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Natuurkalender 
 

Welkom bij de derde 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 en een aantal leuke waarnemingen uit “Laatste 

Vogelnieuws” van onze website   www.strandloper.nl   

 
Van:   Rob Jansson 

Verzonden:  zondag 13 juni 2004 22:19:46 

Onderwerp:  bermtoeristen 

Ola, gister 12-06 waargenomen: 

Langs N207 thv MacDonalds Hillegom in weiland -- 2 

Lepelaars 

Langs N205 thv Landschapsontwikkelings gebied nabij 

Hoofddorp -- 1 Velduil op de grond 

Langs A9 thv Waarderpolder Haarlem -- 1 Grote 

Zilverreiger 

See ya, rob 

 

Van:   Jelle van Dijk  

Verzonden:  zondag 20 juni 2004 21:51:42 

Onderwerp:  waarnemingen 

Hallo allemaal, 

Van René van Rossum, kreeg ik de volgende 

waarnemingen door: 

Halsbandparkiet - 1 of 2 ex. -dagelijks in Boerenburg 

(vanaf febr.) 

Appelvink - 2 ex overvliegend- Gevers baan Gooweg - 

17 juni. 

Lepelaar - 2 ex. overvliegend- Vinkeveld - 20 juni 

Bosuil - 1 roepend ex. in boom langs Lavendelhof, 

november 2003 

Jan Wierda had vandaag aan de Langevelderslag een 

Noordse Pijlstormvogel en 2 Noordse Stormvogels. 

Groeten, Jelle 

 

Van:  Bas van der Burg 

Verzonden:  dinsdag 22 juni 2004 21:55:44 

Onderwerp:  KLEINST WATERHOEN WEER IN 

LENTEVREUGD 

Allen, 

 Voor degene die het nog niet wisten. Gisteravond 21 

juni 2004 is wederom een KLEINST WATERHOEN 

gehoord in Lentevreugd, ten zuiden van Katwijk. De 

vogel is gevonden door Menno van Duijn en Maarten 

Wielstra en zat vanaf 00.45u tot 01.30u te roepen in het 

meest zuidwestelijk deel van het gebied.  Vorig jaar 

werd rond deze tijd ook een Kleinst Waterhoen ontdekt 

(vanaf 16 juni 2003). 

Vanavond (22 juni 2004) zal door veel vogelaars een 

poging worden gedaan om de vogel opnieuw te 

beluisteren. 

  

Ander leuk nieuws: op 20 juni 2004 werd door Rein 

Strijker een NACHTZWALUW gezien in Berkheide 

(duingebied ten zuiden van Katwijk). Helaas konden we 

(Maarten Wielstra, Menno van Duijn en ik) de vogel 

gisteren niet terug vinden.  

 groetjes  Bas vd Burg  Katwijk 

 

Van: Willem Knoppert  

Aan: "Strandloper" <strandloper_nl@hotmail.com> 

Onderwerp: Havik 

Datum: dinsdag 29 juni 2004 22:25 

L.S. 

Gisteren 28 juni is een nest met Haviken uit gevlogen. 

In klein Leeuwenhorst tegen de picknick plaats van 

Z.H.landschap aan 

Ik heb 2 takkelingen van zeer dichtbij gezien. 

Ongeveer de maat van een Buizerd, maar met een 

gestreepte staart en een streep boven de ogen. 

Hartelijke groeten Willem Knoppert 

 

Van:   Rob Jansson 

Verzonden:  woensdag 30 juni 2004 19:17:43 

Onderwerp:  Noordwijkerhout 

Aloha, 

21-06 Boomvalk boven ind.ter. 's-Gravendam 

30-06 Boomvalk boven Oosterduinsemeer 

30-06 kavel Sancta Maria voor Jan Jacobs: 

Groene Specht 2 paar beide mannetjes roepend, 

Zomertortel 1 ex roepend, 

Wielewaal mannetje 1 ex, 

Buizerd roepend 1 ex. 

See ya, Rob 

 

Van:  A. Steenvoorden  

Verzonden:  donderdag 1 juli 2004 16:52:30 

Onderwerp:  Kever 

Hallo allemaal, 

 Wie kan ons helpen? 

 Gisteren heeft Sanne in het plantsoen langs de 

Boekerslootlaan een kever gevonden. Wij komen er niet 

uit, weten jullie misschien wat het is? 

 Donker, glanzend bruin-zwart onderzijde lichter. 

Lengte 34 mm, breedte 16 mm. 

Kleine kop met erg kleine antennes, bovenop een naar 

achter gebogen punt 6 mm. 

Achter de kop een nekplaat met voor de achterste 

schilden een verhoging met drie kleine puntjes. 

Volgens de jongens lijkt hij erg op de grote kever in de 

tekenfilm Luizenleven (Bugs life). 

