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Van de redactie 
 
Door: Cees Timmermans, Thomas van Haaster en Annelies Moolenaar 
 
Alstublieft: het decembernummer! 
De redactie had wederom een ruim aanbod aan verslagen en andere ingezonden 
artikelen. Twee ervan zijn opgeschoven naar de eerstvolgende uitgave, zoveel was 
er dit keer binnen gekomen! Wat foto’s betreft is het soms nog wel passen en 
meten, maar ook daarvan was deze keer volop aangeleverd – waarvoor dank! 
Wat dat betreft hebben we ook zoveel moois kunnen zien op de jubileumavond! 
Op de website zijn inmiddels de meeste van de toen tentoongestelde foto’s terug 
te zien. 
 
Waar kan je het Geel zonneroosje in bloei zien staan, of Inktviszwammen of 
Spechtinktzwammen vinden? Wilt u vernemen hoe een IJsvogel niet geheel vrij-
willig op ooghoogte poseerde? U kunt hier weer inspirerende verhalen lezen, zo 
ook over Huismuursluipers die zonder dat u het weet uw huis ontdoen van krui-
pend gespuis.  
Is er een verband tussen wintertijd, een Oehoe in de zomer en een in het nauw 
gebrachte Bosgors in de herfst? Waarschijnlijk doorgaans niet, maar in dit num-
mer komt u ze tegen in poëtische reflectie, vakantietip en de beschrijving van een 
troosteloze regendag. 
In het verslag van de “Voor Leden Door Leden”-avond wordt u meegenomen naar 
dieperliggende betekenissen van de kijk-, kunst-, en onderzoekswaar(-de) van die 
avond: waarachtig schrijfwaar, om te lezen en herlezen. 
Ga zitten voor deze Duinrel en reken er maar op dat u pas weer verder kunt met 
het gewone leven als u alles gelezen hebt.  
 
En zo gaan we ook weer vol verwachting de komende wintermaanden tegemoet. 
Er zullen dagen zijn van lekker binnen blijven maar ook van het trotseren van de 
kou. Want er staan weer leuke excursies op het programma, waarmee we als 
natuurvereniging elkaar stimuleren om op pad te gaan, om zo vooral ook buiten te 
kunnen genieten van ieder seizoen. 
 
Als losse bijlage ontvangt u de oproep van onze penningmeester om uw donatie 
en/of contributie voor het komende jaar over te maken.  
 
Alvast een goede jaarwisseling toegewenst en veel plezier met deze Duinrel! 
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Excursie Thijsse’s Hof Bloemendaal 
 
Door: Lidy van der Salm 
 
Op een prachtige zonnige zaterdag 24 augustus gingen we met 12 personen naar 
het Thijsse’s Hof in Bloemendaal (officieel: de planten- en vogeltuin in het Bloe-
mendaalse Bos). Biologieleraar Thijsse bedacht dat één uur buiten meer doet dan 
zes uur binnen. Als eerbetoon voor zijn inzet voor natuurbescherming en ver-
spreiding van natuurkennis kreeg hij in 1925 (ter gelegenheid van zijn zestigste 
verjaardag) deze heemtuin cadeau. De tuin heeft een slimme Engelse vormgeving. 
Alle paden lopen in een bochtje, zodat je andere mensen minder goed kunt zien 
en je zogenaamd in je eentje in de natuur wandelt. Het park is zeer gevarieerd 
(duinbos, vijver, onkruidenakkers, duinvalleien, droog grasland, demonstratie-
strook, moeras) waardoor je het gevoel krijgt heel veel te zien op een betrekkelij-
ke kleine oppervlakte. 
 

 
Het standbeeld van Jac. P. Thijsse (Lidy van der Salm) 

 
In de vijver bij het ontvangst- en informatiegebouw, groeit het prachtige Krabben-
scheer met aan de waterkant mooi blauwe Cichorei. We begeven ons op weg naar 
het bosgedeelte. Aldaar geeft een Rode eekhoorn boven ons hoofd een showtje 
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weg. Ogen en oren te kort, zo ook voor de Grote Bonte Specht en de Zwartkop. 
Eenmaal het bos uit, ontvouwt zich een open ruimte met een vijver. Met aan de 
overkant grote dennen. Een deel van het gras is hier niet gemaaid om de variatie 
aan plantengroei te behouden, zoals de Roomse kervel met zijn sterke anijsgeur, 
of Wilde gagel, wat gebruikt werd in de bierbrouwerij. Al onze zintuigen worden 
geprikkeld. Het summum van Thijsse’s Hof zijn toch wel de (stinzen-)planten: Gas-
peldoorn, Vlasleeuwenbek, Wederik, Hennepnetel, Adderwortel, Pimpernel, Wilde 
peen, Betonie, Melige toorts, Agrimone, Geel walstro, Slangenkruid, Klimopbrem-
raap, Vingerhelmbloem; te veel om op te noemen. Het is een goed idee (tip) om 
nog een keer in het begin van de zomer te gaan, om al dit moois in volle wasdom 
te zien. Wellicht ontdek je in het moerasgedeelte dan ook het Hondskruid, die we 
nu (helaas) niet aantroffen. Leuk om nog wel te vermelden is dat Jac. P. Thijsse 
(het standbeeld) kijkt naar zijn favoriete plant: de Duinroos. Niet te verwarren met 
het mooie Gele zonneroosje aan de kant van de vijver.  
 

 
Geel zonneroosje (Annelies Moolenaar) 

 
Grappig is ook om te horen dat Schaafstro door kinderen ook wel “Legokruid” 
wordt genoemd, omdat de verschillende delen in elkaar passen. Wie had er ver-
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dergedacht dat Zeepkruid echt gebruikt werd als zeep voor de was! Trots zijn de 
vrijwilligers op Maretakken die door hun extra aandacht en inzet (o.a. handmatige 
bevruchting) her en der te zien zijn, bijvoorbeeld op een Meidoorn. Het was wel 
oppassen geblazen om niet op de Wijngaardslakken te trappen. Of op de hard 
werkende mieren, die zich op hun beurt graag te goed doen aan de bijen rond en 
in de bijenkasten. Gelukkig staan de kasten nu op een betere plek(nattere bodem 
zodat de mieren niet meer de bijenkast plunderen).  
 
We hebben genoten in deze zeer veelzijdige heemtuin. Na een kopje koffie/thee 
en dank aan de gids, gingen we na nog snel wat libellenfoto’s gemaakt te hebben, 
tevreden en weer wat wijzer huiswaarts. 
 
 

Wandeling in de Horsten in Wassenaar 
 
Door: Maud van der Veen 
 
De Horsten? Oh ja, dat is waar Willem Alexander en Maxima woonden. Tot zo ver 
de informatie, die de meeste deelnemers over de Horsten hadden. En enkelen 
waren er 20 jaar geleden wel eens geweest. Naar de Seringenberg natuurlijk. Al 
die onbekendheid was een goede aanleiding om zaterdag 7 september maar eens 
te gaan kijken naar dit landgoed, dat helemaal niet zo ver van ons af ligt. En wat 
bleek het een groot (415 ha) en mooi gebied! Zeker een bezoek waard.  
 
John had zich goed voorbereid, een aftrap met een korte geschiedenisschets en 
daarna lopen en ervaren. Al wandelend en kijkend kwamen we onder de indruk 
van dit historisch landgoed, waar cultuur en natuur een mooi evenwicht hebben 
gevonden. Statige oude bomen, waterpartijen, sloten en kanaaltjes, houtwallen 
met bramen, weilanden met koeien en prachtige doorkijkjes. Dat leverde een 
breed scala aan vogels, planten, vlinders, libellen en paddenstoelen op. Met onze 
gezamenlijke kennis hebben we heel wat op naam kunnen brengen.  
 
Van veel van de buitenplaatsen die in de zeventiende eeuw door welgestelde 
burgers of adellijke lieden zijn aangelegd gaat de historie terug tot in de middel-
eeuwen. De stroken duingrond waren vanouds een goede - en vooral droge plek - 
om een stevig onderkomen neer te zetten. Het bijzondere van de Horsten is dat 
deze opbouw van het landschap hier nog steeds fraai te zien is. Het oostelijke 
gedeelte bevindt zich op de oudste strandwal en het westelijke gedeelte op een 
jongere en wat hoger gelegen strandwal. Daartussen ligt de strandvlakte, met op 
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het laagste punt een afwatering die het overtollige water noordwaarts naar de 
Rijn afvoert. 
 

 
Doorsnede Aardappelbovist (Adrie van Dam) 

 
Het bestaan van het landgoed De Horsten is te danken aan Prins Frederik der 
Nederlanden. Hij was de tweede zoon van koning Willem I en een vermogend 
man. Hij kocht in 1838 onder andere drie landgoederen, die de huidige Horsten 
vormen: Ter Horst, waar nu nog een klein jachtslot van Prins Frederik staat; Raep-
horst, waarvan de oude stenen nog in één van de oude boerderijen verwerkt zijn 
en waar nu het theehuis staat; Eikenhorst, de plek waar tot vorig jaar koning Wil-
lem Alexander en Maxima woonden. Om zijn landgoederen tot een geheel te 
maken liet Prins Frederik de Duitse landschapsarchitect C.E.A. Petzold een plan 
maken. Het terrein van Raephorst werd in Engelse landschapsstijl en met veel 
slingerpaden en doorkijkjes heringericht. En tegen de oude duinwal richting Ei-
kenhorst werd een grote heuvel opgeworpen en met seringen beplant en er werd 
bovenop een zeskantige uitzichttoren aangelegd. Dit is tegenwoordig het meest 
bekende stukje van de Horsten dat in het voorjaar massaal wordt bezocht: De 
Seringenberg. De Horsten omvatten tegenwoordig nog steeds deze drie oude 
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delen en zijn weer in bezit van de Koninklijke familie gekomen, waardoor het een 
eenheid is gebleven.  
 
Het werd uiteindelijk een flinke wandeling, want het is een uitgestrekt gebied. Het 
weer zat mee. We hadden een enkele bui, die in het bos eigenlijk reuze meeviel. 
De zon brak al snel door en dat leverde prachtige schaduwen op in het bos en op 
het water. Er waren mooie doorkijkjes naar de weilanden, waar koeien vredig 
lagen te herkauwen omringd door Boeren- en Huiszwaluwen en door Blauwe- en 
Zilverreigers. Hoog in de lucht hoorden we de Buizerd en zagen een Havik.  
In deze periode van het jaar vind je eigenlijk van alles wat. De bloemen zijn welis-
waar bijna uitgebloeid, maar de recente regen zorgt dan toch weer voor een 
nieuwe groeispurt. Bramen, Brandnetels, Gewone Berenklauw, Blauw Glidkruid,  
Waterspirea, Boterbloemen, Akkermelkdistel en een nog laat bloeiend Wilgen-
roosje deden hun best.  
 

