
 

  De Strandloper 53e jaargang nummer 3, september 2021  26

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. 
 

Waren het in 2020 de Struikrietzangers, dit voorjaar overspoelden Orpheusspotvogels Nederland. In totaal 87 
kilometerhokken werden dit jaar Orpheusspotvogels gemeld. Het grootste deel hiervan lag in de zuidelijke helft van 
Nederland, beneden de lijn Haarlem-Nijmegen. Dit past in de toename van de laatste jaren waarbij deze soort zich uitbreidt 
naar het noorden. Dit jaar was er weer een flinke sprong in de toename van de afgelopen jaren. Van 25 kilometerhokken in 
2017 naar 55 vorig jaar, naar 87 kilometerhokken nu. Hoe vaak het daadwerkelijk om een broedgeval gaat is onduidelijk. 
Meestal gaat het om kort aanwezige zingende mannen. Met de aantallen van dit jaar leek het een inkopper om de 
Orpheusspotvogel als nieuwe soort aan de lijst voor het Noordwijkse waarnemingengebied toe te voegen. Maar het vinden 
van een Orpheus is niet eenvoudig. De zang is niet heel opvallend in de kakofonie van voorjaarsvogels. De Orpheus 
verwerkt zelf de nodige imitaties in zijn zang dus welke vogel hoor je nu? En wie weet er direct en feilloos een zingende 
Spotvogel en Bosrietzanger uit elkaar te houden? Dankzij de oplettendheid van Maarten Wielstra en Gijsbert van der Bent 
staat de Orpheusspotvogel nu op de Noordwijkse lijst, met meteen drie gevallen. Op 13 en 14 mei zong er één langs de 
N206 bij Oud Leeuwenhorst (MW CZ), op 15 mei één in de groene strook langs ’s Gravendijck/ De Klei (GB) en op 27 en 
28 mei één op het Sint Bavo terrein (MW). In alle drie de gevallen was het de zang die de vogel verraadde. Als je die zang 
hoort dan is ‘Orpheus’ spotvogel wel een wonderlijke naam. De zanger Orpheus in de Griekse mythologie kon bomen en 
dieren doen dansen met zijn welluidende muziek. Ook de Engelse naam ‘Melodious’ Warbler doet een zang met bijzondere 
kwaliteiten verwachten. Zowel Spotvogel als Orpheusspotvogel zitten qua zang duidelijk in de familie van de rietzangers, 
met veel krassende tonen en weinig melodie. De Spotvogel lijkt van de twee de betere zanger, met de karakteristieke 
Zanglijster-achtige uithalen. De Orpheusspotvogel zet daar een meer brabbelende zang tegenover, waar de hoge uithalen 
zijn vervangen door musachtige geluiden. Kijk je goed naar zijn latijnse naam Hippolais polyglotta dan zie je helemaal geen 
verwijzing naar een melodieuze zang. De toevoeging ’polyglotta’ betekent vooral ‘meertalig’. Ofwel de virtuositeit van de 
Orpheusspotvogel zit vooral in de vele imitaties die hij door zijn zang heen mengt. 
 
Het was ook een goed jaar voor de dubbelganger van de Orpheus, de ‘gewone’ Spotvogel. Op 9 plekken in ons 
waarnemingsgebied waren er zingende mannetjes aanwezig op geschikte broedlocaties. De Spotvogel is altijd schaars 
geweest in ons waarnemingsgebied. In lijn met de landelijke neergang zijn bij ons de aantallen ook terug gelopen, tot maar 
2-3 locaties rond 2010. De laatste jaren lijkt de soort zowel landelijk als rond Noordwijk weer in de lift te zitten en de 
relatief ruime aanwezigheid dit voorjaar is daar hopelijk een teken van. 
 

