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Resultaat  Derde Zeetelling  10 februari 2008    Wassenaarseslag - Langevelderslag 
tellers Peter Peter  Peter Willem Jelle Rien  Hans Dick Totaal Totaal Totaal 

  Spieren- Spieren- Spieren- Baalbergen v.Dijk Sluijs v. Stijn Pas- 
10-
feb 4-feb 22-jan 

  burg burg burg Jan Jacobs Jaap en Leo  Pel van schier 2008 2007 2006 
      Annelies Mariska Ruurd Schaap Hattum Hein       
      Marijnus de Graaff Eisenga     Verkade       

  Wass. Katwijk Uit- Noordwijk Noord- Duind- Nora- Langev-       
teltraject  Slag- Boule- watering- Boule- duinen slag- Langev- slag       
  Katwijk vard Noordwijk vards Duind- Nora- slag prov-       
         slag weg  grens       
soorten                    
Roodkeelduiker     1 2 1 1 7 14 26 558 2 
duiker spec.       1         1     
Fuut 8 56 99 110 37 347 152 140 949 6.114 17.757 
Aalscholver 1   3 6   6 9 2 27 103 0 
Smient 6 8 16 25     19   74 54 58 
Eider                 0 4 2 
Wintertaling     2       8   10 0 0 
Kuifeend 2               2 0 0 
Zw. Zeeëend               5 5 74 25 
Alk/Zeekoet                 0 4 11 
Bruinvis           1 2 2 5 9 1 
Gew. Zeehond 1     1 1   2 1 6 0 1 
Grijze Zeehond               1 1 1 2 

 
Tabel. De getelde aantallen zeevogels en zeezoogdieren in zee tussen de Wassenaarseslag en de 
provinciegrens. 
    

Opvallende waarnemingen oktober-november 2007 
 
Zangertjes van ver 
Dichtstbijzijnde broedgebieden in het oosten van 
Siberië, overwinteringsgebied nog verder weg in 
Zuid-Oost Azië. Een Kroonboszanger vloog deze 
herfst minimaal 7.000 km om terecht te komen in 
een groenstrook in Rijnsoever, Katwijk, tegenover 
het huis van Casper Zuyderduyn. En hij werd daar 
ook opgemerkt door Casper, die als geen ander 
gespitst is op zeldzame loofzangertjes. De dag dat 
hij ontdekt werd, kwamen er enkele honderden 
vogelaars op af, verwonderd gadegeslagen door 
voorbijgangers. Met drie eerdere waarnemingen in 
Europa ooit, ging het dan ook om een extreem 
zeldzame dwaalgast. Op weg naar zijn 
overwinteringsgebied is de Kroonboszanger 900 de 
verkeerde kant op gevlogen, west in plaats van 
zuid. Hij is maar door blijven vliegen, om 
uiteindelijk in onze regio terecht te komen. We 
zien dit vaker gebeuren bij kleine zangertjes. 
Pallas’ Boszanger en Bladkoning, verwanten van 
de Kroonboszanger, komen zo met enige regelmaat 
in Nederland terecht.  

Ook hun overwinteringsgebied ligt in Zuid-Oost 
Azië. Beide soorten zijn deze herfst in ons 
waarnemingsgebied gezien: op 3 en 7 oktober zat 
er een Bladkoning in de Coepelduynen en op 8 en 
9 december liet een Pallas’ Boszanger zich zien op 
Willem v.d. Bergh. Een rijk seizoen wat betreft 
zangertjes uit verre streken. 
 
Storm 
Een stevige novemberstorm sloeg in het weekend 
van 11 november de opgeslagen bovenlaag van de 
zeereep weg. Dit was de ‘zaadbank’ om na de 
kustversterking weer een snelle vestiging van  
Blauwe Zeedistels en andere planten in de zeereep 
te krijgen. Dezelfde storm leverde ook 
spectaculaire waarnemingen op vanuit de 
zeetrekhut, met o.a. Vaal Stormvogeltje, Kleine 
Burgemeester, Vorkstaartmeeuw en veel, veel 
Middelste Jagers. Dit bleek de opmaat te zijn voor 
een novembermaand die voor de zeetrektellers veel 
van de voorafgaande slappe maanden goed maakte. 
Middelste Jagers werden gezien in aantallen die 
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deden denken aan het recordjaar 1985, tot 
tientallen per dag. In tegenstelling tot 1985 ging 
het nu vrijwel uitsluitend om onvolwassen vogels. 
Vervolgens volgde een ‘stranding’ van Kleine 
Alken. Met storm kunnen deze (vooral de 
verzwakte dieren) in grote aantallen uit hun 
overwinteringsgebied in de noordwestelijke 
Noordzee naar onze kust worden geblazen. Veel 
van deze vogels overleven het niet. Naast 
langsvliegende vogels werden op diverse plaatsen 
ook uitgeputte vogels gevonden, soms ver van het 
strand. Een aantal keer werd ook een 
langsvliegende Papegaaiduiker gezien. 

