tijd:  09.00 – 12.00u 
Plaats: start vanaf de parkeerplaats Pannenland. Vervoer 
zelf regelen. 
De wandeling voert ons naar het Schusterkanaal en de 
Zwanenplas, altijd goed voor allerlei soorten eenden, 
waaronder de fraaie Krooneenden. Verder mogen we 
Kramsvogels en andere zangvogels verwachten. Misschien 
kruist een Blauwe Kiekendief of een Klapekster ons pad. 
Bij Pannenland geldt betaald parkeren en een 
toegangskaart voor de AW-duinen is verplicht. 
Opgeven bij Frank-Peter Scheenstra (0252-377733) of via 
excursies@strandloper.nl. 
 

Foto – Staatsbosbeheer 

Zondag 19 februari 2023 
Tijd: 08.00 – 15.00u 
Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering 
De polders langs het Markermeer tussen Edam en Hoorn 
zijn rijk aan overwinterende eenden en ganzen. Na Hoorn 

Groep Kluten bij de bekende Inlaagweg (Schouwen)– foto: GH

Kramsvogels in de AWDuinen – foto: Wil Heemskerk
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rijden we naar Wervershoof waar in het gebied Vooroever 
ook veel watervogels zijn te zien. Opgeven bij Jelle van 
Dijk (071-3610833) of via excursies@strandloper.nl. 
 

Zaterdag 18 maart 2023 
Tijd: 08.00 – 13.00u 
Plaats: vertrek vanaf de parkeerplaats Duinwetering 
Eerste stop zal zijn bij het vogelgebied Waverhoek, te 
bereiken via Aalsmeer en Uithoorn. Hierna via smalle 
polderwegen naar het Landje van Geijsel, een belangrijke 
verzamelplaats voor Grutto’s in het vroege voorjaar. Vanaf 
deze locatie rijden we naar het nabijgelegen Abcoude. 
Midden in dit dorp ligt het Hugo de Vriespark, bekend om 
de vele stinzenplanten. Vanaf Abcoude via snelwegen 
terug naar Noordwijk. Opgeven bij Gab de Croock 
(0641462765) of via excursies@strandloper.nl. 
 

Elke laatste vrijdag van de maand in voor- en najaar vindt 
een lezing plaats in het Jan Verwey Natuurcentrum, adres: 
Zilverschoon 20. Voor de vaste vrijdagavondlezingen 
geldt: De toegang is gratis. De zaal gaat open om 19:30 
uur. Vol = vol. Reserveren is niet mogelijk. Kom op tijd 

Vrijdag 27 januari 2023 
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum   
Hoe houdt de Bosuil  zich staande  in een telkens 
veranderend duinlandschap? Fred Koning inventariseert 

sinds 1961 het gehele gebied van de Amsterdamse 
Waterleiding Duinen op roofvogels en uilen. De nesten 
worden opgezocht en gecontroleerd op broedsucces. In 
deze 60 jaar veranderde de samenstelling van de populaties 
uilen en roofvogels volledig. Kleine soorten verdwenen en 
grotere sterkere soorten verschenen. De uilen  moesten 
zich constant aanpassen en hun menu aanpassen aan 
nieuwe situaties. Niet alleen onderlinge concurrentie, maar 
ook de komst van zoogdieren als Vos, Boommarter en 
Damhert waren van grote invloed op het wel en wee van de 
Bosuilen. Na hun komst in 1961 nam de Bosuil snel toe tot 
25 à 30 paar om daarna in te zakken tot de huidige 12-14 
paar. 

 

 
Donderdag 9 maart 2023  (ipv vrijdag 24 februari ) 
Aanvang: 20:00 uur Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum 
Hans Beelen, neerlandicus, presenteert de editie van het 
Logboek als geheel en gaat nader in op de taal van het 
Logboek. Archivaris Fineke te Raa, gehuwd met 
expeditiedeelnemer Eric Flipse tot diens ontvoering en 
verdwijning in Afganistan in 1979, heeft het archief van de 
expeditie onder haar hoede.  
Zij zal vertellen over de organisatie en de totstandkoming 
van de expeditie en over de belevenis van het thuisfront. 
Bioloog Ko de Korte, expeditiedeelnemer van weleer en 
gepromoveerd op een onderzoek naar arctische vogels, zal 
vertellen over het biologisch veldonderzoek dat op 
Spitsbergen is verricht. 

Waverhoek – foto: Wil Heemskerk 

Bosuil – foto: Fred Koning 
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Het bestuur heeft een overleg gehad met Theo Alkemade, 
de wethouder die ook groen en natuur in zijn portefeuille 
heeft. De wethouder heeft aangegeven vooral te willen 
bouwen en ziet weinig mogelijkheden voor natuur in 
nieuwbouw. Wij vinden dat natuurinclusief bouwen moet 
worden verplicht in Noordwijk en willen dat de gemeente 
deze eis opneemt in de Omgevingsvisie. Bij de nieuwe 
wijk Bronsgeest moet wettelijk gezien rekening gehouden 
worden met een ecologische verbindingszone. Het is voor 
dieren van groot belang om via een veilige route van 
leefgebied naar leefgebied te gaan. De gemeente ziet deze 
ecologische verbindingszone het liefst verdwijnen om nog 
meer te kunnen bouwen. 
 
De VNVN heeft een door Jelle van Dijk geschreven brief 
betreffende de lichtvervuiling door de strandpaviljoens 
aan de gemeente gestuurd. Er is wel bevestiging van 
ontvangst binnengekomen, maar helaas nog geen 
inhoudelijke reactie.  

Het bestuur van de VNVN heeft steun betuigd aan 
vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland ten aanzien van de 
door hen ingezonden brief, waarin een reactie wordt 
gegeven op de Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke 
Duin- en Bollenstreek.  Afgelopen voorjaar hebben de 
Provincie Zuid-Holland, de regio Holland Rijnland en de 
gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk een 
gezamenlijke ambitie geformuleerd in de vorm van een 
pakket mobiliteitsmaatregelen voor de Noordelijke Duin- 
en Bollenstreek. De Natuur- en Milieuorganisaties hebben 
deelgenomen aan de provinciale werksessies van te nemen 
mobiliteitsmaatregelen. Ze komen tot de conclusie dat er 
niets is gedaan met hun ingebrachte adviezen.  

Uit de brief: 
 ” De Natuur- en Milieuorganisaties missen een 
geïntegreerd plan voor het uitbreiden en verbeteren van 
het openbaar vervoer in combinatie met het gebruik van 
(snel)fiets en auto voor woon-werkverkeer in de Duin- en 
Bollenstreek. Dit is keihard noodzakelijk om de klimaat- en 
stikstofdoelstellingen van het Rijk te halen. En draagt bij 
aan de provinciale doelstellingen voor natuurherstel in 
Natura 2000 gebied. 
Daarnaast wordt bij de maatregelen volledig voorbij 
gegaan aan behoud van het open landschap gelegen tussen 
de N206 en N208. Bedreigde vogelsoorten zoals 
Veldleeuwerik, Gele Kwikstaart en de Patrijs zullen verder 
achteruitgaan als er autowegen dwars door de 
bollenvelden worden aangelegd. Niet alleen vogels zullen 
de desastreuze gevolgen van deze onzalige plannen 
ondervinden. Als de maatregelen doorgaan wordt er een 
grote aanslag gepleegd op het karakteristieke unieke 
landschap dat de Bollenstreek cultuurhistorisch kenmerkt 
en jaarlijks veel toeristen lokt om in het hoogseizoen de 
bloemen in volle bloei op de bollenvelden te bewonderen”. 
 

De Nachtegaalslaan is een vliegroute onder andere voor de 
lichtschuwe Watervleermuis. Deze vliegt over het water en 
heeft last van het licht dat op het water schijnt. Het laten 
schijnen van straatverlichting op zo’n vliegroute is een 
overtreding van de wet natuurbescherming. Wij hebben dit 
de gemeente ruim voor plaatsing van de verlichting 
aangegeven, maar de verlichting is toch geplaatst, 
waardoor er nu een handhavingsverzoek ligt om het op een 
vleermuisvriendelijke manier aan te passen. 
 

De wijkvereniging Vinkeveld is actief bezig met de 
vergroening van de wijk en de VNVN ondersteunt hierbij, 
zowel met inhoudelijke adviezen als door de wensen in te 
brengen in het groenoverleg met de gemeente Noordwijk. 
In het Vinkeveld zijn alle gekapte bomen in kaart gebracht, 
waarna is gekeken welke bomen daar teruggeplaatst 

kunnen worden. Ook nieuwe plaatsen voor bomen zijn 
bekeken, waaronder een laan van Knotwilgen langs het 
fietspad van Vinkeveld naar het Laantje. Inmiddels zijn de 
boomspiegels in het Vinkeveld vergroend door het 
inzaaien van inheemse bloemen. De wijkvereniging 
Boerenburg is zelf actief met groen, waarbij deze 
wijkvereniging te kennen gaf dat de blinde gevels van flats 
met verticaal groen bekleed kunnen worden. Op den duur 
wil de VNVN actief met alle wijkverenigingen om de tafel 
om hen te helpen het groen in de wijk te versterken. 
 

  
Naar aanleiding van ons eerste overleg, waarin zowel 
Stichting Duinbehoud in de persoon van Marion Bilius als 
de VNVN in de personen van Gab de Croock, Jelle van 
Dijk, Leo Schaap en Hanneke Oltheten aanwezig waren, 
heeft het bestuur van het Atlantikwall museum de 
verbouwplannen op een aantal punten aangepast. 
Binnenkort hebben wij een vervolgoverleg. 

Boomspiegel in Boerenburg – foto Kees Erkelens 
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Het succes van de zwaluwentil aan het Westeinde heeft 
ertoe geleid dat in de Zilk een nieuwe huiszwaluwentil 
wordt neergezet. Al jaren neemt daar de populatie 
Huiszwaluwen toe. De bewoners hebben al een poel 
gegraven waardoor er meer insecten om te eten in de 
omgeving van de paal zullen zijn. De VNVN heeft de 
subsidie aanvraag bij het IJsvogelfonds van 
Vogelbescherming ingediend en heeft daarnaast €500,- 
bijgedragen aan de til. We hopen op een even succesvolle 
bezetting als op het Westeinde! 

van 18 tot 22 augustus 2022 
Jos Zonneveld: In plaats van het jaarlijkse 
waddenweekend, dat de afgelopen twee  jaren door de 
Corona niet door kon gaan, was er dit jaar een alternatief 
georganiseerd: het Lauwersmeerweekend.. Wij verbleven 
op de prachtige camping Robersum in tent, camper en 
blokhut met 19 personen. Een grote picknicktafel midden 
op het kampeerveld werd het centrale punt voor overleg, 
borrel, verzamelpunt. De eerste dag besloten wij een 
rondje Lauwersmeer te doen op de fiets, al dan niet met 
trapondersteuning. 
Eerst naar Jaap Deensgat, met onderweg Casarca, Bruine 
Kiek, Baardman in een flits en een Lepelaar. 
Bij de vogelhut Tureluur, Visdief, Bruine Kiekendief, 
Havik, Rietzanger, Tjiftjaf, Reuzenstern, Grauwe Gans en 

Brandgans. Vervolgens naar Lauwersoog, waar aan de 
haven de lunch werd genoten, met zicht op de sternstee, 
een broedplaats voor visdieven op een boot. 
Vervolgens de dijk over en richting Esonstad. Daar werden 
we door Coby en Jelle getrakteerd op een drankje. Het was 
een welkome stop na zo’n 20 km in de benen. 
Daarna richting Ezumakeeg, het uitkijkpunt; daar lieten 
zich wat meer soorten zien: Reuzenstern, Kemphaan, ook 
een opvallend wit exemplaar en er werd door een aantal 
gelukkigen een Porseleinhoen gezien. Verder Bruine Kiek, 
Havik, Kluut, Tureluur, Kleine Strandloper. 
Vervolgens weer richting Zoutkamp, na zoveel km in de 
benen splitsten de groepjes zich iets. 
Onderweg vlogen er nog een viertal Buizerds over en een 
Bruine Kiekendief. Al met al een prachtige, maar voor de 
niet elektrisch ondersteunden toch wel vrij zware tocht, 
waarna het goed borrelen en eten was. De volgende dag 
zou een aantal van ons richting Moddergat gaan, een paar 
waren net vertrokken, toen een drietal Zeearenden boven 
de camping verscheen. 
Bij Moddergat kon je een eind de dijk op richting het wad. 
Helaas was het net laagtij, waardoor er dichtbij niet veel te 
zien was. Door de telescopen werden Zilverplevieren 
gezien, een veertiental Lepelaars, een Koereiger en een 
Kleine Strandloper. 
Het werd hoger tij, dus ging het een en ander op de 
wieken, op zoek naar een ander plekje.  Er verschenen toen 
vele groepen met Wulpen, Bontbekplevieren, Lepelaars, 
Tureluurs en Bergeenden. 
Rond een uur of drie werd er afscheid van elkaar genomen 
en ging ieder weer zijns weegs, of richting huis, of richting 
de camping om nog een paar dagjes te blijven. 
Op naar volgend jaar:  Het waddenweekend op Ameland.  
 
Vanwege het slechte weer werd de excursie naar de pier 
van IJmuiden en het Kennemermeer van 18 september 
afgelast. 

1 oktober 2022 
Jelle van Dijk: Het was al weer de 27ste keer dat 
afgelopen zaterdag de Europese trekvogeltelling 
georganiseerd werd. Traditioneel vindt deze telling op de 
eerste zaterdag van oktober plaats. Er wordt echter serieus 

De huiszwaluwentil aan het Westeinde Noordwijkerhout foto: GH

Lepelaar Moddergat – foto: Jos Zonneveld

Eurobirdwatch telpost Noordwijk – foto: Jelle van Dijk 
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nagedacht om deze telling later in het seizoen te houden. 
Vanwege de klimaatverandering trekken steeds meer 
vogels later in het seizoen en ook blijven steeds meer 
vogels in de landen ten noordoosten van Nederland 
overwinteren. Denk hierbij aan soorten als Bonte Kraai, 
Grote Zaagbek en Nonnetje, die we steeds minder of 
helemaal niet meer te zien krijgen. 
Zaterdag 1 oktober 2022 was een dag met weinig 
vogeltrek, met name op de telposten in het westen van ons 
land. Veel regen in de nacht in combinatie met een harde 
westelijke wind weerhield veel vogels er van een stuk 
zuidwaarts te vliegen. 
Het totaalaantal getelde vogels op ruim 100 telposten in 
ons land was dit jaar 232.192 (stand zaterdagavond), 
slechts het vierde deel van het aantal van birdwatching day 
2021. Landelijke koploper was dit jaar de Zanglijster met 
ruim 31.000 ex., gevolgd door Spreeuw, Vink, 
Boerenzwaluw en Koperwiek. 
In Noordwijk werd op deze eerste oktober weer het 
bekende uitkijkduin ‘de Driehoek’ bij de eerste opgang 
betrokken. Met vijf deelnemers probeerden we er nog wat 
van te maken, maar een stevige bui omstreeks 9.00u deed 
ons besluiten met de telling te stoppen. In ruim een uur 
hadden we slechts enkele Zanglijsters, Koperwieken en 
Vinken gezien. Graspiepers en Spreeuwen, doorgaans 
talrijke doortrekkers begin oktober, ontbraken vrijwel 
geheel. Wel lieten een Smelleken en een Torenvalk zich 
even zien. 
Op deze zaterdag werd uiteraard ook vanuit de zeetrekhut 
naar trek gekeken. Hoewel het ook daar geen topdag was, 
zorgden een Vaal Stormvogeltje en een Middelste Jager 
toch voor enige opwinding. De enige regelmatige trekker 
boven zee was de Middelste Zaagbek. In 4 uren werden er 
79 naar ZW vliegende vogels genoteerd. Later op de dag 
passeerden nog enkele jagers, een Grauwe Pijlstormvogel 
en wederom een Vaal Stormvogeltje. 
Met deze resultaten stak telpost Noordwijk positief af ten 
opzichte van de telposten in het Waddengebied, Noord-
Holland en Zeeland. Dat is wel eens heel anders! Zeetrek 
blijft een onvoorspelbaar fenomeen, zo bleek ook deze 
zaterdag weer. 
 

Het verslag van de excursie naar  van 20 
november is te lezen op de website. 
 

Ook de afgelopen drie maanden zijn er weer erg veel 
activiteiten voor de schooljeugd geweest: braakballen 
pluizen voor meerdere basisscholen en de naschoolse 
opvang; bosexcursies voor verschillende scholen. Ook dit 
jaar zijn weer op alle basisscholen in de gemeente 
Noordwijk in totaal 460 Strandlopertjes in groep 6 
uitgedeeld.  
 

   
zaterdag 27 augustus 
Gab de Croock: Om 10 uur stond er een bont gezelschap 
van ongeveer 30 kinderen met ouders te wachten om het 
strand op te kunnen om zeediertjes te vangen. Onder een 
half bewolkte hemel liepen we de afrit af, het strand op. 
Het was bijna laag water,  maar de waterlijn liep te stijl af 

om de kinderen in zee te laten vissen. Gelukkig was er nog 
een “kimmetje” waar het wel veilig genoeg was. Naast het 
“kimmetje” zat een grote groep Kleine mantelmeeuwen te 
rusten. Gelukkig hadden ze niet alle vis en garnalen 
opgegeten. 
Dol enthousiast vlogen de kinderen met hun schepnetjes op 
het water af om hun geluk te beproeven. En ja hoor, de 

eerste meldingen kwamen al binnen van een gevangen 
garnaal, grondeltje tot een klein krabje. 
Na ongeveer drie kwartier was het plasje wel leeg gevist en 
begonnen we aan het grotere werk. 
Het kornet werd door Jaap Faber in zee gelaten en de 
kinderen trokken onder leiding van Jaco en Ruurd aan het 
lange touw om het net voort te bewegen. Na een kleine 100 
meter werd het net uit zee gehaald en geïnspecteerd op de 
inhoud. De kinderen krioelden om het net om de vangst te 
bewonderen. Waarschijnlijk werd het net door een school 
jonge Haringen gehaald, want die waren volop in het net 
aanwezig. 
Nog een keer 100 meter in de tegenovergestelde richting 
trekken. Dit keer was de vangst hoofdzakelijk Zeenaalden, 
een Heremietkreeftje, garnalen en enkele krabbetjes. 
Mieke Bon, verbonden aan Ecomare, kon de kinderen 
uitleg geven over alles wat er gevangen werd, zoals het 
verschil tussen een mannetjes- en vrouwtjes krab. 
Na anderhalf uur was het wel genoeg voor de kinderen en 
werden de spullen opgeruimd. 
 

 
zaterdag 10 september  
Hanneke Oltheten: Om 20.00 u stonden 12 enthousiaste 
kinderen en ouders klaar om met Hugo Langezaal als gids 
en Hanneke Oltheten als begeleidster op pad te gaan. De 
excursie was één dag uitgesteld vanwege de regen 
vrijdagavond. Dat bleek een heel goede beslissing: het was 
een prachtige avond met weinig wind. De verwachting was 
dat er veel vleermuizen zouden vliegen omdat zij wel extra 
hongerig zouden zijn na een nacht thuisblijven vanwege de 
regen. 
Eerst werd geïnventariseerd wat de kinderen al wisten van 
vleermuizen en werd de zoekkaart vleermuizen bekeken.  
Nou, er bleek al  aardig wat kennis aanwezig te zijn! 
Vervolgens gingen wij gewapend met twee batdetectors en 

Op zoek naar zeediertjes – foto: Gab de Croock
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een lamp naar de vleermuizenkasten om te zien of de 
vleermuizen al wakker waren. Ondertussen was het al 
aardig schemerig geworden. De vleermuizenkasten leken 
leeg te zijn, maar al snel vlogen de gewone 
Dwergvleermuizen ons om de oren. Iedereen mocht om de 
beurt met de batdetector de vleermuizen opsporen. 
Vervolgens gingen wij naar de grote vijver, waar een Grote 
Zilverreiger verschrikt opvloog en de Aalscholvers van 
zich lieten horen. Vlak boven het water vloog een aantal 
(4-6, moeilijk tellen als zij zo door elkaar vliegen) 
Watervleermuizen en aan aantal gewone 
Dwergvleermuizen, druk insecten vangend. Met de lamp 
op het water schijnend waren ze goed te zien. 
We hoorden nog een paar keer de “onregelmatige beat” 
van de Rosse vleermuis op de batdetector, maar hebben 
hem niet in levende lijve gezien. Het was inmiddels aardig 
donker geworden. 
Op de weg terug naar de parkeerplaats hebben wij het 
geluid van de Grote groene sabelsprinkhaan, met en zonder 
batdetector kunnen horen. 

