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Bollenland onder water
Op het moment van verschijnen van deze
Strandloper is ook het nieuwe vogelboek uit:
Tussen tulpen en de zee. Als je het nog niet
gekocht hebt – doen! En doe er ook één cadeau
(voor de aantrekkelijke ledenprijs) aan die
vrienden en familieleden die je wel eens vragen
wat je nou zo leuk vindt aan vogels. Tussen tulpen
de tee bundelt veel van wat we op dit moment
weten van de vogels rond Noordwijk.
Dus ook een boek om er af en toe eens bij te
pakken om wat na te zoeken. Zie ik nu het normale
patroon of is er iets bijzonders aan de hand. Want
één ding is zeker, de vogelwereld blijft continue in
beweging, en we blijven elke keer weer verrast
worden.
Ook in deze rubriek zal het vogelboek regelmatig
de revue passeren. Zo melden we in Tussen tulpen
en de zee dat het onder water zetten van bollenland
in onze streek helaas nooit zo’n hoge vlucht heeft
genomen.

We worden op onze wenken bediend, want dit jaar
hadden we weer eens een aantal mooie percelen
met de nodige bijzondere passanten. Het best
bezocht was het perceel in de Bronsgeest.
Dit was niet alleen groot, maar lag ook in het open
landschap, dus had veel potentie. Vooral de
variatie aan steltlopers viel op, met o.a. Zwarte
Ruiters, Bontbekplevieren en Kemphanen.
Ook bij het Oosterduinse Meer lag een perceel
onder water. Ook dit trok veel steltlopers aan.
Maar vaak was de waterstand hoog en was het
perceel alleen aantrekkelijk voor rustende groepen
Kieviten en meeuwen. Hier zat regelmatig een
Geelpootmeeuw of jonge Zwartkopmeeuw tussen.
Een minder bekend landje was dat in de
Zilkerpolder. Dit had een lage waterstand en was
steeds nogal slikkig. Hier waren dan ook
regelmatig Krombekstrandlopers en Kleine
Strandlopers te zien.
De laatste plek was een klein perceel in de
Noordwijkerhoutse Geest. Vrijwel ingesloten door
bebouwing en kassen leek dit weinig potentie te
hebben, maar toch dook hier een bijzondere soort
op, waarover Reinder Genuït elders in deze
Strandloper meer schrijft.

Maximum aantallen
Bronsgeest Noordwijkerhoutse Geest Oosterduinse Sloten Zilkerpolder
onder water
1 jul – 7 sep
8 aug - 27 sep
20 jul – 23 sep
21 aug – 11 sep
Bergeend
6
6
7
Lepelaar
2
2
2
5
Bontbekplevier
10
4
Zilverplevier
1
1
Kievit
578
96
482
20
Kanoet
1
Kleine Strandloper
1
2
1
3
Krombekstrandloper
3
6
4
Bonte Strandloper
1
2
9
2
Kemphaan
11
2
7
1
Watersnip
1
3
1
Zwarte Ruiter
3
8
6
1
Groenpootruiter
8
2
9
2
Witgat
4
2
10
Bosruiter
2
2
Oeverloper
13
6
17
2
Steenloper
1
Grauwe Franjepoot
1
1
Zwartkopmeeuw
1
1
Geelpootmeeuw
1
Grote Stern
1
Visdief
32
172
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Boomvalken
In de Zwetterpolder trok een familie boomvalken
veel bekijks. Bij een bedrijf langs de Leeweg zaten
van 10 t/m 24 september drie net uitgevlogen jonge
vogels. Vanaf de nok van een kas deden ze de
eerste pogingen om te jagen. Waarschijnlijk waren
dit vogels die in Oud-Leeuwenhorst uit het ei zijn
gekomen. Maar ook op Offem zat een nest.
Boomvalken zijn buiten de broedtijd vooral
insectenjagers die libellen en andere grote insecten
uit de lucht pakken. Maar als ze jongen op het nest
hebben jagen ze op vogels. Op 26 augustus was
Gab de Croock getuige van een spectaculaire
jachtpartij. Een Boomvalk, wellicht één van de
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oudervogels van Offem, verscheen plotseling
boven het ondergelopen bollenlandje aan de
Leeweg. De aanwezige steltlopers, 3 Zwarte
Ruiters en 6 Oeverlopers, gingen in paniek de lucht
in. De Boomvalk wist na een achtervolging en drie
pogingen de Oeverloper uiteindelijk te grijpen. Het
einde van een Oeverloper en een maal voor de
opgroeiende Boomvalken. De Boomvalken van
Offem vlogen de volgende dag uit, getuige een
juveniel dat verscheen op de lichtmasten van het
SJC sportterein.
(Hieronder de fotoserie van Gab de Croock )
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dreef juist vogels uit
het Kanaal en de
zuidelijke Noordzee
onze kant op.
Op 7 en 8 september
draaide de wind van
zuidwest naar west 67 en kwamen grote
aantallen zeevogels in
het zicht van de
zeetrektellers.
Geen vaaltjes, relatief
weinig grauwe pijlen,
maar recordaantallen
Noordse
Pijlstormvogels. De hele dag
door kwamen deze
langs, vaak dichtbij
het strand en goed te
Deze prachtige Boomvalk is gefotografeerd langs de Leeweg in Noordwijk door René van Rossum
zien.
Voor de zeetrekhut
vlogen ze gewoon tussen de kitesurfers door. In
Noordse Pijlen
Het orkaanseizoen in Noord-Amerika heeft altijd
Tussen tulpen en de zee staat een dagrecord van 7
de aandacht van de zeetrektellers in Nederland. De
noordse pijlen vermeld. Met 22 vogels op 7
restanten van een orkaan die de Atlantische
september en 18 vogels op de 8e werd dit ruim
Oceaan oversteken kunnen hier voor ruig weer
verbeterd. Ook elders langs de kust waren het
zorgen en bovendien zeevogels vanaf de oceaan de
historische dagen, met als klapper 240 noordse
Noordzee in voeren. Als zo’n storm bovenlangs
pijlen langs Westkapelle. Of de Noordse
Schotland de Noordzee in draait staat dat garant
Pijlstormvogels helemaal uit het Kanaal kwamen is
voor
Vaal
Stormvogeltjes
en
Grauwe
niet te zeggen. Wel kwamen er in deze trekgolf
Pijlstormvogels. De herfststormen waren vroeg dit
ook een aantal zeldzame Vale Pijlstormvogels
jaar en kwamen bovendien uit onverwachte hoek.
mee. Het Kanaal is voor deze soort steeds
Het restant van de orkaan Katia trok langs de
belangrijker aan het worden in de nazomer.
zuidkant van Engeland. Deze zuidwesterstorm

Noordse Pijlstormvogels. Bron: wikipedia
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