 
De net ontluikende Inktviszwam (Adrie van Dam) 

 
Ook de vogels begonnen langzaam aan weer hun “bekende” liedje te zingen. We 
hoorden een IJsvogel, Appelvink en Goudhaantje. Mezen, Vinken, Ekster en Gaai-
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en foerageerden er lustig op los. Boomklevers en Boomkruipers vroegen beurte-
lings om aandacht. 
De libellen en de vlinders deden zich te goed aan de zon. Grote en Kleine Kool-
witjes en Bonte zandoogjes fladderden rond. Houtpantserjuffers, Paardenbijters 
en Heidelibellen graasden de houtwallen met de vele braamstruiken en brandne-
tels af. Maar ook de insecten vonden het daar prima, vooral de schermbloemen 
waren intrek. We zagen onder andere de Schorsvlieg  (Mesembina meridiana), 
Doodskopzweefvlieg, Kegelbijvlieg, Duitse schorpioenvlieg en de Graphomya ma-
culata die geen Nederlandse naam heeft maar ook een mooie vlieg is. De Hoor-
naars deden zich ondertussen te goed aan het sap van de Essen, die er trouwens 
erg slecht uitzagen. Duidelijk was te zien dat ze last hebben van de Essentaksterf-
te. Maar ook de Esdoorns leken ziek, ze hadden last van donkere vlekken op de 
bladeren. Dat werd veroorzaakt door de Esdoornvlekkenzwam (Rhytisma aceri-
num), een schimmel. Gelukkig is dat minder bedreigend.  
En dan waren er natuurlijk ook weer veel verse paddenstoelen. We hebben er 
heel wat gezien en ze, dankzij Jan en Riek Bischoff Tulleken, mooi op naam kunnen 
brengen. We zagen Witte bultzwam, Elfenbankjes, Leemhoed, Kleine en Grote 
aardappelbovist, Slijmzwam, Stuifzwammetjes, Takruitertjes, Zwartwitte russula, 
Botercollybia, Dennenmoorder, Gele korstzwam, Spekzwoerdzwam, Oesterzwam, 
Honingzwam en Eekhoorntjesbrood. En enkele hele grote exemplaren van Zadel-
zwam, Reuzenzwam en Tonderzwam. 
 
Het meest bijzonder was echter de Inktviszwam. Adrie van Dam had van te voren 
op waarneming.nl gekeken om te zien wat er voor bijzonders op de Horsten te 
zien was. Dat loont dus, want anders hadden we deze bijzondere paddenstoel 
zeker gemist. Wij zagen de Inktviszwam in het ei-stadium. In het bloeistadium is 
hij bijna angstaanjagend. Nog een reden om terug te gaan. 
 
 

Bezoek aan het Vogelringstation in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
 
Door: Maud van der Veen 
 
Logisch dat we vroeg moesten verzamelen, want iets met vogels doe je vroeg in 
de ochtend, dacht ik. Op zaterdag 14 september 2019, om kwart over acht, reden 
we met z’n achten weg vanuit Lisse. Half uurtje later waren we bij de ingang Zand-
voortselaan van de AWD. Organisator Jan Plomp was er helemaal klaar voor. Eerst 
een half uurtje lopen en dan met iemand van het vogelringstation nog een stukje 
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verder lopen. De exacte locatie van het vogelringstation is geheim, maar de in-
structie was duidelijk, gewoon het pad volgen tot je niet verder kunt.  
Vol goede moed gingen we op pad. Ondertussen spotten we natuurlijk van alles: 
Damherten, groot, klein, grijzig, bruinig, grazend, verveeld naar ons kijkend. Ja, 
het zijn er nog steeds erg veel.  
Gelukkig zagen we ook nog Heidelibellen, Paardenbijters, Bonte zandoogjes en 
Blauwvleugelsprinkhanen. En hier en daar stond het Duinkruiskruid nog parmantig 
rechtop omdat de herten die plant niet lekker vinden. En onder ijzeren hekwerkjes 
groeide nog wat onherkenbaars. Gelukkig wist waarneming.nl dat het Gewone 
ossentong was. Verder leek de omgeving op een kale en gladde grasvlakte met 
hier en daar een den. We raakten niet uitgepraat over de teloorgang van dit 
prachtige natuurgebied. 
 

 
Grasmus (Thomas van Haaster) 

 
Ondertussen stapten we flink door. We passeerden twee sluisjes, maar we moes-
ten rechtdoor volgens de instructies. We overtuigden een ander groepje voge-
laars, die ook naar het ringstation gingen, ons te volgen. Na een half uur flink 
stappen waren we bijna bij de Duizendmeterweg. De andere groep was inmiddels 
al weer omgekeerd. Toen begon het ook bij ons te dagen dat we niet goed zaten. 
Telefoon lag in de auto en niemand die wist waar de geheime locatie van het vo-
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gelringstation was. Toen maar weer teruggelopen en bij het eerste sluisje het 
gesloten gebied ingelopen. Gelukkig heeft Thomas erg scherpe oren en op een 
gegeven moment pikte hij de elektronische vogelgeluiden op, die bij het ringstati-
on worden afgespeeld. De toegesnelde boswachter, die ons in het verboden ge-
bied zag ronddolen, hielp ons vriendelijk verder en zo waar om kwart over tien 
waren we ter plekke. Niet zo heel vroeg meer dus. 
 
Het vogelringstation ligt inderdaad heel goed verscholen in het duinlandschap, 
alleen de elektronische vogelgeluiden verraden de aanwezigheid. Er staat alleen 
maar een klein stenen huisje, waarin de vogels worden geringd en de gegevens in 
de computer worden ingevoerd. In de omgeving staan verschillende vangnetten, 
die goed tussen de struiken verscholen staan. Ook die vallen niet erg op, alhoewel 
je soms de top van een paal ziet, die wel vijf meter hoog zijn.  
In het huisje werd hard gewerkt. Ze hadden die ochtend wel zestig vogels gevan-
gen en die moesten allemaal opgemeten, geringd en ingevoerd worden. Elke vogel 
hing apart in een stoffen zakje aan een haakje. Alle zakjes bewogen zachtjes door 
het getrappel van de vogels in hun zakjes. Van elke vogel werd het soort, geslacht 
en leeftijd genoteerd. En daarna het gewicht, de lengte van de vleugel, en het 
vetgehalte opgemeten. Als ze al geringd waren, werd het nummer ingevoerd, 
zodat nagegaan kan worden welke route de vogel heeft afgelegd. Alle andere 
vogels werden geringd. En dan werden ze weer losgelaten. Een half uurtje onge-
mak voor de wetenschap. 
Wij hebben een aantal vogels van dichtbij mogen zien en kregen uitleg over het 
bepalen van de leeftijd aan de hand van de tekening op de vleugelpennen, het 
bepalen van het vetgehalte door te blazen op de buikveren en dan de kleur van de 
huid te bepalen. Het broedgebied kan bepaald worden door de lengte van de 
vleugel te vergelijken met het gemiddelde. Hoe langer de vleugel, hoe noordelijker 
de vogel broedt.   
Ik was onder de indruk van de handigheid van de mensen. De vogels moeten ste-
vig vastgehouden worden, maar niet te stevig. Ofwel de kop wordt vastgehouden, 
zodat de vleugel en de buik geïnspecteerd kunnen worden. Ofwel de pootjes, 
zodat de kop geïnspecteerd kan worden. We zagen een IJsvogel, Koolmees, Gras-
mus, Rietgors, Zwartkop (mannetje en vrouwtje), Tjiftjaf, Pimpelmees en Rietzan-
ger zo van heel dichtbij. De fotografen konden hun hart ophalen. Zo stil blijven ze 
nooit zitten in de vrije natuur.  
 
Veel van de vogels, die deze ochtend gevangen werden, bleken eerstejaars te zijn. 
Waarom? Omdat de ouders al weg zijn. Vogels trekken namelijk niet in familiever-
band. Als je genoeg buikvet verzameld hebt, ga je gewoon weg. De vogels, die nu 
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gevangen werden, waren nog niet voldoende opgevet. Waarschijnlijk waren ze 
van een tweede of derde leg.  
De vogels worden gelokt met vogelgeluiden. Als je er bent is het een kakofonie 
van vogelgeluiden. De geluiden variëren afhankelijk van het seizoen en de plaats 
op het ringstation. Ze hebben verschillende vangmethoden: slagnetten, een mist-
net, hijsnetten en inloopkooien.  
Het waterrijke gebied rondom het vogelringstation is begroeid met Riet, Gewone 
vlier, Duindoorn en allerlei wilgen. Hierdoor is er een ruim aanbod van voedsel, 
zoals zaden, insecten en bessen. Er zijn echter ook andere dieren, die dat lekker 
vinden. Zo hebben ze regelmatig last van Damherten en Vossen. De Damherten 
vernielen de netten en de lage struiken die rondom de netten staan. De Vossen 
vissen soms de vogels uit de netten. 
 

 
Rietzanger (Annelies Moolenaar) 

 
In de trektijd vangen ze in het vogelringstation per dag ongeveer 100 à 120 vogels. 
Op een warme zomerdag slechts 20. Op dit vogelringstation zijn 6 ringers met 
ringvergunning actief samen met 13 assistenten. Het streven is om in het treksei-
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zoen  elke dag te ringen. De gegevens worden gebruikt om de populatiedynamiek 
en de trekpatronen zichtbaar te maken van vooral ’s nachts trekkende vogels.    
Voor meer informatie, zie de website: http://vrs-awd.nl/index.html. 
 