Terug op de parkeer-
plaats nog even met de 
kinderen die nog 
opgehaald moesten 
worden naar de sterren 
gekeken, Cassiopeia en 
de grote beer waren 
mooi te zien. Ook daar 
wisten de kinderen al 
aardig wat vanaf. 
Het was een leuke 
excursie waarbij de 
kinderen in ieder geval 
drie soorten vleermuizen 
hebben kunnen 
ontdekken en veel over 
de vleermuizen hebben 
geleerd. 

Woensdag 26 oktober 
Annet de Willigen: Volgens de Jubileumstrandloper van 
2016 wordt het Herfstnatuurspel in het Leeuwenhorstbos al 
sinds 1977 georganiseerd. Dat maakt dat het dit keer dus 
de 45ste keer was! Een jaar is er overgeslagen vanwege 
Corona. Zelfs een aantal vragen uit die tijd zijn nog het 
zelfde gebleven, waaruit blijkt dat natuur dus nooit 
ouderwets wordt. Ook dit jaar was het weer een groot 
succes, mede dankzij de medewerking van het Zuid-
Hollands Landschap.  
De Educatieve Werkgroep legt in januari al de datum vast 
bij het Zuid-Hollands Landschap, want er worden 
tegenwoordig steeds meer activiteiten in Leeuwenhorst 
georganiseerd en wij willen graag vasthouden aan de van 
oudsher woensdagmiddag in de Herfstvakantie. In de 
weken voorafgaand aan het spel wordt de route uitgezet, 
worden vragen nagelopen, materiaal verzameld en 
aangepast, opdracht- en antwoordformulieren gemaakt en 
geprint. De benodigde vrijwilligers opgetrommeld, wat 
eigenlijk niet lastig is, want wie wil er nou niet meewerken 

aan een succesvolle speurtocht in het bos! Op de dag zelf 
zijn de eerste vrijwilligers al om 9 uur actief. Hekken 
moeten worden geopend, toiletgebouw op orde gemaakt, 
parkeerbordjes opgehangen en uiteraard de speurtocht 
uitgezet. Dan blijft er nog net tijd over voor een boterham 
en om 12.30 uur komen de overige vrijwilligers. Dit jaar 
was er een ploeg van 15 enthousiastelingen. De eerste 
deelnemers stonden al om 13 uur te trappelen van 
ongeduld. Wat dit keer opviel was, dat veel mensen voor 
de eerste keer deelnamen aan ons Herfstnatuurspel, en ook 
van verder weg. Zij waren via internet/dagje uit.nl/Zuid-
Hollands Landschap bij ons terecht gekomen. In totaal 
waren er zo’n 250 kinderen en ruim 200 volwassenen die 
deelnamen aan de speurtocht met als onderwerp “ De aard 
van het beestje”. Want niet alleen ieder mens heeft zijn 
eigenaardigheden, maar ook zeker ieder dier en daar waren 
de vragen op afgestemd. Welke vogel roept zijn eigen 
naam? In welk deel van de boom wonen eekhoorn, specht 
en uil? Welk dier gebruikt deze bijzondere nestkast? De 
deelnemers moesten ook fysiek aan de slag door te rennen 
als een haas, springen als een kikker en zijwaarts te lopen 
als een krab. Maar ook ervaren hoe moeilijk het is om met 
een priem een gat in een oude boomstam te maken. Toch 
wel knap van die specht! Aan het einde van de speurtocht 
konden de verzamelde letters, die men bij elke opdracht 
kreeg, worden omgezet in de slagzin “Zo is de manier van 
plant en dier”. Bij de kraam van de natuurvereniging kreeg 
iedereen de juiste antwoorden op een kaartje mee en een 
heerlijke appel. Want zo’n middag door het bos rennen 
kost best veel energie, maar natuurbeleving geeft ook 
energie! De organisatoren en vrijwilligers konden 
wederom terugzien op een zeer geslaagde middag met 
prachtig weer! Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd de dag afgesloten. Alle opdrachten in het bos 
opgeruimd, de tent en stoeltjes weer ingeklapt en alle 
overige materialen werden ingeladen in een grote auto. 
Hekken en toiletgebouw weer op slot en sleutels en 
kruiwagens terug naar de boswachter. Alles in het Jan 
Verwey Natuurcentrum weer uitgeladen en voldaan 
huiswaarts. De volgende dag ging er een ploegje van 3 
vrijwilligers alle gebruikte materialen sorteren en netjes 
opbergen. Want ja … volgend jaar is er natuurlijk weer een 
Herfstnatuurspel! 
 

 

Herfstnatuurspel – foto: Piet Broekhof 

Vleermuizenexcursie 
 foto: Hanneke Oltheten 
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Jelle van Dijk 
 

 
Gerrit van Ommering, Gijsbert van der Bent & René van 
Rossum (redactie) 2022. Coepelduynen op de kaart. 
Uitgegeven door Stichting Berkheide Coepelduijnen, 
Katwijk. 228 pagina’s. Prijs € 24,95. 
 
Na het succes van het boek Bijzonder Berkheide (zie De 
Strandloper 2017, nr. 3) kon een vergelijkbare uitgave over 
de Coepelduynen eigenlijk niet uitblijven. Het boek over 
de Katwijkse Zuidduinen werd immers geproduceerd door 
de Stichting Berkheide Coepelduijnen. Dat het toch nog 
even duurde, kwam wellicht door het feit dat Berkheide 
veel groter is dan het kleine duingebied tussen Katwijk en 
Noordwijk. Is over zo’n klein duingebied wel een boek te 
produceren? Joop de Leeuw, voorzitter van genoemde 
stichting, refereert aan deze overweging in zijn uitnodiging 
voor de boekpresentatie waar hij opmerkt ‘zelden zal een 
relatief klein duingebied zo uitvoerig en met zoveel passie 
zijn beschreven.’ 
Wat opzet en uitvoering betreft lijkt dit boek sterk op het 
boek over Berkheide. Niet zo vreemd natuurlijk na het 
succes van de vorige uitgave en met hetzelfde trio als 
eindredactie (zie voor een foto van de heren in De 
Strandloper 2017, nr. 3). Veel van wat ik toen in de 
recensie schreef, is ook van toepassing op deze nieuwe 
uitgave. Het is een prachtig boek geworden met een fraaie 
lay-out, schitterende foto’s en goed leesbare teksten. Ook 
nu lukte het om voor bepaalde organismen echte 

specialisten bereid te vinden een bijdrage te leveren. Zo 
vinden we bijvoorbeeld boeiende hoofdstukken over 
paddenstoelen (Leo Jalink), slakken en strandvondsten 
(Wim Kuijper), vlinders (Casper Zuyderduyn) en over  
mossen en korstmossen (Maarten Langbroek). 
Naast ruime aandacht voor de natuur in dit gebied komen 
ook allerlei andere aspecten aan bod. Zo is een hoofdstuk 
opgenomen over de bunkers in dit gebied en wordt 
ingegaan op de ontwikkeling en de natuurwaarden van 
villapark De Zuid. Verder komen beheer en de Natura-
2000 status aan bod. Korte hoofdstukken zijn gewijd aan 
de ontwikkeling van Noordwijk aan Zee en Noordwijk 
Binnen. Bij de illustraties hierbij werd dankbaar gebruik 
gemaakt van de enorme ansichtkaartencollectie van Kees 
Verwey. Na het lezen van de hoofdstukken over 
Noordwijk valt op dat er vrijwel niets gezegd wordt over 
de wijk Rijnsoever, het deel van Katwijk dat grenst aan de 
Coepelduynen. Alleen bij de beschrijving van de 
bufferzone tussen de Coepelduynen en de wijk Rijnsoever  
(pagina 148) wordt aan deze uitbreiding van Katwijk enige 
aandacht besteed. 

Een opvallende plaats nemen de fotopagina’s in over een 
bepaald thema, zoals bijvoorbeeld strandpalen, roze 
planten en stekelplanten. In vrijwel elke recensie van 
Bijzonder Berkheide werden deze pagina’s geroemd. Dat 
heeft er wellicht toe geleid dat Gerrit van Ommering nu 49 
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themapagina’s heeft geproduceerd, tien meer dan in het 
boek over Berkheide.  
Het is wederom een lust voor het oog om deze pagina’s 
door te nemen. Daarbij kun je jezelf aan een quiz 
onderwerpen bij pagina’s met detailfoto’s van bijvoorbeeld 
knoppen, 24 tinten roze en planten met stekels en 
opvallende beharing. Doe je die quiz bij pagina 141, dan 
zul je geen 100% score halen, omdat een aantal foto’s 
landschapjes laten zien die op postzegelformaat zijn 
afgedrukt. In mijn recensie van Bijzonder Berkheide 
merkte ik indertijd op dat het weinig zin heeft om foto’s 
met personen te plaatsen, als die foto’s zo klein zijn 
afgedrukt dat de personen niet meer te herkennen zijn.  
Dat euvel doet zich nu af en toe voor bij foto’s op 
postzegelformaat van planten en bomen in een landschap. 
Een misser is de vage achtergrondfoto op pagina 98 
waarop werkelijk niets is te zien dat op een plant lijkt, 
maar waar in het bijschrift is te lezen dat het hier gaat om 
de groeiplaats van het Kamilleknopje. 
Bij de honderden foto’s die zijn opgenomen bevinden zich 
60 foto’s waarop sneeuw is te zien. Je zou bijna denken dat 
het in de Coepelduynen vaker sneeuwt dan elders. Hoewel 
sneeuw een landschap een geheel ander aanzien geeft, was 
enige terughoudendheid wat dit betreft zeker op zijn plaats 
geweest. 
Tenslotte een paar opmerkingen over de teksten. De 
redactie is er in geslaagd om van de ingeleverde teksten 
(van 16 auteurs) vlot leesbare hoofdstukken te maken. Elk 
hoofdstuk begint met een korte inleiding en een kadertje 
waarin kenmerkende punten van dit hoofdstuk worden 
genoemd. Verder is de tekst opgeknipt in korte stukken 
met een passend kopje. De bijschriften van de foto’s zijn 

kort en beperken zich vrijwel steeds tot naam, datum en 
fotograaf.  
Hoewel er hier en daar wel iets op de bijschriften van de 
foto’s is op te merken, is er één foto waarbij het bijschrift 
beslist niet juist is. Op pagina 214 is het bordje waarop een 
paard is getekend met daarbij de tekst ‘Waarom weg?’ Dit 
bord heeft niets met protesten tegen oprukkende 
woningbouw te maken, maar met het besluit van de 
gemeente om paardenweitjes, aangelegd op bollengrond, 
weer de bestemming bollengrond te geven.  
Het bovenstaande neemt niet weg dat het hier om een 
bijzonder fraai boek gaat met een gedegen inhoud in 
combinatie met prachtig fotowerk. Echt een boek om zelf 
te hebben en zeker ook om cadeau te doen! 
 

 
Auke-Florian Hiemstra 2022. Perronpapegaaien & 
Krekelcriminelen. Op safari in de stad. Uitgeverij 
Ploegsma, Amsterdam.122 pagina’s. Prijs € 21. 
 
Dit boek is geschreven voor kinderen, maar het is beslist 
geen kinderachtig boek! Je kunt beter zeggen dat het een 
boek is voor iedereen die ouder is dan negen jaar. De 
schrijver is een bekende gast in TV-talkshows en zo 
levendig als hij daar over stadsnatuur vertelt, zo schrijft hij 
ook. Het zijn allemaal interessante, goed leesbare stukken, 
fraai geïllustreerd door Annette Fienieg. 
Een enorme variatie van onderwerpen passeert in dit boek 
de revue. Natuurlijk komen de stadsduiven en Meerkoeten 
aan bod, maar ook slakken, ratten, padden en vossen 
krijgen de nodige aandacht. Daarbij vertelt Hiemstra ook 
over de bijzondere gevallen die je tegenkomt in het 
Rotterdams Natuurhistorisch Museum zoals de domino-
mus en de nesten van ijzerdraad. Eveneens komt de 
evolutie die in de stad aan bod. Overr dit onderwerp heeft 
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Menno Schilthuizen indertijd een lezing in het Jan Verwey 
Natuurcentrum gegeven. Natuurlijk ontbreekt ook een 
hoofdstuk over het Leidse ‘stoepplantenproject’ van de 
Hortus Botanicus niet. Kortom dit is een geweldig boek, 
niet alleen om zelf te lezen, maar ook om cadeau te doen 
aan kinderen en kleinkinderen. En denk dan niet te snel dat 
ze er al te oud voor zijn. Ik heb het in ieder geval in één 
dag uitgelezen. 
 
Rik Schoon 2022. Het Damhert observeren en 
herkennen. SAAM Uitgeverij, Hillegom. 108 pagina’s. 
Prijs € 29,95. Verkrijgbaar in het bezoekerscentrum van de 
AW-duinen bij de Oase (ingang Vogelenzang) en in de 
boekhandel. 
 
Rik Schoon, inwoner van De Zilk, was vanaf begin jaren 
negentig tot 2007 beroepsmatig betrokken bij het 
wildbeheer in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Hierna begon hij een eigen adviesbureau gespecialiseerd in 
het beheren van damhertenpopulaties. 
Het boek van Rik Schoon leert je vooral om nauwkeuriger 
naar Damherten te kijken. Onze kennis blijft vaak beperkt 
tot het onderscheid tussen een hert (mannetje met gewei) 
en een hinde (vrouwtje zonder gewei). In dit boek wordt 
duidelijk gemaakt dat je in het veld ook de verschillende 
leeftijdsklassen kunt onderscheiden en dat je de betekenis 
van bepaalde gedragingen kunt duiden. In de begeleidende 
tekst maakt de schrijver vaak gebruik van het typische 
jagersjargon. Zo is een grazend hert aan het ‘laveien’. Voor 
het maken van een bronstkuil worden vooral de 
‘voorlopers’ (voorpoten) gebruikt. Dat neemt niet weg dat 
je in dit boek een hoop informatie krijgt over het leven van 
Damherten. 
De tekst wordt verlucht door meer dan 100 foto’s, vrijwel 
alle gemaakt door Piet Broekhof. Alles wat Rik Schoon 
over Damherten schrijft, wordt op voortreffelijke manier 
ondersteund en verduidelijkt door de foto’s van Piet 
Broekhof. In zomer en winter en voor dag en dauw wist 
Piet het leven van Damherten in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen vast te leggen.  
Met het noemen van het woord AW-duinen bekruipt mij 
toch het gevoel dat dit boek nog een hoofdstuk mist. Van 
een bijzondere attractie – ook onze verenging heeft wel 
eens een speciale damherten-excursie gehouden! – is het 
aantal Damherten in deze eeuw zodanig toegenomen, dat 
sinds jaren van een plaag kan worden gesproken.  

De graasdruk is namelijk zo hoog geworden dat de 
vegetatie vrijwel overal ‘gemillimeterd’ wordt. Hierdoor is 
niet alleen veel kwetsbare flora verdwenen, maar zijn ook 
de aantallen broedvogels en vlinders afgenomen. Door het 
plaatsen van hoge hekwerken (exclosures) probeert 
Waternet kwetsbare flora nu te beschermen. Een kort 
hoofdstuk gewijd aan deze problematiek met eventueel een 
verwijzing naar literatuur op dit gebied, zou een 
waardevolle aanvulling zijn geweest. 
 
 

 
 

  
Eindelijk kunnen we na drie jaar weer een Waddenweekend aankondigen. 
Voor het weekend van 8 t/m 10 september 2023 hebben we de groepsaccommodatie 
“Zonnedauw” op Ameland besproken. https://zonnedauwameland.nl/ 
Voor diegenen die mee willen, blokkeer dit weekend alvast in de agenda. 
In de volgende Strandloper (maart 2023) komen wij hier op terug en zullen we meer 
informatie geven. Houd ook de website en Facebook van de vereniging in de gaten. 
Diegenen die niet kunnen wachten, kunnen zich al opgeven bij:  excursies@strandloper.nl 
  
Jos Zonneveld en Gab de Croock  
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Jan Jacobs, Annelies Marijnis, Ineke van Dijk, Willem Baalbergen, Hein Verkade 
 

In Noordwijk-Binnen bestaat een lange traditie van het 
inventariseren van invliegplaatsen van Gierzwaluwen. 
Hierover is regelmatig verslag gedaan in ‘de Strandloper’ 
en in ‘Limosa’. Dit wekt de indruk dat er nooit aandacht is 
geweest voor de Gierzwaluwen in Noordwijk aan Zee. 
Maar niets is minder waar, in de jaren 2010 en 2015 is heel 
Noordwijk aan Zee volgens dezelfde methode als in 
Noordwijk-Binnen geteld. Het is al een aantal jaren 
geleden en dus hoog tijd voor een verslag voordat het in de 
vergetelheid raakt. 

Noordwijk aan Zee en Noordwijk-Binnen vormen al sinds 
mensenheugenis één (bestuurlijk) geheel. Toch zijn de 
dorpen zowel historisch als morfologisch totaal 
verschillend.  
Noordwijk-Binnen was reeds in de Middeleeuwen een 
groot en voornaam dorp. Er is naar verhouding veel 
historische bebouwing bewaard gebleven. Eind 
negentiende eeuw vond er een sterke uitbreiding plaats 
door de opkomst van de bollenteelt. In de twintigste eeuw 
werd het dorp opnieuw sterk vergroot door vele 
nieuwbouwwijken.  
Noordwijk aan Zee bleef tot in de negentiende eeuw een 
klein dorp waar eenvoudige huisjes de boventoon voerden. 
Visserij was de belangrijkste bron van inkomst. De 
opkomst van de badcultuur in de tweede helft van de 
negentiende eeuw veranderde het dorp compleet. Vrijwel 

niets van de oorspronkelijke bebouwing overleefde deze 
ontwikkeling. Aan de zuidzijde werd langzamerhand 
villawijk ‘de Zuid’ gerealiseerd. Na de Tweede 
Wereldoorlog verrezen aan de noordzijde een aantal 
nieuwbouwwijken en aan de zuidzijde villawijk 
‘Dobbelmannduin’. 
Het aantal inwoners van het zeedorp schommelt in de 21e 
eeuw rond de 10.000, zo’n drieduizend minder dan het 
binnendorp. 
 

Gierzwaluwen zijn kolonievogels, maar verdedigen hun 
eigen nestingang tegen indringers. Gedurende de eifase en 
de jongenfase keren één of beide ouders in de late vond 
terug naar het nest om er de nacht door te brengen. Het 
loont dus om op een avond van een half uur voor 
zonsondergang tot drie kwartier erna bij een dakvlak te 
posten om de verschillende invliegplaatsen te noteren. De 
invliegplaatsen werden zo nauwkeurig mogelijk 
omschreven evenals de windrichting van de plekken. Veel 
bewoonde daken waren in de jaren vóór de telling reeds 
bekend geworden. De telperiode omvat de ei- en de 
jongenfase die in beide jaren van ca. half mei tot half juli 
loopt. In 2015 werden plekken die in 2010 bewoond waren 
maar vijf jaar later blijkbaar niet, later in het seizoen 
nogmaals gecontroleerd. Meestal bleek het een bevestiging 
van de eerdere waarneming.  
De samenstelling van het telteam was detzelfde als in 
Noordwijk- Binnen. Jan Jacobs coördineerde de 
inventarisaties.  