Jagers, Drieteenmeeuwen en stormvogels zien 
we langs de Noordwijkse kust bij uitstek in het 
najaar. Een goede storm of harde wind uit het 
westen brengt dan deze vogels van open zee 
voor onze kust. Noordse Stormvogels zitten 
daar tegenwoordig trouwens nog maar zelden 
bij. Ondanks de aanwezigheid van een grote 
broedpopulatie direct aan de overkant van de 
Noordzee op de Britse kust komen ze nog maar 
af en toe in het zicht van de zeetrektellers langs 
de Hollandse kust. April en mei zijn 
tegenwoordig zelfs de maanden waarin je het 
meeste kans maakt een Noordse Stormvogel te 
zien. Britse broedvogels zwerven dan rond op 
zoek naar geschikte nestplaatsen. Ook Kleine 
Jagers trekken in april en mei op weg naar hun 
broedgebied wel eens langs onze kust. Maar 
sinds de sterke afname van de Britse populatie 
is ook dat erg sporadisch geworden. 
Drieteenmeeuwen zien we in het voorjaar ook 
nauwelijks. In april zitten de vogels allemaal al 
dicht rond de broedkolonies op de rotsen van 
de Britse Eilanden. 
 

Drieteenmeeuw   (tweede kalenderjaar)19 april 2021 Katwijk aan Zee - 
Buitenwatering © René van Rossum 
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Dit jaar maakten we een uitzonderlijk voorjaar mee, 
met behalve kou ook een paar stormachtige dagen. 
Dat leverde stormgasten, in aantallen waar we op een 
ochtend zeetrek in het najaar heel tevreden mee 
zouden zijn. In de eerste periode van 6-8 april beten 
op 6 april Kleine Jager (3) en Drieteenmeeuw (13) de 
spits af (JD HO). Zijn 13 Drieteenmeeuwen in het 
voorjaar al bijzonder, op 7 en 8 april liepen de 
aantallen op tot 65 en 53 (JD PS). Op 7 april 
passeerde ook een Noordse Stormvogel, gevolgd 
door een totaal van 6 de volgende dag. Ondanks dat 
het weer daarna rustiger werd bleef een deel van de 
vogels nog even aan onze kant van de Noordzee 
hangen. Op 8 april zat er een, waarschijnlijk 
verzwakte Grote Jager rustend op bollenland bij het 
Oosterduinse Meer (KVr). Op 11 april dobberde een 
groepje van 5 Kleine Jagers voor de zeetrekhut en 
vlogen er nog 9 Drieteenmeeuwen langs. Op 21, 29 
en 30 april volgden nog 1-2 Kleine Jagers (HV). De 
stormdagen begin mei brachten op 4 mei nog een Grote Jager en op een 9 mei een Kleine Jager en een Noordse Stormvogel. 
De samenstelling van soorten doet vermoeden dat het vooral om doortrek van broedvogels rond de Noordzee ging: Noordse 
Stormvogel, Drieteenmeeuw, Kleine Jager en een enkele Grote Jager. Karakteristieke stormgasten uit het najaar ontbraken, 
wat ook te verwachten is omdat die zich in het voorjaar ver van de Noordzee bevinden: Grauwe Pijlstormvogels op het 
zuidelijk halfrond, Noordse Pijlstormvogels bij de broedkolonies aan de westkant van de Britse Eilanden en Middelste 
Jagers waarschijnlijk op doortrek langs het westen van de Britse Eilanden, ook in het najaar de hoofdtrekroute. De harde 
wind van 21-22 en 29 mei bracht geen stormgasten meer. Ook de vogels van dichtbij waren blijkbaar inmiddels bij hun 
broedkolonies gearriveerd. 
 