 

Jubileumavond 25 jaar Natuurvereniging de Bollenstreek 
 
Door: Annelies Moolenaar 
 
Het was 25 september 2019 een avond dat de regen met bakken uit de lucht viel, 
en Lisserbroek misschien net iets verder fietsen was dan doorgaans het ritje naar 
“De Klister”, maar een nat pak dubbel en dwars waard.  
Dorpshuis “de Meerkoet” was omgetoverd tot een ware feestzaal. Na begroeting 
door het ontvangstcomité werd de blik meteen al naar de expositie achterin de 
zaal getrokken. Maar eerst natuurlijk een kop koffie en een feestelijk gebakje!  
Wat waren er prachtige foto’s ingezonden! De KNNV Bollenstreek is geen foto-
club, maar je zou het bijna denken!  
Nadat ieder het stemformulier had ingeleverd opende voorzitter John van Velzen 
de avond, en sprak zijn dank en vreugde uit over het zilveren jubileum van onze 
vereniging. Daarna introduceerde hij de speciale gast voor deze avond: de natuur-
fotograaf Jan Vermeer. Onder natuurfotografen geldt hij als een grote, en dat 
kunnen we na deze avond volmondig beamen. Hij nam ons mee in zijn kijk door de 
lens, en begon met foto’s gemaakt in het park De Hoge Veluwe. Daarna kwamen 
de prachtigste platen voorbij van zijn reizen door Afrikaanse landen, Japan, de 
Zuidpool en de Noordpool. Zijn specialiteit bleek te zijn: sneeuwfoto’s. En hoe 
moeilijk dat is qua belichting weet ieder die daar wel eens pogingen toe heeft 
gewaagd. Zijn topfoto was die van een landende Papegaaiduiker in de sneeuw in 
Arctisch Noorwegen. Nadat deze in National Geographic had gestaan, barstte er 
een stormloop door fotografen los naar dat tot dan toe zo goed als onbereikbare 
gebied. Hij vond daar een paar jaar later een wirwar van voorzieningen en elkaar 
voor de Papegaaiduikers verdringende fotografen. De unieke sfeer van het desola-
te ‘lonely planet’-gevoel was voorgoed verdwenen. Gelukkig bleken de vogels er 
op een bepaalde manier toch nog baat bij te hebben, omdat de toevloed aan 
fotografen predatie door Poolvossen en Grote Jagers had doen afnemen.  
Fotograaf Jan noemde dat als een toch wel wat vervelende bijwerking van het 
publiceren van bijzondere foto’s. Een goegemeente aan natuurfotografen, en 
zeker die met een zak geld, is geneigd hem achterna te reizen om dezelfde foto’s 
te willen maken. Maar de zijne blijven toch echt uniek, van adembenemende 
schoonheid. 

http://vrs-awd.nl/index.html
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In de pauze, tussen deze schitterende reportages door, werd bekendgemaakt 
welke door onze leden ingezonden foto de meeste stemmen had gekregen. 
Dat bleek er eentje van Jos van Schie te zijn, van een bedauwde Bosparelmoer-
vlinder. Hij ontving als prijs, onder groot applaus, het prachtige fotoboek Arctic 
(met daarop de beroemde Papegaaiduikerfoto) van Jan Vermeer.  
 

 
De winnende foto van de Bosparelmoervlinder (Jos van Schie) 

 
De redactie van de Duinrel vroeg naderhand aan Jos om ons nog wat meer te 
vertellen over het tot stand komen van deze foto. En zie hier zijn verhaal:  
 
Mijn foto heb ik ingestuurd omdat dit gewoon verwacht wordt van iemand die veel 
foto's maakt tijdens de excursies, maar ook lekker alleen het veld in gaat, of samen 
met een vriend of collega. De foto van de Bosparelmoervlinder heb ik gemaakt in 
België, in de Viroinvallei oftewel Viroinval in de zuidelijkste provincie Namen. We 
verbleven vijf dagen in het plaatje Nismes, in een prachtige B&B. Op de derde 
dag waren we voor zonsopkomst alweer uit de veren. We maakten de keuze om 
flink te klimmen. Een paar minuten met de auto, en dan een stevige wandeling van 
zo'n 15 à 20 minuten naar de top van La Roche à Lomme. Er was volop mist, dus 
een hele grote kans op vlinders met dauwdruppels. Al vrij snel vond ik de Bospa-
relmoervlinder in een mooie setting. Ik heb ongeveer 30 foto's gemaakt van dit 
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prachtige vlindertje, met verschillend diafragma en verschillende sluitertij-
den. Voor macrofotografie gebruik ik altijd mijn statief, dit is gewoon nodig omdat 
je met lange sluitertijden zit omdat er nog maar weinig licht aanwezig is. De came-
ra die ik heb gebruikt is mijn Pentax spiegelreflexcamera K10D  met een 100mm 
macrolens van hetzelfde merk. Tot slot wil ik iedereen bedanken voor het stemmen 
op mijn foto!  
 
P.S. van de redactie: nu niet allemaal tegelijk in de auto springen om naar de top 
van La Roche à Lomme te gaan… 
 

 
De tweede plaats was voor de foto van de Steenuil (Benato van der Veen) 

 
De tweede prijs, het fotoboek Witte Veluwe, eveneens van Jan Vermeer, ging naar 
Benato van der Veen, voor zijn haarscherp vastgelegde Steenuil. Het verhaal ach-
ter zijn foto luidt als volgt:  
 
We hebben de foto gemaakt in de Extremadura in Spanje in juni 2016. Het was de 
eerste keer dat we een Steenuiltje zagen en dan nog wel op een steen! We hadden 
een tip gekregen dat hij daar ergens in de buurt moest zitten, maar hij was van-
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wege zijn schutkleur nog knap moeilijk te vinden. Tot je opeens die ogen ziet, die 
je, hoe onbeweeglijk hij ook bleef zitten, toch nieuwsgierig volgen. Het fototoestel 
was een Lumix 18x optical zoom van Panasonic.  
 
De derde plaats, zonder prijs maar wel met groot applaus, werd gedeeld door 
Adrie van Dam met de foto “Glasheldere grasparels” en wederom Jos van Schie 
met zijn “Groot geaderd witje op een Wilde margriet”. 
 
We zien terug op een geweldige jubileumavond, en danken het bestuur voor de 
organisatie daarvan. En als afsluiter laat het bestuur weten dat het de bedoeling is 
dat alle foto-inzendingen ook op de website van onze vereniging komen te staan.  
 
 

Najaarswandeling op Tespelduyn 
 
Door: Maud van der Veen 
 
De golfbaan van Landgoed Tespelduyn bestaat uit veel meer dan strak geschoren 
fairways en golfbanen. Tussen de holes liggen stroken grond waar veel wilde plan-
ten te zien zijn en paddenstoelen groeien. Tespelduyn organiseert daarom vier 
keer per jaar een natuurwandeling over het landgoed in samenwerking met Na-
tuurvereniging De Bollenstreek.  
 
Na dagen regenval was het op zaterdag 5 oktober zowaar droog. Met 32 mensen 
gingen we op pad met als voornaamste doel paddenstoelen te zoeken. En de re-
gen had zijn werk gedaan. Veel paddenstoelen lieten hun kopjes zien. En met Arie 
Dwarswaard als gids konden we mooi leren welke namen al die verschillende 
paddenstoelen hebben.  
Arie inventariseert al jaren paddenstoelen, onder andere vanuit de Vereniging 
voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. Daarnaast waren meerdere pad-
denstoelenkenners op de excursie afgekomen, zodat we uiteindelijk met elkaar 52 
verschillende soorten op naam wisten te brengen.  
De eerste plek waar we veel verschillende paddenstoelen vonden was de parkeer-
plaats. Net je auto geparkeerd en niets gezien en dan loop je terug en blijken er 
heel wat paddenstoelen te staan. Zoals bijvoorbeeld de Plooivoetstuifzwam en de 
Afgeplatte stuifzwam. In het beginstadium is die laatste nog rond en bleek en 
heeft hij geen steel. Na een paar dagen komt er een gaatje in de hoed en als er 
dan regen op valt, stuiven de sporen door het gaatje naar buiten. Ook waren er 
duidelijk heksenkringen van de Weidekringzwam te zien. Op een wal langs het 
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parkeerterrein zagen we nog een grote verzameling Geschubde inktzwammen, 
waarbij je de verschillende levensstadia mooi kon volgen. Dezelfde paddenstoelen 
waren overigens ook op een hele andere plek te vinden, waar vorig jaar een nieu-
we heuvel is aangelegd. Als je zand verplaatst, verplaats je dus ook vaak de zwam-
vlok (het mycelium) van de paddenstoelen.  
 

 
Zwartwordende wasplaat (Co Mesman) 

 
Tespelduyn is voor een deel aangelegd op de oude vuilnisstort, die nu inmiddels 
volledig begroeid is. Er zijn een aantal paadjes rondom de terp aangelegd, die 
goed voor paddenstoelen zijn. Het is er meestal vochtig en schaduwrijk en er 
wordt niet veel gemaaid. Er stonden daar dan ook veel Zwavelkopjes, verschillen-
de Mycena soorten en een enkele Panteramaniet. Boven op de terp in het gras 
vonden we Plooirokjes en Dooiergele mestzwammetjes, die zo klein zijn dat ze 
maar net boven het gemaaide gras uitkomen. 
De meeste paddenstoelen vonden we echter in het bos. Dat is een oud stuk duin-
wal, dat voornamelijk begroeid is met eiken en een enkele den. Op sommige plek-
ken wordt weinig onderhoud gepleegd en lopen ook geen mensen. Het is er een 
waar eldorado voor paddenstoelen. Rotte bladeren, oude stammen, takkenhoop-
jes en dat alles in de schaduw. Op het hout vonden we onder anderen de Es-
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doornhoutsknotszwam, de Gele korstzwam en Oorzwammetjes. Op de oude lig-
gende takken zit echter nog veel meer verstopt, maar om dat te zien heb je een 
loepje nodig. We zagen het Crème schijfzwammetje, de Gele kussentjeszwam en 
het Geleikelkje.  
Maar het leukst was natuurlijk de Spechtinktzwam, die vrij zeldzaam is. In 2017 
hadden we deze hier al gezien en nu zagen we de paddenstoel zelfs op twee ver-
schillende plaatsen. Daarnaast vonden we tussen de bladeren de Amethistzwam 
of wel Rodekoolzwam, die door zijn paarse kleur sterk opvalt. Naast een stapel 
oud hout vonden we nog de Sombere knolparasolzwam en op enkele afgezaagde 
boomstammen de Zadelzwam.  
Tenslotte bezochten we nog het stukje gras dat tussen een dicht loofbomenbosje 
en een nieuw aangelegd veldbloemenperk in ligt. Daar vonden we in de rand on-
der de bomen de Witte kluifjeszwam. Een paddenstoel, die door zijn grillig vorm 
makkelijk te herkennen is. En een andere opvallende paddenstoel was de Zwart-
wordende wasplaat. Door zijn oranje kleur in het vroege stadium is hij goed te 
herkennen.  
 
