
NATUURKALENDER 
 
Heeft u iets leuks of interessants te melden dan kunt u dit opsturen naar Kees Erkelens, Stakman Bossestraat 
68, 2203 GL Noordwijk. U kunt het ook mailen naar: keeserkelens@hotmail.com 
Hieronder een bloemlezing van het afgelopen  kwartaal: 
 

Van:  jan jacobs  
Verzonden:  dinsdag 6 september 2005 23:29:04 
Onderwerp:  dolfijnen 

Hallo allemaal, 
Harry Lindhout, brandingkano-specialist en in de zomer ook fervent kano-makreelvisser uit Noordwijk, zag afgelopen zondagmiddag 
tijdens het hengelen t.o. de strandtent Koele Costa op 200 m van het strand een groepje van 7 dolfijnen. Het waren beslist geen 
Bruinvissen, want ze hadden veel wit onder de bek en borst en waren zo'n 2 meter lang. Ook andere kano-hengelaars hebben ze 
gezien. Ze moeten vanaf het drukke strand ook te zien geweest zijn. 
Het betreft hier heel waarschijnlijk Witsnuitdolfijnen, op Bruinvisen na de meest voorkomende dolfijnsoort in de Noordzee. 
Zijn er bij jullie ook in de afgelopen tijd meldingen bekend van dolfijnen voor de kust? 
Graag reactie. 
Groeten, Jan. 

Van:  Sjaak Broekhof  
Verzonden:  donderdag 8 september 2005 21:00:04 
Onderwerp:  Waarneming 

Graag wil ik de volgende waarneming doorgeven: 
7 sept. 11.30 uur - 2 lepelaars vliegend zuid boven Leidsevaart ter hoogte van Wassergeest. 
M.vr.gr. 
Sjaak Broekhof.  

 
 

In een reactie op de vorige Natuurkalender( Strandloper 4/2005), meldt dhr. Lindhout uit Noordwijk aan Zee dat hij aan het begin 
van het Oorlogspad in dezelfde tijd ( zo rond eind juli 2005) meerdere keren een Wezel heeft zien lopen en zelfs een keer 5 exemplaren 
(waarschijnlijk een heel nest) en één met een muis in zijn bek. 

 
 
Van:  Mariska de Graaff  
Verzonden:  zondag 16 oktober 2005 12:25:16 
Onderwerp:  herfst kuikens 

Hoi Kees 
 
nou voor hen die het niet geloven?? hier zijn dan de Voorhoutse herfstkuikens. het is toch te gek.Zouden ze de winter door komen? 
Aan de andere kant van de sloot waar zij zwemmen, staan de vliegenzwammen in de houtsingel. 
 

gr mariska                                     
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Van:  marco vrooijen  
Verzonden:  zaterdag 22 oktober 2005 11:22:19 
Onderwerp:  Hermelijn - Kerkuil - Vos 

Goedemorgen allemaal, 
  
Ben druk aan het overwerken, dus helaas niet de tijd gehad om onderstaande waarnemingen eerder door te geven: 
28/9 Hermelijn gevonden bij doorgaande weg langs Klinkenbergerplas. Is een tweede leven begonnen in de ijskast van Rob! 
19/10 Kerkuil tegen schemer overvliegend bij open stuk Van Leeuwenburgh, Van Panhuijsstraat  
21/10 Vos overstekend uit Breloftpark richting bollenvelden  
Groet jes, Marco  

Van:  Hetty Peeters 
Verzonden:  zondag 23 oktober 2005 17:25:13 
Onderwerp:  waarneming IJsvogel 

Beste Jelle en anderen,  
 
Een aantal weken geleden heb ik een IJsvogel zien vissen in een sloot op een stukje grond aan de Rijnsburgerweg te Voorhout.  
Het was aan het einde van een dag met mooi weer. Eerst scheerde de vogel heen en weer over de sloot, daarna ging hij  zitten op 
een tak van een knotwilg. Vanaf deze tak heb ik hem een aantal malen de sloot in zien duiken. Vanuit de sloot vloog hij telkens naar 
een nabij gelegen bruggetje. Daar bleef hij een tijd zitten, dook soms ook vanaf de brug, en vloog weer terug naar zijn tak in de 
knotwilg.  
Vanaf mijn plek kon ik helaas niet goed zien of hij iets gevangen had. De sloot is bepaald niet helder, en behalve een paar karpers 
heb ik er nog nooit een andere vis in gezien.  
Jagen IJsvogels misschien ook op vliegen, muggen of andere beestjes die op het water rondscharrelen?  
 