In de Zwetterpolder was dit jaar al vroeg bollenland onder water gezet. Van 13 mei t/m 6 juli was het perceel vanaf de weg 
mooi te bekijken en kon dan ook rekenen op veel aandacht van vogelaars. In mei was het nog rustig en kwam er af en toe 
een lokale Tureluur of Grutto buurten en verbleef er een paar Bergeenden. Op 5 juni verschenen de pullen van dit paar (JF). 
Enige doortrekker was de Bontbekplevier die op 19 mei neerstreek (EMd). Vanaf 3 juni werd het levendiger en verbleven er 
t/m 14 juni 1-3 Kluten op het perceel (PS JF). Helaas maakten deze geen aanstalten te gaan broeden, zoals eerder al eens op 
gebeurde op een vroeg onder water gezet perceel. Verder werd het beeld vanaf midden juni vooral bepaald door rustende 
Kokmeeuwen, met een maximum van 300 op 19 juni. Daartussen zaten op 19 juni 4 Grote Sterns (SP), op 19 en 23 juni een 

Grote Jager - 8 april 2021 Noordwijkerhout - Oosterduinse Sloten e.o. 
 © Kees de Vries 

Grutto - 1 juli 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum 



 

  De Strandloper 53e jaargang nummer 3, september 2021  28

Zwartkopmeeuw (SP) en op 23 
en 27 juni een tweedejaars 
Dwergmeeuw (EM, AM). Ook 
verbleven er regelmatig tot 
maximaal 5 Lepelaars. (RG)). De 
steltlopertrek kwam in de laatste 
week van juni op gang. Na een 
vroege Groenpootruiter op 13 
juni (JF), streken er op 27 juni 
een Bosruiter (SP) en op en 29 en 
30 juni 1-2 Kemphanen (BS, SH) 
neer.  
 
Grutto’s waren vaste gast op het 
perceel. Op 3 juni was er voor het 
eerst een grotere groep van 10 
vogels aanwezig (PS). Dat is op 
zich geen goed teken want in 
deze tijd gaat het dan om vogels 
waarvan het broedsel mislukt is. 
Gelukkig liepen er op 19 juni ook 
2 jonge vogels bij. De Grutto 
heeft dit jaar geprofiteerd van het 
koude voorjaar. Door de 
langzame groei van het gras kon 
er pas later gemaaid worden. De 
kuikens hadden daardoor langer 
de tijd om op te groeien. Op 25 
juni waren de jonge vogels zelfs 
in de meerderheid (5 volwassen 
en 8 juveniele vogels). Dat dit 
geen lokale broedvogels hoeven 
te zijn bleek uit de waarneming 
van een vogel met een kleurring 
op 27 juni (SP, AM). Deze was 
als kuiken geringd in Houten in 
Utrecht. Die dag bereikte het 
aantal Grutto’s met 41 ook het 
maximum (BS).  

 

Tureluurs - 7 mei 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum 

Bosruiter - 1 juli 2021 Noordwijkerhout - Zwetterpolder zuidelijk deel © René van Rossum 
 

Lepelaar - 6 juli 2021 Noordwijkerhout - 
Zwetterpolder zuidelijk deel 

© René van Rossum 
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Hein Verkade vond een nieuwe broedvogelsoort voor Noordwijk. In het plasje in De Klei broedde voor het eerst een 
Tafeleend in ons waarnemingsgebied. Er broedde minimaal één paar Zomertalingen in de polders dit jaar. De waarneming 
van een paar in Polder Hoogeweg (PS) werd gevolgd door een nestvondst door weidevogeltellers. In Oud-Leeuwenhorst 
was een roepende man Zomertaling aanwezig op 11 mei (JPa). Dit kan de man van hetzelfde broedpaar in Polder Hoogeweg 
zijn geweest. In de binnenduinrand van het Langeveld broedde een Dodaars (RK). In de Noordduinen waren minimaal 2 

territoria van Houtsnippen, maar waarschijnlijk 
meer, gezien het grote aantal waarnemingen 
verspreid over een groot gebied. Het Ooievaarpaar 
broedde weer in de Bronsgeest en het 
Slechtvalkenpaar op de toren van Leeuwenhorst.  
In De Zuid was een Bosuil met jongen aanwezig 
(JF). In de Zwetterpolder zaten twee jonge 
Ransuilen (MW JS). Aanwijzingen voor een 
territorium van een Nachtzwaluw ontbraken. De 
simultaantelling leverde slechts één 
zichtwaarneming (FS). Het viel op dat de Patrijzen 
het goed deden dit jaar.  
Een overzicht ontbreekt, maar de aanwezigheid van 
3 paren in Polder Hogeweg Noordwijkerhoek, 
waarnemingen in De Klei en het Vinkeveld na jaren 
van afwezigheid spreken boekdelen. Ook waren er 
meerdere nestvondsten.  
In de Hoogeveense Polder is nog steeds een paar 