Al met al een prachtige wandeling, die de diversiteit van de natuur op Tespelduyn 
goed liet zien. De lijst met geïdentificeerde paddenstoelen is op de website te 
vinden.  
 
 

Lezing over spinnen 
 
Door: Annelies Moolenaar 
 
“Een avondspin, daar zit zegen in” of “een spin in de morgen geeft kommer en 
zorgen” zijn volkswijsheden die me te binnenschieten als ik voor de zoveelste keer 
een langpotig exemplaar onder een glas, met een ansichtkaart eronder, het huis 
uitzet. Maar waarom eigenlijk een spin uit huis verwijderen? Na de lezing op 7 
november door Gerard van der Klugt zullen wij, de circa 25 aanwezigen in De 
Klister, dat vast niet meer als vanzelfsprekend doen. Gerard van der Klugt, IVN-
gids in Leiden, is een groot spinnenkenner en maakte ons deze avond wegwijs in 
de wonderlijke wereld der achtpotigen. 
 
Er komen in Nederland ongeveer 640 spinnensoorten voor. In een gezond milieu 
kunnen er 1 tot 1,5 miljoen per hectare voorkomen, en bivakkeren er zo tussen de 
1.000 en 2.000 exemplaren in en aan uw huis. Maar de kennis over spinnen is over 
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het algemeen vrij summier. Daarom werd eerst een introductie gegeven over hun 
positie in het dierenrijk. 
De in Nederland voorkomende spinnen zijn onder te brengen bij de stam geleed-
potigen, substam hoornklauwers, klasse spinachtigen, orde spinnen, onderorde 
tangkakigen, die zich uitsplitst in zesoogspinnen en achtoogspinnen, waaronder 
weer families zijn van jagers en wevers.  
Vogelspinnen behoren tot de onderorde der rechtkakigen, en komen in Nederland 
niet voor. Enkele in Nederland voorkomende spinnen hebben een voor de mens 
onaangename beet, maar gebeten worden komt zelden voor. Ze gebruiken hun 
kaken en zonodig gif alleen om insecten klaar te maken voor consumptie. Enige 
voorzichtigheid is wel aan te bevelen bij het in de hand nemen, maar zomaar een 
mens aanvallen doen ze niet. 
Spinnen hebben zes of acht ogen. Ze zijn er namelijk op bedacht beslopen te kun-
nen worden door collega-spinnen. Het is eten of gegeten worden in deze families. 
Het zijn dus al met al zeer waakzame diertjes! Andere spinpredatoren uit de insec-
tenwereld zijn Wegwespen, die spinnen die veel groter dan zijzelf zijn door een 
steek in staat van verlamming brengen. Gerard liet een foto zien van een Schors-
springspin, die hij in deze staat ergens aangetroffen had.  
Als er op het voorhoofd twee grote ogen zitten, kan je er van uitgaan dat deze 
spin een “jager” is: dus op het zicht op een prooi afgaat. Hierbij zijn te noemen de 
springspinnen, wolfspinnen en kraamwebspinnen. Andere jagende spinnen heb-
ben net zoals de “wevers” slechter ontwikkelde ogen, omdat zij slechts op hun 
gevoel afgaan, op trillingen in het door hen klaargemaakte web. 
Het spinsel der spinnen kan al aardig richting geven bij het determineren, en de 
functie ervan is veelzijdig. Het kan dienen als retraite (schuilplaats voor de spin 
zelf), als cocon voor de eitjes, als vangweb, als verpakkingsmateriaal voor een 
prooi, als veiligheidsdraad bij het klimmen, als windvanger om te kunnen ballon-
varen, of als sperma-opvangmatje voor het mannetje. Manlief zuigt vervolgens 
het sperma in zijn verdikte soort bokshandschoentjes aan de “handjes” (de palpen 
genoemd), en brengt het handmatig (past precies) bij het vrouwtje in. 
Na deze leerzame introductie kwamen de enge plaatjes – tenminste, voor wie 
arachnofobie (spinnenvrees) heeft. Eerst een aantal muurspinnen, waaronder de 
Kerkzesoog. Zij maken kleine webjes, met struikeldraden, waardoor zij in hun 
holletjes erop geattendeerd worden dat er een prooi onderweg is. Hun manier 
van jagen wordt daarom “katachtig” genoemd: ze wachten rustig af.  
In oude huizen komt de Getijgerde lijmspuiter voor, die vanuit zijn/haar holletje 
de prooi met kleverig spinsel beschiet. Deze spin staat hoog op de pootjes, en het 
vrouwtje draagt de eieren met zich mee. 
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Een bekende spin binnenshuis voor iedereen is de Grote trilspin. Jazeker, feest der 
herkenning! Dunne lange poten, heel klein lijfje, en schudden dat die kan! Dat is er 
zo eentje van wie de uitdrukking “spinnijdig” gekomen moet zijn. Het zijn achto-
gen, en in huis staan zij hoog in de rangorde der onderlinge killers. Maar ook zij 
moeten waakzaam blijven…. Gerard liet een foto zien van een Trilspin, die door 
een Schorsspringspin te grazen genomen was. 
 

 
Schorsspringspin, vrouwtje (Gerard van der Klugt) 

 
Vervolgens kwamen een aantal bodemjachtspinnen op de foto’s voorbij, waaron-
der de Huismuursluiper. Groot, donker, fluweelharig, korte poten. Echt een nacht-
spin, die je in een donkere kamer kan betrappen als je het licht aandoet.  
Andere nachtelijke jagers in huis zijn huisspinnen, zoals de Gewone huisspin. Deze 
maakt een trechterweb, waar het vrouwtje altijd bij in de buurt blijft. Het lijf is 
getekend, bijna stekelig, met lange harige poten: de griezel bij uitstek voor menig 
mens. En ook dat nog: als je die gevangen hebt, blijkt hij er de volgende dag ge-
woon weer te zitten. Een kwestie van vacature: die je uitgezet hebt, was een 
mannetje, eneen andere man ruikt de kans om een partner aan de haak te slaan 
en komt tevoorschijn uit zijn schuilplaats. Of het mannetje dat buitengezet was, 
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wist de weg weer terug naar binnen, onderschat ze niet! Vooral in de herfst doet 
zich dit verschijnsel voor. 
En dan heb je de struikzakspinnen: maken een mooi woonzakje van gevouwen 
blad, en hebben, net als de bodemjachtspinnen een kenmerkende “hondachtige” 
jacht: rennen achter hun prooi aan.  
Ook een leuke familie is die van de springspinnen. Een veel voorkomende daarvan 
is de Huiszebraspin. Die zit graag aan de zonzijde van het huis, springt binnen over 
de vensterbank, of buiten op de leuning van je tuinstoel als je lekker in het zonne-
tje zit. Absoluut een schoonheid! 
Bij de familie der wolfspinnen neemt het griezelgehalte onwillekeurig toch weer 
wat toe. Die verkeren overwegend in de tuin. Ze zijn enigszins behaard, hebben 
korte dikke poten, een groot lijf en grote ogen. Maar hoe vertederend was de foto 
van een Gewone wolfspin met haar kleintjes op de rug.  
Zorg voor het nageslacht is over het algemeen behoorlijk intens bij de meeste 
spinnensoorten. Daarbij springt de familie der kraamwebspinnen wel het meest in 
het oog. Ofwel het vrouwtje sleept haar eitjescocon voortdurend met zich mee, 
ofwel zij spint er een heel paleisje omheen dat zij bewaakt en van voedsel voor-
ziet. Het kraamkamertje hangt goed zichtbaar tussen de planten. De grootste in 
Nederland voorkomende kraamwebspin is de Gerande oeverspin. Het was wel 
grappig dat daags na deze lezing een gelijkende soort, ook vrij zeldzaam, in de tv-
uitzending van Vroege Vogels ter sprake kwam, en mooi in beeld gebracht: de 
Grote gerande oeverspin. 
En dan heb je nog Piraatspinnen (wolfspinnen die over het water kunnen lopen en 
onder water duiken, maar boven water leven) en Waterspinnen (die zich onder 
water in een soort duikerklok verschuilen en ook grotendeels onder water leven). 
De Gewone doolhofspin, uit de familie der trechterspinnen, is gemakkelijk in eigen 
omgeving te vinden vanwege hun in het oog springend web. De familie der kaar-
despinnen maken een zijdeachtig webje, en zijn uiterst gevoelig voor trillingen. En 
dan is er nog de discussie of de familie der hangmatspinnen eigenlijk niet balda-
kijnspinnen moeten heten, want zij liggen niet in hun gesponnen matje, maar 
schuilen eronder. 
Nog zo’n leuke familie, de kogelspinnen: rond lijf, korte pootjes. De Koffieboon-
spin is daarvan in Nederland een heel speciale, omdat bekend is dat deze spin ook 
geluid kan maken, dat mensenoren kunnen waarnemen. Deze spin hoort ook bij 
de toppredatoren in huis: goede opruimers dus van pissebedden, zilvervisjes, 
kattenvlooien of wat er ook maar stiekem in het huis rondspringt of kruipt. 
Tussendoor werd nog even getoond hoe een spin een web maakt. Wat je je altijd 
afvraagt: hoe komt het spindraad van de ene naar de andere kant van het tuin-
pad? Nou, de spin loopt gewoon om via de grond of een tak en klimt aan de over-
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kant omhoog, en trekt de draad weer in. Hoe simpel kan het zijn. Of zij werpt de 
draad naar voren en de wind zorgt er voor dat die wel ergens aan blijft plakken. 
Wielwebspinnen verversen hun web dagelijks, en voorzien pas op het laatst de 
draden van kleefsel. De bekendste hiervan is de Kruisspin. Het vrouwtje maakt aan 
het einde van haar leven een flinke cocon met eitjes, ergens in een spleet of holte. 
De kleine spinnetjes komen ongeveer eind april uit. Dan kan je, bijvoorbeeld na 
het openen van een raam, ineens een wirwar van kleine spinnetjes zien uitzwer-
men. Zij keren, als het raam weer dicht is, terug in de oude positie. Zodra ze be-
ginnen te puberen gaan ze ieder hun weg, en beginnen webjes in de struiken te 
maken zoals hun moeder, en voor je er erg in heb is het alweer herfst en versper-
ren ze als flinke dikkerds uw tuinpad. 
 