 

Fig. 2. Verspreiding van invliegplaatsen van de Gierzwaluw 
in Noordwijk aan Zee in 2015 

 

Fig. 1. Verspreiding van invliegplaatsen van de Gierzwaluw in 
Noordwijk aan Zee in 2010 
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In 2010 werden in Noordwijk aan Zee 106 invliegplaatsen 
genoteerd en in 2015 waren het er 114. Er bleken in beide 
jaren twee grote concentraties te bestaan, te weten in de 
wijk tussen de Quarles van Uffordstraat en de 
Hoogwakersbosstraat in het noorden en langs de Huis ter 
Duinstraat in het zuiden (fig. 1 en 2). Beide wijken dateren 
uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Het oude 
dorp en de meest noordelijke nieuwbouwijken, de 
Prinsessenbuurt en het Duinpark kenden een lage 
dichtheid. In de villawijken ‘de Zuid’ en 
‘Dobbelmannduin’ werd geen enkele invliegplaats 
gevonden. 
De nestplaatskeuze is meestal erg divers, maar in 
Noordwijk aan Zee blijkt één type favoriet, de onderste rij 
pannen, ook wel de dakrand genoemd. In beide 
concentraties biedt deze plek ruime mogelijkheden. In de 
Huis ter Duinstraat is bij de twee-onder-een-kapwoningen, 
in Noordwijk vooral bekend als ‘de twaalf apostelen’, de 
dakgoot in het verlengde van de dakhelling aangebracht. 
Deze architectonische modegrill uit de jaren zestig geeft 
gemakkelijk toegang tot de onderste dakrand (fig. 3). In de 
wijk ten noorden van de Quarles is het juist de luie hoek 
van het dak die toegang tot de onderste pannenrij 
verschaft. Van de andere typen nestplaatsen komt alleen de 
invliegplaats achter dakgoten in een redelijk aantal voor 
(tabel 1). 
Naast deze dakrandbroeders vielen enkele andere 
invliegplaatsen op. Zo broedden er in 2015 enkele paartjes 
op de binnenplaats van het Golden Tulip Hotel (voorheen 
Hotel Noordzee) aan de Wilhelminaboulevard. De vogels 
moesten eerst scherp naar beneden duiken om op de 
binnenplaats te komen, om vervolgens weer recht omhoog 
aan de onderkant van de goot in te vliegen.  
Een ander hotel met een redelijke kolonie is Hotel ‘Heeren 
van Noortwijck’ (voorheen Hotel Zeerust) aan de Quarles 
van Uffordstraat. Hier vliegen de vogels net als op de 
meeste andere plaatsen in de dakrand van het luie dak naar 
binnen.   
In de Lighof, een piepklein nieuwbouwwijkje tussen de 
Duinweg en de Piet Heinstraat, werden enkele neststenen 
bijna verborgen aangebracht in een zijgevel. Toch vonden 
de vogels binnen een jaar deze nieuwe nestplaats. 

De enige twee nestkasten die beide jaren bezet waren 
hingen onder de dakgoot van het woonhuis van Jan Jacobs 
in de Prins Bernhardstraat (fig. 4). 
 

  2010 2015 

type invliegplaats % % 

dakpan 85 71 

dakrand 70,1 51,8 

pan/mansarde 14 13,2 

kantpan/eindvorst 0,9 6 

Goot/overstek/dakkapel 12,2 24,6 

neststeen/nestkast 2,8 4,4 

totaal 100 100 

 
Tabel 1. Verdeling (%) van invliegplaatsen naar type. 

 

windrichting 2010 2015 

ingang nestplaats % % 

noord 33 31 

oost 26 29 

zuid 29 24 

west 12 16 

totaal 100 100 
 

Tabel 2. Verdeling (%) van invliegplaatsen naar windrichting 
 
Wat betreft de windrichting waarnaar de invliegplaats is 
gericht lijkt er een lichte voorkeur voor de noordelijke en 
oostelijke plekken te zijn (tabel 2). 
Van de 114 invliegplaatsen die in 2015 werden gevonden, 
waren er 48 ook in 2010 bezet. In de tussenliggende 
periode werd een aantal daken, waar in 2010 veel vogels 
broedden, gerenoveerd.  
De meeste vogels vonden in de directe omgeving een 
nieuwe nestplek waardoor de verspreiding over het dorp 
nauwelijks veranderde (figuur 1 en 2). 
 

Gierzwaluwen komen in vrijwel alle delen 
van Noordwijk aan Zee voor, behalve in de 
villawijken. 
De dichtheid loopt uiteen van laag in het 
oude centrum en de nieuwere wijken en is 
het hoogst in de wijken uit de jaren vijftig 
en zestig. In dezelfde periode lag het 
zwaartepunt van de verspreiding in 
Noordwijk-Binnen in het zogenaamde 
‘overgangsgebied’ met een gevarieerde 
vooroorlogse bebouwing met veel 
vrijstaande woningen en voormalige 
bollenschuren. Dit ‘wijktype’ ontbreekt in 
Noordwijk aan Zee. 
Ook de oude centra van beide dorpen zijn 
onvergelijkbaar. In Noordwijk aan Zee is 
dit centrum klein en voor een groot 

Figuur 3. ‘de twaalf apostelen’ langs de Huis ter Duinstraat herbergt een grote kolonie 
Gierzwaluwen., december 2013. Foto Hein Verkade. 
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gedeelte vernieuwd bij de transformatie tot badplaats. 
Noordwijk-Binnen heeft een relatief groot historisch 
centrum met naar verhouding veel panden van hoge 
ouderdom. Opvallend is dat beide centra een lage dichtheid 
aan invliegplaatsen hebben.  
Het meest in het oog springend is de verhouding van het 
aantal invliegplaatsen van Gierzwaluwen ten opzichte van 
het aantal inwoners in de twee totaal verschillende dorpen. 
Noordwijk aan Zee met ca 10.000 inwoners en 114 
invliegplaatsen in 2015 tegenover Noordwijk-Binnen met 
ca 13.000 inwoners en 158 invliegplaatsen in 2013  
(Verkade et al. 2015).  
Noordwijk aan Zee is slechts twee keer gebiedsdekkend 
geïnventariseerd op invliegplaatsen van Gierzwaluwen 
tegenover zes keer in Noordwijk-Binnen in de periode 
1993-2018. Van het binnendorp zijn, door de lange reeks, 
verschillende vrij betrouwbare ontwikkelingen en trends te 
geven. Zo is de populatie over deze 25 jaar vrijwel stabiel,  
maar is er wel een duidelijke verschuiving richting de 
naoorlogse woonwijken te zien.  
Zeker zo opvallend is de gestage toename van het 
percentage invliegplaatsen achter dakgoten en in 
muurholtes wat ten koste is gegaan van met name de 
traditionele dakpan. Er werd een voorkeur voor 
invliegplaatsen met de opening naar een noordelijke en 
oostelijke richting vastgesteld (Verkade et al. 2020). 
Het is onmogelijk met twee inventarisaties betrouwbare 
uitspraken over de populatieontwikkeling  in Noordwijk 
aan Zee te doen.  
Toch is het waarschijnlijk meer dan toevallig dat de 
verschillen tussen de tellingen van 2010 en 2015 in 

Noordwijk aan Zee veel overeenkomst vertonen met die in 
Noordwijk-Binnen.  
Zo is de populatie vrijwel gelijk in beide jaren, neemt het 
percentage invliegplaatsen onder dakpannen af ten gunste 
van die achter dakgoten en is er een voorkeur voor 
noordelijke en oostelijke invliegplaatsen.  
 

Noordwijk aan Zee heeft ondanks zijn relatief jonge 
bebouwing een bloeiende en stabiele populatie 
Gierzwaluwen. In veel opzichten kan de populatie 
wedijveren met die in Noordwijk-Binnen, waar de 
omstandigheden op het oog gunstiger lijken. Dit maakt wel 
heel nieuwsgierig hoe het in de rest van het land is gesteld 
met de stand en ontwikkeling van de broedpopulatie van de 
Gierzwaluw. Gelukkig zijn er inmiddels op enkele andere 
plaatsen soortgelijke onderzoeken gestart. Hopelijk leidt 
dit tot een beter overzicht van de verspreiding, dichtheden 
en trends van deze opvallend onderbelichte soort. 
 

Verkade H. A. Marijnis, J. Jacobs & I. van Dijk 2020.  De 
Gierzwaluw in Noordwijk-Binnen in 2013 en 2018. De 
Strandloper 52.1: 43-49 
Verkade. H, J. Jacobs, A. Marijnis & I. van Dijk. 2015. 20 
jaar Gierzwaluwen inventariseren in Noordwijk.  Limosa 
88 (2015): 164-172. 
 

  

Figuur 4. Bewoonde nestkasten in de Prins Bernhardstraat. Foto Jan Jacobs. 
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Jelle van Dijk 
 
Na enkele jaren met langdurige droogte volgde 2021 met 
een normaal regenpatroon. Helaas viel er in het 
bloeiseizoen van 2022 weer bijzonder weinig regen. 
Desondanks bracht 2022 toch een flink aantal bijzondere 
waarnemingen. Deze waren vooral te vinden op typische 
‘onkruidveldjes’ zoals braakliggend bollenland, een oude 
storthoop en nieuwe wegbermen. Ongewenste ‘verrijking’ 
van de flora vindt af en toe plaats door het uitzaaien van 
bloemenmengsels. Hierbij zit nogal eens de Bolderik, die 
meestal weer spoedig verdwijnt en het 
Weegbreeslangenkruid, dat het vaak wat langer volhoudt. 
Opvallend is nu ook weer dat veel nieuwkomers pas laat in 
het seizoen verschijnen. De zuidelijke herkomst zal in veel 
gevallen hierbij een rol spelen. Maar ook de regenval na 
een lange droogteperiode dit jaar heeft in dit opzicht 
ongetwijfeld invloed gehad.  
Hieronder volgt de lijst van nieuwe soorten voor onze 
regio. Het verslag waarin de overige bijzondere 
plantenvondsten aan bod komen, zal in de volgende 
aflevering van de Strandloper te vinden zijn. De vorige 
afleveringen van deze serie aanvullingen op de lijst in het 
boek “Van Aardaker tot Zwanenbloem” (2018), zijn te 
vinden in de nummers 1 & 2 van jaargang 2021 van de 
Strandloper. De hier genoemde waarnemingen zijn met 
foto terug te vinden op www.waarneming.nl. Tot slot een 
woord van dank aan Niels Eimers, validator van 
waarneming.nl, voor zijn stimulerende opmerkingen en de 
determinatie van de twee hieronder genoemde kruisingen. 

 
Krabbenscheer  Stratiotes aloides 
Op 4 september zag Wim Kuijper een paar planten drijven 
in de grote vijver aan het einde van de Herenweg 
(bedrijvenpark Gravendijck). Deze typische waterplant is 
hier vermoedelijk niet op natuurlijke wijze beland. De 
soort, populair als vijverplant, is voor slechts 4 euro te 
koop in menig tuincentrum. Nu maar afwachten of zich in 
genoemde vijver een levensvatbare populatie ontwikkelt. 
 
Bosorchis  Dactylorhiza fuchsii / Gevlekte orchis 
Dactylorhiza maculata 
Zowel in de Noordduinen als in de Coepelduynen 
verschenen dit jaar tussen de tientallen Rietorchissen 
slanke orchissen met alleen blad langs het onderste deel 
van de stengel. De bladeren waren gevlekt, maar niet met 
ringvormige vlekken zoals bij de Gevlekte rietorchis, en de 
grondbladen hadden een brede top. De bloemen waren 
licht van kleur met een scherpe lijntjestekening op de 
onderlip. Van deze planten werd door de validator van 
waarneming.nl een deel voorzien van de naam Bosorchis, 
terwijl andere planten van deze populaties Gevlekte orchis 
werden genoemd. Bij elkaar ging het om 16 planten. 
 
Rattenstaartgras  Sporobolus indicus 
Op 4 augustus troffen Wim Langbroek en Maarten 
Langbroek dit gras bij Schelp 26 in Rijnsoever (Katwijk-
Noord) aan. Dit gras komt oorspronkelijk uit Afrika, maar 

heeft zich ook in de warme delen van andere continenten 
gevestigd. Sinds 2015 duikt dit gras af en toe op in het 
straatmilieu van allerlei woonwijken verspreid over 
Nederland. 
 
Breed lampenpoetsergras  Cenchrus purpurascens 
Op 15 september ontdekte ik dit gras langs een trottoir in 
Noordwijk Binnen. Dit gras wordt veel aangeplant, ook in 
gemeentelijke perkjes. 
 
Kruipend vetkruid  Phedimus hybridus 
Op 24 augustus vond Michel Langeveld deze soort in een 
bosje langs de Loosterweg-Zuid bij Lisse. Evenals andere 
vetkruiden, die via tuincentra ons land bereiken, verwildert 
ook deze soort af en toe op uiteenlopende plaatsen. 
 

Knopige ooievaarsbek  Geranium nodosum 
Deze soort werd op 3 november door Pieter Belo in een 
Warmondse woonwijk aangetroffen. Deze ooievaarsbek 
komt oorspronkelijk uit Zuid- en Midden-Europa en heeft 
via tuincentra de weg naar het Nederlandse straatmilieu 
gevonden. 
 
Grootbloemige lavatera  Malva trimestris 
Op 3 oktober 
vond ik twee 
planten in het 
perceel, dat een 
jaar eerder was 
ingezaaid met de 
siergrassen 
Hazenstaart en 
Baardgras. Deze 
fraaie Malva-soort 
is te koop in 
tuincentra en gelet 
op de 
verspreidingskaart 
vindt in geheel 
Nederland 
verwildering 
plaats. 

Knopige ooievaarsbek Warmond 

Grootbloemige lavatera  Elsgeesterpolder 
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Melganzenvoet x Boomspinazie  Chenopodium x reynieri 
Dit is een forse ganzenvoet, sterk op Melganzenvoet 
gelijkend, maar met rode topbladen. Op 10 juni trof ik deze 
soort aan in de ‘zaaizone’ van de wijk Duinvallei in 
Noordwijk, gevolgd door vondsten op 8 augustus 
(bouwterrein Sint Bavo) en 3 september (nieuwe berm 
Schippervaartsweg, N’hout). 
 
Tuinpostelein  Portulaca sativa 
Op 21 september vond ik één plant in de ‘onkruidzone’ 
van het vergrote sportpark Voorhout.  Het betrof hier de 
vijfde waarneming voor ons land. 
 

Knolzijdeplant  Asclepias tuberosa 
Op 6 juli werden twee bloeiende planten in de berm van de 
N206 iets ten noorden van Noordwijkerhout gevonden. 
Drie dagen later nog één plant een paar honderd meter 
verder noordwaarts. Deze verwilderde sierplant is nog 
maar enkele keren in ons land aangetroffen. 
 
Tomatillo  Physalis philadelphica 
Op 28 september vond ik een plant op het bouwterrein van 
Sint Bavo in N’hout, gevolgd door de vondst van vijf 
planten langs het fietspad bij de Noordwijkerhoekbrug op 
3 oktober. Deze soort heeft nog geen officiële Nederlandse 
naam, maar is in tuincentra te koop onder de naam 
Tomatillo of Mexicaanse aardkers. Deze soort is verwant 
aan de Goudbes en de Lampionplant. 
 

Aarmunt  Mentha spicata 
Op 2 september vond Maud Mommers deze soort, 
groeiend aan het begin van de Via Nova in 
Noordwijkerhout. Deze soort wordt gekweekt voor de 
bereiding van muntthee, maar wordt ook aangeplant in 
tuinen. 

Hertsmunt x Aarmunt  Mentha x villasonervata 
Op de oude storthoop langs de trekvaart bij de 
Noordwijkerhoek groeiden op 3 oktober twee grote pollen 
en nog wat losse planten van deze kruising. Een 
merkwaardige groeiplaats omdat de Hertmunt hier niet 
voorkomt en de Aarmunt dit jaar voor het eerst in onze 
regio werd gevonden. 
 

Loos blaasjeskruid  Utricularia australis 
Op 8 augustus 2022 vond Wim Kuijper een flinke 
groeiplaats in de sloot langs de Ambachtsweg in 
Noordwijkerhout. Later die maand bleek deze soort ook te 
groeien in een sloot langs de Loosterweg in Voorhout en in 
een slootje langs de Gravendamsweg, dichtbij de N206. 
Vermoedelijk komt deze soort al jaren op genoemde 
groeiplaatsen voor. Net buiten ons werkgebied is al vele 
jaren een grote groeiplaats op Koudenhoorn bij Warmond 
bekend. 

 
Tengere distel  Carduus tenuiflorus 
Op 27 augustus ontdekte ik een forse plant bij de 
ecologische zone langs de nieuwe noordelijke rondweg van 
Voorhout. Helaas werd het terreintje twee dagen later 
gemaaid. Deze distel is zeer zeldzaam en wordt naast de 
grote groeiplaats op Wieringen de laatste jaren ook op 
andere plaatsen gezien, waaronder een boerenerf op het 
voormalige vliegveld Valkenburg. 
 
Straalscherm  Orlaya grandiflora 
Pas dit jaar vond ik op www.waarneming.nl deze vondst 
uit 2021. Op 18 juli 2021 vond Lia van der Vlugt in een 
wegberm van de Lisser Poelpolder 1 ex. van deze kleine 
schermbloem. 

Hertsmunt x Aarmunt oude stortplaats 
Noordwijkerhoek 

Loos blaasjeskruid Gravendamseweg bij N206 

Tengere distel  Noordwijkerhoek. 
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Leo en Claire Schaap-Müller

 
Eindelijk was het in 2022 zover dat de reis naar IJsland 
werd geboekt. IJsland was ons heel wat keertjes 
aanbevolen, maar we waren er nog niet aan toe gekomen. 
We kozen voor een reis met eigen auto op een overtocht 
via drie nachten op de Faeröer. Nu de keuze op IJsland 
viel, was het een uitgelezen kans om ook deze 
mysterieuze eilanden te bezoeken. De Smyril Line vaart 
regelmatig via deze eilanden op en neer naar IJsland en 
komt aan in het oosten in de Seydisfjördur. Een 
comfortabele manier van reizen.  
 
Voor de reis waren totaal 24 dagen in de maand juni 
uitgetrokken inclusief heen- en terugreis naar het noorden 
van Denemarken om in Hirtshals te kunnen inschepen. 
Alle accommodaties waren van tevoren geboekt om de 

reis zo weinig mogelijk te verstoren met het zoeken naar 
geschikte overnachtingsplaatsen en er zeker van te zijn 
dat we het hele eiland zouden zien. Vooraf was 
ingecalculeerd dat niet alles bezocht zou worden, maar 
dat de ringweg of rondweg van IJsland de leidraad voor 
ons bezoek zou zijn. Achteraf was het te kort en hadden 
we graag wat meer dagen gehad om langer op de mooiste 
locaties door te brengen. We reisden met de klok mee, 
eerst naar het zuiden via Höfn, Skaftafell en Vik in 
richting Reykjavik. Het zuiden van IJsland is het gebied 
van de gletsjers en ijsmeren en daarom ook van rivieren, 
delta’s en groene uitstroomgebieden. Landschappelijk 
van ongeëvenaarde schoonheid en afwisseling. 
 
Het is een fantastisch land om rond te reizen, overal nog 
besneeuwde bergtoppen, gletsjers, kraters, basalt- en 

Foto 2. Jan van Genten komen langszij tijdens de overtocht Foto 3. Grutto’s en Tureluurs versperren  letterlijk en figuurlijk de weg 

Foto 1. Het landschap in het zuiden is van grote schoonheid. Mooie panorama’s wisselen elkaar af. 
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lavarots in allerlei vormen. Aan alles is te zien dat dit nog 
een land in wording is. Fjorden met mooie panorama’s en 
kleine plaatsjes en overal kust met af en toe hevig 
beukende golven, vooral in het noorden. Lava-
landschappen in verschillende stadia van ontwikkeling, 
lava, kaal of bedekt met een dichte laag mos, kussen-lava 
(pillow lava), rivierdelta’s en groene uitstroomgebieden 
waarop veeteelt bedreven wordt. Zodra het gebergte wat 
ouder is, ontwikkelt zich een alpine-achtige vegetatie met 
veel heide, bosbes en berk. Veel vogels, heel veel vogels. 
Wat dat betreft boften we om in juni het eiland te 
bezoeken. De vogels zitten nog op eieren of hebben net 
uitgekomen jongen. Echte zeldzaamheden hebben we 
niet gezien, maar we zijn er ook niet echt naar op zoek 
geweest. Er zijn veel Grutto’s, Regenwulpen, 
Watersnippen, Stormvogels, Noordse Sterns, 
Eidereenden en heel wat andere soorten. Het is de 
overweldigende hoeveelheid die ons het meest verraste 
en op ons de meeste indruk maakte. 
 
