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vele centimeters lang kan worden. Wanneer je hem 

in een aquarium zet zie je hem met een golvende 

beweging over het glas kruipen. Van deze soort 

werden er verschillende boven water gehaald. Alge-

meen waren de watervlooien, die als het ware 

doorschijnend zijn. Onder de loep kon je z'n 

opvallend uiterlijk duidelijk waarnemen. 

Een leuke 

verrassing 

was de 

waterspin, de 

enige spin, 

die geheel 

onder water 

leeft en zijn 

woonplaats 

maakt in een 

grote 

luchtbel, die 

hij steeds 

aanvult vanaf 

het 

wateroppervlak. Verschillende insecten brengen hun 

larvestadium in het water door en we konden er 

verscheidene soorten verzamelen, zoals enkele 

larven van waterjuffers, haften en steenvliegen. 

De wantsen vormen een heel speciale groep. De 

meest bekende vertegenwoordiger is de 

Schaatsenrijder, die zich snel over het 

wateroppervlak kan verplaatsen. Andere opvallende 

soorten waren de Duikerwants en het Bootsmannetje 

of Rugzwemmer. Vooral van deze laatste soort 

werden er velen gevangen. Een grote en zeer 

opvallende wants was de Waterschorpioen, die je 

over het algemeen niet zo vaak aantreft. Door een 

van de kinderen werd een prachtig exemplaar 

bovengehaald. 

Dat schelpen niet alleen in zee groeien werd ons bij 

deze excursie wel 

duidelijk. 

Verschillende 

exemplaren van de 

Gewone Poelslak 

werden 

bovengehaald. Van de 

schijfhoornslakken 

werden zowel de 

Posthoornslak als de 

Gekielde 

schijfhoornslak 

bovengehaald.  

Ook werd er nog een 

tweekleppige soort 

bovengehaald n.l. het 

Erwtenmosseltje, dat slechts een halve centimeter 

groot was. 

Het zou in dit verband te ver voeren alle soorten hier 

te behandelen, maar wellicht is het nog leuk te 

vermelden, dat we nog enkele kleine stekelbaarsjes 

vingen en zelfs een jong snoekje. Ook enkele jonge 

salamanders bleken in onze schepnetten te zitten. 

Met elkaar zijn we ruim 1½ uur bezig geweest en 

ieder stond er weer versteld van, wat er zo allemaal 

in zo'n kleine poldersloot groeit. Na de excursie 

hebben de kinderen alle dieren weer netjes in de 

sloot teruggebracht. 

Een excursie, die beslist voor herhaling vatbaar is.

 

Excursie naar Starrevaart 
 
Jelle van Dijk 

 

Dat je de weersvooruitzichten met een korrel zout 

moet nemen, bleek maar weer eens op zaterdag 8 

juli. Krol had veel regen en wind voorspeld, maar 

het viel allemaal reuze mee. En ook al zou het niet 

droog zijn geweest, dan nog zou de geweldige 

kijkhut van Starrevaart ons een prima excursie 

hebben bezorgd.  

Met acht deelnemers reden we via Zoeterwoude en 

Stompwijk naar de Starrevaart. Hier voegde Mieke 

Bernard zich bij het gezelschap.  

De eerste aanblik maakte ons direct duidelijk dat 

het water vrij hoog stond. Vermoedelijk houdt men 

in de zomer het waterpeil kunstmatig hoog in 

verband met het gevaar van botulisme. Twee jaar 

geleden stond het water veel lager waardoor er veel 

steltlopers op de slikken afkwamen. De uitbarsting 

van botulisme kostte veel vogels toen het leven.  

Het aantrekkelijke van de Starrevaart voor vogels 

wordt gevormd door de combinatie van een diep 

deel in het zuiden en een ondiep deel met een 

eilandje in het noordelijk deel van het gebied.  

Dit eilandje wordt gebruikt door Kokmeeuwen en 

Visdiefjes om er te broeden. Grotere aantallen 

Kokmeeuwen maken hun nesten op de rietpollen 

langs de westrand van het gebied.  