Fazanten aanwezig. Op 30 mei liep een Fazantenhaan in het Vinkeveld (WB). De Engelse Kwikstaart had een goed jaar 
met 5 bezette locaties en 9 broedparen. De locatie De Klei was nieuw. Bij twee van de broedparen was de man een hybride 
Engelse x Gele Kwikstaarten. De geringde hybride vogel, gefotografeerd door George Hageman in 2020 en prijkend op de 
voorkant van de Strandloper van maart 2021, keerde dit jaar weer terug naar zijn vaste locatie en bracht opnieuw een 
broedsel groot. Er waren 
geen duidelijk aanwijzingen 
voor een territorium van een 
Rouwkwikstaart. In 
bedrijventerrein ’t Heen 
Katwijk was er een 
juniwaarneming (AM). Na 
half mei hielden nog twee 
Fluiters een territorium 
bezet: tot eind mei in het 
Langeveld en in de eerste 
week van juni in de 
Aardbeidel in de 
Noordduinen (NM, HL, 
HO). In het Achterhaasveld 
zong eind juni nog een 
Goudhaan (HO) en in de 
Noordduinen een 
Vuurgoudhaan (CZ). Voor 
beiden ontbreken 
(vervolg)waarnemingen en 
of het om broedvogels ging 
is onzeker. De opmars van 
Grauwe Vliegenvangers 
zet zich voort, met na half 
mei op minimaal 7 locaties 
in de AWD, 1 in Offem en 1 
in de Noorduinen met 
(territoriale) vogels 
aanwezig na 15 mei. De Ringmus weet zich nog te handhaven in Kloosterschuur. Op 1 juni waren daar 4 vogels aanwezig 
(MG). De zingende Kleine Barmsijs op 20 mei in de Coepelduynen (JHa) kreeg geen vervolg in verdere aanwijzingen voor 
een territorium. De Rietgors breidt zich uit doken op nieuwe locaties waar zich de laatste jaren wat riet heeft ontwikkeld: op 
het bedrijventerrein ’s Gravendijck, in de De Klei, bij de rioolwaterzuivering bij de Achterweg en in de Hoogeveense 
Polder. 
 

 Patrijs - 17 april 2021 Noordwijkerhout - Hoogeveense Polder © Annelies Moolenaar 