Op de heenreis werd de m/s Norröna, in de buurt van 
land begeleid door Stormvogels, Drieteenmeeuwen en 
Jan Van Genten. Hoe verder van land af, hoe minder 

vogels. Het viel op dat er nogal wat dode Jan Van Genten 
op het water dreven, slachtoffers van de vogelgriep die 
hun kolonies had bereikt. Na Denemarken wordt de lange 
kust van Noorwegen zichtbaar en later zien we de 
Shetland eilanden aan ons voorbij trekken. Op de 
heenreis naar IJsland vaart de Smyril Line door de 
eilanden van de Faeröer, een spectaculair gezicht vanaf 
comfortabele zitplaatsen met grote uitzichtvensters. 
Varend in de buurt van de Seydisfjördur worden door ons 
de eerste spuitende walvissen waargenomen.  
 
Vogels, overal vogels. Toen we kort na de aankomst in 
Seydisfjördur even langs de weg stopten om de voor ons 
gelegen besneeuwde bergen te bewonderen, was overal 
zang te horen, wat krassend, melodieus en het duurde 
even voor we erop kwamen: Koperwiek. Werkelijk 
overal te horen en te zien. Best schuw en je moet geduld 
hebben om een goede foto te kunnen maken. Op de reis 
zijn we meer zangvogels tegengekomen. Merels werden 

gehoord in Reykjavik en in de buurt van Skaftafell waar 
we ook een paar Huismussen zagen. Overigens is deze 
locatie dicht bij Hof waar volgens de boeken de enige 
groep Huismussen zou broeden. De Barmsijs zijn we 
tegengekomen, maar niet in de aantallen die werden 
verwacht. Verder veel Graspiepers, Witte Kwikstaarten, 
Spreeuwen en ook veel Tapuiten. Andere voorkomende 
zangvogels zoals Sijs, en Kruisbek hebben we helaas niet 
kunnen waarnemen. Daarnaast was overal de Raaf 

prominent aanwezig, soms zelfs goed te fotograferen. In 
de alpine-vegetatie komt ook het Alpensneeuwhoen voor; 
we hebben ze goed gezien maar minder dan waar we op 
gehoopt hadden.  
Via een ongelooflijk gevarieerd en fascinerend landschap 
met hoge bergen en steile rotsen worden we naar ons 
eerste guesthouse bij Höfn geleid. Onderweg zien we 
rivierdelta’s en uitstroomgebieden met groene weides 
waar de eerste Grutto’s, Tureluurs, Regenwulpen en 
Watersnippen ons om de oren vliegen, wat een genot! 
Ook treffen we een groep met Rendieren die vrij dicht bij 
de weg grazen. De vogels zullen we de gehele reis 
blijven zien vooral tussen hoog gras in de 
uitstroomgebieden. Zo waren we tijdens hevige regen bij 
Vik om de basaltrotsen en kolonies te bezoeken. 
Vanwege het weer, we waren al snel kletsnat, lieten we 
de vogelkolonies voor wat ze waren. Jammer want het 
zou nu even duren voordat we dicht bij de 
Papegaaiduikers konden komen.  

Foto 5. Rendieren in de buurt van Höfn. 

Foto 4. Koperwieken zijn overal te horen en te zien 

Foto 6. De Grauwe Franjepoot vertoont zich veel in kleine poeltjes en 
meertjes 
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We besloten via boerenweggetjes de weilanden te 
verkennen. Wat een tumult, we werden letterlijk op de 
weg tegengehouden door scheldende Grutto’s en 
Tureluurs. Ook talrijke Watersnippen lieten zich horen, 
balsend en alarmerend. Kennelijk waren er nog veel 
nesten en de eerste jonge vogels liepen ons voor de 
voeten. We konden een paar mooie foto’s maken. De 
zuidelijk gelegen groene weilanden bleken meer 

verrassingen te hebben. Op kleine meertjes was de veel 
voorkomende Grauwe Franjepoot te vinden. Een mooie 
vogel met dieprode hals en geschakeerde rug, heel anders 
dan het fletse winterkleed. Ook de Roodkeelduiker was 
goed te zien en soms te horen. De nesten konden vanaf 
de weg goed worden bekeken en gefotografeerd. Op 
verschillende plaatsen werd, op grotere meren en veel 
verder weg, de IJsduiker waargenomen, helaas te ver om 
met de telelens een foto te kunnen maken. De Kleine 
Jager schuimt hier de vlaktes af op zoek naar prooi, 
meestal de donkere variant. Hierna kwamen we in de 
zogenaamde Gouden Cirkel waar historische en 

geologische hoogtepunten te vinden zijn. Wat daar vooral 
opvalt is het vulkanische landschap, grote watervallen 
maar ook de bloei van de wijdverspreide Blauwe lupines, 
een exoot, die het landschap hier en daar van een blauwe 
waas voorziet. 

Ook in Reykjavik was het goed vertoeven. Het is een 
kleine maar zeer levendige havenstad, gezellig, waar veel 
te zien en te doen is. Afgezien van de leuke restaurants 
hebben wij ons bezoek beperkt tot het culturele centrum 
Perlan, de beroemde Domkerk en een mooie wandeling 
door de stad, zeer de moeite waard. Het valt op dat de 
IJslanders iets met golfplaten hebben. Veel huizen zijn, 
in en buiten de stad, bedekt met golfplaten, soms in 
uitbundige kleuren, fel geel en rood. Veel verder zijn we 
in de stad niet gekomen, we wilden ook nog het 
schiereiland Reykjanus bezoeken. Op Reykjanus was 
vorig jaar een vulkaanuitbarsting geweest, inmiddels kort 

na ons bezoek, ook weer. Het is o.a. een landschap van 
heetwaterbronnen, geisers en gekleurde vlaktes maar ook 
van het internationale vliegveld van IJsland. Op diverse 
plekken zijn naast mooie uitzichten, kolonies te vinden 
van Drieteenmeeuwen, Stormvogels, Zeekoeten en 
Papegaaiduikers. Meestal wat verder weg maar met 
telescoop goed te bestuderen. 
Zeekoeten nestelen op veel plaatsen aan de kust tegen 
steile rotsen en dicht bij elkaar. Zeekoet en Alk zitten bij 
elkaar en af en toe is een Kortsnavelzeekoet te 
ontdekken. De Zwarte Zeekoet is veel minder een 
koloniebroeder en dikwijls waar te nemen vanaf de kant 
in havens en fjorden. Meestal in paartjes, schuw, ze gaan 
gauw op de vleugels. Drieteenmeeuwen hebben zo hun 
eigen rotsen en hokken dicht bij elkaar. Sommige rotsen 
zijn wit gepleisterd van hun uitwerpselen. De Noordse 
Stormvogel is een andere veel voorkomende soort die 
overal te zien is. Ze broeden hoog tegen de rotsen op veel 
plaatsen langs de hele kust maar in mindere dichtheden,  
dikwijls ook in de buurt van Papegaaiduikers. De 
Noordse Sterns en Eidereenden zijn in grote aantallen 
langs de hele kust te zien. Veel sterns zijn in de maand 
juni volop aanwezig in de kolonies en veel nesten zijn 
nog bezet. Ze bewaken hun 

Foto 7. Broedende Roodkeelduikers zijn veelal goed te observeren.  

Foto 9. Er zijn veel kolonies met Zeekoeten. Hier zitten Alken en 
Zeekoeten dicht bij elkaar. Rechtsonder een Kortsnavelzeekoet. 

Foto 8. Vrouwtje Kuifduiker op nest. 
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territorium met alle middelen, pikken op het hoofd als je 
niet voorzichtig bent. Voor hun kolonies hebben ze een 
voorkeur om binnen beschermd gebied te broeden, 
dikwijls samen met Eidereenden. Soms is de weg 
onderdeel van de kolonie en rij je zo tegen sterns aan die 
een voorkeur hebben om op het asfalt te zitten. 
Waarschuwingsborden maken de bestuurders attent op 
hun aanwezigheid. Ze blijven op je duiken zodra je 
buiten de auto staat. De Eidereenden hebben dan al volop 
pullen en hebben de kolonies verlaten. De vrouwtjes 
hebben met hun kroost het kustwater opgezocht en 
crèches van meerdere nesten bij elkaar zijn dicht onder 
de kust te vinden. Veel mannetjes met hun groen 
gekleurde nekken zijn dan wat verder op zee en 
bemoeien zich niet met de kinderschaar. De vele 
eidernesten zitten vol met dons, het wordt verzameld om 
er de beste en lichtste dekbedden ter wereld van te 

maken. Veel nesten zijn met een paaltje gemerkt en 
worden nu een voor een leeggehaald. De Noordse Sterns 
die nog broeden, maken er geen probleem van hoewel 
hun nesten er dichtbij liggen. We kwamen even in 
gesprek met een verzamelaar die lyrisch over het dekbed 
vertelde waaronder hij iedere nacht sliep. 
Ook schiereiland Schnaefellsnes wordt bezocht. Het weer 
is weer eens slecht, storm en hevige regenbuien. 
Tussendoor bezoeken we de kust waar lavagrotten zijn, 
kleine vulkaankraters en woest gevormde rotsen. Op 
andere plaatsen is het strand te bereiken tussen zwart 
gestolde lavarotsen met stranden van zwarte, ronde 
stenen. Veel vogels zitten geklemd tegen de rotsen, 
terwijl daaronder hoog opspattende golven op de rotsen 
slaan. Het blijft opmerkelijk dat al die vogels het ondanks 
het vele slechte weer kennelijk goed blijven doen. We 
zijn op weg naar het noorden waar we onder andere 
walvissen willen gaan zien. Onderweg komen we veel 
Wilde Zwanen tegen, soms op hun nest of in groepjes bij 
elkaar. Op veel plaatsen zijn ook de bekende IJslandse 
paarden te zien die nieuwsgierig de bezoekers bekijken. 
Veel andere zoogdieren hebben we niet gezien. De 
Poolvos komt er voor en ook Rendieren waarvan we in 
het begin van onze reis een groepje hebben gezien. Ze 
zijn vooral te vinden in het centrum van IJsland dat 
moeilijk bereikbaar is. Ondertussen roepen de 

Regenwulpen boven ons, ze zijn nerveus, hun nesten zijn 
nog bezet. Op IJsland komt ‘onze’ Wulp niet voor, maar 
wel op de Faeröer eilanden waar het niet altijd 
gemakkelijk was om ze uit elkaar te houden. We kennen 
de roep van ongeveer 7 gelijke tonen van af en toe 
doortrekkende Regenwulpen maar in IJsland zijn ze 

overal te horen. Op dezelfde manier schelden ze je uit als 
je dicht bij het nest komt of in hun territorium. Vlak voor 
Akureyri komen we onze eerste Kuifduiker tegen, het 
vrouwtje blijft vast op haar nest zitten terwijl het 
mannetje nerveus rondzwemt. Later zullen we ze 
regelmatig zien.  
 
Het eiland Hrisey wordt bezocht. In het haventje zitten 
Zwarte Zeekoeten Het is een klein eiland in een 
langwerpig fjord, dat eindigt bij Akureyri. Een mooi 
eiland midden in een fjord met aan beide zijden hoog 
opgaande bergen waarop nog veel sneeuw ligt. Een 
prachtig gezicht. Het eiland bestaat vooral uit alpine-
achtig landschap met veel heide. De gebruikelijke 
steltlopers Grutto, Tureluur, Regenwulp, Watersnip en 
Goudplevier zijn volop aanwezig. We hadden nog nooit 
een Grutto in een spar zien zitten maar hier, terwijl wij er 
onderdoor liepen, zat hij boven ons te schelden. Hier 
komt het Alpensneeuwhoen vrij veel voor, net als de 
Sneeuwgors die hier ook broedt. We zien Zilvermeeuw 
en Kokmeeuw. Ook hier zit de Scholekster op daken. Het 
lukt om mooie foto’s te maken van de Raaf, die nu niet te 

Foto 10. Eidereenden hebben hun nesten verlaten en bewaken de 
pullen in crèches aan de kust. 

Foto 11. De Regenwulp laat van zich horen zodra je in de buurt van 
het territorium komt. 

Foto 12. De Bultruggen lieten zich goed zien tijdens onze ‘Walvisvaart” 
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ver af blijft hangen. Ook de Goudplevier in zomerkleed 
laat zich hier prachtig zien. Hier zien we vooral de lichte 
vorm van de Kleine Jager zowel de kliffen met 
Stormvogels en Drieteenmeeuwen, als de heidevelden 
afschuimen. Vanaf de kliffen zien we niet alleen veel 
Eiders maar ook onze eerste Harlekijn Eenden.  
De zoektocht naar walvissen is een succes. Een 
omgebouwd vissersschip vaart vanuit Husavik het fjord 
uit en al gauw zien we spuiters en staarten van duikende 
Bultruggen. Soms dicht bij het schip. Ook worden even 
dolfijnen gezien.  
Ondertussen kijken we naar vissende Papegaaiduikers die 
ver uit de kust op het water voedsel verzamelen. Het 
schijnt dat ze steeds verder van hun broedplaatsen naar 
voedsel moeten zoeken, waardoor het niet goed gaat met 
verschillende kolonies. Myvatn is dan dichtbij en dat 
wordt de volgende dag bezocht. Het is er vogelrijk, op 
verschillende plaatsen zien we Harlekijn Eenden en 
IJslandse Brilduikers. Middelste Zaagbek, Wintertaling, 
Kuifduiker en Smient worden met pullen gezien. Wat kan 
een Wintertaling een lawaai maken als je kennelijk te 
dichtbij komt. Ook nu regent het af en toe heftig en als 
het droog is, word je belaagd door de vele vliegen, zodat 

we maar beperkt uit de auto stappen om waarnemingen te 
doen en foto’s te nemen, laat staan een wandeling te 
maken.  
We zijn dan meer bezig met het wegjagen van de irritante 
vliegen, dan het kijken naar landschap en vogels. 
Jammer, we hebben geen gezichtsnetjes. Oostelijk van 
Myvatn opent zich een prachtig vulkanisch landschap 
met warmwaterbronnen, mooie, roodgekleurde vlaktes en 
merkwaardig blauwe, bijna melkachtige meertjes. 
Zwemmen in het vulkanische water is hier een van de 
toeristische attracties.   
 
We moeten door en nemen het oostelijk deel van de 
rondweg. In de verte blijft de Herdubreid, een tafelberg 
met een ijskap, prominent in ons gezichtsveld. Ooit is 
deze, bijna 1.700 meter hoge berg, ontstaan door een 
eruptie onder de ijskap. Onderweg zien we broedende 
Wilde Zwanen en Kleine Rietganzen met juveniele 
vogels. Het is moeilijk stoppen op de smalle ringweg 

zodat het lastig is om alles beter te bekijken. Het is soms 
druk omdat dit de enige doorgaande route is op IJsland. 
We willen de noordoostelijke fjorden bezoeken en nemen 
de afslag langs de rivier Lögurinn Lagarfljót die in een 
prachtig groene delta eindigt met veel kleine meertjes, 
ideaal voor een breed scala aan broedvogels. Kuifduiker, 
Wilde Zwaan, Grauwe Franjepoot, Roodkeelduiker en 
veel steltlopers, eenden en ganzen broeden in dit gebied. 
Uiteindelijk komen we uit in Bakkagerdi met een hele 
mooie, goed toegankelijke kolonie Papegaaiduikers, 

Drieteenmeeuwen en Noordse Stormvogels. Zo goed 
hadden  we een kolonie nog niet gezien. De weg 
ernaartoe is lang, steil, smal en afgelegen, maar voert 
door een prachtig landschap. We waren even bang dat we 
geen benzine zouden overhouden, maar gelukkig was er 
een benzinepomp in het dorp waar we opgelucht 
ademhaalden. We bezoeken later in het oosten nog 
Djúpivogur en Bulandsnes. Tijdens onze rit ernaartoe en 
ter plaatse lukt het om mooie foto’s van IJseenden te 
maken en zien we de Velduil jagen. Andere roofvogels 
hebben we tijdens ons bezoek aan IJsland helaas niet 
waargenomen. Er komen er nog drie soorten voor, de 
Zeearend, de Giervalk en het Smelleken, jammer, maar 
wat we wel hebben gezien is overweldigend.  

 
 

Foto 13. Raven zijn overal te zien maar zelden zo dichtbij als deze 
op het eiland Hrisey. 

Foto 14. Baltsende IJslandse Brilduikers bij Myvatn 

Foto 15. IJseenden zagen we meestal op grote afstand. Bij 
Djúpivogur lukte het om deze foto te maken. 
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Het vertrek is dan aanstaande. Het inschepen in 
Seydisfjördur neemt veel tijd in beslag. Vandaag eens 
geen regen en storm, het is helder en de zon zorgt voor 
een aangename temperatuur. De Smyrill (Smelleken) 
Line doet er 48 uur over om Hirtshals in Denemarken te 
bereiken. Het weer onderweg is deze keer echter niet 
best, buien, onweer en heel veel wind. In Denemarken 
komen we in een heel ander klimaat terecht. Het is er 
warm, 31 graden en windstil, wat een verschil. Na 
aankomst om ca. 13:30 rijden we de boot af en wordt de 
terugreis van iets meer dan 1000 km zonder problemen 
afgelegd. Om ca. 23:00 uur zijn we weer thuis in het 
warme Noordwijk. 

In de Strandloper zijn eerdere reisverslagen verschenen. 
In 1980 (3) verscheen een uitgebreid reisverslag van 
Cees Verweij, Frank van Duivenvoorde, Menko 
Wiersema en Jan Pieter Wiersema, die een uitgebreide 
reis in IJsland maakten. Jelle van Dijk doet in de 
Strandloper 2009 (3) verslag van zijn 
vogelwaarnemingen in juni van dat jaar. Van Jelle van 
Dijk en Anja Vink kregen we veel materiaal om onze reis 
voor te bereiden, waarvoor onze dank. Uiteindelijk bleek 
de Crossbill Guide Iceland een hele goede en 
betrouwbare gids om dit land in al zijn aspecten te 
bezoeken. 

 
 

 
 

 
 

 

  

Foto 16. In een verslag over IJsland mag een plaat van de fotogenieke en aandoenlijke Papegaaiduider niet ontbreken. 
 Deze foto en nog veel meer is bij Bakkagerdi genomen. 
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Jelle van Dijk 
 
Naturalis Biodiversity Center 
Behalve een gigantische verzameling geprepareerde dieren 
en planten, beschikt Naturalis ook over een uitgebreide 
bibliotheek. In die bibliotheek zijn naast boeken en 
tijdschriften ook archieven van bekende biologen 
opgeslagen. Daarbij hanteert Naturalis het principe dat 
alleen de archieven van biologen een plaats krijgen die een 
belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de verzameling. 
Vermoedelijk is een dergelijke regel ook toegepast bij de 
archiefvorming door de instanties die met het 
Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie, de directe 
voorganger van Naturalis, fuseerden. Dat waren onder 
andere het Nationaal Herbarium en het Zoölogisch 
Museum Amsterdam die sinds 2010 deel uitmaken van 
Naturalis.  
Op 19 september 2022 was ik in de gelegenheid om in 
Naturalis een paar uurtjes in het archief van Jan Verwey te 
snuffelen. Het volgende is gebaseerd op de aantekeningen 
tijdens dat bezoek. 
 
