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NATUURKALENDER 
 

Welkom bij de tweede 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 kwartaal: 

 

 
Zaterdag 28 februari liepen wij het Marskramerpad van Leiderdorp naar Nieuwveen. Langs de 
Zwetweg tussen Woubrugge en Rijnsaterswoude zagen wij tussen de Grauwe ganzen 4 Indische 
ganzen. Goed herkenbaar door de duidelijke zwarte strepen op de witte koppen. 
Anja Vink, Elly Tolman 
 

 
Hoi Hein, 

Vorige week zondag (29 febr. 2004) liepen wij achter Offem op de 

Varkensboslaan en zagen daar twee Buizerds in de lucht die zich vreselijk 

druk maakten om met veel geschreeuw een andere roofvogel weg te jagen. 

Heb jij enig idee wat dat zou kunnen zijn? 

Kees  

De kans is groot dat dit een Havik betrof, ook gezien de felheid. Leuke 

Waarneming! 

Hein 

 

Zaterdag 20 maart: een Lepelaar vechtend tegen de storm boven de Leidsevaart bij de Noordwijkerhoek. 

C.E. 
 

L.S. 

In een slootje bij Tennispark Jonkers aan de Leidsevaart tussen Piet Gijs en 

Noordwijkerhoek heb ik een Waterral gezien, en 4 Kepen en ± 15 Ringmussen. 

Datum 9 maart. 

Hartelijke groeten Willem Knoppert 
 

Hallo allemaal 

Ik heb mij 2 de Paasdag niet 

verveeld; Ging om 8.30 effe 

de hond uit laten in het 

Overbosch. 

Dat werd een lang rondje. 

Er zaten 2 Bosuil kuikens vlak 

bij de in gang van het bos. 

Ik heb dus maar een paar 

foto’s gemaakt, zodat ieder 

mee kan genieten. 

Ze zitten er nu ook nog; op de 

zelfde plek. 

 groetjes Mariska 
 

 
 

 

 

 



10 

 

Zondag, 29 februari 2004. De "Schrikkelzondag". Bij een buitentemperatuur 

van + 3 gr C en een temp van -2 graden C de voorafgaande nacht. 

Gelukkig weinig wind en veel zon in onze door een muur en schutting 

geheel omgeven tuin. Vanwege de aanhoudende koude: vetbollen opgehangen 

en netjes met pinda's. 

Op die éne zondag middag zagen wij: Koolmezen (vele); Pimpelmezen (nog 

veel meer); meerdere keren een Staartmees; een Zwarte mees. En kenmerkend 

met zijn antracietkleurige kop en witte vlek in zijn nek); de Heggemus; 

het Roodborstje; het Winterkoninkje; de gewone Vink, (in een vrij groot 

aantal); de Groenling, ook in vrij groten getale; de Zanglijster; de 

Houtduif; en de Grote bonte specht, die zich bijzonder goed met de kijker 

liet observeren. En uiteraard: de Ekster. Helaas geen: Mussen en 

Spreeuwen! Je voelt je bevoorrecht, wanneer je een dergelijke bonte 

volière vlak achter je huis mag hebben! 

A. Schipperijen  

 

 

Hallo allemaal, 

Vandaag ( 20 april 2004) verschillende malen halsbandparkieten, twee a drie exemplaren, vliegend vanuit 

Offembos Schiestraat richting Calorama gezien. Worden ze eigenlijk al vaker gezien in Noordwijk? 

 Vorige week dinsdag paartje zwarte roodstaart in Gravendijck Bedrijventerrein bij de Heineken en tevens 

een mannetje zingend in de Bomstraat Noordwijk Zee ten hoogte van Beach Break! 

 Groetjes, Marco Vrooijen** 

 

Hallo allemaal, 
Vanochtend dinsdag 4 mei 2004 omstreeks 09.20 uur vloog er een Visarend in zuidelijke richting 
over Noordwijk-Binnen. 
Achter landgoed Offem, langs de Nachtegaalslaan is een paartje Boomvalken aanwezig. 
Vanmiddag volop baltsend en verschillende keren zien paren. 
Groetjes, Ab Steenvoorden** 
 
 

Vanmiddag (maandag 3 mei 2004) sprak een collega mij aan met de mededeling dat zij op 
donderdag 28 april 2004 op het stenen taludje op de T-splitsing Haarlemmertrekvaart - waterweg 
parallel aan de Van Berckelweg (heet anders geloof ik) naar Voorhout een WATERSPREEUW 
had. De vogel zat op het stenen taludje op de T-splitsing van de 2 waterwegen en zat te "dippen": 
zo lekker op en neer te bewegen. Het is net na de brug over de Haarlemmertrekvaart. Vanuit 
Noordwijk richting Voorhout via Van Berckelweg, afslag Leidsevaart en dan direct rechts langs de 
waterkant. 
 Groetjes Bas vd Burg** 

 
Kijk voor actuele waarnemingen ook eens op onze website www.strandloper.nl  onder : Laatste vogelnieuws. 
**Een paar leuke waarnemingen uit “Laatste Vogelnieuws” van de afgelopen maand. 

 

 

  

http://www.strandloper.nl/



