
Hoogtepunten tweede kwartaal 2006 
 
Staartje van de invasies 
Na de spectaculaire invasies van Pestvogel en 
Barmsijzen konden we in de eerste dagen van 
april nog even nagenieten. Nooit eerder 
werden er zo laat in het seizoen nog Pestvogels 
gezien. Vanaf 7 april begon het aantal 
langzaam terug te lopen, van 38 (7 april) naar 
29 (11 april) naar 10 (13 april). De laatste ter 
plaatse werd op 14 april gezien en op 23 april 
nog een naar noord overtrekkende vogel. 
Begin april werden er nog enkele Grote 
Barmsijzen gezien en, opvallend, ook een 
zingende Kleine Barmsijs in broedbiotoop in 
de AWD. Helaas kwam hier geen broedgeval 
uit voort. Het broeden van Kleine Barmsijzen 
in onze regio lijkt definitief verleden tijd. 
 
 

Oostenwind in mei: Zwarte Wouwen en 
Visarenden 
Begin mei bracht een paar mooi dagen met veel 
zon en geregeld oostenwind. Met name rond het 
weekend van 7 mei leverde dit op alle trektelposten 
in Nederland leuke trek op van roofvogels.  
Vooral het aantal Zwarte Wouwen viel op. Op 7 
mei zagen de verschillende posten er zelfs 25 in 
totaal, naast zo’n 60 Bruine Kiekendieven en 14 
Visarenden. Noordwijk pikte ook een graantje van 
deze golf mee. In begin mei zijn er in totaal 6 
Zwarte Wouwen en 6 Visarenden gezien, met 
vervolgens nog een late vogel in juni. Dit is relatief 
veel. De Zwarte Wouw wordt niet ieder voorjaar 
gezien in ons waarnemingsgebied en het maximum 
tot nu toe was een seizoen met 3 vogels. De 
Visarend wordt wat regelmatiger gezien, maar 
gemiddeld gaat het maar om twee vogels per 
seizoen. Een duidelijke uitschieter dit jaar dus. 
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14-10-1999 
 Visarend vliegend met ruisvoorn 
foto: René van Rossum  
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Engelse Kwikstaarten: ze zijn er nog 
Sinds 2003 is de vereniging bezig het werkgebied 
stukje bij beetje uit te kammen op bijzondere 
broedvogels. Zo kom je ook weer eens in gebieden 
waar je anders niet vaak komt, bijvoorbeeld het 
bollenland. Een karakteristieke soort voor het 
bollenland is de Engelse Kwikstaart. De 
Bollenstreek is hèt bolwerk van deze soort in 
Nederland. Maar de Engelse Kwikstaart neemt al 
een tijd sterk af en is op de Rode Lijst terecht 
gekomen. Oorzaak hiervan is de gestage terugloop 
van de populatie in het hoofdverspreidingsgebied 
de Britse eilanden. Hier is het één van de soorten 
van het agrarisch gebied die wordt getroffen door 
de intensivering van de landbouw. De Engelse 
Kwikken van de Bollenstreek worden in feite in 
deze val meegesleurd. De kans dat ze aan deze 
kant van de Noordzee terecht komen wordt 
gewoon kleiner. Verder werkt ook de verdichting 
van de Bollenstreek met kassen en bebouwing in 

het nadeel. Daarom was het dit jaar spannend: 
vinden we nog Engelse Kwikstaarten nu we weer 
een paar grote stukken bollenland onder de loep 
nemen. Tot nu toe was er weinig reden tot 
optimisme. In de tot nu toe geïnventariseerde 
stukken kwamen de verschillende tellers tot nu toe 
in totaal maar 5 paar tegen. Dit was in het zuidelijk 
deel van de Noordzijderpolder, het Vinkeveld en 
Polder Hoogeweg. In deze gebieden waren in de 
jaren 80 nog 30 paar aanwezig. Dit terwijl de 
‘gewone’ Gele Kwikstaart op de meeste plekken 
redelijk stand houdt. Gelukkig konden we dit jaar 
weer een aantal territoria van Engelse 
Kwikstaarten noteren. Zowel in de Hogeveense 
Polder, de Zilkerpolder als het noordelijk deel van 
de Noordzijderpolder werden begin juni paartjes 
gezien die met voer aan het slepen waren. In totaal 
werden er 5 paar vastgesteld. Ze zijn er dus nog. 
Maar duidelijk is wel dat de soort in de 
Bollenstreek op zijn laatste benen loopt en 
daarmee waarschijnlijk in heel Nederland. 

