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Peter Spierenburg 
 
Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels en andere 
soorten die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen. 
 

Het voorjaar van 2020 was een uitgelezen periode om in 
Nederland een Struikrietzanger te zien. Helaas liepen we in 
Noordwijk deze primeur net mis. Van 14 tot 20 juni liet een 
Struikrietzanger zich uitgebreid horen en soms ook zien aan 
de overkant van de Leidse Vaart bij Noordwijkerhout. Je 
moest hiervoor wel aan de Noordwijkerhoutse kant van het 
water staan. Maar omdat de Leidse Vaart de grens van het 
waarnemingsgebied is zat de vogel feitelijk toch bij de buren 
in Teylingen. Dat maakte het geen minder spectaculaire 
waarneming en een goede gelegenheid om de karakteristieke 
zang te leren kennen. Zoals te verwachten met een soort met 
deze naam hield hij zich vooral op in een wilg, waar hij af en 
toe in beeld kwam. Dan waren ook de detailverschillen met 
Kleine Karekiet en Bosrietzanger te zien: een relatief lange 
snavel, opvallende oogstreep en de handpennen niet ver 
voorbij de tertials stekend. De Struikrietzanger is een 
oostelijke soort die bezig is met een opmars naar het westen. 
In de afgelopen decennia heeft de uitbreiding Finland en de 
Baltische Staten bereikt. Dat heeft ook geleid tot een toename 
van waarnemingen in Nederland. Na de eerste waarneming in 
1990 worden er vanaf 2006 jaarlijks enkelen gemeld. Dit 

   “Ome Jan”  

 Struikrietzanger 16 juni 2020 - Sarah Humphrey
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voorjaar was uitzonderlijk want er werden meer Struikrietzangers gezien dan in alle eerdere voorjaren bij elkaar. Van 24 
mei tot 30 juni doken er op 30 plekken zingende vogels op, vooral in de kuststrook. Reden voor veel vogelaars om goed te 
zoeken naar deze soort. Maarten Wielstra was degene die de ‘Noordwijkerhoutse’ vogel ontdekte. De zingende vogels 
bleven steeds tot enkele dagen aanwezig. De vogel langs de Leidse Vaart was met 7 dagen één van de langste blijvers. De 
waarschijnlijke oorzaak van de influx was de aanhoudende oostelijke stroming in een groot deel van deze periode. Deze 
voerde ook elders in Europa Struikrietzangers aan, in een band van Polen, Noord-Duitsland naar Denemarken, Noorwegen 
en Groot-Brittannië. Nederland lag net aan de zuidgrens van het gebied waar de influx plaats vond. 

Ook net buiten ons waarnemingsgebied, maar te bijzonder om niet te melden: afgelopen voorjaar bracht een paartje Hoppen 
succesvol 5 jongen groot in het Noord-Hollandse deel van de AWD. De Hop is wijdverbreid in Midden- en Zuid-Europa. In 
Nederland broedt hij incidenteel, de laatste keer in 2012 in Limburg. Dat er nu ineens een paartje in de duinen opduikt is een 
prettige verrassing. Eind april en begin mei leek er één vogel een paar dagen te verblijven in het gebied. Daarna verdween 
hij weer van de radar, totdat begin juni bleek dat de vogel ongezien aanwezig was gebleven en zelfs een partner had 
gevonden. Zij waren voedsel aan het transporteren, dus hadden inmiddels al jongen. Op 9 juni dook er een uitgevlogen jong 
op en na een zoekactie kon het nest worden gelokaliseerd, in een boomholte in een eik. De 4 jongen die nog in het nest zaten 
vlogen tussen 9 en 15 juni één voor één uit. Het paar begon vervolgens begin juli aan een tweede broedsel. Helaas mislukte 
dit doordat de man na een aantal dagen verdwenen bleek. Het is verrassend hoe zo’n kleurrijke, opvallende vogel zo uit het 
zicht kan blijven en bijna onopgemerkt een broedsel groot kan brengen. In het aangrenzende Zuid-Hollandse deel, ons 
waarnemingsgebied werd er ook maar één keer één van de vogels van het broedpaar gezien, op 5 juni (RJ). In de dagen 
waarin de jongen in het nest gevoerd werden bleek ook waarom de AWD zo aantrekkelijk waren voor dit paartje Hoppen. 
De ouders voerden diverse soorten grote insecten aan, maar vooral grote aantallen Bosmeikevers. Deze kleinere verwant 
van de Meikever komt in Nederland vooral voor in de duinen tussen Den Haag en IJmuiden. Daar neemt hij na een zware 
dip nu weer toe. Ondanks de algemene malaise onder de insecten doen deze grote kevers het dus goed in de duinen en 
waren stapelvoedsel voor 5 succesvol uitgevlogen jonge Hoppen. 
 