Slechtvalk op de toren van Leeuwenhorst- foto: Gab de Croock 
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Op 1 april was een 2e jaars Grote Burgemeester aanwezig in de Binnenwatering Katwijk (AM). Op 11 en 12 april zat er 
een Kleine Burgemeester (AM). Op 20 april vloog een Ross’ Meeuw langs het strand van de AWD (RSl). Dit was 
vermoedelijk de vogel die van 19 tot 25 april op de havenhoofden van Scheveningen verbleef en eerder op de dag langs 
Katwijk was gevlogen. Langs de zeetrekhut vlogen naast de stormgasten ook opvallend veel Parelduikers. Op 7 april 
vlogen er 5 langs en nog één de volgende dag (JD HO). Tussen 27 april en 5 mei passeerden er in totaal nog eens 5 (HV JD 
PS). De aanhoudende noordenwind leverde op veel dagen goede trek op van steltlopers en andere doortrekkers. Vooral 28 
april was een goede dag met 367 Regenwulpen, 895 Brandganzen en 71 Lepelaars (JD HV). Langs de Noordduinen trok 
die dag een Krombekstrandloper (BS). Op 17 en 19 april zat er een grote groep Dwergmeeuwen voor de kust (JD HL). 
Op de 19e passeerden er 3240. Op 5 en 19 april vloog er een IJseend langs (PS JD). Op 30 april passeerden 19 Grote Zee-
eenden (JD). In De 
Klei waren op 30 april 
10 Kluten neer 
gestreken (AM RM). 
De enige IJsvogel van 
het kwartaal, 
overlevende van de 
koudeperiode in de 
winter, zat op 24 april 
bij de Binnenwatering 
(JVr). Eén of twee 
Raven zwierven het 
hele kwartaal door de 
zuidelijke AWD. Op 2 
april vloog er één over 
Rijnsoever Katwijk 
(JHa). Op 17 april zat 
er een Klapekster bij 
de Marelberg in de 
AWD (ML). Door de 
zeereep van de 
Coepelduynen vloog 
op 23 april een Hop 
naar zuid (GT). Op 24 
april vloog een 
Europese Kanarie over 
de Puinhoop (JHa). Na een eerste aankomstgolf in het warme weer van eind maart was een deel van de zomergasten al 
vroeg aanwezig: Huiszwaluw op 2 april (PS), Boompieper (NM HL) en Rietzanger op 4 april (CZ) en ook de Nachtegaal 
al die dag (NM HL). De later arriverende soorten waren door het koude weer in april flink verlaat. De al gearriveerde 
Boerenzwaluwen en Gele Kwikstaarten hadden het zwaar en stelden start van het broeden uit. Op 15 april zong de eerste 
Sprinkhaanzanger in de Coepelduynen (CZ), de eerste Grasmus in de AWD (EJ) en op 23 april daar de eerste 
Braamsluiper (MK).  
Op 24 april was de eerste Koekoek te horen in de AWD (JDu WN). Die dag arriveerden ook de eerste Gierzwaluwen (JHa 
e.a.). Op 17 april trok een man Blauwe Kiekendief over de Hogeveense Polder (JPa) en op 28 april één langs de zeetrekhut 
(JD). Op 30 april trok een Visarend over het strand van de Coepelduynen naar noord, met paniek onder aanwezige 
meeuwen tot gevolg (JZw).  
 
Op 7 april liep een Boommarter in de vroege ochtend door de wijk Mossenest in Noordwoijkerhout (KG). Op 8 april lagen 
er 5 aangespoeldeKortsnuitzeepaardjes op het strand van de Coepelduynen (AT). Op 16 april vloog er een Grote Vos bij 
de Puinhoop (JHi) en op 18 april in de AWD De Wouwen (AMo).  

april 
De maand april was kouder dan we bijna 3 decennia mee hebben gemaakt. Door de klimaatverandering zijn we gewend 
geraakt aan een ‘nieuw normaal’ van warme voorjaren. Vanaf de eerste dag kwamen in een noordelijke stroming die 
koude lucht naar ons land bracht. Van 5 tot 9 april was die door een krachtig hogedrukgebied bij IJsland rechtstreeks uit 
het poolgebied afkomstig. In deze dagen trok de wind sterk aan tot noordwest 5 tot 7. Dagen met meer oostelijke wind 
waren schaars. Alleen rond de 16e en rond de 27 e waren er korte onderbrekingen in de aanhoudende noordelijke 
stroming. 

Hop - 23 april 2021 Katwijk aan Zee - Kleine Maasvlakte © Gijsbert Twigt 
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 Kortsnuitzeepaardje -  

8 april 2021 Katwijk aan Zee - strand © Arie Twigt 
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Langs de zeetrekhut vlogen op 1 mei 1510 Dwergmeeuwen (JD HO), gevolgd door 2690 de volgende dag (JD PS). Dit is 
het hoogste aantal in mei sinds het begin van de tellingen in 1972. Op 2 mei vlogen 158 Zwarte Sterns langs (PS). Op 30 
mei passeerde een Roodhalsfuut (JD). Begin mei kwamen een aantal zomergasten aan die anders eind april arriveren. De 
eerste Tuinfluiters zongen pas op 1 mei op verschillende locaties (GM) en op 2 mei de eerste Kleine Karekiet bij het 
Oosterduinse Meer (GG). Op 1 mei zong een Fluiter in het Langeveld (SP) en in Offem (PS). Op 4 mei zat er een Bonte 
Vliegenvanger in Klein Leeuwenhorst (WK) en ook op 5 mei was er nog doortrek met waarnemingen op twee locaties. Op 
7 mei volgde de eerste Grauwe Vliegenvanger op Sancta Maria (CZ). 