En een beetje vorst 
In december was er een korte periode met vorst. 
Dit was genoeg om veel polderslootjes dicht te 
laten vriezen en de watervogels bijeen te drijven in 
grote wakken. Het Oosterduinsemeer werd een 
uitwijkplaats voor vogels die zich normaal 
verspreid over de sloten in het omliggende gebied 
bevinden. Vooral de aantallen Wilde Eenden 
(maximaal 610), Krakeenden (maximaal 496) en 
Aalscholvers (maximaal 236) liepen flink op. 
Verder lieten zich op veel plekken IJsvogels zien. 
Van deze vorstgevoelige soort zijn er meer dan 
ooit in onze regio en als een deel van het water 
dichtvriest, kom je ze makkelijker tegen. In totaal 
waren er zeker rond de 10 vogels in november-
december in ons waarnemingsgebied aanwezig: 
Rijnsoever/Zwarte Pad (1-2), Willem v.d Bergh 
(1). Nieuw-Leeuwenhorst (1), Oosterduinse 
Meer/Langeveld (2-3), AWD (3). Inmiddels zijn er 
ook weer de nodige waarnemingen na de 
vorstperiode en lijkt het er niet op dat er massale 
sterfte is opgetreden. Een laatste opvallende gast in 
de vorstperiode was de Grote Zilverreiger. 
Inmiddels is dit een vaste overwinteraar in de 
regio, met bijvoorbeeld een vogel die de hele 
winter rond het voormalige Vliegkamp Valkenburg 
en Lentevreugd rondhangt. In de Elsgeesterpolder 

en Polder Hoogeweg blijft de aanwezigheid nog 
onregelmatig. Met de vorstperiode verschenen er 
in totaal drie Grote Zilverreigers in het bollenland 
van de Noordzijderpolder en het Langeveld. 
Waarschijnlijk zijn dit vogels die niet te ver uit de 
buurt ergens in Zuid-Holland overwinteren en die 
wat opgeschoven zijn. In de duinvoet en het 
aangrenzende bollenland vriezen de slootjes 
tenslotte later dicht. 
 
Voorjaarsgasten 
Met het uitkomen van deze Strandloper staat ook 
het voorjaar weer voor de deur. Een goed moment 
om nog even terug te blikken op de aankomst van 
de voorjaarsgasten vorig jaar. In het overzicht 
staan de gemiddelde aankomstdata in het 
Noordwijkse werkgebied over de afgelopen 17 
jaar, met daarnaast de vroegste data ooit en de 
aankomst in 2007. Het overzicht kan ook meteen 
als formulier worden gebruikt door wie in het 
voorjaar 2008 de aankomstdata bij wil houden. De 
gemiddelde aankomstdatum geeft een goed idee 
wanneer je de verschillende soorten kunt 
verwachten. De aankomsten in het voorjaar 2007 
weken over het algemeen niet veel af van de 
verwachte data. Een opvallende uitschieter was 
wel een Boomvalk die al op 25 maart boven de 
Amsterdamse Waterleidingduinen werd gezien 
door Jan Jacobs. In het overzicht is goed te zien dat 
het voorjaar slecht op gang kwam vorig jaar, met 
in maart tot in begin april koud weer en steeds veel 
wind. De soorten waarvan de eerste individuen 
normaal in deze periode aankomen, zoals Tapuit, 
Boompieper, Gele Kwikstaart waren meest aan de 
late kant. In de warme aprilmaand die er op volgde 
zien we juist veel vroege aankomsten, zoals van 
Nachtegaal, Koekoek en Grasmus. De meimaand 
was weer slecht, maar de voorhoede van de meeste 
soorten was op dat moment inmiddels gearriveerd. 
Spannend hoe het komende voorjaar zal verlopen. 
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