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Ingezonden: 
 

Het Bont zandoogje   
“In de Weekendkrant van  vrijdag, 5 september 2008, stond een leuk en lezenswaardig artikeltje van Joost 
Bouwmeester over de vlindersoort: het Bont zandoogje. Weliswaar onder de door ons niet als zodanig 
ervaren kop: Rampjaar voor de vlinder. Vermoedelijk wordt het jaar 2008 als zodanig bedoeld? Ik mag 
hopen van niet. In de loop van dit jaar hebben wij namelijk bij ons in de achtertuin de volgende 
vlindersoorten gezien: de Citroenvlinder, het Zandoogje, het Boomblauwtje, de Gehakkelde aurelia, de 
Dagpauwoog, het Kleine koolwitje, de Kleine vos, en in overvloed: de Atalanta. En onlangs: juist, het Bont 
zandoogje. Van deze doe ik u enkele opnamen toekomen. Gezeten op een weinig aansprekende locatie: het 
kozijn van onze serre. Ondanks zijn weinig in het oog vallende kleur best wel een mooie vlindersoort. Wij 
hebben in onze tuin wel veel Buddleia’s staan, die wij als bomen aan het opsnoeien zijn (wellicht nog niet 
bekend: keihard, wel breekbaar hout! ). Misschien een tip voor de gemeente Noordwijk: plant in plantsoenen 
maar veel van deze Vlinderstruiken aan, vooral in de buurt van scholen. Heel leerzaam voor de jeugd.”   

A.J.M. Schipperijn 

 
             Bont Zandoogje   foto: A.J.M. Schipperijn 

 

Opvallende waarnemingen juli-oktober 2008 
 
Peter Spierenburg 
 
Roofvogels! 
De kuststrook heeft een reputatie voor wat betreft 
vogeltrek. In de herfst kan er massale trek van 
zangvogels te zien zijn boven duin, met duizenden 
vinken, lijsters en piepers. Maar voor roofvogels is 
het hier vaak maar mager. Spectaculaire dagen met 
tientallen roofvogels horen vooral bij de telposten 
in het oosten van het land. Die posten liggen nog 
net in de trekbaan die  vanuit Scandinavië via 
Falsterbö naar het zuiden loopt. Alleen bij gunstige 
weersomstandigheden kan het ook aan de kust 
goed zijn. Dat is bij aanhoudende oostenwind en 
een flinke aanvoer vanuit Falsterbö. In het 
weekend van 13-14 september waren de 
omstandigheden uitzonderlijk goed. Er stond op 

dat moment al een aantal dagen oostenwind boven 
West-Europa, waardoor veel roofvogels boven 
Nederland terecht waren gekomen. De periode van 
oostenwind viel ook nog samen met een grote 
doorkomst van Visarenden, Bruine Kiekendieven 
en Wespendieven op Falsterbö rond 10 september. 
In Nederland zelf troffen de roofvogels een 
hardnekkig regenfront: oponthoud.  
Veel roofvogels onderbraken even hun reis. 
Ondertussen ging de aanvoer vanuit het oosten 
door. Op zaterdag 14 september was de climax. 
Het regenfront schoof weg en de roofvogels 
kwamen massaal in beweging. Op de binnenlandse 
telposten zagen de tellers vooral, net voor de 
passage van het front tientallen roofvogels. Bij ons 
aan de kust was het vooral daarna, vanaf een uur of 
twee in de middag. Bruine Kiekendieven vormden 
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de hoofdmoot, met daarnaast ongekende aantallen  
Wespendieven en Visarenden.  
De samenloop van de omstandigheden was deze 
dagen bijzonder en veel vogelaars werden verrast 
door zo’n massale doorstroom zomaar op een 
zaterdagmiddag. Helaas bleef dit bijzondere 
fenomeen in Noordwijk grotendeels onopgemerkt. 
Op zondag volgde er nog een staartje van deze 
massale doorkomst, met opnieuw tientallen 
roofvogels op telposten langs de kust. Dit keer, op 
zondagochtend, werd de slag in Noordwijk niet 
gemist. 
Noël Aarts zag Wespendieven, Bruine 
Kiekendieven, Sperwers en een Visarend boven 
het Vinkeveld. In totaal 27 roofvogels, een hoog 
aantal voor Noordwijk in de herfst. Dat het deze 
dagen om ongekende aantallen ging, blijkt wel uit 
de optelsom van alle telposten van van Nederland 
van vrijdag t/m zondag: 381 Visarenden, 2261 
Bruine Kiekendieven en 1620 Wespendieven. 
 

Bruine Kiekendief.  foto: Jan Hendriks 
 
Zwervende boomklevers 
Een goede plek om rond Noordwijk naar 
roofvogeltrek te speuren, is het hoge duin in de 
Coepelduynen achter Willem v.d. Bergh. Ab 
Steenvoorden heeft ontdekt dat je hier goed zicht 
hebt op de stroom roofvogels die langs de 
binnenduinrand trekt. Ter hoogte van Willem v.d. 
Bergh duiken veel vogels verder het binnenland in. 
Op de Puinhoop die meer richting zee ligt, worden 
er altijd relatief weinig roofvogels waargenomen.  
 