De wandeling van de parkeerplaats naar de hut liet 

behalve Kokmeeuwen ook Kleine Karekiet, 

Rietgors, Lepelaar, Aalscholver en Grauwe Gans 

zien. Vanuit de hut hadden wij een fantastisch 

uitzicht op de gehele plas. Onder het genot van 

koffie is het daar goed vogelen!  Natuurlijk wordt 
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er altijd eerst gespeurd naar Geoorde Futen. We 

vonden spoedig twee paartjes zonder jongen.  

Pas later zagen we nog een paartje dat één jong 

verzorgde. Grauwe Ganzen waren er met 

tientallen. Deze soort is de laatste tien jaar op veel 

plaatsen, waaronder ook Starrevaart, gaan broeden. 

Dat geldt ook voor de Nijlgans die hier ook niet 

meer is weg te denken. 

 Deze Afrikaanse soort broedt nu vrijwel overal in 

Nederland. De eerste broedgevallen van 

ontsnapte vogels vonden plaats in het eind van 

de jaren zestig bij Wassenaar. Nu we het toch 

over exoten hebben moeten ook de Rosse 

Stekelstaarten worden genoemd. We zagen twee 

mannetjes van deze Amerikaanse soort. Met z’n 

lichtblauwe snavel, witte wang en typische 

stekelstaart is deze eend nauwelijks met andere 

soorten te verwarren.  

De derde exoot die we noteerden was een 

Indische Gans. Het broeden van deze soort in de 

vrije natuur is van meer recente datum.  

Het oorspronkelijke broedgebied bevindt zich op 

de Tibetaanse hoogvlakte (ruim 4000 meter!). 

Deze ganzen overwinteren in India, vandaar de 

naam. 

In juli hebben veel eenden het prachtkleed 

omgewisseld voor een vrij egaal overgangskleed. 

Om de juiste soort vast te kunnen stellen moet je 

dan gaan letten op postuur, onderlinge 

verhoudingen en gedrag. De volgende soorten 

werden herkend: Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, 

Wintertaling, Zomertaling, Kuifeend, Tafeleend en 

Bergeend.  

In begin juli begint de trek van steltlopers op gang 

te komen. Door de hoge waterstand waren er 

weinig aantrekkelijke slikjes voor deze vogels. 

Hoewel de aantallen laag bleven, was het aantal 

waargenomen soorten toch heel behoorlijk. De 

volgende steltlopers werden genoteerd: 

2 Scholeksters, 4 Kluten, 4 Kleine Plevieren, 3 

Kieviten, 1 Tureluur,  2 Oeverlopers, 1 Kemphaan, 

1 Grutto en 2 Zwarte Ruiters.  

In de avond komen er grote aantallen steltlopers 

naar de plas om in de ondiepten bij het eilandje te 

overnachten. De website van de Vogelwerkgroep 

Vlietland www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl/ vermeldde 

voor de avond van 8 juli zelfs 140 Scholeksters en 

700 Grutto’s! Wellicht een volgende keer eens een 

avondexcursie naar deze leuke plek! 

 

 
 

 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor 

een rondje groen. Met de vuurtoren als 

middelpunt iets oppikken van wat de natuur te 

bieden heeft. 

 

dat ooit aan Jan Hoek heeft toebehoord. Als 

beheerder van het vogelasiel heeft hij daar 

gegevens over de binnengekomen en weer 

losgelaten vogels in genoteerd. Het gaat daarbij om 

vogels die in de jaren 1968 tot en met 1972 in het 

asiel werden opgenomen. Voor een groot deel zijn 

dat dieren die door wandelaars op het strand en de 

duinen werden gevonden en aan Jan`s zorgen 

werden toevertrouwd. Vanzelfsprekend veel 

zeekoeten als stookolieslachtoffers maar toch ook 

minder algemene vogels. De absolute topper was 

de goudlijster die op 3 oktober 1972 in het asiel 

werd binnengebracht. Het beest was gevonden in 

de achtertuin van een huis aan de Golfbaan. 

http://www.xs4all.nl/~sjaak/vwgvl/