Jan Verwey en het Rijksmuseum voor Natuurlijke 
Historie 
We weten haast wel zeker dat Jan Verwey in zijn vijftiende 
levensjaar wist dat er in Leiden een groot museum met 
opgezette dieren bestond. Op die leeftijd vroeg de bekende 
Leidse schilder Floris Verster namelijk of hij een portret 
mocht maken van Jan Verwey. Floris Verster was bevriend 
met de ouders van Jan en kwam vaak op bezoek in Villa 
Nova aan de Nieuwe Zeeweg. Als beloning voor het 
stilzitten bij het poseren kreeg Jan een opgezette 
Boomvalk, de schedel van een Ruigpootbuizerd, een 
opgezette Otter en ten slotte een opgezette Oehoe. Deze 
voorwerpen waren afkomstig van de vader van Floris 
Verster, de bekende Frits Verster van Wulverhorst, 60 jaar 
lang (tot z’n 94ste) administrateur van  het Rijks Museum 
voor Natuurlijke Historie in Leiden. Zie voor meer 
bijzonderheden hierover het artikel “Jan Verwey en zijn 
Oehoe” in de Strandloper van 2012 (nr. 2) of zoek met 
Google naar “Jan Verwey Oehoe”. 
Het is haast wel zeker dat vrijwel alle vogels die Jan 
Verwey in handen kreeg in Leiden terecht kwamen. Zo 
zijn in ons vogelboek “Tussen tulpen en de zee” (2011) 
foto’s opgenomen van de eerste Vale Pijlstormvogel voor 
Nederland (Noordwijk, 13 september 1918) en de eerste 
Kortbekzeekoet voor ons land (Noordwijk, 24 december 
1919). Ook van de vogels die de dorpsjeugd tegen een 
kleine vergoeding bij Villa Nova inleverde, zal een flink 
deel in het Leidse museum zijn beland. Het is duidelijk dat 
Jan Verwey een flinke bijdrage aan de vogelverzameling 
van Naturalis heeft geleverd. Het archief van Jan Verwey 
is dan ook terecht in de bibliotheek van Naturalis 
opgenomen. 
 
Dagboeken 
De dagboeken, genummerd van 1 t/m 48, beginnen in 
februari 1914 en eindigen in maart 1948. Van de eerste 

twee dagboeken is ook een met potlood geschreven versie 
bewaard gebleven. Het eerste dagboek, Jan is dan vijftien 
jaar, begint op 3 februari 1914 met de mededeling: “Ik 
hoorde een leeuwerik zingen”, gevolgd door 4 februari 
1914 met: “ik hoor de eerste zanglijster zingen”. Voorin 
het eerste dagboek worden ook zijn vogelvrienden Piet de 
Groot en Jo Veerman genoemd. Het laatste dagboek 
eindigt op 17 maart 1948 met een aantekening over 

Bruinvissen bij Den Helder. Voor zijn verblijf op het 
lichtschip Doggersbank (najaar 1920) begint hij een nieuw 
schrift (nr. 28) dat evenwel lang niet vol raakt (zie De 
Strandloper 2007, nr. 4). 
Bij mijn bezoek aan Naturalis heb ik vooral de eerste delen 
bekeken. Jan Verwey gebruikte daarvoor af en toe brede 
schriften waarin hij vier kolommen beschreef. Daarin gaat 
het vooral over het zoeken van nesten. Zo vindt hij op 21 
juli 1917 het nest van een Watersnip in de ‘polder van 
Dobbe’ (tussen de Duinweg en Leeuwenhorst). Op 7 
oktober 2017 ziet hij voor het eerst een Vorkstaartmeeuw 

Agenda Jan Verwey  1 october 1969 

Waarneming Vorkstaartmeeuw op 7 oktober 1917. 
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boven zee. Op 27 mei 1917 organiseert hij met vrienden 
een ‘nestzoekdag’ waarbij drie groepjes proberen zoveel 
mogelijk nesten te vinden in drie verschillende delen van 
Leeuwenhorst. Tegenwoordig noemen we zo’n evenement 
een Big Day. Elk groepje moet bij elk gevonden nest het 
volgende noteren: soort, aantal eitjes, hoogte en 
nestmateriaal. Op 4 juli 1920 vindt hij het nestje van een 
Strandplevier met drie eitjes ‘bij de derde paal’. 
Vanaf het najaar van 1917 nemen de aantekeningen over 
vogeltrek steeds meer ruimte in. Met Gerrit Brouwer richt 
hij in 1918 de Club van Trekwaarnemers op. De 
activiteiten die hier uit volgen leiden tot de eerste 
zeetrektellingen in ons land. 
 
Jaaragenda’s 
Deze agenda’s zijn dicht beschreven en vormen een 
voortzetting van zijn dagboeken. De serie loopt van april 
1948 tot begin 1981. Na 1970 gaan veel opmerkingen niet 
meer over waarnemingen in de natuur. Wel geven ze een 
inkijkje in het dagelijks leven als pensionado. Zo vinden 
we regelmatig opmerkingen als ‘vanmiddag een uurtje 
geslapen’ en ‘vanavond televisie kijken’. 
 
Mappen 
Naast de bovengenoemde dagboeken en agenda’s worden 
in Naturalis ook een aantal mappen bewaard. De inhoud 
hiervan is bij Naturalis keurig geregistreerd. Enkele 
mappen die mijn aandacht trokken gingen over de 
volgende onderwerpen. 
 
a. Schriften met een overzicht per broedseizoen. 
 
Al eerder werd opgemerkt dat Jan in zijn jonge jaren 
bijzonder veel tijd besteedde aan het zoeken van nesten. Zo 
worden in de schriften van het broedseizoen 1918 286 
nesten beschreven. Daarbij wordt bij elk nest ook 
genoteerd of het goed is uitgevlogen. Opvallend vaak is 
‘uitgehaald’ genoteerd. Niet duidelijk is of dat door 
mensen of een dier is gebeurd. 

 
b. Dagboek Batavia 
 
In de jaren dat Verwey was aangesteld bij het 
Laboratorium voor het Onderzoek der Zee in Batavia 
(1927-1931) maakte hij verslagen van vogelexcursies 
naar plaatsen in de omgeving zoals de magrovenbossen 
langs de kust. Hier ziet hij veel vogels zoals Bosruiters, 
Poelruiters en Tureluurs. 
 
c. Gijzelaar in Haaren en Sint Michielgestel (1942-1943) 
 
Bijzonder zijn de notities uit de periode dat hij was 
opgesloten als gijzelaar tijdens de Duitse bezetting. Zo 
lezen we dat hij op een dag in maart een lezing gaat 
bijwonen, maar dat zijn vriend Niko Tinbergen lekker 
buiten blijft zitten. Na afloop van de lezing vertelt 
Tinbergen hem dat het een mooie trekochtend was 
geweest met Kieviten, Bonte Kraaien, Kauwen en 
Kapmeeuwen en ook nog acht Buizerds! 

 
d. Mappen met aantekeningen per soort 
 
Vermoedelijk gaat het hierbij om aanvullingen voor het 
manuscript dat G.J. van Oordt hem toestuurde in verband 
met een nieuw overzicht van de Nederlandse avifauna. Jan 
Verwey had zoveel aanvullingen dat Van Oordt besloot er 
een gemeenschappelijke publicatie van te 
maken:”Voorkomen en trek der in Nederland in het wild 
waargenomen vogelsoorten” (G.J. van Oordt & J. Verwey, 
1925). 
 

 
Meer informatie over Jan Verwey 
Een korte biografie van Jan Verwey is te vinden in het 
boek van K.H. Voous “In de ban van vogels” (1995). Deze 
biografie is evenals de stukjes die ik eerder over Jan 
Verwey schreef te vinden op de website 
www.ornithologischerfgoed.nl. Zoek daarna in de bovenste 
regel naar “archiefvormers” en dan verder via 
“alfabetisch”naar Verwey. 

  

Nestzoekerstocht 27 mei 1917. 

Broedgeval Paapje in 1917 
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Een nieuwe rubriek “Galerie”; wat een superleuk idee. 
Ik heb zitten twijfelen, zal ik wel of zal ik niet reageren. 
Je stelt je toch kwetsbaar op. En dat voor iemand, die pas 
2 jaar bezig is met tekenen/schilderen. Maar het 
enthousiasme overwint. Dus hier mijn reactie. 
  
Ik ben Margreet Dekker, 56 jaar en woon met mijn man 
en twee kinderen van 18 jaar in Noordwijk. Sinds de 
kinderen klein waren, zijn we al lid. Wij hebben 17 jaar 
een duikwinkel/duikschool gehad in Zoetermeer. We 
genieten nog steeds van al het moois onder water, vooral 
in Nederland. 2 jaar geleden ben ik gestart met tekenen. 
Eerst zelf een beetje getekend en daarna, om meer 
ervaring te krijgen, (door Corona) online workshops 
gevolgd. Ik was gelijk verkocht. Zo ontzettend leuk om 
even in je eigen wereld te zitten, samen met je onderwerp. 
Er gaan heel wat uurtjes in zitten, want hoe lang ga je 
door en wanneer ben je klaar. 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
zijn gemaakt met pastelpotlood. Het 
is mooi om het licht te vangen en het 
object zo realistisch mogelijk weer te 
geven. 
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 (A4) is gemaakt met kleurpotlood. Daar zijn 
heel veel uurtjes in gegaan. Al die haartjes…. 
  

 is gemaakt met panpastel, pastelkrijt in een 
potje. Je brengt het aan met sponsjes en applicators. 
Erg leuk om te doen. Gelijk zin in een duik 😊 
  

 (50x50cm) is gemaakt met acrylverf en daarbij 
de meeste kleuren zelf gemengd. Wel een beetje uit 
mijn comfortzone, maar erg veel geleerd. 
  
Je ziet dat ik diverse materialen gebruik om daarmee 
uit te zoeken wat ik het leukst en het prettigst vind 
werken. Die keus is nog niet gemaakt. Alles is namelijk 
leuk. 
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Johan Passchier, Max Hazenoot en Jaap Faber 
 
Wij (Max Hazenoot, Jaap Faber en Johan Passchier) 
hebben dit jaar 9 bezoeken gebracht om te tellen. 
Zeven in de vroege ochtend bij zonsopkomst en twee 
in de schemering. Ook de jaarlijkse NGF vogelteldag 
op 7 mei was een groot succes met veel deelnemers 
die de moeite hadden genomen om zo 
vroeg uit de veren te gaan. Heel bijzonder 
was de tweede telling op 20 maart. In een 
groepje dennen ontdekten we een 
roestplek voor Ransuilen en telden er 
maar liefst 6 (waarschijnlijk waren het er 
meer). Half slapend op een tak, goed 
verstopt tegen de stam aan, zaten ze ons 
onopvallend met een schuin oog en de 
oren gespitst in de gaten te houden. 
Waarschijnlijk hebben ze hier de hele 
winter doorgebracht, gezien het grote 
aantal uilenballen onder de bomen. Na 26 
maart hebben we ze echter niet meer 
gezien, ook niet bij de avondtellingen. Een 
andere bijzondere waarneming was een 
groep van 7 Beflijsters op doortrek tijdens 
de telling van 1 mei. De Kleine Bonte 
Specht was gelukkig ook weer aanwezig. Jaap en 
Max hadden nog het geluk om een prachtige 
Wielewaal te zien en te horen zingen. Dat was de 
eerste die we ooit hier gezien hebben. In totaal telden 
we 145 territoria van 35 soorten. Een aanzienlijke 

afname in vergelijking met vorig jaar van zowel het 
aantal soorten als territoria. In het meerjarig overzicht 
zien we wel dat dit niet ongewoon is. Het schommelt 
door de jaren heen, vaak zonder aanwijsbare oorzaak. 
De Nachtegaal en Roodborsttapuit waren bv. 
toegenomen in vergelijking met vorig jaar maar de 
Kneu juist weer sterk afgenomen, terwijl deze drie 
soorten allemaal huizen in de recentelijk uitgedunde 

duindoorns. Nachtzwaluwen hebben we dit seizoen 
helaas weer niet gehoord in ons plot maar wel net ten 
zuiden en noorden van de Noordwijkse Golfclub. We 
zullen komend seizoen goed in de gaten houden of ze 
dan wel op de Noordwijkse Golfclub hun ratelende 
roep laten horen. 

 

Boven: Nachtegaal 
 links: Roodborsttapuit 
Het aantal  Nachtegalen en 
Roodborsttapuiten is toegenomen 
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Soort / Jaar 2018 2019 2020 2021 2022
Appelvink 1 2 3 2 1
Boomkruiper 1 1 1 6 3
Boomleeuwerik 7 5 9 3 7
Boompieper 5 5 6 5 8
Bosrietzanger 1 1 0 0 0
Braamsluiper 3 5 3 4 2
Buizerd 0 1 0 1 0
Ekster 0 0 0 0 1
Fazant 0 1 0 0 0
Fitis 8 17 13 12 9
Fluiter 3 0 0 0 0
Gaai 1 1 0 0 0
Gekraagde Roodstaart 2 6 4 1 3
Glanskop 1 0 0 1 0
Grasmus 14 22 17 17 12
Graspieper 7 6 6 2 5
Grauwe Vliegenvanger 0 0 0 1 0
Groenling 2 2 4 1 0
Grote Bonte Specht 4 2 2 3 2
Grote Lijster 3 2 2 2 2
Heggenmus 14 16 13 10 12
Holenduif 1 1 2 1 1
Houtduif 1 3 2 3 0
Houtsnip 1 1 0 2 0
Kleine Bonte Specht 1 0 0 1 2
Kneu 8 5 5 8 4
Koekoek 1 1 1 1 1
Koolmees 6 6 8 8 6
Kruisbek 0 0 0 1 0
Kuifmees 0 0 0 1 1
Merel 9 10 6 10 9
Nachtegaal 7 15 9 7 10
Nijlgans 1 0 1 1 1
Pimpelmees 4 2 2 1 3
Putter 1 1 0 3 0
Ransuil 0 0 0 1 0
Roodborst 3 2 3 7 4
Roodborsttapuit 11 5 9 4 6
Sprinkhaanzanger 0 0 1 0 0
Staartmees 0 0 2 1 0
Tjiftjaf 6 6 3 5 6
Torenvalk 1 0 0 0
Tuinfluiter 1 1 0 0 1
Turkse Tortel 0 1 0 0 0
Vink 12 15 10 11 11
Vuurgoudhaan 0 2 0 1 0
Wielewaal 0 0 0 0 1
Wilde Eend 0 0 0 0 1
Winterkoning 3 2 1 0 2
Witte Kwikstaart 6 1 2 3 1
Zanglijster 2 3 3 5 2
Zwarte Kraai 1 0 0 1 1
Zwartkop 2 3 0 2 4
Totaal territoria 166 181 153 160 145
Aantal soorten 40 38 31 41 35

BMP Noordwijkse Golfclub 2018 t/m 2022

Op 1 mei zagen we een groep van 7 beflijsters 

Zeker 6 Ransuilen hebben de winter doorgebracht op de Noordwijkse Golfclub 
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Maud van der Veen

 
Het kavel Golfbaan Tespelduyn (39 ha) beslaat het 
terrein van Landgoed en Golfbaan Tespelduyn.  
Het ligt ten noorden van het Steengrachtkanaal en is 
vrijwel geheel te overzien vanaf de Tespellaan en de 
Houtvesterslaan.  
 
Opvallend is de hoge heuvel halverwege de N206 en 
de trekvaart. Dat zijn de restanten van een oude 
stortplaats. Een ander opvallend element vormt het 
eikenhakhoutbosje in de knik van de Tespellaan. Een 
deel van dit kavel wordt in beslag genomen door 
brede stroken met struiken en wilde planten, zoals 
Schietwilg, Zwarte els, Vlier, Meidoorn, Lijsterbes en 
Vogelkers.  
Daarnaast zijn er veel waterpartijen en sloten, 
waarvan de waterkanten een gevarieerde 
oeverbegroeiing hebben. 
Golfbaan Tespelduyn is GEO (Golf Environment 
Organisation) gecertificeerd en heeft in dat kader 
ambities geformuleerd om de natuur verder te 
verduurzamen. Het is interessant om door 
voortgezette inventarisaties te volgen of dat invloed 
heeft op de vogelstand. 
 

Dankzij de verschillende biotopen heeft dit kavel een 
opvallend soortenrijke vogelbevolking. Er zijn 
inmiddels zo’n 116 verschillende soorten op en 
rondom Tespelduyn geteld.  
 
Het was ook hier een minder druk jaar dan vorig jaar. 
In het bos bleef het een drukte van belang. Ook in de 
struiken op de terp waren de Kneutjes lekker bezig. 
En de Putters hadden dit jaar de elzen op de 
parkeerplaats ontdekt. Maar langs het water bleef de 
Rietgors jammer genoeg weg. Ook de Patrijzen lieten 
zich lang niet zien, maar uiteindelijk spotten we toch 
1 paartje met kinderen. De Gele Kwikstaart maakte 
wel dankbaar gebruik van het enige bollenperceel 
binnen het gebied. De Oeverzwaluwen kwamen weer 
terug, maar in mindere mate, waarschijnlijk omdat de 
hellingshoek van de zandheuvels te schuin was. De 
Buizerd heeft een nieuwe nestplek gezocht, nadat de 
klimop uit “zijn” boom was gehaald.  
 

  

Soort 2018 2019 2020 2021 2022 Soort 2018 2019 2020 2021 2022
Blauwborst 5 1 3 3 3 Merel 11 14 10 14 15
Boerenzwaluw 1 2 1 1 1 Nachtegaal 0 1 2 1 3
Boomkruiper 4 3 3 1 4 Nijlgans 1 2 1 1 1
Bosrietzanger 0 1 6 5 6 Oeverzwaluw 0 0 0 30 13
Braamsluiper 0 0 1 1 0 Patrijs 0 1 2 2 1
Buizerd 1 2 1 1 0 Pimpelmees 2 8 8 10 12
Ekster 1 5 3 4 6 Putter 4 10 7 11 14
Fazant 2 3 2 3 3 Ransuil 1 0 0 0 0
Fitis 6 12 12 15 14 Rietgors 1 2 2 2 0
Fuut 1 1 2 2 2 Rietzanger 4 7 3 10 4
Gaai 1 0 1 0 0 Roodborst 2 5 6 7 6
Gele Kwikstaart 1 1 0 0 3 Roodborsttapuit 0 1 1 0 0
Gierzwaluw 0 0 0 0 1 Scholekster 2 3 1 3 3
Grasmus 2 9 7 7 10 Slobeend 1 0 0 0 0
Graspieper 0 1 0 0 0 Soepeend 0 0 0 0 1
Grauwe Gans 0 0 0 1 3 Spotvogel 0 1 0 1 0
Groene Specht 0 0 1 0 0 Spreeuw 1 4 1 0 0
Groenling 1 4 4 5 5 Staartmees 0 0 0 3 1
Grote Bonte Specht 1 2 2 3 2 Stadsduif 1 0 0 0 0
Grote Canadese Gans 1 0 1 0 0 Tjiftjaf 5 7 9 16 13
Havik 0 0 1 0 0 Torenvalk 1 1 0 1 2
Heggenmus 8 9 11 14 14 Tuinfluiter 2 2 3 4 4
Holenduif 0 0 0 0 1 Tureluur 0 1 0 0 0
Houtduif 6 6 8 9 11 Turkse Tortel 1 1 1 3 3
Huismus 1 2 3 5 5 Veldleeuwerik 2 2 1 1 0
Huiszwaluw 2 2 4 13 4 Vink 5 12 11 14 10
Kauw 4 4 4 12 11 Visdief 1 0 0 0 0
Kievit 2 3 0 1 0 Waterhoen 1 3 4 4 5
Kleine Karekiet 3 8 8 12 13 Wilde Eend 4 7 4 9 7
Kleine Plevier 1 0 0 0 0 Winterkoning 9 15 16 21 23
Kneu 2 6 4 8 13 Witte Kwikstaart 6 7 5 5 2
Knobbelzwaan 1 1 1 1 1 Zanglijster 2 6 4 3 4
Koekoek 0 0 2 0 0 Zilvermeeuw 1 0 0 0 0
Kokmeeuw 2 0 0 0 0 Zwarte Kraai 0 1 1 1 0
Koolmees 6 9 12 10 11 Zwarte Roodstaart 0 1 1 0 0
Krakeend 0 3 2 3 2 Zwartkop 5 9 11 13 10
Kuifeend 1 0 1 1 0 Aantal territoria 151 242 233 339 318
Meerkoet 8 8 7 8 12 Aantal soorten 54 54 55 53 49

BMP Tespelduyn 2018 t/m 2022
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Claire Schaap, Marian van Zijderveld en Anja Vink 

Voor het 5e jaar op rij hebben wij, 
Anja, Claire en Marian in het voorjaar 
Nieuw Leeuwenhorst op broedvogels 
geïnventariseerd. Ook dit jaar hebben 
wij het zuidelijk deel van het 
bosgebied belopen, gelijk aan het 
officiële Sovon plot, namelijk het 
oude bosgebied aan de zuidzijde, 
ongeveer 15,7 ha groot, gelegen tussen 
het Westeinde en de Gooweg tot het 
grasveld bij de grote vijver en de oude 
vuilnisbelt. 