 
Huismuursluiper, vrouwtje (Gerard van der Klugt) 
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Een opmerkelijk wielweb maakt de Venstersectorspin. In het web, meestal voor 
uw net gewassen raam, ontbreekt een soort pizzapunt, een sector. Dat is voor de 
spin zelf de ingang om naar het midden te komen, vanuit de sponning van het 
raam waarin zij verborgen zit.  
Last but not least uit deze familie de Wespspin, een schoonheid uit zuidelijke stre-
ken naar Nederland opgerukt, en nu ook in onze omgeving te vinden. Kenmerkend 
is een soort zigzagpatroontje in het web, mogelijk om passerende grotere dieren 
erop te attenderen: attentie, web, even omlopen a.u.b.! 
 
Wat een leuk onderwerp was dit, de avond vloog voorbij! Voor wie zich verder 
verdiepen wil in alle families en soorten spinnen in Nederland is bij de KNNV een 
mooi boekje uitgegeven: de Basisgids Spinnen, geschreven door Caroline Elfferich. 
Deze, en ook andere gidsen, had Van der Klugt bij zich en zodoende heeft hij ons 
een mooie basis gegeven om zelf verder mee op ontdekking te gaan. 
Vanaf nu laat ik spinnen in mijn huis hun gang wel gaan, zij het met de restrictie 
dat oude webben natuurlijk wel in de stofzuiger zullen verdwijnen. 
 
 

VLDL-avond: “Schrijfwaar” 
 
Door: Paul Venderbosch 
 
Onze Natuurvereniging De Bollenstreek heeft leden. Wij hebben ook donateurs. 
Als oud-secretaris meen ik me te herinneren dat die laatste groep zelfs groter is 
dan de groep met leden. En we hebben Voor-Leden-Door-Leden. En voor wie het 
niet weet: de Voor-Leden-Door-Leden-avond is inmiddels een traditie binnen onze 
vereniging geworden die 2 keer per jaar op ons activiteitenprogramma staat. 
 
Op 13 november 2019 was er weer een Voor-Leden-Door-Leden, door onze pen-
ningmeester inmiddels zelfs afgekort als VLDL. De aankondiging verwoordde het 
als volgt:  
"De VLDL-avond is een goede gewoonte binnen onze vereniging geworden. Van-
daar dat de excursiecommissie deze avond weer op het programma heeft gezet. 
En ook nu rekenen we weer op enthousiaste leden die hun natuurbelevenissen 
willen laten zien d.m.v. foto’s, filmpjes, een boeiend verhaal en dergelijke. Er is 
gelegenheid voor vier presentaties van 20 minuten, tussendoor is er een pauze. Na 
afloop is er de gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een 
drankje en een hapje". 
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Wat mij betreft een gouden activiteit. Een kleine dertig mensen zaten op 13 no-
vember weer in De Klister. Zelf mocht ik als lid van de KNNV Bollenstreek en te-
vens als dorpsdichter van Hillegom, die avond ook een presentatie geven. Onze 
penningmeester Jan had in oktober het idee geopperd om wat van mijn dichtwerk 
te laten horen omdat ik een bundel heb uitgegeven. Ik stemde daar toen mee 
in.En ik besloot die 13

e
 november ook het verslag te schrijven. Ook inmiddels een 

gewoonte: waar een activiteit is volgt binnen de KNNV Bollenstreek een verslag. 
Geschreven door een lid, of een donateur. En ook hier liet de penningmeester van 
zich horen: het mag ook in dichtvorm. Nu merk ik als dichter dat ik steeds vaker de 
daadwerkelijke betekenis van woorden napluis. In Google, Van Dale of Wikipedia. 
En dan kom ik bijzondere dingen tegen. Ook dit keer weer toen ik besloten had 
om het verslag van deze VLDL te wijden aan vier onderwerpen: donateurs, leden, 
schrijven en gewoontes. En aan de vier presentaties natuurlijk! 
 
Donateurs-Wikipedia 
Een donateur is een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die een organisatie 
van geldelijke middelen, goederen en/of diensten voorziet in de hoop dat de or-
ganisatie hierdoor beter haar doel kan nastreven. De donateur is geen lid van de 
betrokken organisatie. In tegenstelling tot gewone leden heeft hij ook geen recht 
op gebruik van de faciliteiten van de organisatie.Hoe anders bij de KNNV Bollen-
streek. In mijn jaren als secretaris heb ik gemerkt dat zowel donateurs als leden 
wel degelijk gebruik maken van de faciliteiten van onze organisatie. Het enige 
onderscheid dat ik zie is dat leden ook lid zijn van onze landelijke KNNV organisa-
tie en van hen het blad Natura ontvangen. Dit in tegenstelling tot de donateurs die 
alleen de Duinrel ontvangen. Dus ja, wat is waar? Spreekwaar? Dichtsels? Of kijk-
waar? 
 
Kijkwaar ... waar? 
Lidy van der Salm nam ons op de 13

e
 mee langs de of het kijkwaar. Ze vertelde 

over prachtige paddenstoelen en planten die ze voor zichzelf maar ook met de 
KNNV excursies had gezien op de mooie plekken die wij hier in de omgeving heb-
ben. De duinen bij Zandvoort, het Bennebroekerbos, de Horsten in Wassenaar, de 
Noorder Leidsevaart, het Jac. P. Thijssepark, de pier bij IJmuiden, Elswout, Ko-
ningshof, Meijendel, Vogelenzangseweg, Oud-Woestduin, de buitenplaats Ley-
duin, Vinkenduin. Stipt wist Lidy ons de namen te noemen van Prachtklokjes tot 
Kostgangersboleten. Voor mij weer prachtige namen om eens een gedicht over op 
te zetten. De ijver en het enthousiasme van Lidy werkte zo aanstekelijk dat de zaal 
mee deed met het geven van de namen.  
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Bekermos (Lidy van der Salm) 

 
Leden - Van Dale 
Volgens Van Dale zijn er 19 betekenissen. Slechts één er van betreft de leden die 
ik hier bedoel: De meervoudsvorm van "Lid" in de betekenis van dat iemand deel 
uitmaakt van een groter geheel, een kring. Binnen onze vereniging zijn onze leden, 
zoals hierboven gesteld ook leden van de landelijke KNNV organisatie. Maar daar 
blijft het niet bij. Veel van deze leden zijn ook lid van een andere vereniging, 
commissie, club of wat dan ook. Zo zijn Riek en Jan Bischoff Tulleken leden van de 
Fotoclub de Bloembollenstreek. Toen ik op deze site keek zag ik al veel foto's 
voorbij komen die Jan en Riek ook op de 13

e
 lieten zien. En ja, dat is waar kunst-

waar! 
 
Kunstwaar - kunstwaarde 
Jan opende met het verhaal dat hij het nu anders ging doen dan wij het van hem 
gewoon waren: Nu eens geen opeenvolging van opnamen van soorten, nauwkeu-
rig voorzien van tijd, locatie en de Latijnse naam. Nee nu meer artistiek. Soms 
vanuit een opdracht voor de club. Soms vanuit een experiment met waterdrup-
pels. En soms vanuit speelse techniek. 
Wat voor effect heeft het bewegen van een camera? Wat voor effect heeft het 
plaatsen van een filter dat slechts een duizendste hoeveelheid van het licht door-
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laat? Wat voor effect heeft het om een foto te bekijken in zwart-wit in plaats van 
kleur? Ja, en dan beland je plotseling in termen als zwarte gaten, Melkwegstelsels 
en abstraheren. Jan en Riek weten er alles van. Enkele foto's zijn terug te kijken op 
de website https://www.fotoclubdebloembollenstreek.nl/. 
 

 
Geelschouderspanner – Ennomos alniaria (Jan en Riek Bischoff Tulleken) 

 
Schrijven - Dichterbij Hillegom (pagina 15) 
Mooi geschreven. Het tweede gedicht uit de Dichtbundel "Dichterbij Hillegom” die 
ik dichtte. Wie schrijft er nu nog daadwerkelijk? Dit verslag ook: het is getypt. 
Digitaal vastgelegd. Vergelijk het met het onderscheid tussen foto's maken op een 
negatief en de huidige digitale fotografie. Toch is er wat geschreven: Ik heb het 
digitaal met een foto vastgelegd. Opnieuw kijkwaar. In dit geval van schrijfwaar. 
 
Schrijfwaar - schrijfwaarde 
In mijn presentatie had ik gekozen voor het thema herfst. En dan blijkt dat het 
waar ook weer drie betekenissen kan hebben: Waar stond de Goudiep? Juist. In 
mijn achtertuin. En wat ik over die Goudiep schreef is een gedicht. Echt schrijf-
waar. En of het waar is wat ik schrijf? Tja, u mag oordelen. En dan krijgt het een 
waarde. 

https://www.fotoclubdebloembollenstreek.nl/
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Schrijfwaar (Paul Venderbosch) 

 
Gewoonte- Wiktionary 
Volgens de digitale woordenencyclopedie Wiktionary heeft het zelfstandig naam-
woord de volgende betekenis: "vaste wijze om dingen te doen". De gewoonte van 
een VLDL-avond. Om daarna te borrelen. Om te vragen dat iemand een verslag 
schrijft. Mijn gewoonte om dat vaak te doen. En de hoop dat mijn gewoonte 
wordt het niet altijd te doen. Dat heeft waarde. Onderzoekswaarde. En dat heb-
ben zoogdieren ook. 
 
Onderzoekswaar - onderzoekswaarde 
Zoogdieren. Dankbaar onderzoekswaar. Dat lieten Thomas van Haaster en Cees 
Timmermans zien. Na de inventarisatie van Tespelduyn door leden en donateurs 
van onze vereniging, waarmee Tespelduyn haar GEO-duurzaamheidcertificaat 
binnen kon halen, wisten Thomas en Cees dat één groep organismen onvoldoende 
aandacht had gekregen door de inventarisaties overdag: de zoogdieren die vaak 
veelal ’s nachts actief zijn. Met financiering van het fonds van de J.C. Ruigrokstich-
ting wisten zij twee cameravallen aan te schaffen en zodanig te prepareren dat 
opnamen konden worden gemaakt van de dieren die op Tespelduyn rondstruinen. 
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Zij kwamen tot de volgende prachtige lijst met zoogdieren: Bosmuis, Huismuis, 
Bruine rat, Veldmuis, Huisspitsmuis, Huiskat (Adrianus), Vos, Wezel, Boommarter 
en Bunzing. Eerder waren buiten de camera's om al aangetroffen: Mol, Haas, Ge-
wone dwergvleermuis en Rosse vleermuis. 
 