Hop, jong in nest in eik, AW-duinen NH. 11juni 2020 Vincent van de Spek (Waternet) 
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Na de vestiging vorig jaar dook de Nachtzwaluw opnieuw op in de Noordduinen (JD ea). Er was één territorium aanwezig. 
Op dezelfde locatie vlogen ook twee baltsende Houtsnippen rond (PS ea). Een paar Raven dook met regelmaat op in de 
zuidelijke AWD. Ten noorden van Zandvoort werd eind april ook voedseltransport waargenomen. Dit was mogelijk 
ditzelfde paar dat daar tot broeden is gekomen. In het oosten van de AWD waren tussen 30 mei en 17 juni een aantal 
waarnemingen van een Wespendief (JDo ea), een potentiële broedvogel van de binnenduinrandbossen. Zowel in Offem als 
in Nieuw-Leeuwenhorst werden de hele maand april en mei in de broedperiode IJsvogels waargenomen (HV BS ea). Op de 

vijver van Nieuw-Leeuwenhorst was een broedpaar Dodaarzen aanwezig (BS ea). De Appelvink is een geregelde 
verschijning geworden in onze bossen. Alleen al in Offem zaten 4 paar (HV). Verder herbergden ook Nieuw-Leeuwenhorst 
(2), Klein-Leeuwenhorst (1), Noordduinen (2), Sancta Maria (1), Langeveld en AWD (4) Appelvinken. De Grauwe 
Vliegenvanger lijkt met een opmars bezig in ons waarnemingsgebied. Op ca. 15 plekken in de landgoederen, 
binnenduinrand en AWD waren er na half mei vogels aanwezig, vaak baltsend. In Offem ging het zelfs om 3 paar (HV). Op 
3 plekken was er eind mei of begin juni nog een zingende Fluiter aanwezig: AWD Sasbergen, Noordduinen Arbeiddel en 
Offem. Of dit heeft geleid toot een broedgeval is niet duidelijk. Waarnemingen op 28 mei in Noordwijkerhout (SW) en van 
17 tot 22 mei in het zuidelijk deel van de Noordduinen (MW) betreffen waarschijnlijk doortrekkers. Op 1 april zong er een 
Kuifmees in Klein Leeuwenhorst (JHm), een nieuwe locatie voor deze honkvaste soort. Bij de Aardbeidel in de 
Noordduinen was op 30 april een zingende Zwarte Mees aanwezig (CZ) een aanwijzing voor een territorium. De 
verspreiding van de Boomklever lijkt verder te verruimen, met waarnemingen in het broedseizoen in de AWD 
Hoekgatterduin (JZw), Sancta Maria (CZ) en Klein Leeuwenhorst (BS). Engelse Kwikstaarten hadden een relatief goed 
jaar. Verspreid over 6 locaties zaten er 8 broedparen. Twee hiervan betroffen hybride vogels. Op 6 juni zat er een man 
Rouwkwikstaart bij de Oosterduinse Sloten, op dezelfde locatie die in afgelopen jaren steeds waarnemingen in het 

Appelvink 8 april 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen - Achterhaasveld [ZH]  ©Jan Wierda 
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broedseizoen opleverde (TH). Bij Noordvoort zat op 27 juni een vrouw Rouwkwikstaart, waarschijnlijk gepaard met een 
man Witte Kwikstaart (PS). Een paar Ooievaars broedde opnieuw succesvol op het nest in de Bronsgeest. De Slechtvalk 
broedde in de nestkast op de toren van Leeuwenhorst en bracht 3 jongen groot. Op 3 juni vlogen de jongen uit (AMo ea). 
Op de zendmast in de Hoornes Katwijk waren regelmatig 1 tot 2 Slechtvalken aanwezig. Deze vormden nog geen 
broedpaar. Uit de afgelezen kleurringen bleek dat er in elk geval twee verschillende tweedejaars mannen de zendmast 
bezochten (AM). Van de Zomertortel waren er twee waarnemingen in het broedseizoen, op 10 mei in de Hoogeveense 
Polder (AMo) en op 17 mei in het Langeveld. Concrete aanwijzingen voor een broedgeval bleven uit. 
 