 Op 13 mei arriveerden als hekkensluiters Spotvogel (BS) en Bosrietzanger (CZ). De zuidelijke stroming van 8 tot 10 mei 
gaf een opleving in de voorjaarstrek. Na een Visarend op 1 mei (EM) trokken er op 8 en 9 mei in totaal 4 over (CZ ea). Op 
8, 9 en 11 mei was een Rode Wouw aanwezig in de zuidelijke AWD (JDu ea). Op 9 mei trok een Zwarte Wouw naar 
noord over Rijnsoever, Noordwijk-Binnen en de Noordduinen (WB ea). Over De Klei trokken op 8 mei 3 
Morinelplevieren (PS). Op 9 mei was er een Wielewaal aanwezig in de Noordduinen (CZ). Latere doortrekkers volgden op 
11, 14 een 28 mei (HL ea). Op 11 mei zat er een Grauwe Klauwier in het Wolfsveld in de AWD (AD) en vloog daar een 
Roodkeelpieper over (AD). Op 13 mei vloog een Zeearend hoog over Rijnsoever (MLa). Verder vloog er die dag een 
Purperreiger over de Achterweg (CZ) en een groepje van 13 Kruisbekken over de Noordduinen (CZ). Op ’s-Gravendijck 
was op 6 mei een Grote Zilverreiger aanwezig (CZ).  

mei 
In mei zette het koude voorjaar onverminderd door. Een noordelijke stroming met aanvoer van lucht uit het poolgebied 
domineerde het eerste deel van de maand. Van 8 tot 10 mei was daarin een onderbreking en bracht een zuidelijke 
stroming warme, vochtige lucht, met oplopende temperaturen en onweersbuien. Vanaf 20 mei domineerde een 
noordwestelijke aanvoer met grijs weer, vaak harde wind en veel regen. Op 5-7 mei en vervolgens op 21 en 22 mei en 
op 29 mei trok de wind stevig aan tot windkracht 6-7. 

Grauwe Vliegenvanger - 26 mei 2021 Amsterdamse Waterleidingduinen - Gijs Kokkieshoek © Sjaak Weijers 
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Een Kleine Zilverreiger stond op 24 mei bij de Binnenwatering (MD). Andere bijzondere doortrekkers waren een 
Draaihals op 2 mei op ‘s Gravendijck (CZ) en op 12 mei in de AWD Starrebroek (BK) en een Nachtzwaluw op 17 mei op 
’s Gravendijck (RR). Op 6 mei trok er een Europese Kanarie over het Langeveld (RG). Op 2 mei zat er een Velduil 

aanwezig in de Noordduinen (JP MH) en op 11 mei één in de Coepelduynen (JD). Op 31 mei streek een Noords 
Kwikstaart even neer in het Vinkeveld (PS). Op 29 mei zong er een Struikrietzanger in de Luchter Zeeduinen (CZ). Daar 
riep ook de enige Kwartel van het voorjaar (CZ). De hele maand vlogen er met regelmaat Sijzen over (HL ea).  