In de hoop op nog wat roofvogels zat ik op 
zondagmiddag 14 september op deze duintop in de 
Coepelduynen. De  roofvogels waren voor die dag  
inmiddels op, maar ik zag wel een kleine vogel 
hoog vanuit het noorden invallen in de bomen van 

Willem v.d. Bergh. Een Boomklever! Een 
bijzondere waarneming want Boomklevers zijn erg 
honkvast en worden zelden buiten hun 
broedgebieden gezien. Hoewel er Boomklevers op 
Offem en Nieuw Leeuwenhorst zitten, was dit de 
eerste waarneming op Willem v.d. Bergh. Ook 
elders in het land zijn er op trektelposten dit jaar 
sporadisch overvliegende Boomklevers gezien. In 
oktober vloog er ook één hoog over de Puinhoop, 
in een groep mezen. Gijsbert van der Bent zag in 
Katwijk de eerste Boomklever voor het Ridderbos.  
 
Opvallender dan die enkele Boomklever waren de 
Grote Bonte Spechten. Ook die waren deze herfst 
op drift. Een eerstejaars Grote Bonte Specht in de 
zeereep is een bijzonder gezicht, zeker als deze 
zich vastklemt tegen een paaltje inplaats van een 
boomstam. Maar dit jaar kon je regelmatig 
spechten in de zeereep tegenkomen. Ook op de 
trektelposten werden relatief grote aantallen 
spechten gezien,  met bijvoorbeeld een dag met 30 

spechten langs de Vulkaan bij Den 
Haag. Later voegden zich hier nog 
opvallende aantallen mezen bij. Het 
wordt dan verleidelijk te denken aan 
een gemeenschappelijke oorzaak. 
Wellicht heeft het te maken met 
voedseltekort in de bossen ten 
noorden of ten oosten van ons. Voor 
Boomklevers, spechten en mezen 
zijn beukenootjes belangrijk en dat is 
juist een voedselbron die van jaar tot 
jaar sterk kan variëren. 
 
Correctie Vale Pijlen 
In de vorige strandloper had ik het 
over Vale Pijlstormvogels: een 
wereldwijd sterk bedreigde 
vogelsoort, maar soms wel in 
Noordwijk te zien. Ik noemde een 

aantal van ca. 4000 Vale Pijlstormvogels 
wereldwijd. Ter verduidelijking moet ik er aan toe 
voegen dat het gaat om broedparen. Birdlife 
International schat de totale populatie op 8.000-
10.000 vogels. Maar goede populatieschattingen 
zijn lastig. Dit wordt geïllustreerd door tellingen 
deze zomer bij Gibraltar. De vogels uit de 
Middellandse Zee trekken trekken hier tussen half 
mei en begin juli langs richting de Atlantische 
Oceaan. Dit jaar werden er in totaal 17.500 
langstrekkende vogels geteld. Dubbeltellingen? Of 
toch een grotere populatie dan we denken? Maar 
als je dan leest over een geval waarbij 54 Vale 
Pijlstormvogels stierven als bijvangst bij één 
enkele vislijn (een zogenaamde ‘longline’) van een 
vissersboot voor de Spaanse kust, dan is toch 
duidelijk dat deze soort het hoe dan ook moeilijk 
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heeft. Ondanks de sterke achteruitgang blijven we 
deze vogels toch zien voor onze kust. Er zijn 
aanwijzingen dat ze, vanwege veranderend klimaat 
en veranderend voedselaanbod op zee steeds 
verder noordelijk trekken. Meer vogels bereiken 
dus de Noordzee. Dit najaar was voor Noordwijk 
relatief goed voor deze soort. Vanuit de zeetrekhut 
werden er twee opgemerkt, beiden in september. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jan Jacobs 
 
Over de zeetrekhut gesproken: deze heeft 
afgelopen september een stevige opknapbeurt 
ondergaan. Dankzij een aantal luiken kan de hut nu 
afgesloten worden, waardoor er minder ongewenst 
bezoek plaatsvindt en het comfort is verbeterd. 

Ook bij regenachtig weer kan er nu over zee 
gekeken worden. Heb je geen sleutel van de hut 
neem dan van te voren even contact op met Jelle 
van Dijk of Jan Jacobs. 
Vernieuwing waarneming.nl 
 
De meeste waarnemingen voor de 
waarnemingenrubriek worden verzameld via de 
website www.waarneming.nl. Op onze website 
www.strandloper.nl is hiervoor een speciale link 
gemaakt om waarnemingen te kunnen invoeren en 
te bekijken wat anderen zoal hebben gezien. Deze 
zomer heeft waarneming.nl een aantal 
vernieuwingen doorgevoerd.  
Eén van de belangrijkste is, dat er nu veel 
nauwkeuriger gebiedsgrenzen kunnen worden 
aangegeven. Je kunt nu nog makkelijker de plek 
van een waarneming aangeven door te klikken in 
een kaart of een deel van de naam van het gebied 
in te typen. Het leuke van waarneming.nl is dat je 
er al je waarnemingen kwijt kunt, niet alleen 
bijzondere dingen maar ook alledaagse 
waarnemingen van gewone soorten. Daarbij is het 
leuk om anderen op de hoogte te houden van wat je 
ziet. Dus ik zou zeggen, voor wie dat nog niet doet: 
deel je waarnemingen met ons via 
www.waarneming.nl. Als er behoefte is aan uitleg 
of hulp dan hoor ik het wel; vraag gerust 
(pjspierenburg@planet.nl). 

 
 




