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NATUURKALENDER 
 

Welkom bij de eerste aflevering van de 

Natuurkalender! 

Heeft u iets leuks of interessants te melden dan 

kun u dit opsturen naar Kees Erkelens, Stakman 

Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk. U kunt het 

ook mailen naar: strandloper_nl@hotmail.com 

Hieronder een bloemlezing van het afgelopen 

halfjaar: 

 

- Hoornaar: op 30 juli 2003 zagen wij deze zeer 

grote wesp op de muur van ons huis aan de L. 

Hellenberghof zitten. Een week eerder was ik 

gebeld door Fokke Groenewoud die ook een 

dergelijke wesp had waargenomen. Jelle van Dijk  

 

-Kolibrievlinder: zoals op veel andere plaatsen in 

ons land werd deze bijzondere vlinder ook in 

Noordwijk gezien. In ons tuintje aan de L. 

Hellenberghof werd deze vlinder gezien op 31 juli, 

5 augustus en 12 augustus 2003. Jelle van Dijk 

 

-Vanmiddag ( 15 nov. 2003) landde met veel 

kabaal een grote groep ( circa 100??)  Spreeuwen 

op de zijgevel van ons huis, om in en paar minuten  

alle besjes van de wingerd op te eten. C.E. 

 

-25 december vloog een Bonte Kraai laag naar 

zuid over de Viktorwijk in Noordwijkerhout 

Merijn van Leeuwen 

 

-Na een paar stormdagen aan het eind van 2003 

spoelden er veel  zeedieren aan op het noordwijkse 

strand. Er lagen diverse leuke en zeldzame soorten 

tussen. Zo vond ik op 25 en 28 december 2003 bij 

paal 81:  Otterschelp; enkele, levend!     

Japanse oester; tientallen, levend.  

Muiltje; tientallen, levend 

Wijde mantel;1, levend 

Helmkrab; tientallen 

Gewone slangster; tientallen, levend 

Nagelkrab; enkele, Wim Kuijper 

 

- donderdag 5 februari 2004:  een grote groep 

Wulpen (circa 700) in de Hemmer Polder even  

ten noorden van Warmond.  Herbert de Bruin. 

 

-Op 15 februari 2004 vloog er al een Kauw met 

nestmateriaal over Duinpark. Normaal beginnen 

Kauwen eind maart of begin april aan de 

nestbouw. Zou de huidige ravage in het Duinpark 

de vogels hebben verleid maar vast wat 

nestmateriaal te verzamelen? Jelle van Dijk  

 

-zondag 15 februari hoorden we voor het eerst 

weer ’s morgens in alle vroegte ( om een uur of 

half 6 ) de Merels fluiten. C.E. 

 

-Op 17 -2 2004 zagen wij een kerkuil in de 

zeereep, thv de zeetrekhut. Deze volwassen vogel 

was hier aan het jagen en liet zich mooi zien.   

Richard Zonneveld 

 

-dinsdag 17 februari 2004: een mannetje 

Zwartkop in de tuin. Dineke Kistemaker. 

 

-18 februari zagen we in Oegstgeest al weer het 

eerste Speenkruit  bloeien. C.E 

 

- donderdag 19 februari 2004: een grote groep 

Fraters in de Coepelduinen tussen Noordwijk  en 

Katwijk (circa 50) na ongeveer 10 jaar 

afwezigheid! Dineke Kistemaker en Kees Verweij. 

 

- donderdag 19 februari 2004: wederom een 

doublet van een Otterschelp op het strand even  

ten zuiden van de Kon. Astridboulevard te 

Noordwijk aan Zee. Wordt verder algemeen 

gevonden langs zandstranden aan de Middellandse 

Zee.  Dineke Kistemaker en Kees Verweij. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kijk ook voor leuke waarnemingen eens op onze website www.strandloper.nl  onder : Laatste vogelnieuws. 

http://www.strandloper.nl/