Draaihals - 5 mei 2021 tuin in Valkenburg © Cora de Vries en Jaap Dubbeldam 

Nachtzwaluw - 17 mei 2021 Noordwijk - 's-Gravendijck © René van Rossum 
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Over De Zuid vloog op 2 juni een Grote Zilverreiger (JV), een soort die inmiddels jaarrond in ons waarnemingsgebied kan 
worden gezien. Op 4 juni vloog er een Grote Gele Kwikstaart over de Boulevard (CZ). In de Binnenwatering zaten die dag 
4 Brilduikers (PS). Op 6 juni liep er nog een late Tapuit in de Elsgeesterpolder (MG) Door de zeereep van de Noordduinen 
vloog op 10 juni een Bijeneter (CZ). Op 12 juni was een Struikrietzanger kort aanwezig langs het Zwarte Pad Katwijk 
(AM). In de AWD Schrama zong die dag een Wielewaal (JW) en op 17 juni zat er één op Sollasi (RJ). Op 14 juni vloog een 
Reuzenstern over Sollasi (RJ). Een Kleine Zilverreiger passeerde langs de zeetrekhut op 17 juni (JD). Op 27 juni vloog 
een Rode Wouw over Rijnsoever (JHa). De hele maand was een man Bruine Kiekendief regelmatig jagend te zien boven 
de bollenvelden van de Zwetterpolder, Polder Hoogeweg en de Noordzijderpolder (JF ea). 
Het warmere weer gaf een impuls aan het verschijnen van vlinders en libellen. Op 3 juni vloog er een Koninginnepage in 
de Zilkerpolder (TG). In de binnenduinrand van het Langeveld waren vanaf 1 juni 2 Smaragdlibellen aanwezig, een 
nieuwe libellensoort voor Noordwijk (EB). De hele maand werden hier ook 1-2 Gevlekte Witsnuitlibellen gezien (EB ea). 
In de Guytedel was op 8 juni een Geelvlekheidelibel aanwezig (CZ). De populatie van Zuidelijke Keizerlibel in de AWD 
lijkt zich naar het zuiden uit te breiden met waarnemingen bij het Oosterduinse Meer (26 juni CZ) en de binnenduinrand van 
het Langeveld (29 juni JW). 
 

 
 
 

 

Waarnemers 
AD Arjan Dwarshuis HL Hugo Langezaal 

GB 
ML Martijn Los 

AM Annelies Marijnis HO Hanneke Oltheten MH Max Hazenoot 

AMo Annelies Moolenaar HV Hein Verkade MLa Maarten Langbroek 

AT Arie Twigt JD Jelle van Dijk NM Nika van den Meiracker 

BK Bernadette de Koning JDu Joris van Duivenvoorden MW Maarten Wielstra 

BS Bas van Schooten JF Jaap Faber PS Peter Spierenburg 

CZ Casper Zuyderduyn JHa Joël Haasnoot RG Reinder Genuït 

EB Eus van der Burg JHi Jennifer Hielkema 
Annelies Moolenaar 

RJ Rob Jansson 

EJ Erik Janssen JP Johan Passchier RK Roy Kleukers 

EM Ezra Mandemakeer JS Johan Scholten RSl Roy Slaterus 

EMd E. B. Mandemaker-Dieleman JV Jaap Vink RK Roy Kleukers 

FP Frank-Peter Scheenstra JVr Joas de Vreugd RM Rob de Mooij 

GB Gijsbert van der Bent JW Jan Wierda RR René van Rossum 

GG Gerjon Gelling KG Kees van Grieken SH Sarah Humphrey 

GM Gerard en Marijk KVr Kees de Vries SP Sven Pekel 

GT Gijsbert Twigt MD Menno van Duijn TG Ton de Goeij 

JHa Joël Haasnoot 
 

MG Mariska de Graaff WB Wijndeldt Boelema 

JZw Johnny van der Zwaag MK Marc Kolkman WN Wilfried Niessen 

bron: www.waarneming.nl 

juni 
Na de twee koude voorjaarsmaanden was juni een echte zomermaand, met relatief hoge temperaturen. Vanaf de eerste dag 
van de maand zorgde een oostelijke en later zuidelijke aanvoer voor warm en meest rustig weer. Van de 19e tot de 25e deed 
de temperatuur een stap terug en viel er veel regen. De regen viel vooral in de vorm van zware buien en was ongelijk 
verdeeld over het land, De westkust kreeg vooral op 19 mei grote hoeveelheden neerslag te verwerken. Vanaf de 26e liepen 
de temperaturen weer op maar zorgde de aanvoer van vochtige lucht ook voor net als aan het begin van de maand voor 
onweersbuien. 
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