De Oeverzwaluw was tot voor kort afwezig als broedvogel in 
ons waarnemingsgebied. In de laatste jaren duiken er jaarlijks 
kolonies op. Soms zijn dat grotere, met tot 20 of 30 paren, 
zoals in de grote zandhoop op het bouwterrein van Offem-
Zuid in 2019. Maar verspreid over het bollenland blijken ook 
kleinere hopen grond voldoende voor de vestiging van een 
broedpaar. Zo komen er verspreid over ons werkgebied her en 
der paren tot broeden. Dit jaar viel op dat in welke polder je 
ook komt, er altijd wel een Oeverzwaluw rondvliegt. In de 
kaarten van de Vogelatlas is te zien hoe rond 2000 de 
Oeverzwaluw nog ontbreekt in de Zuid-Hollandse kuststreek. 
In de kaarten van de meest recente atlas van 2013-2015 zie je 
dat de streek langzamerhand gekoloniseerd begint te raken. 
Dit jaar diende zich ook een nieuwe ontwikkeling aan. Vanuit 
verschillende plekken in de duinen waren er meldingen van 
vestigingen van Oeverzwaluwen in de duinen. In het huidige 
beheer van de duinen wordt er alle ruimte gegeven aan 
verstuiving en de vorming van stuifkuilen. De steile randen die daarin ontstaan bieden de zwaluwen een prachtige 
natuurlijke broedlocatie. In de omgeving van Noordwijk waren er in elk geval (kleine) kolonies aanwezig in de 
Coepelduynen en in de Noordduinen bij de Noordwijkse Golfclub. Ook ten zuiden van ons, in Meijendel waren er op 
meerdere plekken vestigingen van Oeverzwaluwen. Het is spannend of deze ontwikkeling zich komende jaren doorzet en de 
Oeverzwaluw nog steviger voet aan de grond gaat krijgen in ons waarnemingsgebied. 

Grauwe Vliegenvanger – 22 mei 2020 Noordwijkerhout - Nieuw-Leeuwenhorst © Wijndeldt Boelema 

Oeverzwaluwkolonie in zandhoop Offem-Zuid  
foto: Jelle van Dijk 
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Op 10 mei fotografeerde Sjaak Weijers een Scheefbloemwitje in een tuin in Noordwijkerhout. Dit is de eerste waarneming 
van deze vlinder in ons werkgebied. Het Scheefbloemwitje is een nieuwkomer in Nederland. In 2015 werd hij voor het eerst 
waargenomen in Limburg. Van daaruit heeft hij zich verder verbreid en al in 2018 en 2019 het grootste deel van Nederland 
gekoloniseerd. De soort is van oorsprong een bergbewoner, gebonden aan steile en rotsachtige hellingen, met de 
dichtstbijzijnde populaties in de Alpen. In 2008 dook hij in Zwitserland opeens buiten de bergen op. Rotstuintjes in de stad 
met scheefbloem of daaraan verwante soorten bleken een prima leefgebied voor de soort. Via het Rijndal zette daarna een 
razendsnelle opmars naar het noorden in. Het Scheefbloemwitje lijkt sterk op het Klein en het Groot Koolwitje, dus voor de 
determinatie is een foto belangrijk. Om hem te vinden hoef je niet ver weg – het is een echte tuinvlinder! 
 

Het mooie voorjaarsweer van april gaf veel zomergasten de wind in de rug. De soorten die in de eerste helft van april 
aankomen zoals Nachtegaal, Braamsluiper en Grasmus waren allemaal aan de vroege kant, hoewel niet extreem vroeg als 
we dit afmeten aan de laatste 10 jaar. Deze soorten lijken allemaal een paar dagen eerder aan te komen vergeleken met de 
jaren negentig. De eerste Nachtegaal zong op 6 april in De Zuid (JVi), de eerste Braamsluiper verscheen op 7 april in 
Leeuwenhorst (HM) en de eerste Grasmus op 11 april in de Coepelduynen (AM). De eerste Rietzangers doken op 5 april op, 
in een tuin in Rijnsoever Katwijk (AMe) en langs het Oosterduinse Meer (FS). Ook Huiszwaluwen waren aan de vroege 
kant. Van een aankomst midden april lijken ze te zijn opgeschoven naar de eerste helft van april. De eerste twee vlogen op 6 
april over Het Langeveld (RG). Ook de Gierzwaluwen waren er op tijd. Op 18 april vlogen de eerste over de AWD (BS). 
Duurt het normaal dan even voordat ze bij de broedplaatsen boven het dorp verschijnen, dit jaar vlogen de eerste al op 19 
april boven Noordwijk aan Zee en Boerenburg (JHd ea). Vooral de vogels die normaal eind april of begin mei arriveren 
waren vroeg. Al op 17 april zong de eerste Kleine Karekiet bij het Oosterduinse Meer (KV), een week vroeger dan 
gebruikelijk. De Bosrietzanger die op 25 april zong bij het Zwarte Pad Katwijk (GJ) was zelfs twee weken eerder dan 
gebruikelijk en de vroegste voor ons waarnemingsgebied ooit. Dit was de voorbode van een jaar waarin relatief veel 
Bosrietzangers terugkwamen uit hun overwinteringsgebied in Oost-Afrika en op verschillende plaatsen opdoken. Ook de 
Tuinfluiter is een soort die eind april aankomt en er dit jaar relatief vroeg bij was. Op 18 april zat er één bij De Krom 
Katwijk (PS). 