 
De Bunzing werd eenmalig gespot met de Struikrover (Thomas van Haaster en Cees Timmermans) 

 
Na deze presentatie konden de aanwezigen de cameravallen van dichtbij bekijken 
en legde Cees en Thomas nog de nodige dingen toe. Dit alles onder het genot van 
het traditionele hapje en drankje. 
 
 

Op vakantie met de KNNV 
 
Door: Cees Timmermans 
 
Wij (mijn vrouw en ik) hadden dit jaar geen zin om ver te gaan rijden in onze kam-
peervakantie. Ook wilden we wat leuke natuurervaringen opdoen. Zoekend naar 
mogelijkheden ontdekten we dat onze landelijk KNNV al vele jaren kampeerva-
kanties organiseert. Er is een Algemene Kamp Commissie (AKC) die deze kampen 
coördineert. Voor elk kamp zoekt zij een groepje deelnemers die dat kamp voor 
de groep wil organiseren. 
Op de site https://www.knnv.nl/kampeervakanties/kampeervakanties vind je 
hierover veel informatie en ook verslagen van al gehouden kampen. Uit het aan-

https://www.knnv.nl/kampeervakanties/kampeervakanties
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bod voor 2019 paste de kampweek in zuidelijk Limburg het beste in onze planning. 
Na opgave bij het AKC voor deze kampweek belandde ik min of meer per ongeluk 
ook nog in de organiserende groep van deze week voor het bedenken en voorbe-
reiden van excursies; een leerzame maar ook tijdrovende klus.  
 
Het was zo gepland dat de week zou plaats vinden vanuit Camping De Krekelhoe-
ve in Schinnen. Op deze natuurcamping waren twee veldjes voor ons gereser-
veerd, waar we onze tenten, caravans en campers bij elkaar konden neerzetten. 
Schinnen ligt in het Zuid Limburgse heuvelland tussen Geleen, Hoensbroek en 
Brunssum. Dit is het vroegere mijngebied waar het landschap na het sluiten van 
de mijnen gelukkig weer een natuurlijker karakter heeft gekregen. Voor de kamp-
week zijn een flink aantal excursies bedacht en uitgewerkt waaronder wandel- en 
fietstochten naar en door natuurgebieden in de directe omgeving, wandeltochten 
iets verder weg waarbij het startpunt per fiets of auto was te bereiken en ook 
excursies naar plekken met een cultuurhistorische waarde. Per dag kon men daar-
door steeds kiezen uit minimaal twee excursies. Hierdoor viel de totaalgroep dan 
ook uiteen in een paar groepen met een voor een excursie goed hanteerbaar 
aantal personen. Bij de fietstochten was er meestal voorzien in een aantal stop-
punten waar een interessant gebied wandelend was te verkennen.  
Om een indruk te geven van het soort excursies, zal ik van een paar excursies 
delen van het sfeerverslag dat ervan gemaakt is hier weergeven. 
 
Wandeling inde omgeving van de camping 
We beginnen bij het gebouw van de boerderij,een mooie Limburgse carréboerde-
rij die de basis is van camping Hoeve De Krekelberg. Eens was er zowel veeteelt als 
akkerbouw. De stal was aan de gevel waar we nu tegenaan kijken. Later is men 
overgegaan op alleen akkerbouw. De camping ligt op het stuk waar vroeger de 
glooiende weilanden lagen. Vanaf de campinglopen we het bos in. We komen 
langs een kapelletje, waar een paar keer per jaar nog volgens de katholieke tradi-
tie een mis gelezen wordt. Ons volgende punt wordt de Molenplas, waar vroeger 
een molen aan de Geleenbeek heeft gestaan. In de tijd van de mijnbouw was de 
Molenplas een soort spoelbak voor de steenkool. De Geleenbeek was een kanaal 
geworden om afvalwater van de mijn af te voeren naar de Maas. Nu heeft het 
gebied gelukkig weer een meer natuurlijk karakter met ook Rietorchissen aan de 
oever. Via een monumentje in het buitengebied, ter herinnering aan een ongeluk 
met niet ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waarbij een zevental 
kinderen uit het dorp omkwam, komen we weer bij de camping. We zijn een erva-
ring en veel informatie over de omgeving rijker.  
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Excursie Schinveldse Bossen/Roode Beek 
Vanaf de camping is het een fietstocht van een klein uurtje door allerlei typisch 
Limburgse dorpjes en met natuurlijk ook prachtige vergezichten. Met die fiets-
knooppunten kan het bijna niet mis gaan. Zeker niet als je ze op je hand schrijft.  
Alhoewel, we zitten nog wel bijna bij een glashandel binnen, maar gelukkig komen 
we er nog net op tijd achter dat de zijstraat een paar meter verderop is. Bij 
“Knooppunt 30a” de fietsen aan de ketting gelegd en aan de wandel gegaan. Al-
thans, dat is het plan, maar het stagneert gelijk al; want wat treffen we daar, tot 
euforie van de kenners, een Kleine ijsvogelvlinder en even later verschijnt er zelfs 
een tweede! Na bekomen te zijn van deze voor de anderen vast jaloersmakende 
ontmoeting, gaat de wandeling weer verder. Het is een prachtig bosrijk gebied.  
 

 
De Oehoe (Cees Timmermans) 
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Fijn ook om in de schaduw te kunnen lopen met het warme weer. We zien van 
alles en nog wat, maar er zijn natuurlijk van die dingen die je extra bijblijven. Ver-
der lopend staat iedereen ineens stokstijf stil en naar links te wijzen…Ik kijk mee, 
zie eerst alleen maar een oude eik liggen, maar ineens zie ik waar ze ademloos 
naar kijken… een enorme Oehoe! Wat een ontdekking! Op een gegeven moment 
vliegt hij geruisloos naar de andere kant van het pad om op een wat hogere tak 
stoïcijns te blijven zitten, vertrouwend op zijn schutkleur. Wat een cadeautje! Bij 
de fietstocht terug nemen we een andere route. Mooie holle uitgesleten wegen, 
waar we een soort glijbaan naar beneden aantreffen van de Das. Dit is zijn over-
steekplaats. Een ingang van een dassenburcht die wel een grot lijkt, goudgele 
korenvelden, kortom het was een prachtige dag met heel veel highlights.  
(Dit bovenstaande stukje is een ingekort verslag geschreven door Margot Klein). 
 
De laatste dag van de kampweek was een inhaaldag voor gemiste excursies. Daar-
bij werden Kasteel Hoensbroek, de St. Pietersberg, de Roode Beek, het Geuldal en 
de omgeving van Kasteel Terborg nog door mensen van de groep bezocht. 
Leuk is ook dat we konden inspelen op lokale mogelijkheden van de camping. In 
juli vliegen Julikevers uit vanuit het gras. Dit gebeurde ’s avonds rond zonsonder-
gang ook op onze veldjes. Vervolgens waren er paringsvluchten rondom sommige 
bomen. Doordat twee van ons een batdetector bij zich hadden, konden we ook de 
vleermuizen identificeren die rond kwamen vliegen om de Julikevers te vangen en 
op te peuzelen. Het waren Laatvliegers, een soort die we niet zo vaak zien en 
zeker niet in zulke grote aantallen. Rond dezelfde tijd genoten we ook van het 
uitvliegen van de Kerkuilen die in de schuur van de boerderij huizen. 
 
Deze week leverde ons de ervaring op dat de landelijk organisaties KNNV en IVN 
hun leden ook in de vakantie de mogelijkheid tot excursies met gelijkgeïnteres-
seerden kan bieden. Misschien een reden om de in het begin van dit stukje ge-
noemde website eens te bekijken.  
 
 

Jagen en verzamelen 
 
Door: Annelies Moolenaar 
 
Een groep mensen loopt stap voor stap met kleine onderlinge afstand naast elkaar 
door het veld. Waar doet je dat aan denken? Tja, aan het zoeken naar een vermist 
persoon. Dit tafereel was eind september gaande op het terrein achter Sint Bavo 
Noordwijkerhout. Het zag er daar zo ie zo al naargeestig uit vanwege alle gekapte 
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bomen. En dan ook nog eens zwaarbewolkt en miezerig. Nee, geen prettig sfeer-
tje. Een voorbijganger die mij vroeg wat er aan de hand was kon ik geruststellen, 
dat het slechts vogelaars waren. Ze waren op zoek naar een Bosgors en een 
Dwerggors.  
 