 
 
 
 
 

Engelse Kwikstaart 1984-1988 
44 territoria 
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Engelse Kwikstaart 2003-2006 
10 territoria tot nu toe  (ca. 80 % 
bollenland onderzocht) 



 
Doortrekkers en zwervers 
De inventarisatierondes leveren altijd ook wel 
leuke waarnemingen van doortrekkende vogels op. 
In de AWD werd er tijdens inventarisaties twee 
keer een overvliegende Purperreiger gezien en in 
de Hogeveense Polder vloog een Rode Wouw over 
die al eerder zwervend in de buurt was 
gesignaleerd.  
Ook duiken er elk jaar weer de nodige Paapjes en 
Tapuiten op.  
Toch werden dit jaar de meest spectaculaire 
soorten vooral buiten de inventarisaties gezien. 
Meerdere Kraanvogels, een Nachtzwaluw die door 
de wijk Rijnsoever jakkerde, twee keer een Hop en 
een groepje overvliegende Bijeneters over de 
Coepelduynen. Van de Bijeneter is dit pas de 
tweede waarneming in het waarnemingengebied 
(eerder gezien in 2004 overvliegend over Katwijk-
Noord). Bijna net zo verrassend was de soort die 
kort na het passeren van de Bijeneters werd 
gevonden. Een alarmerend vrouwtje Beflijster op 7 
juni! Dit deed natuurlijk onmiddellijk denken aan 
een broedgeval.  
Helaas bleef het bij deze ene waarneming. Het was 
een goed voorjaar voor Beflijsters en blijkbaar was 
één vogel wat langer in de duinroosvelden van de 
Coepelduynen blijven hangen. 
 

Nieuw voor het waarnemingsgebied was de 
IJslandse Grutto gezien bij de Uitwatering op 30 
april.  
Dit is een ondersoort van de Grutto waar al een tijd 
op wordt gelet rond Noordwijk, maar die nog niet 
eerder opdook. Het waarnemingsgebied van onze 
vereniging stoort zich trouwens niet aan 
gemeentegrenzen en loopt aan de zuidkant tot aan 
de natuurlijke begrenzing van de Uitwatering en 
Oude Rijn.  
Vandaar dat de Noordwijkse soortenlijst nogal 
eens meelift op die van de Katwijkse vogelclub die 
juist rond de Uitwatering en aan de zuidrand van 
de Coepelduynen bijzonder actief is. Misschien 
wel één van de meest intensief bekeken gebieden 
in de regio.  
 
Een uitzonderlijke waarneming was de 
overvliegende Kuifleeuwerik over Lange-
velderslag. Vroeger een gewone broedvogel, zo 
gewoon dat er maar weinig waarnemingen werden 
doorgegeven. Nu een echte dwaalgast in de regio. 

Aankomstdata zomergasten 2006 
Verschillende waarnemers hebben hun eerste 
waarnemingen van zomergasten in 2006 
doorgegeven. Het overzicht hiervan volgt in de 
volgende Strandloper. 

 
Veldwaarnemingen april, mei, juni 2006 
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Soort Datum Aantal  Locatie Waarnem
er 

Roodkeelduiker 10-06   1  over zee Langevelderslag N  LVS  
Roodkeelduiker 21-06   1  over zee Noordwijk  JD  
Parelduiker 18-04   4  over zee Noordwijk  JD  
Roodhalsfuut 15-06   1  over zee Noordwijk  JD  
Geoorde Fuut 07-06   1   in zee Uitwatering ter plaatse, in zomerkleed AS  
Noordse Stormvogel 04-05   1  over zee Noordwijk Z  DP  
Noordse Stormvogel 01-06   1  over zee Noordwijk  JD  
Kuifaalscholver 14-05   1  over zee Noordwijk Z  PS  
Kleine Zilverreiger 07-06   1  Coepelduynen (Noordwijk) overvliegend N  AS  
Kleine zilverreiger 30-06   1  over zee Noordwijk  JD  
Purperreiger 09-05   1  adult AWD Haasveld overvliegend O  AS RJ 
Purperreiger 10-05   1  AWD Haasvelderduinen overvliegend N  AS  
Ooievaar 06-04   5  Polder Hoogeweg overvliegend Z  AS  
Ooievaar 18-06   1  Rijnsoever overvliegend N  VCK  
Lepelaar 18-04   1  Elsgeesterpolder  MG  
Lepelaar 22-04   3  Polder Hoogeweg  MG  
Zwarte zwaan 10-05   1   AWD Haasveld overvliegend N  AS RJ 
Sneeuwgans 14-05   1  over zee Noordwijk Z  PS  
Kolgans 27-06   1   Polder Hoogeweg ter plaatse  AS  
Canadese gans 10-06   156  over zee Langevelderslag 7.10-10.40u LVS 
Brandgans 11-06   5  over zee Noordwijk  JD  
Rotgans 01-06   420  over zee Noordwijk, juni-uurrecord JD  