Scheefbloemwitje – 10 mei 2020 Noordwijkerhout © Sjaak Weijers 
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In de eerste week van april was er goede trek langs de zeetrekhut, met 800 Rotganzen en 3 Toppers op 3 april en 123 
Slobeenden op 5 april (JD HV). Op 17 april vloog een Noordse Stormvogel langs (JD HV PS). Een Kleine Zilverreiger 
passeerde op 23 april (JD). Van 19 t/m 26 april was er massale trek van steltlopers en sterns langs de zeetrekhut. met 458 
Regenwulpen op 19 april (JD HV) en 451 Rosse Grutto’s op 25 april (JD). Op 19 april passeerden ook 55 Zwarte Sterns 

(JD HV). De piek van de doortrek van Dwergmeeuwen was op 24 april met 1515 vogels (JD). Op 26 april trok er een 
continue stroom van 1100 Visdieven langs. Over de Coepelduynen vlogen op 23 april 16 Zwartkopmeeuwen (HV). Op 4 
april vloog een Porseleinhoen ’s nachts over de St Bavo en liet bewijs daarvan achter op de geluidsrecorder (MW). In de 
AWD bij de Van Limburg Stirumvalllei verbleef op 4 april een Velduil (JS). Op 5 april was er goede roofvogeltrek met 
twee Zwarte Wouwen (JW AM) en een Rode Wouw (HV). Over Rijnsoever Katwijk vloog een Zeearend naar noordoost 
(PD). Op 6 april volgde een tweede vogel over Leeuwenhorst (RJ). Van 22 tot 25 april volgden nog 2 Zwarte en 2 Rode 
Wouwen (AMe JHa MW). Op 7, 11 en 22 april trokken er in totaal 5 Visarenden over (JF ea). De eerste Boomvalk vloog 

april 
April begon met een aantal frisse dagen. Vanaf 4 april draaide de wind naar het zuiden en werd warmere lucht 
aangevoerd. Vanaf het midden van de maand ging de wind naar noord en viel de temperatuur weer even terug. Maar met 
een aanhoudende oostelijke tot noordoostelijke stroming tot bijna het eind van de maand, met veel zon, werd het 
uiteindelijk een warme en vooral ook droge maand. Het neerslagtekort liep op tot boven het recordjaar 1976. 

Dwergmeeuw - 28 april 2020 Katwijk aan Zee - strand © René van Rossum 
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op 18 april over de binnenduinrand van het Langeveld (BS). Op 5 april was een paartje Europese Kanaries aanwezig in de 
Coepelduynen. De man zong af en toe (CZ). 
 Op 17 april streek een man Citroenkwikstaart neer in de AWD Westhoek in een ondergelopen duinvallei (KD). Hier 
waren op 19 april 5 Bosruiters en 2 Zwarte Ruiters aanwezig (AMo ea). Op 13 en 14 april zat er een IJslandse Grutto in 
de Elsgeesterpolder (HD BS). Op 9 april vloog daar een Roerdomp over (MG). Op 18 april was er een hybride Bonte 
Kraai x Zwarte Kraai aanwezig in de AWD (MK). In het Achterhaasveld in de AWD zat die dag een Kruisbek (BBo).  
 

