
 
 

traject Wass.slag- Coepeld.- Astridb. Baak- 2e opg.Noordd. Golfclub-     

  Uitw.Katwijk Astridb.naald 1e opg.Noordd. zuidz.Golfclub prov.grens     

tellers P.Spierenburg P.Spierenburg W.Baalbergen D.Passchier J.Jacobs Totaal Totaal 

    A.Marijnus A.Bijl B.Veefkind H.Verkade 4-2-2007 22-1-2006 

      M.de Graaff         

Roodkeelduiker 3 10 6 3 536 558 2 
Fuut 256 432 1100 1801 2525 6114 17757 

Roodhalsfuut 0 0 8 0 0 8 0 
Aalscholver 100 1 0 0 2 103 0 

Smient 0 0 17 0 37 54 58 
Eider 4 0 0 0 0 4 2 

Zwarte Zee-eend 0 0 68 0 6 74 25 
Alk/Zeekoet 0 0 1 3 0 4 11 

Bruinvis 2 0 1 0 6 9 1 
Grijze Zeehond 0 1 0 0 0 1 2 

Gewone Zeehond 0 0 0 0 0 0 1 
 
Tabel. Resultaat van de zeetelling op 4 februari 2007 per traject van zuid naar noord met daarnaast 
de totalen van de tellingen in 2007 en 2006. 
 
 
 

Opvallende waarnemingen april-juni 2007 
 
Topdagen zeetrek eind april-begin mei 
 
Ook de waarnemingenrubriek kan natuurlijk niet 
voorbijgaan aan het thema Zee en Strand waar 
deze Strandloper aan gewijd is. Veel vogelaars 
associëren zeetrek vooral met het najaar, wanneer 
stormachtig weer zeevogels tot vlak onder de kust 
brengt. Maar in het voorjaar is het vaak minstens 
zo spannend als in het najaar. Als bijkomend 
voordeel zijn de weersomstandigheden vaak 
aangenamer en kun je ook dichterbij vogels langs 
zien komen. Voorwaarde is wel dat de wind uit de 
goede hoek waait. Eind april en begin mei kan 
wind uit het noordoosten en ook wel het oosten 
spectaculaire trek opleveren.  
Op dat moment vindt er in de Waddenzee een 
massale aankomst plaats van steltlopers die in de 
wadden- en mangrovegebieden van West-Afrika 
hebben overwinterd. Een aantal soorten legt de 
afstand (5000 km!) in een non-stop vlucht af. Dit 
speelt zich grotendeels af op grote hoogte, buiten 
ons zicht. Maar treffen ze op het laatste stuk 
tegenwind dan zien we hier langs de Hollandse 
kust groepen steltlopers laag over zee langs komen. 
Rosse Grutto’s, Zilverplevieren en Kanoeten 
vormen meestal de hoofdmoot, vaak in gemengde 

groepen. Dit voorjaar zat op het cruciale moment 
de wind in de goede hoek en konden we genieten 
van een aantal topdagen.  De eerste daarvan was 29 
april met een doorkomst van 350 Regenwulpen en 
270 Zilverplevieren. De volgende dag was 
opnieuw goed met een mooie variatie aan 
steltlopers en sterns. In de stroom steltlopers kwam 
die dag ook een Poelruiter mee.  
 

 
Poelruiter. Foto © Marcel Langelaan. Waarnemingen.nl 
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Opmerkelijk was dat dezelfde vogel, in gezelschap 
van twee Kanoeten, die ochtend op meerdere 
plekken langs de Zuid-Hollandse kust is 
waargenomen. Dit was de eerste waarneming van 
deze soort voor Noordwijk. In de volgende dagen 
kwam de trek van Rosse Grutto’s goed op gang. 
De piek lag op 4 mei, met meer dan 2000 vogels in 
5 uur tellen. Dat je het als zeetrekteller van jaar tot 
jaar verschillend kan treffen is te zien in de grafiek. 
Het jaar 2007 schaart zich onder de betere jaren. In 
het zeetrekbestand springt vooral de dag van 3 mei 
1980 eruit als topdag.  
Voor mij persoonlijk is dit een levendige 
herinnering. We stonden met Dick Passchier met 
de jeugdclub op het strand en zagen een eindeloze 
stroom steltlopers langs komen, Rosse Grutto’s in 
zomerkleed, Zwarte Ruiters, prachtig. Met zo’n 
ervaring ben je als beginnend vogelaartje voor 
altijd verkocht. 
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Maximum aantal steltlopers waargenomen per uur 
in de periode 20 april-10 mei voor de verschillende 
jaren.  
Het uurtotaal is gebaseerd op 4 soorten steltlopers 
karakteristiek voor de voorjaarstrek in deze 
periode: Rosse Grutto, Regenwulp, Zilverplevier 
en Kanoet. 
 
 
 

Kiekendieven 
Tijdens de zeetrek wil er ook wel eens een 
roofvogel langs komen. Oostenwind is daar goed 
voor. Zo komt er in de meeste jaren in dit kwartaal 
nog wel een late Blauwe Kiekendief langs. Dit jaar 
helaas niet, wat jammer is omdat we anders alle 
soorten kiekendieven die in Nederland voorkomen 
hadden kunnen noteren.  
 

 
Bruine Kiekendief (man). Foto © Rick van der Weijde. 
Waarnemingen.nl 
 
De Bruine Kiekendief is in het voorjaar een 
geregelde verschijning en ook dit jaar zijn er een 
aantal gezien. Meer bijzonder is het vrouwtje 
Grauwe Kiekendief dat Ab Steenvoorden op 29 
april over zijn huis naar noord zag trekken. 
Ronduit uitzonderlijk is dat ook de zeldzaamste 
van de in Nederland voorkomende  kiekendieven 
dit jaar het Noordwijkse gebied aandeed. Tijdens 
en ronde voor de broedvogelinventarisatie zag Jelle 
van Dijk in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
op 13 juni een mannetje Steppekiekendief 
overvliegen. Op de Blauwe Kiekendief na was het 
kwartet dus compleet. 
 

Drieteenstrandlopers.  foto: Hein Verkade  
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http://www.waarneming.nl/werkgroep/gebruiker.php?id=266&werkgroep=noordwijk