Ja, ik was ook voor deze gorzen gekomen, een buitenkansje, zo dichtbij mijn 
woonplaats. Maar dit was niet leuk meer. Stond ik met de verrekijker te kijken 
naar iets gorsachtigs dat in een struik geland was, dan liepen andere personen er 
gewoon recht op af en bogen de takken opzij. Ooit iemand zo vogels zien kijken? 
Nou, daar gebeurde het. Dit zijn geen vogelaars, maar “birdpixers”, die alles over 
hebben voor het perfecte plaatje en het hele land door crossen als er ergens iets 
bijzonders zit. 
Een aantal aanwezige heren waren dus bezig om systematisch het gebied uit te 
kammen, in de hoop dat een van de twee soorten op zou vliegen. “Opstoten” heet 
dat in het gebezigde jargon. Aangezien beide soorten vertrouwen op hun camou-
flage vliegen ze pas op als je er zo’n beetje tegenaan loopt. De meute ging er ge-
wapend met alle mogelijke apparatuur weer snel achteraan, met opgewonden 
geschreeuw: “daar gaat ie!”; alsof er een voortvluchtige gearresteerd moest wor-
den… . Ongelooflijk, hier loopt het vogels kijken en fotograferen toch echt wel uit 
de hand. Vogels die op hun lange en gevaarlijke trektocht een gebiedje vinden om 
bij te tanken en uit te rusten worden door “vogelvrienden” opgejaagd als schade-
lijk wild. 
De meeste aanwezigen hebben die ochtend van de Bosgors alleen een vluchtige 
flits of de roep ervan kunnen waarnemen. Genoeg dus om daarmee een waarne-
ming te kunnen scoren, maar het plaatje erbij ontbrak. Dus men bleef struinen en 
de rust in het gebied verstoren. De verzameling moet compleet… 
De Dwerggors daarentegen liet zich, eenmaal gelokaliseerd, heel makkelijk foto-
graferen. Toen een groep een gegeven moment stilstond ben ik daar gaan kijken, 
en heb zodoende ook foto’s van de Dwerggors gemaakt. Je snapt niet hoe het 
mogelijk is, maar ze/hij bleef rustig dooreten van het aanwezige onkruidzaad en 
trok zich niets van de fotografen aan, die daar op afstand van ongeveer een me-
ter(!) stonden. Mogelijk was deze vogel ook niet zo fit, want op de foto is te zien 
dat er parasieten bij het oog zitten. 
Ik ging met een ongemakkelijk gevoel naar huis, niet zo opgetogen als anders 
wanneer ik iets bijzonders gezien heb. Dit voelt helemaal niet goed.  
Gelukkig waren er meerdere vogelaars die zich aan het gedrag van de “opjagers” 
stoorden. Ik citeer opmerkingen van waarneming.nl: “Mijn persoonlijke mening is 
dat dit opjagen is, en NIET de bedoeling van het vogelen”. En: “jammer dat de 
vogel zo opgepest werd” (taalkundig vreemde uitdrukking maar dit geeft weer wat 
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er gebeurde). Zouden de jagende heren er ook bij nagedacht hebben dat ze zelfs 
op deze manier in staat waren een vogel te vertrappen, en juist speciaal de soort 
waar ze voor kwamen? Ik heb er een hard hoofd in. Je zou zeggen: safety first en 
ga niet buiten de paden! Heb geduld, en geniet er dan driedubbel van als een 
vogel spontaan een plek kiest waar die goed zichtbaar is 
 

 
De Dwerggors in kwestie (Annelies Moolenaar) 

 
Op de zaterdag dat de beide gorzen nog steeds waargenomen werden bij Sint 
Bavo (en ik wil niet weten hoe) ben ik een wandeling op Lentevreugd (bij Wasse-
naar) gaan maken en stond daar in mijn eentje tegenover een imponerende kudde 
Hooglanders, die het pad versperde. Ja, dan voel je als mens je plaats in de natuur. 
Wij zijn slechts gasten in een landschap en moeten niet doen alsof alles van ons is.  
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Het Sneeuwklokje 
 
Door: Paul Venderbosch 
 
Het sneeuwklokje    Dit weekend weer wintertijd 
Dit weekend weer wintertijd  Het wordt kouder 
Mijn wintertijd    De kachel wordt hoger gezet 
Van drie naar twee gezet   Ik had hem van 
Jij sneeuwklokje    de zomer op de grond gezet 
volg ik stipt en nauwgezet 

Dit weekend weer wintertijd 
Dit weekend weer wintertijd  Pepernoten 
De klok moet weer    en weer letterpret 
worden teruggezet   Chocolade 
Ik wist niet meer    Corpulent raak ik gezet 
waar ik hem had weg gezet 

Dit weekend weer wintertijd 
Dit weekend weer wintertijd  Mijn winterslaap 
Vetbolletjes    slaap ik uit in bed 
hangen in een net   En mijn wekker 
voor de vogels    die heb ik uit gezet 
lekker zaad en vette pret 
 

 
Sneeuwklokjes (Paul Venderbosch) 
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Waarnemingen 11 augustus t/m 10 november 2019 
 
Door: Sarah Humphrey 
 
Een kleine 2.700 waarnemingen zijn de afgelopen periode ingevoerd. En zonder 
twijfel de meest bijzondere is die van een Bosgors in Noordwijkerhout, op 19 sep-
tember ontdekt door Maarten Wielstra. De vogel liet zich niet makkelijk zien; hij 
werd pas vijf dagen later teruggevonden. Hierna wist bijna heel vogelend Neder-
land de weg naar Noordwijkerhout te vinden, want 431 vogelaars hebben hun 
waarneming van deze schaarse vogel ingevoerd op waarneming.nl. De Bosgors 
wordt jaarlijks meerdere keren in Nederland gezien, meestal op de Waddeneilan-
den. Voor zover ik weet is dit de eerste waarneming ooit in onze regio. De Noord-
wijkerhoutse vogel bleef tot 30 september aanwezig. 
 
Een Koereiger is op 16 september ter plaatse in de Kooipolder in Sassenheim 
(JWI). Op 17 september vliegt er een (misschien wel hetzelfde exemplaar) op uit 
de Eendenkooi, samen met een Grote Zilverreiger (JDR). 
Tijdens een slaapplaatstelling op 24 oktober van Grote Zilverreigers bij de Oude 
Vuilnisbelt in Sassenheim zijn er 49 exx. geteld (HVS). Op 9 november zijn er 53 
vogels geteld (HVS). 
Een Purperreiger vliegt op 23 augustus over golfbaan Tespelduyn in de Hooge-
veens Polder te Noordwijkerhout (TVH). 
Een groep van 8 Ooievaars is op 17 augustus ter plaatse in de Warmonderdam en 
Alkemaderpolder (WNL). Op 29 augustus vliegen er 7 vogels in zuidelijke richting 
over het Mennepark in Sassenheim (WNL). 10 Vogels zijn op 10 oktober aan het 
foerageren in de Hemmeerpolder te Warmond (WNL). 
Een groep van ongeveer 40 Lepelaars vliegt op 30 september over de St. Bavo in 
Noordwijkerhout (WNL). 12 Knobbelzwanen zijn op 28 oktober ter plaatse in Pol-
der Elsgeest te Voorhout (MDG). 
 
Twee Kleine Rietganzen vliegen op 18 oktober in noordoostelijke richting over 
Noordwijkerhout (WNL). De eerste 10 Kolganzen van de winter zijn op 29 oktober 
te zien, vliegend in zuidwestelijke richting over de Elsgeesterpolder in Voorhout 
(WNL). 90 Kleine Canadese Ganzen vliegen op 9 september over de Elsgeesterpol-
der (WNL). Op 12 augustus zijn hier 300 Grote Canadese Ganzen aanwezig (WNL).  
 
Een Casarca is op 13 augustus ter plaatse in Polder Het Langeveld te Noordwijker-
hout (RGE). Op 7 oktober is er een vogel aanwezig in de Noordzijderpolder te 
Noordwijkerhout (MWI). 23 Bergeenden zijn op 13 september ter plaatse in het 
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zuidelijke deel van de Zwetterpolder (HVE). 500 Smienten zijn op 10 november ter 
plaatse op de Klinkenbergerplas (WNL). Hier zijn ook 3 Tafeleenden te zien (WNL). 
Op 26 oktober zijn er 28 Wintertalingen en 12 Slobeenden ter plaatse bij Nieuw 
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout (JVD).  
Een ♀ Pijlstaart vliegt op 25 september in zuidwestelijke richting over de St. Bavo 
in Noordwijkerhout (BBU). 6 Toendrarietganzen zijn op 15 oktober ter plaatse bij 
de Oude Vuilnisbelt in Sassenheim (JDR). 
 
Een Wespendief vliegt op 31 augustus over de Mottigerpolder in Voorhout (HVS). 
Op 3 september vliegt er een juveniel ex. in zuidelijke richting over de Parklaan in 
Sassenheim (HVS). De laatste waarneming van het jaar van een Bruine Kiekendief 
is op 25 september van een vliegend exemplaar in zuidwestelijke richting over het 
westelijk bollengebied in Hillegom (WNL).  
Een ♀ Blauwe Kiekendief vliegt op 24 oktober in oostelijke richting over het cen-
trum van Voorhout en de Elsgeesterpolder te Voorhout (JWI). 
Een jagende Havik pakt op 27 augustus in het centrum van Lisse een Turkse Tortel 
(WNL). Op 15 oktober is een jagend ex. te zien bij de Oude Vuilnisbelt in Sassen-
heim. De vogel probeert een Haas te pakken maar dat lukt hem niet (JDR).  
Een jagende Sperwer doet zijn best om vogels te pakken in een tuin in de wijk 
Elsbroek te Hillegom. Op 18 augustus duikt de vogel met gestrekte poten een 
Hulst in op jacht naar een Huismus, maar gaat kort daarna zonder resultaat weg. 
Een paar dagen later doet de vogel een tweede poging: dit keer vliegt de rover de 
musjes aan die in de voedersilo zitten, dat mislukt, waarna de Sperwer in de 
Glansmispel blijft zitten totdat een buurtkat op de muur ernaast springt.  
Op 25 september vliegt er een Visarend in zuidelijke richting over de Zilkerduin-
weg in De Zilk, na enkele minuten biddend boven het water, ten noorden van de 
weg (WNL). 
Een juveniele Roodpootvalk is op 29 oktober te zien in de omgeving van de Ach-
terweg in Lisse (HMA).Een Boomvalk is op 24 augustus te horen, roepend in de 
omgeving van het Sollasi bungalowpark in Noordwijkerhout (RJA). Van 1 tot en 
met 6 september is er een ex. regelmatig te zien, jagend bij de Oude Vuilnisbelt in 
Sassenheim (JDR).  
Op 13 september is er een Slechtvalk ter plaatse op de Kagersingel in Sassenheim 
(JDR). Op 29 september vliegt er een ex. over de wijk Elsbroek in Hillegom (TVH). 
Nog een ex. is op 2 november ter plaatse op de Parklaan in Sassenheim (HVS). Op 
10 november weet een ♂ vogel een Waterhoen te pakken in de omgeving van de 
Noordwijkerhoutsche Geest (RJA).  
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De meeste waarnemingen van Patrijzen komen uit de Elsgeesterpolder in Voor-
hout. Een familiegroep van 13 is hier op 16 augustus ter plaatse (MDG). Op 10 
september zijn er 8 vogels ter plaatse in het westelijk bollengebied te Hillegom 
(WNL). De grootste groep is er een van 23 vogels op 23 oktober ter plaatse in de 
Elsgeesterpolder (WNL). Tien vogels zijn op 2 november te zien in het zuidelijke 
deel van de Zwetterpolder (WNL). 
Een roepende Waterral is op 8 september te horen in het Heempark te Hillegom 
(BNO). Nog een roepend ex. is op 9 november te horen bij de Oude Vuilnisbelt in 
Sassenheim (HVS).  
 