Ook was er veel doortrek van Beflijsters, waarvan de grootste groep 14 vogels telde en over de AWD Marelvlak vloog 
(MK). Voor Paapjes was 23 april een goede dag, met 3 in de Coepelduynen (JHa). Een Kwartel riep op 20 april in de 
Hogeveense Polder (RG). Op 27 april streek een Purperreiger neer in Polder Hoogeweg (PS). Langs de hele Nederlandse 
kust was er opvallend veel doortrek van Engelse Kwikstaarten. Bij de Binnenwatering van Katwijk was van 22 tot 26 april 
een groep van 2 tot 10 vogels aanwezig (GB ea). Hierbij liep op 22 en 23 april ook een Rouwkwikstaart en een Noordse 
Kwikstaart (GT ea). Op 24 april zat er een Noordse Kwikstaart in de AWD Westhoek (JV). Op de Algemene Begraafplaats 
aan de Zeeweg zong op 26 april een Humes Bladkoning, de eerste aprilwaarneming voor ons waarnemingsgebied (CZ).  
 
Op 21 april vloog een Grote Vos in De Zuid (JVi). Door de Coepelduynen trok op 23 april een Koninginnenpage (ML). 
Op 24 april was een Noordse Witsnuitlibel aanwezig in de AWD Achterhaasveld (JWo). Tussen 10 april en 8 mei vlogen 
er op 8 locaties Oranjetipjes (WB ea). 
 
 
 

Citroenkwikstaart – 16 april 2020 Amsterdamse Waterleidingduinen - Westhoek © Kees van Dommele 
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Langs de zeetrekhut vlogen op 1 mei 2 Parelduikers (JD). Op 16 en 17 mei was er flinke trek van Rotganzen, met in totaal 
1700 vogels (JD). Op 17 en 23 mei kwam er een Noordse Stormvogel langs (BS JD) en op 17 mei ook een Kleine Jager 
(JD). Op 22 mei passeerde een groepje van 4 Kleine Zilverreigers (JD). Bij de toren van Nora werd op 1 mei tussen 
prooiresten een Kleine Alk gevonden, die vermoedelijk afgelopen winter door de Slechtvalk was gegrepen (FB). Op 2 mei 
had een Zwarte Wouw de bomen bij de vijver van Nieuw-Leeuwenhorst als slaapplaats uitgekozen (HV ea). Op 4 mei 
vloog er één over Sollasi (RJ). Op 8 mei trok een Steppekiekendief over Polder Hoogeweg (PS) en een Visarend over 
Kloosterschuur (JW). ’s Avonds vloog er een Roerdomp over Rijnsoever Katwijk (ML). De volgende dag vloog er een 
Rode Wouw over Binnenwatering Katwijk en was daar een vrouw Roodpootvalk kort aanwezig (GT ea). Over de 
Zwetterpolder vloog hoog boven de Leidse Vaart een Lachstern naar noord (HV PS). Verder vloog er die dag een 
Europese Kanarie over de Puinhoop (JHa). Op 5 mei verbleef er een Velduil in de AWD De Vellen (JS). Op 9 mei was de 
groep Engelse Kwikstaarten bij de Binnenwatering aangegroeid tot minimaal 11 vogels, met daartussen 4 Noordse 
Kwikstaarten (BB ea). Waarschijnlijk ging het in totaal om 20 Engelse Kwikstaarten, want niet alle vrouwen konden met 
zekerheid op ondersoort worden gedetermineerd. Bij het plasje in De Klei verbleven van 9 tot 13 mei 1-3 Temmincks’s 
Strandlopers, een zeldzame verschijning in ons waarnemingsgebied en pas de 5e waarneming (CZ ea). Op 20 mei zat er 
hier een tweedejaars Dwergmeeuw (AM). Een Bonte Vliegenvanger dook op 5 mei op in de Zuid (CZ). Op 6 en 18 mei zat 
er een Grauwe Klauwier in de AWD Westhoek/Starrebroek. Een vrouw trok op 21 mei door de zeereep van de 
Coepelduynen naar noord (JHa PD). Eerder was op dezelfde plek, in de zeereep bij Wantveld Katwijk op 9 mei een man 
Roodkopklauwier aanwezig (PD ea), die daar de hele dag te zien bleef. Op 20 mei vloog een Bijeneter over Noordwijk-
Binnen (WB). Op 25 mei was er één hoog in de lucht tussen Gierzwaluwen aan het foerageren boven de zuidelijke 
Coepelduynen (BB). Op 21 en 30 mei was er doortrek van Wielewalen met meerdere waarnemingen in de Coepelduynen en 
de AWD (MK ea). 
 