 Groetjes, Ab 
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Van:   Bas van der Burg 

Verzonden:  donderdag 1 juli 2004 19:21:35 

Onderwerp:  RE: Kever 

Ab, 

 Op de volgende links vind je wat info/plaatjes over de 

Neushoornkever: 

http://www.geocities.com/thuisindenatuur/Neushoornkev

er.html 

http://home2.planetinternet.be/pin01623/images/Neusho

ornkever%20sm.JPG 

 groetjes  Bas vd Burg Katwijk 

 

 
 

 

 

Van:   Jelle van Dijk  

Verzonden:  maandag 26 juli 2004 14:40:23 

Onderwerp:  waarnemingen 

Hallo allemaal,  

Van Dineke hoorde ik vanmorgen dat zij twee weken 

geleden 2 Zwarte Spechten in het bos bij de Duindamse 

Slag had gezien. Deze soort is helaas uiterst zeldzaam 

geworden in onze contreien! 

Gisteren boven zee een Kleine Jager adult lichte fase en 

vanmorgen een Grote Jager. Ook zag ik een Grote 

Burgemeester vliegen, vermoedelijk de vogel die af en 

toe in de Katwijkse Binnenwatering en bij de 

Langevelderslag wordt gezien. Nog steeds zo'n 20 tot 30 

Jan-van-genten per uur. Gisteren een adulte 

Dwergmeeuw over ons huis en nog steeds een jonge 

Grasmus in de tuin. Vanmorgen in de duinen (golfbaan) 

weer Bonte zandoogjes en ook weer een Kolibrievlinder. 

groeten, Jelle 

 

Van:   Job & Daphne  

Verzonden:  vrijdag 30 juli 2004 17:14:54 

Goedemiddag allemaal, 

Rond half vijf vanmiddag had ik het geluk om 

kortstondig ter plaatse in de Kooipolder een Kleine 

Zilverreiger te zien. De vogel vloog op en landde weer 

ergens ten noordoosten van de eendenkooi. De 2de 

nieuwe Sassemse soort dit jaar; op naar de volgende! 

Groeten Job 

 

Van:   fam. B.D. van der Burg  

Verzonden:  zaterdag 31 juli 2004 10:48:05 

Onderwerp:  Overvliegende Kleine Zilverreigers 

Zwetterpolder vrijdag 30 juli 2004 

Hallo, 

Tijdens een vrije veldcontrole (o wat heb ik het toch 

slecht als milieu-inspecteur..........) reed ik rond 11.25u 

over de Leidse Vaart richting Noordwijk. Ter hoogte van 

de Vogelsloot zag ik een groepje van 5 witte "dingen" 

vliegen. Gelijk de auto in de berm geparkeerd, 

verrekijker gepakt en de vogels bekeken. Het bleek 

1 groepje van 5 KLEINE ZILVERREIGERS te zijn die 

niet op echt grote hoogte -> N vlogen over de polder 

parallel aan de N206. 

 Mogelijk heeft Job 1 van de vogels gezien bij 

Sassenheim 

 groetjes  Bas vd Burg Katwijk 

 

Van:   Marco Vrooijen  

Verzonden:  zaterdag 7 augustus 2004 16:44:47 

Onderwerp:  Bunzing bij Oorlogspad 

Dag allemaal, 

 Even een leuke waarneming: 

Van mijn schoonvader hoorde ik dat hij donderdagavond 

op het Oorlogspad ter hoogte van de tweede uitkijk een 

bunzing zat oversteken over het pad. 

 Groeten Marco 

 

 

Van:  H. Verkade  

Verzonden:  zondag 8 augustus 2004 23:40:46 

Onderwerp:  Re: gierzwaluwen 

Hallo allemaal, 

Wat leuk al die Gierzwaluwen op trek. Ik was onder de 

middag in Den Oever en ook daar veel Gierzwaluwen op 

trek richting zuidwest. 

Op het wad was het hoogwater. Veel Tureluurs, 

Scholeksters, Bontbekken, Rosse Grutto's, 

Kokmeeuwen, Wulpen, Zwarte Sterns, Visdiefjes,  

opvallend enkele tientallen grote Mantelmeeuwen en 

geen enkele Kleine. Verder enkele Krombekken, 

Grutto's, Bonte Strandlopers, Kanoeten, Stormmeeuwen, 

Regenwulpen, Wintertalingen, Goudplevieren enz. 

Verder opvallend veel vogelaars, maar zij bleken niet op 

iets zeldzaams  afgekomen te zijn. 

groetjes Hein 

 

Van:  Jelle van Dijk  

Verzonden:  zondag 8 augustus 2004 22:15:46 

Onderwerp:  gierzwaluwen 

Hallo allemaal, 

Jan Jacobs belde me omstreeks 20.30u met de 

mededeling dat er veel Gierzwaluwen over trokken. 

Direct met Coby naar het hoge duin aan de Northgodreef 

gegaan. Van 20.40 tot 21.30u telde Coby zonder kijker 

560 ex die dus over de binnenduinrand vlogen. Van 

21.05 tot 21.30u heb ik door de kijker de vogels boven 

de zeereep geteld. Dit leverde 740 ex in het kwartier 

voor zonsondergang en nog eens 170 ex. in de 10 

minuten er na op. 