Deze plot (nr. 25) werd in het verleden 
vanaf 1984 ook vaak geïnventariseerd 
waarbij niet altijd de officiële 
plotgrenzen in acht werden genomen. 
De vreemde begrenzing is echter al 
vanaf 1984 van kracht en is daarmee 
een van de eerste plots die volgens de 
nieuwe richtlijnen van Sovon werd 
geïnventariseerd. 

Er zijn in totaal 9 bezoeken geweest in 
de periode van 3 maart tot en met 6 
juni 2022, waarvan 8 bij zonsopgang en 1 in de ochtend. Er 
is dit jaar geen avond of nachtbezoek aan Leeuwenhorst 
gebracht. Alle waarnemingen zijn direct ingevoerd met de 
app Avimap van Sovon. Dat is vergelijkbaar met de jaren 
ervoor. Het voorjaar was koud en erg droog. Op 3 maart 
zat er nog een groep Koperwieken in het bos op doortrek 
naar het noorden. Op 31 maart was de temperatuur zelfs zo 
laag geweest dat het beetje sneeuw van die nacht was 
blijven liggen.  

Dit jaar was zowel het aantal territoria als het aantal 
soorten iets minder dan andere jaren. Zie hiervoor de 
bijgevoegde tabel. Zo misten wij in vergelijking met 2021 
de Bosuil, Ekster, Glanskop, Grote Lijster, Waterhoen, 
Witte Kwikstaart, Spotvogel en Zwarte Kraai. Van de 
Grote Lijster is overigens een volwassen vogel 
waargenomen maar het was te weinig voor een territorium.  

Ook de Zwarte Kraai werd gezien maar te weinig voor een 
territorium net als het Waterhoentje dat vorig jaar wel een 
territorium had. De Spotvogel was vorig jaar een 
toevalstreffer en het zou uitzonderlijk zijn geweest als hij 
weer zou zijn waargenomen.  

Waarschijnlijk is de Bosuil wel actief geweest in ons plot 
maar dat hebben we niet kunnen vaststellen. In de winter is 
hij namelijk in de nestkast aangetroffen maar is niet tot 
broeden gekomen. In het algemeen was het voor de Bosuil 
een slecht broedjaar. Als nieuwe soorten konden we de 
Grauwe Gans en Braamsluiper noteren die nog niet eerder 
binnen ons gebied voorkwamen. De Nijlgans werd betrapt 
op baltsgedrag en paring zodat zijn territorium niet ter 

discussie staat. Waar hij gebroed heeft is een raadsel. De 
Braamsluiper werd pas op 6 juni voor het eerst gehoord en 
was daarmee goed voor een territorium. Dit jaar was de 
Fitis met 1 exemplaar weer present aan de noordoost kant 
van het plot nabij de grote vijver. 

Juveniele Appelvink op de grond in het Nieuw Leeuwenhorst bos 

Broedvogel monitoring plot (25) in Nieuw Leeuwenhorst 
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Boomklever en Boomkruiper waren tijdens bijna alle 
rondes volop actief hetgeen uiteindelijk zou leiden tot van 
ieder 6 territoria. De Groene Specht was alleen tijdens de 
eerste bezoeken lachend gehoord waardoor ook dit jaar 
weer 2 territoria ontstonden. De Winterkoning deed het 
goed met net als vorig jaar 14 territoria. Opmerkelijk is dat 
zowel de Koolmees als de Pimpelmees dit jaar veel minder 
territoria hebben. Ook de Vink doet het minder goed, het 
lijkt erop dat deze soort aan het afnemen is. 

Bijzonder was de waarneming van een juveniele 
Appelvink op 22 mei waarvan we ook een foto konden 
nemen. We hoorden een hele tijd gepiep en het duurde 
even voordat we erachter kwamen dat hij vlakbij op de 
grond zat. Het kostte weinig moeite om hem als Appelvink 
te herkennen. Met zijn grote snavel en pluimpjes aan de 
zijkant van zijn kop was het onmiskenbaar. Een hele 
ongewone en mooie waarneming. Het is te hopen dat hij 
het heeft overleefd. 

Op 23 mei, op een hele mooie ochtend, werd een groep van 
ongeveer 15 Staartmezen gezien. Het was een prachtig 
gezicht om te zien hoe ze door het bos trokken. 

Bijzonder was de Wilde Eend die in de Spiegelvijver zat. 
Aan het eind van het seizoen konden we constateren dat 
het broedsucces goed was. We zagen op 27 mei tijdens een 
wandeling zeven al grotere juveniele vogels die een goede 
overlevingskans leken te hebben. Op 6 juni werden ze 
weer gezien, alweer een stuk groter, maar nu nog vijf 
stuks. 

Het was een mooi BMP seizoen. Opvallend was dat de 
bezoekers hun honden goed aangelijnd houden. Afgezien 
van twee hazen hebben we deze keer geen andere 
zoogdieren kunnen noteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soort 2018 2019 2020 2021 2022
Appelvink 2 2 1 1 1
Boomklever 4 4 5 7 6
Boomkruiper 5 3 5 5 6
Bosuil 0 1 0 1 0
Braamsluiper 0 0 0 0 1
Ekster 1 0 0 1 0
Fitis 1 0 0 0 1
Gaai 3 3 3 4 3
Glanskop 2 1 1 1 0
Grauwe Gans 0 0 0 0 1
Grauwe Vliegenvanger 0 0 2 0 0
Groene Specht 1 2 2 3 2
Groenling 0 0 1 2 1
Grote Bonte Specht 8 7 11 9 8
Grote Lijster 0 0 0 1 0
Halsbandparkiet 2 2 2 2 2
Havik 1 0 0 0 0
Heggenmus 2 2 2 1 1
Holenduif 4 6 4 5 6
Houtduif 2 5 5 5 5
Kauw 3 3 3 0 0
Koolmees 12 15 16 21 10
Meerkoet 2 2 2 4 2
Merel 10 6 10 9 9
Nachtegaal 1 1 1 1 2
Nijlgans 0 1 0 1 1
Pimpelmees 9 8 15 18 10
Roodborst 14 9 12 11 10
Spotvogel 0 0 0 1 0
Spreeuw 0 0 1 0 0
Staartmees 0 0 1 1 1
Tjiftjaf 8 9 10 11 10
Tuinfluiter 3 3 4 3 3
Turkse Tortel 1 0 1 0 0
Vink 14 10 10 9 7
Waterhoen 0 0 0 1 0
Wilde Eend 1 1 1 2 1
Winterkoning 14 12 12 14 14
Witte Kwikstaart 0 0 0 1 0
Zanglijster 3 4 3 7 6
Zwarte Kraai 1 1 1 1 0
Zwartkop 5 8 11 11 9
Aantal territoria 139 131 158 175 139
Aantal soorten 30 28 31 34 29

BMP Nieuw Leeuwenhorst

Tabel met 5 jaar broedvogel monitoring in Nieuw Leeuwenhorst 
in beeld gebracht. 

Winters weer tijdens het inventariseren in maar 2022 



 

  De Strandloper 54e jaargang nummer 4, december 2022  33

 
Maud van der Veen 
 

 
 
Het kavel Noordduinen-Oost (46 ha) ligt langs de Randweg 
en strekt zich uit van de parkeerplaats bij de Duindamseslag 
tot aan fietspad, dat dichtbij de Stay-Okay op de Randweg 
uitkomt. De westelijke begrenzing ligt langs het bospad dat 
van het Piet Florisdal tot aan het fietspad bij de Noordwijkse 
Golfclub loopt. 
Het kavel is in de jaren 1989 – 1995 geïnventariseerd en 
daarna 23 jaar niet meer. Sinds 2018 wordt het weer 
geïnventariseerd. 
 
Het gebied is een gemengd bos waarin Oostenrijkse en 
Corsicaanse dennen de overhand hebben. Deze dennen zijn 
hier gepoot in de periode 1930-1960. In de loop van de tijd is 
het karakter van het bos gewijzigd van een monotoon 
dennenbos in een meer open gemengd bos. Alleen langs de 
Weideweg (de toegangsweg naar de golfclub) is eikenbos 
aanwezig, dat stamt uit de periode van de eerste aanleg. Er 
groeit Zomereik, Beuk, Witte abeel, Grauwe abeel, Wilde 
lijsterbes en Gewone esdoorn. De onderbegroeiing bestaat 
vooral uit Amerikaanse vogelkers, die elk jaar weer gesnoeid 
wordt, afgewisseld met Zuurbes en verwilderde 
cotoneastersoorten. Hier en daar worden de dennen gekapt, 
waardoor de loofbomen meer kans krijgen.  
 
Enkele stammen blijven staan, waar de Bonte Specht van 
profiteert.  

Dit jaar was het iets minder druk dan het vorige jaar. Maar de 
soorten bleven redelijk stabiel. De Grote Bonte Spechten 
blijven het goed doen. Al die oude stammen van de dennen 
zijn toch echt prima nestplaatsen. De Kuifmees nam ook toe 
en er was toch weer een Nachtegaal aanwezig. Ook de Kleine 
Bonte Specht liet zich weer horen. De Havik was in het begin 
van het broedseizoen weer roepend aanwezig, maar is 
verhuisd naar VAK 31, net ten noorden van Noordduinen-
Oost. Er waren wel opvallend minder Vinken aanwezig. 

Soort / Jaar 2018 2019 2020 2021 2022
Appelvink 0 0 1 0 0
Boerenzwaluw 2 0 0 0 0
Boomklever 4 3 0 1 0
Boomkruiper 1 9 9 13 14
Boompieper 0 0 0 0 0
Bosuil 0 1 2 2 1
Buizerd 1 1 1 1 0
Ekster 1 0 0 0 0
Fazant 0 0 0 0 0
Fitis 5 2 2 4 8
Fluiter 0 0 0 0 0
Gaai 2 3 1 5 2
Glanskop 3 5 6 8 9
Goudhaan 1 3 0 1 0
Groene Specht 1 0 0 0 1
Groenling 3 0 1 3 1
Grote Bonte Specht 6 12 9 8 13
Grote Lijster 0 0 0 0 3
Halsbandparkiet 2 2 2 3 0
Heggenmus 3 8 1 2 2
Holenduif 0 0 0 0 1
Houtduif 2 10 6 9 5
Houtsnip 0 0 0 0 0
Kauw 2 1 0 0 0
Kleine Bonte Specht 0 0 0 1 1
Koekoek 0 0 1 0 0
Koolmees 13 17 14 22 16
Kuifmees 0 0 0 1 4
Merel 20 16 17 17 15
Nachtegaal 0 0 3 0 1
Nijlgans 0 0 1 0 0
Pimpelmees 9 19 16 22 16
Putter 1 1 0 1 0
Roodborst 14 17 18 24 17
Spreeuw 0 0 0 1 0
Staartmees 1 0 0 0 0
Tjiftjaf 12 16 15 21 20
Tuinfluiter 0 1 0 2 1
Turkse Tortel 2 1 1 1 1
Vink 21 29 23 36 18
Waterhoen 0 1 0 0 0
Wielewaal 0 0 1 0 0
Winterkoning 16 23 26 24 28
Zanglijster 5 8 6 11 6
Zwarte Kraai 2 1 2 2 1
Zwartkop 9 18 15 18 16
Aantal territoria 164 228 200 264 221
Aantal soorten 29 27 27 29 27

BMP Noorduinen-oost 2018 - 2022
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Maud van der Veen 
 

 
 
Vak 31 is een klein gebied (5,4 Ha) dat aan mijn andere 
telgebied Noordduinen-Oost grenst. Ik heb het daarom dit jaar 
meegenomen in mijn telrondes. Vorig jaar is het gebied ook 
geteld door Casper Zuyderduyn. 
 
In het gebied staan voornamelijk Oostenrijkse en Corsicaanse 
dennen. Deze dennen zijn hier gepoot in de periode 1930-
1960. Alleen aan de randen zie je langzamerhand wat meer 
loofbomen opkomen, zoals Zomereik, Witte abeel, Grauwe 
abeel, Wilde lijsterbes en Gewone esdoorn. Midden in het bos 
is het erg donker.  
 
De Havik vond het er lekker rustig en verhuisde erheen vanuit 
zijn oude plek in de Noordduinen. Verder bleef het redelijk 
leeg midden in het bos. Aan de randen waren veel Vinken te 
vinden en de Winterkoningen, Boomkruipers en Tjiftjaffen 
drongen iets verder het bos in. Er was al wel een Grote Bonte 
Specht actief. Ik ben benieuwd hoe dit bos zich zal 
ontwikkelen.  
 

Soort 2021 2022 

Havik   1 

Houtduif 1 1 

Turkse Tortel   1 

Bosuil   1 

Grote Bonte Specht   1 

Kuifmees 1   

Glanskop 1 1 

Pimpelmees 1 2 

Koolmees 3 2 

Fluiter 1   

Tjiftjaf 3 3 

Zwartkop 1 1 

Vuurgoudhaan 1   

Winterkoning 1 3 

Boomkruiper 1 3 

Merel 3 2 

Zanglijster 3   

Grauwe Vliegenvanger 1   

Roodborst 5 2 

Vink 6 9 

Appelvink 1   

Aantal territoria 34 33 

Aantal soorten 17 15 

 
 

 
 
  

Glanskop - foto: Gab de Croock 
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Geïnventariseerd door Ezra Mandemaker, Esmeralda Mandemaker en Arco Mandemaker 

BMP-plot 37. Grootte 57,06 ha. 
 
Het telgebied Noordduinen-West bevindt zich ten zuiden 
van de Duindamseslag (Afrit 24). De westelijke begrenzing 
van het telgebied wordt gevormd door het Noordzeestrand. 
De oostelijke grens valt samen met het fietspad, dat in de 
lengterichting door de Noordduinen loopt. De zuidgrens 
ligt ter hoogte van Afrit 23. De Oorlogsweg, een 
wandelpad waarlangs uitzichtpunt Kachelduin is gelegen, 
verdeelt het gebied qua grootte in enigszins gelijke helften. 
Beide helften hebben een eigen karakter. De zeereep, het 
deel ten westen van de Oorlogsweg, laat zich beschrijven 
als droog duinlandschap met goed ontwikkelde struwelen 
met Duindoorn, Vlier en Wilde liguster. Het terrein ten 
oosten van de Oorlogsweg heeft een veel opener structuur. 
De door Staatsbosbeheer uitgevoerde werkzaamheden in het 
kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS) (eind 2018/ 
begin 2019) hebben het open karakter van het oostelijke deel 
versterkt. Hetzelfde geldt voor de werkzaamheden 
voorafgaande aan het telseizoen van 2020, waarbij iets ten 
zuiden van de Duindamseslag een programma rondom de 
bestrijding van exoten als de Zwarte engbloem werd 
uitgevoerd. Stuifkuilen ontstonden, duinvalleien werden 
ontdaan van ongewenste vegetatie en de wind kreeg vrij spel 
om het zand te verstuiven van strand naar achterland. 
Inmiddels is de open zandvlakte die ontstond met de aanpak 
van het gebied eind 2018/begin 2019 weer grotendeels 
begroeid. Anders dan in het aangrenzende duingebied, 
oostelijk van het fietspad, vonden er voorafgaand aan het 
BMP-2022 geen grootschalige werkzaamheden in het 
telgebied plaats.  
 

De BMP-A-telling 2022 was onze vierde broed-
vogelinventarisatie van de Noordduinen-West. Van 1984 
t/m 1997 werd hier BMP-onderzoek uitgevoerd door Arie 
Cramer en Jan Glasbergen. Nadien was het gebied meer dan 
twintig jaar niet meer met een BMP-A-telling op 
broedvogels geïnventariseerd.  
 
Zoals elk jaar begonnen we ook het BMP-2022 weer met 
grote nieuwsgierigheid. Wat zou dit telseizoen weer voor 
verrassingen in petto hebben? Bij het eerste bezoek op 12 
maart lieten Heggenmus en Winterkoning al direct 
opmerkelijk goed van zich horen. Een andere verrassing was 
de Blauwborst. In 2019 al een keer met één territorium in dit 
telgebied genoteerd, bleek deze soort na twee seizoenen van 
afwezigheid, in 2022 luid en duidelijk terug. Ook de Kleine 
Plevier dook weer op met territoriaal gedrag. Hetzelfde 
geldt voor de opvallende nieuwkomers van vorig jaar, 
Boompieper en Sprinkhaanzanger. Beide soorten lieten 
daarbij eenzelfde eindresultaat als 2021 zien.  

Soort/ jaar 2019 2020 2021 2022
Blauwborst 1 0 0 1
Boomleeuwerik 7 6 7 9
Boompieper 0 0 2 2
Braamsluiper 11 11 9 7
Ekster 4 1 1 1
Fitis 30 26 30 21
Gaai 5 3 1 1
Gekraagde Roodstaart 1 0 0 0
Grasmus 45 40 40 29
Graspieper 19 13 17 16
Grauwe Klauwier 0 1 0 0
Groenling 1 0 1 0
Grote Bonte Specht 1 1 1 1
Heggenmus 29 33 29 46
Houtduif 6 1 1 0
Houtsnip 1 0 1 0
Kleine Plevier 0 1 0 1
Kneu 17 12 8 14
Koekoek 1 1 0 0
Koolmees 21 13 11 14
Merel 11 11 10 9
Nachtegaal 54 32 24 26
Nachtzwaluw 1 1 1 1
Pimpelmees 6 6 3 1
Putter 0 0 1 1
Roodborst 8 4 6 6
Roodborsttapuit 8 8 6 5
Sprinkhaanzanger 0 0 2 2
Tjiftjaf 2 1 3 6
Vink 8 4 7 3
Winterkoning 9 6 5 15
Zanglijster 1 1 1 2
Zwarte Kraai 3 0 2 2
Zwartkop 0 1 1 1
Aantal territoria 311 238 231 243
Aantal soorten 28 26 29 28

BMP Noordduinen-west 2022
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En dan was er nog de Nachtzwaluw, sinds de vaststelling 
van een eerste territorium in 2019, de kroon op ons gebied. 
Verschillende avonden hadden we meerdere exemplaren 
oostelijk van het fietspad aangetroffen, die zich prachtig 
lieten zien en horen. Het leek er dan ook op dat we deze 
soort dit jaar aan de buren moesten afstaan. Maar tijdens het 
avondbezoek van 7 juni was het dan toch raak! Vlak voor 
onze voeten vloog een Nachtzwaluw op van de grond om 

vervolgens in een boom te gaan ratelen. En nu aan de 
‘goede’ kant. Opnieuw konden we de Nachtzwaluw volgens 
de spelregels van het BMP noteren, al hield hij zich dit jaar 
wel erg graag aan de andere kant van het fietspad op.    
 
Tussen 12/3 en 9/6 werden in totaal 6 officiële BMP-
bezoeken afgelegd: 1 ochtendbezoek, 4 
zonsopgangbezoeken en 1 avondbezoek.  

