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Rietorchissen in Noordwijk 
  
A.J.M. Schipperijn 
 
Als vervolg op een artikeltje van mij in de 
Strandloper van september 2005 nog enkele 
gegevens omtrent de Rietorchis aan de 
Northgodreef en Jacoba van 
Beierenlaan. 
In 2006 telde ik 584 en dit jaar op 12 
juni 652 en op 19 juni (695) 
exemplaren overigens onder dezelfde 
restricties, die ik in genoemd artikeltje 
heb vermeld: de getallen moeten als 
minima gezien worden, omdat kleine 
exemplaren, verscholen in het hogere 
omgevende gewas makkelijk over het 
hoofd worden gezien. Het totaal beeld 
leek deze beide laatste jaren niet te 
zijn veranderd. Ik kreeg daarbij wèl de 
indruk, dat de aantallen aan de 
Northgodreef wat kleiner waren 
geworden, maar dat aan de overzijde 
van de afwatering, dus aan de Jacoba 
van Beierenlaan, de aantallen fors aan 
het toenemen zijn. Dit geldt vooral het 
weggedeelte tussen de kruisingen met de 
Leeuwenhorstlaan en de Buurweg, minder 
duidelijk voor het weggedeelte tussen de 
Leeuwenhorstlaan en de Gooweg. Voor 
geïnteresseerden: op de hoek van de 
Leeuwenhorstlaan en de Northgodreef telde ik een 
groep van 65 (66) exemplaren dicht bij elkaar. Tot 

aan de Buurweg vond ik in het totaal 416 (458) van 
deze planten.  
Vanaf de Buurweg tot aan de Duinwetering telde 
ik slechts 32 (38) exemplaren aan beide kanten van 
de afwatering. Aan de Jacoba van Beierenlaan 

zijde van de afwatering telde ik 
143 (139) exemplaren en beide 
kanten van het weggedeelte 
tussen de Leeuwenhorstlaan en 
de Gooweg 61 (60) rietorchissen. 
De tellingen tussen de Buurweg 
en de Duinwetering werden 
bemoeilijkt door de hoge 
rietkragen, die daar staan en 
wellicht de vrije ontwikkeling 
van rietorchissen storen. Deze 
veronderstelling wordt echter 
gelogenstraft wanneer men in 
een bootje langs de rietkragen in 
de Nieuwkoopse Plassen vaart: 
daar staan heel forse exemplaren 
half in het riet verscholen. Waar 
het mij bij alle tellingen gelukte 

om honden uitwerpselen te vermijden was het dit 
jaar bij de eerste telling helaas raak. Ik verzeker u, 
dat ik de misstap niet gemaakt heb in die van een 
pekineesje!  
Zie ook het artikel van Joost Bouwmeester zowel 
op de site www.strandloper.nl als in de 
Weekendkrant nr 9 van vrijdag 15 juni 2007! 

 
Berichten van de Doggersbank 

 
Jelle van Dijk 
 
In de Strandloper van december 2006 werd in het 
artikel getiteld Days with 5000 Hooded Crows are 
not rare . . . verteld over de correspondentie tussen 
Jan Verwey en de Engelse ornitholoog Dr. N.F. 
Ticehurst. Deze brieven waren min of meer 
toevallig gevonden door mijn vriend Philip S. 
Redman in het archief van de zoon van Ticehurst. 
Het ging in deze brieven over de vogeltrek zoals 
die door Jan Verwey vanaf het lichtschip 
Doggersbank was waargenomen tijdens een 
verblijf aldaar in de nazomer van 1920. 
Naar aanleiding van dit artikel ontving ik een 
bijzonder aardige reactie van de dochter van Jan 
Verwey, mevr. Nelly Bennema – Verwey. Daarbij 

stuurde ze enkele brieven mee die ze nog steeds in 
haar bezit had. Het zijn de brieven die Jan Verwey 
vanaf het lichtschip Doggersbank naar zijn 
verloofde Atie Senf stuurde.  
De reden waarom de toen 21-jarige Jan Verwey 
vier weken achtereen op lichtschip Doggersbank 
wilde verblijven, was zijn nieuwsgierigheid naar 
het verloop van de vogeltrek over de Noordzee. 
Enkele jaren eerder had bij met een paar vrienden 
de Club van Trekwaarnemers opgericht. Door 
systematisch waar te nemen moesten de hiaten in 
de kennis omtrent de vogeltrek worden opgevuld. 
Een verblijf op een lichtschip paste goed in die 
strategie. 
In de brieven wordt niet diep ingegaan op de 
vogelwaarnemingen. Wel worden af en toe soorten 