Met vriendelijke groet,  
Hetty Peeters 

Van:  Peter en Marleen Spierenburg - de Kok  
Verzonden:  woensdag 26 oktober 2005 20:54:38 
Onderwerp:  vleermuizen 

Hallo allemaal 
  
Boven de provinciale weg zag ik vanavond in de schemer bij elkaar een stuk of 10 Vleermuizen vliegen. Ik heb toch niet het idee dat 
dit normaal is voor de tijd van het jaar, wat een temperaturen. Het waren Vleermuizen van flink formaat en ze vlogen bij de 
groenstrook met populieren net ten noorden van Noordwijkerhout (10) en bij Offem (1). Welke soort kan het zijn, Rosse Vleermuis? 
Vliegen die normaal gesproken tot eind oktober? 
  
groeten 
Peter  

Van:  Sjaak Broekhof  
Verzonden:  zaterdag 5 november 2005 11:21:37 
Onderwerp:  Waarneming 

Vrijdag 4 nov. ong. 9 uur. Bij mij in de tuin aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout een groepje van 9 Staartmezen. 
 
M.v r.gr. Sjaak Broekhof 

Van:  Jelle van Dijk  
Verzonden:  donderdag 10 november 2005 21:53:07 
Onderwerp:  2 leuke soorten 
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Hallo allemaal,  
Tot nu toe leverde dit najaar bijzonder weinig leuke soorten op na ook al een teleurstellende nazomer. Zo werd tot nu slechts 
eenmaal een Grote Jager gezien, terwijl Vaal Stormvogeltje en Noordse Pijlstormvogel in het geheel niet werden opgemerkt. Speelt 
natuurlijk mee dat ik tijdens het enige winderige weekend (1 en 2 oktober) niet aanwezig was. De afgelopen dagen werd ik tweemaal 
verrast door een bijzondere waarneming. Dinsdag, 10 november, passeerde op korte afstand (100-200 meter achter de branding) een 
juveniele Vorkstaartmeeuw en vandaag op vrijwel dezelfde afstand een Papegaaiduiker. Voor beide soorten betreft het voor mij 
pas de  derde Noordwijkse waarneming! Verder werd vandaag het november-uurrecord aangescherpt voor de Rotgans (nu 215 ex 
,was 112 ex.) en de Bonte Strandloper (nu 128 ex., was 48 ex.).  
Groeten, Jelle 

 



Van:  Hein Verkade  
Verzonden:  vrijdag 11 november 2005 14:18:15 
Onderwerp:  pestvogel 

Hallo allemaal, 
 
Zojuist werd ik opgebeld door Andre van der Ploeg uit het Middengebied dat er een Pestvogel tegen zijn raam was doodgevlogen. 
Even later stond hij in de winkel met inderdaad een nog warme Pestvogel in de hand! Volgens mij is dit zo'n beetje de eerste melding 
dit najaar in Nederland. 
De vogel ligt bij mij in de vrieskist. 
 
gro etjes Hein 

Van:  Jelle van Dijk  
Verzonden:  vrijdag 11 november 2005 17:26:14 
Onderwerp:  Re: pestvogel 

Hallo Hein,  
Zojuist (17.20u) belt Kees Verweij op met de mededeling dat er gisteren (donderdag 10 november) een Pestvogel in de tuin van 
Vinkenlaan 23 zat. Geef jij deze en jouw waarneming door aan Dutch Birding? Het lijkt mij ook de eerste melding van dit najaar.  

en, Groet  Jelle 

Van:  Dineke Kistemaker  
Verzonden:  vrijdag 11 november 2005 18:28:17 
Onderwerp:  Re: pestvogel 

Hallo Allemaal  
 
Gisterochtend was Kees in de achtertuin tuin aan het werk toen   hij  om 10.30 ineens een Pestvogel zag  aankomen vliegen en 
neerstreek in de Kastanjeboom  die in het slop staat (er staat daar ook een Gelderse roos vol met bessen).Nadat hij snel zijn 
verrekijker had gehaald,kon hij hem nog even goed bekijken voordat de vogel weg vloog. We hebben daarna alles goed in de gaten 
gehouden in de hoop dat hij terug zou komen met wellicht een paar maatjes. Maar helaas ook vandaag geen Pestvogel.  Zou het 
dezelfde kunnen zijn die nu bij Hein in de vriezer ligt?.  
We blijven alert. 
 
groetjes Dineke 

Van:  Andre van der Ploeg 
Verzonden:  zondag 20 november 2005 14:25:07 
Onderwerp:  Pestvogels in Noordwijk 

 

Aan de redactie van de Strandloper, 
 
Vorige week vrijdag (11 november) vloog er een 
pestvogel tegen ons raam. Jammer genoeg was hij 
dood. Hij ligt nu in de vriezer bij Hein Verkade. Tot 
mijn grote vreugde heb ik er gisteren (zaterdag 19 
november) weer 2 gespot in mijn achtertuin 
(Duizendblad 12, Noordwijk).  
Ik heb er hele mooie foto's van gemaakt. Later zag 
ik ook nog een stuk of 6 halsbandparkieten. Er zitten 
hier ook nog 3 zwartkoppen in de buurt. 
Ik zag op jullie site dat er gisteren ook pestvogels 
zijn gezien in  Sassenheim. Daarom stuur ik even dit 
berichtje zodat jullie weten dat ze ook in Noordwijk 
zijn. 
 
Hartelijke groet, 
 
Andre van der Ploeg 
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