 

 
Hanneke Oltheten en Hugo Langezaal 

 
Voor het tweede jaar hebben wij, 
Dini Thibaudier, Hugo Langezaal 
en Hanneke Oltheten, de 
Noordduinen Fazantenslag West 
geïnventariseerd, een gebied van 
41,1 ha, aan de westkant 
begrensd door het strand tussen 
de strandafritten 22 en 23 en aan 
de oostkant begrensd door het 
fietspad naar de Duindamse Slag.  
Het stuk zeereep is een 
uitdaging: geen paden, op 
sommige plekken vrij dicht 
struweel van voornamelijk 
Duindoorn en Meidoorn. Het 
middelste deel van het kavel is 
grotendeels vrij open duin: open 
stukken, afgewisseld door laag 
struweel; het stuk langs het 
fietspad is een strook bos. Her en 
der staan wat bosjes bestaande 
uit voornamelijk Gewone 
esdoorn en Abelen. 
In de wintermaanden heeft 
Staatsbosbeheer ook in ons 
kavel natuurherstelmaatregelen uitgevoerd, met als doel  

open leefgebieden te herstellen, zodat grijs duin (duin met 
laagblijvende grassen, kruiden en mossen) en natte 
duinvalleien zich weer kunnen ontwikkelen.  
Zo is op één plek fors ingegrepen. Bos en struweel is 
verwijderd, de onderliggende grond is afgegraven, gezeefd 
en al het plantaardige materiaal is afgevoerd en er is een 
diepe kuil gegraven (afbeelding 1). In afbeelding 2 is dit 
gebied te zien waarin in geel de territoria van 2021 en in 
rood de territoria van 2022.  
Voor ons de vraag: wat is het effect van deze ingrepen op 
de broedvogelstand? Ofwel, is er een groot verschil tussen 
2021 en 2022 wat betreft de broedvogels? 
Zoals in de tabel is te zien, is zowel het aantal soorten 
broedvogels als het aantal territoria achteruit gegaan. Nu is 
het niet met zekerheid te zeggen of dat door de 
natuurherstelmaatregelen komt, dat het op toeval berust of 
dat het de landelijke trend is. Opvallende dalers zijn 
Houtduif, Pimpelmees, Zanglijster, Roodborst, Nachtegaal 
en Heggenmus. Gelukkig zijn er ook broedvogels 
toegenomen waarbij vooral de Zwartkop, Tuinfluiter, 
Winterkoning en Graspieper opvallen. Wij zijn benieuwd 
naar de resultaten van de volgende jaren. 
 
 

 

afbeelding 1: Afgegraven duin – foto: Hugo Langezaal 

Afbeelding 2:  Geel de territoria van 2021, in rood de territoria van 2022.  
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Soort 2021 2022 
Houtsnip 1 0 
Houtduif 5 1 
Koekoek 0 1 
Kleine Bonte Specht 1 0 
Grote Bonte Specht 2 1 
Gaai 3 3 
Zwarte Kraai 1 1 
Glanskop 1 0 
Pimpelmees 10 6 
Koolmees 10 10 
Boomleeuwerik 5 3 
Veldleeuwerik 1 0 
Staartmees 1 0 
Fitis 15 16 
Tjiftjaf 9 7 
Sprinkhaanzanger 1 0 
Zwartkop 1 4 
Tuinfluiter 0 2 
Braamsluiper 7 6 
Grasmus 15 15 
Winterkoning 5 9 
Merel 6 4 
Zanglijster 6 3 
Roodborst 15 10 
Nachtegaal 20 17 
Roodborsttapuit 5 3 
Heggenmus 17 11 
Graspieper 3 5 
Boompieper 2 2 
Vink 8 7 
Kneu 10 8 
Totaal aantal soorten 29 25 
Totaal aantal territoria 186 154 

Tabel vergelijk 2021 -  2022. Rood is afgenomen, groen 
toegenomen en wit gelijk gebleven. 

 

 
Goudvink in de zeereep (afbeelding 4) 
Bokkenorchis: een nieuwe groeiplaats van de 
Bokkenorchis (afbeelding 3). Jelle van Dijk heeft de 
groeiplaats verder onderzocht: 12 rozetten in totaal 
waarvan er slechts 1 tot bloei is gekomen door de droogte. 
Zeewinde in de zeereep. 
 
Minder leuke waarneming: meer dan 20 mensen onder 
leiding van een trainer aan het sporten op de helling van 
het afgegraven gebied  

 
 
  

Afbeelding 3: Bokken orchis -  foto: Hanneke Oltheten

Afbeelding 4:  Goudvink – foto: George Hageman 
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Gab de Croock 
 

Vorig jaar werd de Oude Golfbaan Oost door Casper Zuyderduyn op 
broedvogels geïnventariseerd.  
In verband met het groot aantal kavels dat hij te verwerken had, werd 
er een nieuwe verdeling gemaakt, waardoor ik nu zijn kavel mocht 
inventariseren. Als kind veelvuldig door dit gebied gestruind te 
hebben moest ik mij regelmatig tot de GPS wenden om te bepalen 
waar ik nu precies was.  
Met behulp van AVI-map kan dit tot op de meter nauwkeurig. Het 
gebied werd door mij zes keer doorkruist om de nodige 
broedterritoria te bepalen. Het gebied grenst aan de Northgodreef en 
beslaat het oostelijke deel, van waar vroeger het oude golfterrein 
was. Het gebied is 45,7 ha groot en deels eigendom van de gemeente 
Noordwijk. Staatsbosbeheer is eigenaar van het noordelijke deel. 
Recent is het gebied omgevormd tot hondenlosloopgebied. In ruil 
daarvoor zijn andere delen van de Boswachterij Noordwijk gesloten 
voor loslopende honden; ze moeten daar voortaan altijd aangelijnd 
blijven. 
 
Het komt voor, dat door het veranderen van onderzoeker er 
verschillen kunnen ontstaan ten opzichte van andere jaren. Dat kan 
komen door met name gehoorverlies (ouderdom ) waardoor 
bepaalde soorten niet worden waargenomen. Het inventariseren gaat 
toch grotendeels op gehoor, zeker in beboste gebieden. Ten opzichte 
van vorig jaar is er nagenoeg niets veranderd aan het aantal 
broedterritoria dat gelijk is gebleven, namelijk 155 stuks. 
Wel zijn er kleine veranderingen binnen een aantal soorten (zie tabel).   
Zo is de Braamsluiper duidelijk gedaald van 6 naar 3; de Grasmus van 9 naar 5 en zijn de Ekster en Graspieper verdwenen 
als broedvogel. Enkele andere soorten verschenen, zoals Groene Specht, Huismus, Kauw en Kneu. 
Daarnaast zijn er ook enkele soorten, waarvan een duidelijke toename te constateren is: de Koolmees ging van 9 naar 15, de 
Winterkoning van 11 naar 16 en de Zwartkop van 9 naar 11. 
Tevens zijn er enkele nieuwkomers in het gebied aanwezig met elk één paar; dit zijn de Groene Specht, de Huismus, de 
Kauw en de Kneu.  De aantallen van de overige soorten zijn gelijk of nagenoeg gelijk gebleven. 

Soort 2021 2022
Boomklever 1 2
Boomkruiper 2 2
Boomleeuwerik 2 2
Braamsluiper 6 3
Ekster 1 0
Fitis 9 8
Gaai 2 1
Glanskop 1 1
Grasmus 9 5
Graspieper 1 0
Groene Specht 0 1
Groenling 1 1
Grote Bonte Specht 3 2
Halsbandparkiet 1 1
Heggenmus 15 14
Houtduif 6 6
Huismus 0 1
Kauw 0 1
Kneu 0 1
Koolmees 9 15
Merel 14 16
Nachtegaal 7 9
Pimpelmees 12 8
Roodborst 8 6
Staartmees 1 1
Tjiftjaf 9 9
Turkse Tortel 1 1
Vink 7 4
Winterkoning 11 16
Witte Kwikstaart 1 1
Zanglijster 4 4
Zwarte Kraai 2 2
Zwartkop 9 11
Totaal territoria 155 155
Totaal soorten 29 31

BMP Oude Golf Oost 2022
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Door Fons Bongers van de Werkgroep Forensische Ecologie is een onderzoek gedaan naar de prooiresten in de 
slechtvalkenkast bij het NH Hotel Leeuwenhorst. Hierbij moet vermeld worden dat bij het ringen van de jongen al een groot 
deel van de prooiresten geruimd zijn en dat het gaat om de resten van na die periode. 
Hieronder het verslag: 

Op 28 oktober 2022 hebben Rob Jansson, Gab de Croock en Fons Bongers de nestkast op het terrein van Hotel NH 
Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst, NH Hotel Noordwijkerhout ontdaan van de prooiresten die hier door de 
slechtvalken sinds mei 2022 waren achtergelaten. Ook rond de omgang van de toren en rond de voet van de toren is gezocht 
naar prooiresten. Alle prooiresten zijn verzameld. 
Daarna zijn de prooiresten door Fons Bongers uitgezocht op prooisoort en aantal prooidieren. 

De batch prooiresten is uitgezocht, gescheiden naar prooisoort. Per prooisoort is het aantal prooidieren vastgesteld. Voor het 
vaststellen van het aantal prooidieren zijn de volgende regels gehanteerd: 
1.  Iedere vogel heeft één kop. Twee koppen van een man en andere resten van een vrouw leiden dus tot drie prooidieren 

van die soort. 
2.  (Bijna) iedere vogelsoort heeft 10 handpennen aan de rechter- en 10 handpennen aan de linkervleugel. Bij de vondst 

van 12 handpennen uit een linkervleugel is het aantal prooidieren 
dus (minimaal) twee. 

3.  Iedere vogel heeft één buitenste handpen aan zowel de linker- als de rechtervleugel (meestal de P10). Bij het aantreffen 
van 6 handpennen P10 van de rechtervleugel is het minimaal aantal prooidieren dus 6. De handpen P10 is over het 
algemeen een uitstekende methode om een minimaal aantal prooidieren vast te stellen, zoals bij steltlopers en 
gierzwaluwen. 

4.  Ringen van postduiven zijn verzameld. Iedere kwekersring staat voor één postduif als prooi. 
5.  Met een metaaldetector is de hele massa prooiresten gecontroleerd op het voorkomen van stalen of aluminium ringen 

van vogeltrekstations. Er is er geen aangetroffen. 
In totaal zijn de resten van minimaal 60 prooien gevonden. Het werkelijke aantal kan hoger liggen, maar dat is op basis van 
de gebruikte methode niet vast te stellen. 
Per prooisoort is de gebruikte methode benoemd op basis waarvan het minimaal aantal prooien is vastgesteld. 
 

 
 

Vaststellen aantallen prooidieren per soort. 
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Rechtervleugel van een Bokje. 
 

 Handpennen van het aangetroffen Bokje, vergeleken met eerdere 
vondsten van handpennen van Bokjes. Bovendien handpennen van 
Watersnip ter vergelijking. 
 

Gierzwaluwen:  6  buitenste handpennen links en rechts, dus 
minimaal 6 Gierzwaluwen als prooi. 
 

Groenling:  Boven de handpennen, onder 2 
staartpennen. 

Grote Bonte Specht:  meer dan 10 handpennen links en rechts, dus 
minimaal 2 spechten als prooi. 

Rosse Grutto: links 3 armpennen, rechts 3 staartpennen. 

Spreeuw: Bijna 40 handpennen van zowel linker als rechter vleugels. 
Minimaal 4 Spreeuwen als prooi 

Waterhoen: Meer dan 10 handpennen links en rechts, dus minimaal 
2 Waterhoenen als prooi. 
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Tamme duif is, zoals op veel plaatsen in Nederland de soort die 
een substantieel deel levert van het gewicht aan voedsel voor 
Slechtvalken als broedvogel. Echter: op diverse plaatsen nabij 
de kust dragen steltlopers, sterns en allerlei watervogels een 
belangrijk deel bij aan het prooigewicht. Voor het broedpaar in 
Noordwijkerhout is het niet uit te sluiten dat ze in de late 
jongenfase (na het ringen van de jongen bij een leeftijd van ca. 
3-4 weken) tamme duiven als het topvoedsel gebruiken, gezien 
het hoge gemiddelde gewicht van één prooidier. De batch bevat 
de prooidieren die na het ringen zijn achtergelaten rond de 
broedplaats. Onderzoek aan prooien gedurende de rest van het 
jaar zal meer inzicht geven in het doorsnee prooigebruik van 
deze Slechtvalken. 
 
Ouderkerk aan de Amstel, 7 november 2022  
 

 

 Rosse vleermuis: Voorzijde linkervleugel 
met deel van lichaamsvacht. 

 

Het gemiddelde gewicht van een prooisoort binnen deze prooienbatch 
bedraagt ongeveer 148 gram. 
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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. 
 

Het jaar 2022 zal de boeken ingaan als het jaar waarin de vogelgriep in een nieuwe fase is beland. Niet eerder vielen er 
zoveel slachtoffers, niet alleen pluimvee maar vooral ook wilde vogels. Verantwoordelijk hiervoor is een hoog-pathogene 
stam van het virus, ontstaan in en ontsnapt uit de intensieve pluimveehouderij. Voor het eerst bleef het virus ook tijdens het 
broedseizoen actief. Het raasde door de kolonies Grote Sterns en de grote zeevogelkolonies rond de Noordzee. In Nederland 
stierf 1 op de 4 volwassen Grote Sterns aan het virus. In de Britse zeevogelkolonies is de balans nog niet opgemaakt, maar 
in sommige Schotse kolonies stierf 85% van alle Grote Jagers en minimaal 25% van de Jan Van Genten. De Grote Jager 
heeft een kleine wereldpopulatie van ca. 16.000 broedparen, geconcentreerd op de Britse Eilanden. De vogelgriep heeft dus 
een groot deel hiervan weggevaagd en de soort zeer hard getroffen. Voor alle zeevogels geldt daarbij dat het langlevende 
soorten zijn die weinig jongen groot brengen en dus lang nodig hebben om te herstellen. Voor de Jan Van Genten is het nog 
afwachten hoe groot de klap is. Foto’s, gemaakt met drones, van de grootste gentenkolonie ter wereld op Bass Rock laten de 
kaalslag zien.  
 

 
We zien de afname ook met eigen ogen vanuit de zeetrekhut. Er passeerde welgeteld één Grote Jager deze herfst, tegen 
gemiddeld 19 in de tien voorafgaande jaren. In de periode juli-september zagen we gemiddeld 1 Jan Van Gent in twee 
teluren. In de tien voorafgaande jaren was dat nog 3 per teluur. In figuur 1 is te zien dat na een piekperiode tussen 1988 en 
2012 het aantal genten in de zomerperiode de laatste tien jaar relatief laag ligt, vergelijkbaar met het begin van de tellingen 
in de jaren zeventig. Maar ook is te zien dat het aantal genten lager is dan ooit, sinds het begin van de tellingen in 1972. Het 
aantal nam met 85% af ten opzichte van de 10 jaar ervoor. Omdat het virus vooral in de broedkolonies heeft huisgehouden 
is te verwachten dat de afname het grootst is onder de volwassen vogels. Ook zullen er weinig jongen groot geworden zijn. 
Deze verschijnen vanaf september voor onze kust. In tabel 1 is te zien dat het aantal eerstejaars vogels inderdaad het sterkst 
is afgenomen. Van de volwassen vogels waren er 67% minder. Dat doet het ergste vermoeden voor het volgend 
broedseizoen. Tegelijkertijd laten ook alle andere leeftijdscategorieën sterke afnames zien, terwijl deze waarschijnlijk 
minder geraakt zijn door de sterfte in de kolonies. Mogelijk mijdt de populatie als geheel op dit moment de Noordzee en de 
door sterfte verwoeste kolonies. 

Grootste gentenkolonie ter wereld op Bass Rock – Drone opname 
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Bij de Grote Stern zien we de afname nog niet direct terug in de aantallen. Dit heeft echter alles te maken met de record 
passage op 10 september van meer dan 1000 Grote Sterns. Dit maakte de lage aantallen in één keer goed. Volgend 
broedseizoen wordt het moment van de waarheid om te zien hoe groot de klap van de vogelgriep is geweest. En vooral of de 
zeevogelkolonies dan gevrijwaard blijven of opnieuw met het virus te maken krijgen.  
 
Figuur 1: Aantal Jan Van Genten per uur in juli-september 1972-2022 Noordwijk 
 

 
Tabel 1: Aantal Jan Van Genten per uur per leeftijdscategorie in juli-september Noordwijk. 

 Aantal per uur juli-september 
2022 

Afname ten opzichte van periode 
2012-2021 

Eerstejaars 0,01 96% 
Tweedejaars 0,08 90% 
Derdejaars 0,10 74% 
Vierdejaars 0,01 92% 
Adult 0,25 67% 
Totaal (inclusief niet op leeftijd 
gebracht) 

0,45 85% 

 

Het aantal percelen bollenland dat onder water wordt gezet, wisselt van jaar tot jaar. Deze methode van ziektebestrijding is 
in ons waarnemingsgebied niet zo wijd verbreid als in de bollenteelt in Noord-Holland. Het is altijd weer een verrassing 
hoeveel steltlopers, eenden en meeuwen een perceel aantrekt. In de regel geldt, hoe groter het perceel en hoe meer omringd 
door open polder, des te beter. Maar een garantie is dat niet. Dit jaar stonden er drie percelen onder water. In de 
Elsgeesterpolder was een vrij klein perceel van 2,2 ha onder water gezet, in de periode van 7 juni t/m 18 september. In de 
Bronsgeest ging het om een perceel van 4,1 ha van 25 juni t/m 15 september. In de Zilkerpolder stond 6,2 ha onder water, in 
elk geval van 24 augustus t/m 21 september, maar mogelijk al eerder. Drie percelen met een heel verschillend beeld qua 
bezoekende vogels. 
 
Het perceel in de Elsgeesterpolder stond al vroeg onder water. Op 7 juni waren hier de eerste waarnemingen van onder meer 
Bergeenden (MG). Het trok aanvankelijk vooral broedvogels uit de omliggende graslandpolder aan. Tot het eind van de 
maand juni verbleven er naast de Bergeenden (maximum 14 op 10 juni) vooral Grutto’s (maximum 31 op 24 juni WBo), 
Tureluurs (maximum 44 op 18 juni WBo) en 1-3 Kleine Plevieren. Van 20 t/m 24 juni verbleef er een vrouw Zomertaling, 
mogelijk ook een lokale broedvogel. Op 12 september zat er opnieuw een Zomertaling (MD). Vanwege de kleine 
oppervlakte had het perceel niet veel betekenis voor slapende meeuwen. Alleen in juni zaten er tot maximaal 120 
Kokmeeuwen. Wel zaten daar regelmatig bijzondere meeuwen tussen zoals Geelpootmeeuw, Pontische Meeuw, 
Zwartkopmeeuw en Dwergmeeuw (AM). Vanaf 19 juli werden Slobeenden de vaste gasten (maximum 35 op 25 augustus 
BB). Wellicht ging het hierbij ook om broedvogels uit de directe omgeving die zich verzamelden. Af en toe verschenen er 
doortrekkende steltlopers. Al op 17 juni liepen er 2 Zwarte Ruiters en een Groenpootruiter (RF). Tot het einde van de 
periode doken deze af en toe op, met regelmatig ook een Witgat of een Oeverloper. Op 6 en 22 augustus liep er een 
Bosruiter (RG AM). Pas vanaf 19 augustus werd de aanwezigheid van steltlopers voorspelbaarder, met een groepje 
verblijvende Kemphanen (maximum 6) en 1-2 Oeverlopers. Spectaculair werd het in de periode dat het perceel ging 
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droogvallen. Van 13 tot 18 september verbleven er Bontbekplevieren (maximum 40 JS), Bonte Strandlopers (maximum 6 
MD) en op 18 september was een Kleine Strandloper (MD) hekkensluiter van het gevarieerde bezoek aan dit kleine perceel. 
 
Het perceel aan de Bronsgeest was heel anders van karakter. Door de hoge waterstand bepaalden vooral rustende Kieviten 
en meeuwen het beeld. Dat waren vooral veel Kokmeeuwen (maximum 520 op 10 augustus JD), met af en toe 
Dwergmeeuwen of een Zwartkopmeeuw. Bijzonder was de Grote Stern die hier op 7 juli zat (MW). Langs de randen van 
het water liepen regelmatig 1-3 Watersnippen en vanaf 29 juli was de Oeverloper een vaste gast, met een maximum van 7 
op 8 september (BS). Verder deden door de hoge waterstand maar weinig steltlopers het perceel aan, met 1-5 Kemphanen 
op drie dagen, 1 Zwarte Ruiter op 16 augustus (BS), twee keer een Groenpootruiter en maar één keer een Witgat en 2 
Tureluurs.  
 