In de AWD Wolfsveld was op 15 mei een eierleggende Gevlekte Witsnuitlibel aanwezig (BK). Op 25 mei vloog een 
Koninginnenpage in de Blink (FS). Op 23 mei waren 7 Watervleermuizen aanwezig in Nieuw-Leeuwenhorst (BS).  

mei 
Mei was opnieuw droog en zonnig. De regen viel steeds in korte tijd met stevige buien. In een groot deel van de maand 
overheerste een oostelijke stroming, met veel zon, zodat het geleidelijk flink opwarmde. Het zonnig weer werd 
afgewisseld met kortere perioden met veel wind uit het noordwesten.  
Op 11 mei trok de noordenwind aan tot windkracht 7. 

Paapje – 18 april 2020 Coepelduyn C3 © Wijndeldt Boelema 
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Op 1 juni waren nog 2 Noordse Kwikstaarten aanwezig bij de Puinhoop (PD ea). In het Vinkeveld zat nog een laat 
doortrekkend Paapje (PS). Die dag vloog er ook een Visarend over het strand van de Coepelduynen (AM), gevolgd door 
nog één op 2 juni over Rijnsoever Katwijk (AM). Op 10 juni vloog er een Wespendief over Rijnsoever Katwijk (JV). Op 17 
juni vloog daar een Rode Wouw over (PD) en vrijwel op hetzelfde moment een Zwarte Wouw over de AWD (SM). Over 
het Paardenkerkhof in de AWD vlogen die dag 2 Wielewalen (JS). Op 2 juni vloog een Grote Zaagbek langs de zeetrekhut 
(JD). Op 7 juni kwam er een Kleine Jager langs (PS). Op 11 en 17 juni passeerde een Grote Zilverreiger (JD). Een 
Parelduiker vloog langs op 13 juni en een Noordse Stormvogel op 29 juni (JD). De najaarstrek werd ingeluid met de 
eerste twee terugkerende Regenwulpen op 23 juni (JD). Verspreid over de maand waren er 3 waarnemingen van een 
Oeverloper: op 2 juni in De Klei, op 7 juni in de Noordwijkerhoutse Geest en op 24 juni bij de Binnenwatering Katwijk 
(AM). 
 
Op 25 maart waren 3 Boommarters aanwezig bij de Duindamse Slag, vermoedelijk een familie (GS). Tussen 12 en 28 juni 
werden op verschillende plekken één of meer Vuurlibellen gezien (JW ea). De vestiging van Bruine Eikenpage bleef 
aanwezig. Vanaf 16 juni vloog de vlinder op de locatie bij de Noordwijkse Golfclub (CZ). Op 25 juni vloog een Grote Vos 
in Boerenburg (DR). 
 

 
 
 

Waarnemers 
AM Annelies Marijnis HD Hans van der Does KD KD Kees van Dommele 

AMe Arnold Meijer HM Henriëtte Martens KV Koene Vegter 

AMo Annelies Moolenaar HV Hein Verkade MG Mariska de Graaff 

BB Bas van der Burg JD Jelle van Dijk MK Marc Kolkman 

BBo Bob Brocken JDo Joris van Duivenvoorden ML Maarten Langbroek 

BK Bas Kooijman JF Jaap Faber MW MaartenWielstra 

BS Bas van Schooten JHa Joël Haasnoot PD Peter van Duijn 

CZ Casper Zuyderduyn JHd Joost den Houdijker PS Peter Spierenburg 

DR Daphne van Rij JHm Jaap Hamelink RJ Rob Jansson 

FB Fons Bongers JS Joost van der Sluijs RG Reinder Genuït 

FS Frank-Peter Scheenstra JV Joas de Vreugd SM Sam van der Meij 

GB Gijsbert van der Bent JVi Jaap Vink SW Sjaak Weijers 

GJ Gertjan de Jong JW Jan Wierda TH Thomas van Haaster 

GS Gijs Smit JWo John van der Woude WB Wijndeldt Boelema 

GT Gijsbert Twigt JZw Jesse Zwart   

bron: www.waarneming.nl 

juni 
Ook juni was relatief warm. Dat gold vooral voor de laatste week van de maand, waarin ook de nachttemperatuur hoog 
bleef. In de nacht van 25/26 juni bleef het zelfs boven de 20oC. De eerste helft van de maand was juist relatief koel, met 
wisselvallig weer. De opbouw van het neerslagtekort in dit extreem droge voorjaar kwam even tot stilstand. Van 4 tot 
11 juni viel er de lang verwachte regen, vooral in de vorm van zware buien. Ook de laatste week van juni was nat. 

Kleine Plevier – 25 mei 2020 
Noordwijkerhout - Zwetterpolder 
zuidelijk deel © René van Rossum 