Een berekening met een kleine extrapolatie naar het hele 

uur 20.30-21.30u geeft dan voor de gehele breedte van 

het duin bij de trimbaan: 

2856 ex (672 over de binnenkant en 2184 over de 

zeereep). Volgens Jan was de trek om 20.30u al even aan 

de gang. Wellicht zijn er dus vanavond 4000-6000 ex 

over gekomen. 
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Behalve al die Gierzwaluwen zagen we nog: 2 

Boomvalken, 5 Blauwe reigers, 14 Regenwulpen, 16 

Kieviten, 2 Zomertortels en 40 Boerenzwaluwen. 

Waarom zou een mens eigenlijk naar Falsterbo gaan? 

Groeten, Jelle 

 

Van:  Hein Verkade  

Verzonden:  dinsdag 10 augustus 2004 14:20:27 

Onderwerp:  Zwarte Wouw 

Hallo allemaal, 

Om 12.30 belde Dick op met de mededeling dat er over 

zijn huis een Zwarte Wouw laag overvloog richting zuid. 

Dus naar boven gestoven en ja hoor daar 

 kwam die aan over de Bronckhorststraat! 

Heb daarna de waarnemers die zuidelijker wonen 

geprobeerd te bellen, alleen Gijs bleek thuis. 

Dick bedankt voor de snelle actie, bellen heeft best zin 

zoals jullie zien! 

groetjes Hein 

 

 

Van:   Dineke Kistemaker  

Verzonden:  woensdag 11 augustus 2004 15:31:40 

Onderwerp:  Starrevaart 

Hallo allemaal, 

vandaag ben ik naar de Starrevaart geweest (9.30 tot 

13.00 uur) en heb de drie porseleinhoentjes prachtig 

gezien. Daar kwam ik Luuk Punt ook tegen. 

Hij heeft al een prachtig verslag gemaakt, dus leek het 

mij overbodig om dit nog eens opnieuw te doen. Ik heb 

alleen de IJsvogel niet gezien, maar wel nog een 

Casarca, een kleine Zilverreiger,  een grote groep 

Lepelaars, een grote groep Goudplevieren,  Karekiet, 

Rietzanger en een Baardman (alleen gehoord). Toen ik 

later terug kwam op de plek van de Porselleinhoentjes 

hoorde ik dat ze net een Waterral daar gezien hadden. 

Het is leuk vogelen daar op dit moment. 

groetjes Dineke 

 

Van:  Annelies Marijnis  

Verzonden:  woensdag 18 augustus 2004 22:00:32 

Onderwerp:  Gierzwaluwen 

Hallo allemaal, 

Gisteren 17 augustus had ik nog 4 Gierzwaluwen hier 

boven de vijver bij mijn huis , fouragerend. Nadat ik ze 

10 minuten had geobserveerd verdwenen ook deze 

richting het zuiden. 

Annelies 

 

Van:   Aad Bijl  

Verzonden:  donderdag 26 augustus 2004 14:29:30 

Onderwerp:  Leeuwenhorst 

Dag allemaal, 

Vanmiddag een ijsvogel bij de kleine vijver. Vloog 

onder de houten brug door. 
Groeten, Aad 

 
Van:  Ineke van Dijk 

Verzonden:  donderdag 26 augustus 2004 19:07:01 

Onderwerp:  Walvis 

Hallo allemaal,  

Zojuist belde Dick Passchier mij op met de melding dat 

er een walvis van ca. 15 meter op het strand voor 

Noordwijk ligt, voor de koele Costa.  

Groetjes Ineke 

Nieuw in de Jan Verwey Bibliotheek 
 
Jelle van Dijk 

 
Ton Denters, 2004: Stadsplanten, 

veldgids voor de stad. 432 p. 

Fontaine Uitgevers te ‘s - 

Graveland. Prijs 20 euro. 

 

In de vorige Strandloper stond een 

uitgebreid artikel over recente 

vondsten van bijzondere planten in 

de Duin- en Bollenstreek. Het zal 

de lezers niet zijn ontgaan dat de 

lengte van deze rubriek vooral 

wordt bepaald door vondsten in 

het straatmilieu. Nergens anders 

worden tegenwoordig zoveel 

nieuwe soorten gevonden! In veel 

gevallen gaat het om planten die 

vanuit tuinen verwilderen en het 

tussen de stoeptegels heel goed 

doen. Anderzijds zijn er ook 

soorten die niet in tuinen te vinden 

zijn, maar die vanuit zuidelijke 

streken zich in het iets warmere 

stedelijke milieu vestigen. Omdat 

de gemiddelde jaartemperatuur 

langzaam, maar duidelijk 

toeneemt, laat de stadsflora ons al 

iets zien van de flora van de 

toekomst!  

Het is vooral de Amsterdamse 

stadsbioloog Ton Denters geweest 

die de aandacht op de bijzonder 

soortenrijke stadsflora heeft 

gevestigd. In 1994 publiceerde hij 

samen met anderen het boek Van 

Muurbloem tot Straatmadelief, 

geheel gewijd aan de bijzondere 

plantengroei van onze hoofdstad. 

Veel van deze soorten bleken ook 

in andere steden voor te komen.  