Het perceel in de Zilkerpolder was het grootste en lag het meest open in de omliggende polder. Dit had weer een heel ander 
karakter qua aantrekkingskracht voor vogels. Meeuwen werden hier niet gemeld, maar wel een grote groep Wintertalingen 
van maximaal 73 op 6 september. Ook streek er een variatie van doortrekkende steltlopers neer. Van 4 tot 13 september 
verbleven er Kemphanen (maximum 14 HB) en Bonte Strandlopers (maximum 6 HB) en Groenpootruiters (maximum 7). 
Verder zat er op drie dagen een Kleine Strandloper en verbleven er tot 4 Zwarte Ruiters op 4 en 6 september (HB ea). 
 

Dwergmeeuwen kennen we in Noordwijk vooral van de massale voorjaarstrek. In maart en april trekt een flink deel van de 
Europese populatie door ons kustgebied. In de tweede week van mei lopen de aantallen snel terug. Daarna vertonen ze zich 
sporadisch voor de zeetrekhut en verschijnen daar pas weer in grotere aantallen tijdens de doortrek in oktober en november. 
Afgelopen zomer was er een ongebruikelijk beeld van overzomerende Dwergmeeuwen voor onze kust. Dat waren allemaal 
tweedejaars vogels. Deze nemen nog niet deel aan het broedproces en vliegen niet door naar de kolonies rond de Baltische 
Zee en in Rusland. Vooral in juni waren de aantallen opvallend. Op 10 juni vloog het eerste groepje van 6 tweedejaars 
vogels langs de zeetrekhut. Op 12 juni passeerden er zelfs 34, een ongekend aantal. Dat dit vogels waren die hier verbleven 
bleek uit het feit dat ze ook regelmatig rustend op het strand werden gezien, onder andere bij de Uitwatering van Katwijk. In 
juli en augustus zagen we de uitloop van deze aanwezigheid. In juli waren er regelmatig 1 tot 4 tweedejaars Dwergmeeuwen 
te zien bij de Uitwatering en op het onder water gezet bollenland in de Bronsgeest en de Elsgeesterpolder. In augustus 
volgden nog waarnemingen voor de zeetrekhut. Vanaf de tweede week van september verschenen daar de eerste 
terugkerende vogels uit de noordelijke broedkolonies. Eerst op 6 september een eerstejaars, daarna ook vergezeld door 
volwassen vogels.  
Landelijk gaat het in de zomer om kleine aantallen Dwergmeeuwen, die in het niet vallen bij de duizenden die tijdens de 
trek passeren. Het voorkomen in de zomer langs de IJsselmeerkust bij Harderwijk werd voor het eerst gesignaleerd door 
Tinbergen in 1937. Tegenwoordig zijn de vaste locaties het Lauwersmeer en de oostkant van het IJsselmeer, onder andere 
de Steile Bank en de Markerwadden. Ook uit het Lauwersmeer werden dit jaar tweedejaars vogels gemeld. Op de Steile 
Bank liepen de aantallen op tot ca. 150 Dwergmeeuwen in juni. Voor de Zuid-Hollandse kust lijkt het om enkele tientallen 
te zijn gegaan. In de 50 jaar Noordwijkse zeetrektellingen sinds 1972 waren er niet eerder zoveel Dwergmeeuwen te zien in 
de zomer. 

Dwergmeeuwen – 25 augustus 2022 Katwijk aan Zee - strand © Annelies Marijnis 
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Wie wel eens op het strand komt zal ze niet over het hoofd hebben gezien: vanaf begin mei spoelden er massaal Harig 
Mosdiertjes aan. Afhankelijk van de stroming hoopten deze zich op tot kniehoge heuvels van een sponsachtige substantie. 
Veel werk voor de schoonmakers van het badstrand, om de badgasten de rottingsgeur te besparen. Massale strandingen van 
één soort zijn vaak een indicatie dat er iets aan de hand is op de zeebodem. Mosdiertjes vormen een aparte diergroep. Het 
zijn minieme diertjes die op bladeren, andere dieren of 
harde oppervlaktes kolonies vormen. Ieder diertje 
heeft een kalkskeletje van minder dan een halve 
millimeter groot. De bodem van de Noordzee voor 
onze kust is aan het veranderen. Vanouds wordt de 
bodem frequent omgewoeld door de visserij. Met de 
komst van de windmolens ontstaan er nu gebieden 
waar de bodem meer rust krijgt en er bovendien riffen 
ontstaan waar er steen rond de voet van de molens is 
gestort. Dit is gunstig voor de mosdiertjes die goed 
gedijen op harde ondergrond, maar ook profiteren van 
andere dieren die zich op de rustiger zeebodem beter 
kunnen handhaven. Het massale voorkomen van de 
mosdiertjes laat zien dat op de nieuwe zeebodem de 
verschillende soorten hun onderlinge balans nog 
moeten vinden. Nu zijn het de mosdiertjes die 
blijkbaar de boventoon voeren, maar wie weet wat er 
nog allemaal staat te gebeuren op de veranderende 
zeebodem voor onze kust. 
 
 
 

Dikke laag Harige mosdiertjes in de vloedlijn op het strand van Katwijk (noord), 27-9-2021 © Wim Kuijper

Harig mosdiertje – foto: George Hageman 
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De IJsvogel lijkt te herstellen van eerdere winterkou. In Nieuw-Leeuwenhorst zat er één op 1 juli (SW). Een Ransuil had 
op 1 juli een nest in de Hoogeveense Polder (JB). Tot 13 juli ratelde er een Nachtzwaluw in de Noordduinen (AM). Op 4 
juli zat er een roepende Draaihals langs de Leidse Vaart (RJ). Op 18 juli vloog een Wespendief over Sollasi (RJ). Op 23 
juli zat er een Kleine Barmsijs in de AWD Westhoek (GM). Vanaf 5 juli bivakkeerde al de eerste Grote Zilverreiger van 
het najaar in de Elsgeesterpolder (AM). Op 5 juli was een overtrekkende Roerdomp te horen op de nachtopnames op de St 
Bavo en op 19 juli een Woudaap (MW). Op 10 juli vloog een Grote Jager langs het strand van de AWD (PS). Langs de 
zeetrekhut vlogen op 15 juli 3 Kluten (JD) en op 16 juli al een flink aantal van 30 Drieteenstrandlopers (JD HO). Vanaf 2 
juli begonnen de net uitgevlogen Zwartkopmeeuwen te verschijnen met de eerste op 5 juli bij de Binnenwatering Katwijk 
(BB). Het grootste aantal Zwartkopmeeuwen vloog op 25 juli langs de zeetrekhut. Het betrof 8 vogels, waarvan 7 juvenielen 
(JD). Op 30 juli streek een Zwarte Ooievaar neer in de Elsgeesterpolder (CR) 
 
Op 17 juli was een 
Bunzing een jong aan het 
verslepen bij Camping de 
Noordduinen, Katwijk 
(PS). De hele maand waren 
er waarnemingen van 
Keizersmantels uit de 
AWD (NM HL) en 
aangrenzende polders, met 
de meest zuidelijke in de 
Noordduinen aan de 
noordrand van Noordwijk. 
Op 1 en op 3 juli waren er 
waarnemingen van een 
Grote Vos bij De Zilk 
(JDm) en in Boerenburg 
(RN). Waarnemingen van 
Koninginnepages blijven 
toenemen, met 3 
waarnemingen in juli en 1 
op 4 september, de laatste 
op Willem van den Bergh 
(CZ). Het 
Scheefbloemwitje zet de 
opmars voort met 10 
waarnemingen in dit 
kwartaal in zowel 
Noordwijk aan Zee, als de 
Grashoek en Rijnsoever 
Katwijk. 
 

 
 
Op verschillende plaatsen waren er koppels Patrijzen met jongen aanwezig. In het Langeveld liep op 3 augustus een koppel 
met maar liefst 16 jongen (RG), in de Bronsgeest liep een groep van 6 (WK), in de Elsgeesterpolder 7 (BB) en in Polder 
Hoogeweg 10 (WBo). Vanaf 13 Augustus zwierven er 1 tot 3 Raven over de duinen en aangrenzend gebied, vanaf de AWD 
tot aan de St Bavo en Rijnsoever Katwijk (PD ea). In de laatste week van de augustus zwermden jonge IJsvogels uit over 
ons waarnemingsgebied, met waarnemingen in Offem, Bronsgeest, het Marelvlak in de AWD en de binnenduinrand van het 
Langeveld (JZ ea). In de hele maand september werden ze verspreid over het waarnemingsgebied gezien. Langs de 
zeetrekhut vloog op 26 augustus een Grote Zee-eend (JD DT) en op 30 augustus een Parelduiker (JD HO). Op 10 en 11 

augustus 
De maand was zeer warm en zonnig. Voor de vierde keer in de afgelopen 5 jaar was er droogte. De wind zat meest in het 
oosten en zuiden. Als de warmte al werd verdreven door een noordwestelijke stroming dan was dat steeds van korte 
duur. Van 9 tot 16 augustus was er een hittegolf.  

juli 
De maand juli startte relatief koel met wind uit westelijke en noordelijke richting. Vanaf de 12e liep de temperatuur met 
een zuidelijke stroming hoog op, maar met een noordwestelijke stroming werd de warmte al weer snel verdreven, Dit 
herhaalde zich tot het eind van de maand nog twee keer. Juli was droog en er viel maar op een enkele dag regen. 

 Zwartkopmeeuw – 1 juli 2022 Katwijk aan Zee - strand © René van Rossum 
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augustus verbleef een onvolwassen Kleine Burgemeester bij de Binnenwatering (AMe AM). Een gekleurringde Baltische 
Mantelmeeuw zat op 30 augustus op het strand van de Coepelduynen (AM). Op 19 en 20 augustus verbleef er een Kleine 
Strandloper bij het weitje van de Blauwe Paal in de AWD (MK). Op 20 september liep hier een Zwarte Ruiter (MK). Op 
28 augustus was een Krombekstrandloper bezig voedsel te zoeken op het strand van de Noordduinen (LS). 
 
Op 7 en 9 augustus vloog er één Wespendief over de 
Noordzijderpolder (RJ) en twee over de Grashoek (RM). 
Van 21 t/m 27 augustus trokken er in totaal 5 vogels 
over.(RM ea) Op 13 augustus vloog een Rode Wouw over 
de Coepelduynen (CZ) en op 20 augustus een Visarend 
over de Noordzijderpolder (RJ). Op 10 augustus vloog een 
Zwarte Ooievaar over de Hoornes Katwijk (PP). Op 19 
augustus was er één neergestreken bij het Weitje van de 
Blauwe Paal (MK). Daar was ook een Purperreiger 
aanwezig (NR). Twee Morinelplevieren trokken op 31 
augustus over de Noordzijderpolder (RG). Op 7 en 21 
augustus verbleef er een Kleine Zilverreiger in De Klei. 
Waarschijnlijk dezelfde vogel zat op 20 augustus in de 
Binnenwatering (AM CZ ea). Op 26 augustus vloog er ’s 

nachts een Kwak over de St Bavo (MW). Over de Puinhoop 
vlogen op 7 augustus 4 Purperreigers en nog één op 9 en 19 
augustus (RR ea). Op 11 en 22 augustus trok een Ortolaan 
over (RR) en op 22 augustus ook een Duinpieper (GT). Op 24 
augustus trok een Steppekiekendief over zee langs de 
Puinhoop (RR ea). Op 29 augustus piekte de trek van Gele 
Kwikstaarten, met 73 vogels. Ook trok er een Roodpootvalk 
over (RR ea). Eerder vloog er op 15 en 16 augustus een 
Roodpootvalk over de Coepelduynen (JHt ea), op 18 augustus 
over het Oosterduinse Meer (BS) en op 24 augustus over de 
AWD De Wouwen (EM AMr). In de AWD Starrenbroek was 
op 19 augustus een Velduil aan het jagen (M). Op 15 augustus 
zat er een Draaihals op het St Bavo terrein (MW RG). Op 28 

Grauwe Klauwier – 30 augustus 2022 Coepelduyn C2  
© Joas de Vreugd 

Kleine Strandloper – 19 augustus 2022 Amsterdamse Waterleidingduinen - Weitje van de Blauwe Paal © Nico Rensen 

Ortolaan – 22 augustus 2022 Katwijk aan Zee - De Puinhoop 
 © René van Rossum 
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augustus verbleef er één langs de Achterweg in een veld met Canadese Fijnstraal (CZ). Op 29 augustus dook er één op in de 
AWD Starrebroek (EM AMr). De volgende dag zat er een onvolwassen Grauwe Klauwier in de Coepelduynen (CZ ea). De 
eerste Vuurgoudhanen van het najaar verschenen op 9 augustus op Willem van de Bergh (PD) en op 27 augustus op de 
Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg (CZ). 
 

 
 
Over de Puinhoop vlogen op 1 september 2 Casarca’s en op 5 september een groepje van 5 (RR ea). Op 2 september was er 
in de nachttrek een Ortolaan te horen over de St Bavo (MW). Op 3 september vloog er één over de Driehoek (EM AMr) en 
op 12 september één over de zeereep bij de Puinhoop (GT). Op 4 september landde er een Draaihals bij de Puinhoop (PS 
ea). Op 7 september passeerden daar een Duinpieper (RR ea) en een Roodkeelpieper (HW), gevolgd door een Grote 
Pieper (GT) en een Siberische Boompieper (HW) op 22 september. Ook over de Achterweg vloog op 7 september een 
Duinpieper (CZ). Op 11 september verbleef er een Duinpieper in de Coepelduynen (HL). Op 21 september vloog daar een 
Roodkeelpieper over (HL). Een Grote Pieper dook op 28 september op bij de exclosure in de AWD Westhoek (JS ea). Op 
21 september arriveerde het eerste golfje Koperwieken van het najaar en vlogen er o.a. 5 over de Puinhoop (RR ea), 
vergezeld door de eerste 2 Kepen (RR ea). Eerder vloog op 19 september al een vroege Koperwiek over het Duinpark 
(CZ). De eerste Kramsvogel was zoals altijd vroeger en vloog op 3 september over Puinhoop (RR ea). Op 30 september 
vlogen er 5 Beflijsters over (RR ea). Op 20 en 22 september zat er een Sneeuwgors in de Coepelduynen (GT ea). 
Overtrekkende IJsgorzen waren schaars met alleen waarnemingen op 28 en 29 september in de Coepelduynen (GT CZ). 
Over de Driehoek in de Noordduinen vloog op 30 september een Grote Kruisbek (RSl).  

 
Pas op 10 september verschenen de eerste Kleine Jagers (6) voor de zeetrekhut (JD HL HO), wat extreem laat is voor de 
eerste najaarswaarneming. Ook trokken er 1018 Grote Sterns langs: het hoogste dagtotaal voor Noordwijk ooit (JD HL 
HO). De harde noordwestenwind voerde van 15 t/m 18 september zeevogels langs onze kust. Langs de zeetrekhut vloog op 
15 september een Grote Jager (JD TD). Ook passeerden er 2 Grauwe Pijlstormvogels (CZ), gevolgd door 1-3 vogels op 
16, 17 en 18 september (CZ ea). Op de 18e piekte de stroom zeevogels langs de zeetrekhut met 2 Noordse Stormvogels, een 
Kleinste Jager en 15 Kleine Jagers (HO PS). Bij de Uitwatering van Katwijk verbleef die dag een tijdje een 

september 
De maand begon met zuidoostenwind en een voortzetting van het warme weer van augustus. Vanaf 5 september deed het 
zomerweer een eerste stap terug. Rond 15 september was er een tweede terugval met een aantal dagen met harde wind uit 
het noordwesten. Vanaf  23 september was het zomerse weer echt ten einde, trok de wind aan vanuit het westen en kwam er 
met flink wat regen ook een eind aan de droogteperiode.  
 

Vorkstaartmeeuw – 18 september 2022 Katwijk aan Zee - Buitenwatering © Joas de Vreugd 
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Vorkstaartmeeuw (JV ea). Op 18 september vloog er ook een vroege Alk langs (PS CZ). Mogelijk dezelfde vogel was op 
21 september, vlak bij het strand aan het foerageren (JF). Op 24 september lag er een Alk dood op het strand (JF), dus 
mogelijk betrof deze vroege waarneming een verzwakte vogel. De tweedejaars Kleine Burgemeester die de hele zomer in 
Scheveningen bivakkeerde, verscheen op 19 september bij de Binnenwatering Katwijk (AM ea) en vloog op 22 september 
langs de zeetrekhut (JD).  
 

Op 4 september trok een Purperreiger over de boulevard (LG). Op 21 september verbleef er één bij de provinciegrens in de 
AWD (DH). Op 4 september liep er een Krombekstrandloper op het strand van de Noordduinen (JB). Een groep van 17 
Kanoeten streek op 10 september neer op het strand bij de Uitwatering van Katwijk (RR).Op 6 september zat er een Hop in 
het Duinpark (AG) en van 8 tot 10 september in Noordwijkerhout (J, RF ea). Op 7 september trokken er 2 
Morinelplevieren over het Langeveld (RG) en 1 over de Coepelduynen (HW ea). Op 10 september vloog er een Raaf over 
Noordwijk-Binnen (BS). Vanaf 8 tot 13 september zwierven er 1-2 juveniele Roodpootvalken door de zuidelijke AWD 
(HL ea). Tussen 4 en 24 september verbleven er 1-2 Velduilen in de Coepelduynen (JHt ea). Tussen 2 en 11 september 
trokken er minimaal 8 Wespendieven over ons waarnemingsgebied (JHt ea). Op 3, 9, 10 en 11 september trokken er met 
zuidoostenwind meerdere 
Visarenden door, met een 
maximum van 4 op 10 september 
en een totaal van 9 (RG ea). In de 
Coepelduynen zaten op 7 
september in totaal 20 Paapjes 
(HW). In de binnenduinrand van de 
Coepelduynen verbleven in totaal 3 
Fluiters (HW PR). Op 22 
september liet de eerste 
Bladkoning van het seizoen zich 
horen in de binnenduinrand van 
Het Langeveld (RV). Tot het eind 
van de maand werden er minimaal 
8 gemeld uit diverse plekken van 
het waarnemingsgebied. 
 

Hop – 9 september 2022 Noordwijkerhout © Rob Floor 
 

Roodpootvalk – 10 september 2022 Amsterdamse Waterleidingduinen - De Wouwen 
 © Nico Rensen 
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Waarnemers 
AG Ashwin de Graaf HV Hein Verkade MW Maarten Wielstra 

AM Annelies Marijnis HW Hugo Wieleman NM Nika van den Meiracker 

AMe Arnold Meijer J Jude PD Peter van Duijn 

AMr Arco Mandemaker JB Joost Bouwmeester PP Paula van der Panne 

BB Bas van den Burg JD Jelle van Dijk PR Pim Rijk 

BS Bas van Schooten JDm Jitske Dokkum PS Peter Spierenburg 

CR Caroline en Lindy van Ruiten JF Jaap Faber RF Rob Floor 

CZ Casper Zuyderduyn JHt Jona Haasnoot RG Reinder Genuït 

DH Daan van der Hoeven JS Joost van der Sluijs RJ Rob Jansson 

DT Diny Thibaudier JVr Joas de Vreugd RN Richard Notenboom 

EB Els Baalbergen LG Lucas Gans RR René van Rossum 

EM Ezra Mandemaker LS Leo Schaap RSl Roy Slaterus 

GT Gijsbert Twigt M Michel RV Rik Vinke 

HB Han Buckx MD Menno van Duijn SP Sven Pekel 

HL Hugo Langezaal MG Mariska de Graaff WBo Wijndeldt Boelema 

HO Hanneke Oltheten MK Marc Kolkman WK Willem Knoppert 

bron: www.waarneming.nl 

Purperreiger – 19 augustus 2022 Amsterdamse Waterleidingduinen © Nico Rensen 
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