5 Kleine Plevieren zijn op 14 augustus ter plaatse in het westelijk bollengebied te 
Hillegom (WNL). Op 22 augustus vliegen 6 Bontbekplevieren in zuidelijke richting 
over de Elsgeesterpolder (MVD). Hier zijn op 13 augustus 100 Goudplevieren ter 
plaatse (MVD). 70 Exx. zijn op 24 augustus ter plaatse in de Floris Schouten Vrou-
wenpolder Zuid te Sassenheim (HVS). Nog 30 vogels zijn op 31 augustus te zien op 
een geïnundeerd bollenveld in de Mottigerpolder te Voorhout (SHU). Op 12 okto-
ber zijn er 370 rustende Kieviten te zien in de Elsgeesterpolder te Voorhout (JVD).  
Een juveniele Krombekstrandloper is op 28 augustus in de Mottigerpolder te 
Voorhout ter plaatse op een onderwater gezet bollenland (HVS). Op 1 september 
is er een ex. te zien in het westelijk bollengebied te Hillegom (PSP). 
Op een onderwater gezet bollenveld in de zuidelijke deel van de Zwetterpolder 
zijn op 10 september 2 Bonte Strandlopers te zien (HVE).  
4 Kemphanen zijn op 31 augustus ter plaatse op een ondergelopen bollenveld in 
de omgeving van De Engel in Lisse (HVS). Op 1 september zijn er 3 vogels te zien 
op een geïnundeerde akker in het westelijk bollengebied te Hillegom (PSP). 
Een opvliegend Bokje is op 24 oktober te zien in de omgeving van de Oosterduinse 
Sloten in Noordwijkerhout (WNL). Niet minder dan 61 Watersnippen zijn op 10 
september ter plaatse op een geïnundeerd bollenveld in het zuidelijke deel van de 
Zwetterpolder (HVE). In het Keukenhofbos is op 23 oktober een opvliegende 
Houtsnip te zien (TVH). 
De laatste Grutto van de zomer is op 13 september te zien in het zuidelijke deel 
van de Zwetterpolder, op een onderwater gezet bollenveld (HVE). 
Een Regenwulp is op 20 augustus ter plaatse in de Elsgeesterpolder (MVD). 
Op 31 augustus is een Zwarte Ruiter ter plaatse op een geïnundeerd bollenveld in 
de Mottigerpolder te Lisse (HVS). Er is ook op 10 september een vogel ter plaatse 
in het zuidelijke deel van de Zwetterpolder, eveneens op bollenland dat onder 
water gezet is (HVE). 
5 Groenpootruiters zijn op 28 augustus ter plaatse op een geïnundeerd bollenland 
in de Mottigerpolder te Voorhout (HVS). Op 7 september zijn er 7 exx. ter plaatse 
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in de Lageveense Polder te Lisse (WNL). In de omgeving van de Groote Looster in 
Lisse (WNL)is op 27 augustus een Bosruiter aanwezig (SHU). Twee vogels zijn op 
31 augustus ter plaatse in het westelijk bollengebied te Hillegom (WNL). 
Witgatten weten ook de geïnundeerde bollenvelden te vinden. Op 28 augustus 
zijn er 5 vogels ter plaatse in de Mottigerpolder (HVS). Twee vogels zijn op 13 
september te zien in het zuidelijke deel van de Zwetterpolder (HVE). Daar zijn op 9 
september ook 13 Oeverlopers ter plaatse (HVE).  
 
Drie van de laatste Visdieven van het jaar vliegen op 6 september over de Elsgees-
terpolder in Voorhout (WNL). 
 
Bosuilen zijn op verschillende plekken in de buurt te horen: op 30 augustus in 
Warmond (JST); op 24 oktober bij Sancta Maria in Noordwijkerhout (WNL) en op 8 
november bij het Sollasi bungalowpark (RJA).  
Waarnemingen van Ransuilen in onze regio zijn schaars, de enige melding van de 
afgelopen periode is van een roepende vogel ter plaatse in Lisse (AMO). 
 
De laatste Gierzwaluw van het jaar in onze omgeving is op 21 augustus in Sassen-
heim te zien (SHU). 
Leuk zijn de vele waarnemingen van IJsvogels, ze komen weer van overal in de 
omgeving o.a. het Heempark in Hillegom (PVE), de Oude Vuilnisbelt in Sassenheim 
(JDR), de Hoogeveense Polder in Noordwijkerhout (WNL), het Huys te Warmond 
(JST), Nieuw Leeuwenhorst (WNL), de St. Bavo in Noordwijkerhout (MWI), de wijk 
Oosthout in Voorhout en de Klinkenbergerplas (JWI).  
 
Op 11 augustus is een juveniele Groene Specht te zien, foeragerend op een gras-
veld in het centrum van Hillegom (WNL). Een roepend ex. is op 25 augustus te 
horen in de Floris Schouten Vrouwenpolder Zuid in Sassenheim (HVS). Op 3 sep-
tember is er ook een vogel ter plaatsein Sassenheim, op de Kagersingel (JDR), en 
bij Sportpark de Roodemolen te Sassenheim (JDR).  
Een Draaihals is op 4 september ter plaatse in de Elsgeesterpolder (JWI). 
 
Op 20 september zijn er 60 Boerenzwaluwen ter plaatse bij de Oude Vuilnisbelt in 
Sassenheim (JDR). De laatste twee vogels van het jaar in onze omgeving zijn op 13 
oktober in de Lisser Poelpolder te zien (JDR). 25 Huiszwaluwen zijn op 20 augustus 
ter plaatse in de Mottigerpolder te Voorhout (SHU). Op 27 september zijn er nog 
10 vogels ter plaatse op de Kagersingel in Sassenheim (JDR). De laatste waarne-
ming van dit jaar is gedaan op 28 augustus, van een ex. bij de St. Bavo in Noord-
wijkerhout (WNL). 
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Op een na komen alle waarnemingen van Boompiepers van de St. Bavo (VWA).  
De enige waarneming van een Grote Pieper tot nu toe van dit jaar is er een van 13 
oktober; een waarnemer weet de roep van een overvliegende vogel op te nemen 
(MWI). Een overvliegende Roodkeelpieper is op 24 oktober te horen, roepend in 
de Noordzijderpolder (RGE). 
 
7 Gele Kwikstaarten zijn op 6 september ter plaatse bij de Oude Vuilnisbelt in 
Sassenheim (JDR). De eerste Grote Gele Kwikstaart van het najaar is op 8 septem-
ber ter plaatse in de omgeving van de Eendenkooi in Sassenheim (WNL). Daarna is 
deze wintergast regelmatig te zien op verschillende plekken in de Bollenstreek. Zo 
is er op 5 oktober een ex. aanwezig bij het waterstroompje van de vijver in een 
tuin in de wijk Elsbroek te Hillegom (TVH). De grootste groep van Witte Kwikstaar-
ten is er een van 84(!) vogels op 7 oktober in het  zuidelijke deel van de Zwetter-
polder op een onderwater gezet bollenveld. Hier is ook een Rouwkwikstaart te 
zien (HVE). Een mogelijk Engelse Kwikstaart is op 3 september te zien in de Vosse- 
en Weerlanerpolder te Hillegom (WNL). 
 
Op 19 oktober is er een zingende Zwarte Roodstaart te horen in de Hoogeveense 
Polder (RVR). Een Gekraagde Roodstaart is op 28 september aanwezig op de Sanc-
ta Maria in Noordwijkerhout (CZU). 
6 Paapjes zijn op 31 augustus ter plaatse in de Floris Schouten Vrouwenpolder 
Zuid te Sassenheim (HVS). Op 10 september zijn 10 exx. aanwezig in de Elsgees-
terpolder te Voorhout (WNL). Vrijwel alle waarnemingen van Roodborsttapuiten 
komen uit de Elsgeesterpolder in Voorhout. Een uitzondering is een ♂ ex. op 20 
oktober ter plaatse in Warmond (JST).  
Op 31 augustus zijn er 2 Tapuiten aanwezig in de Mottigerpolder te Voorhout 
(HVS). 4 Vogels zijn op 9 september te zien in de Elsgeesterpolder te Voorhout 
(MVD). De laatste waarneming van dit jaar van deze soort in onze regio is op 15 
oktober gedaan, ook in de Elsgeesterpolder (MVD). 
 
Een Beflijster is op 7 oktober ter plaatse in de Elsgeesterpolder (MVD). 
Op 28 oktober vliegen 90 Kramsvogels in zuidelijke richting over de Oude Vuilnis-
belt in Sassenheim (JDR). 20 Zanglijsters zijn op 5 oktober ter plaatse bij Nieuw 
Leeuwenhorst (WNL). De grootse groep Koperwieken is er een van 70 vogels op 4 
oktober, vliegend in zuidelijke richting over de Kagersingel in Sassenheim (JDR).  
Een Grote Lijster is op 29 oktober ter plaatse bij de St. Bavo in Noordwijkerhout 
(MWI). Op 3 november zijn er 5 vogels ter plaatse bij Klein Leeuwenhorst (WNL). 
Leuk is de waarneming van een zingende Cetti’s Zanger op 6 november bij de 
Oude Vuilnisbelt in Sassenheim (HVS). 
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Een graag geziene gast in het najaar is de Bladkoning. Op 9 oktober zijn er 2 exx. 
ter plaatse bij de St. Bavo (MWI). Een groep van 200 Sijzen vliegt op 5 oktober in 
zuidelijke richting over Lisse (AMO). Op 19 oktober is er een Vuurgoudhaan ter 
plaatse in de omgeving van de Achterweg in Lisse (JDR). 
De Dwerggors die op 25 september op de plek van de Bosgors in Noordwijkerhout 
is gevonden, is een mooie ‘bijvangst’ voor de aanwezige vogelaars. De vogel blijft 
tot 30 september ter plekke bij de St. Bavo (VWA). 
Op 23 oktober is er een IJsgors ter plaatse in een tuin bij de St. Bavo in Noordwij-
kerhout (MWI). Hier weet een waarnemer op 28 augustus de roep op te nemen 
van een overvliegende Ortolaan (MWI). 
Een Baardman is op 20 oktober ter plaatse in Warmond (JST). 
4 Ringmussen vliegen op 20 oktober in zuidelijke richting over de Oude Vuilnisbelt 
in Sassenheim (JDR). 
Op 26 oktober zijn er 7 foeragerende Kepen te zien bij Nieuw Leeuwenhorst (JVD).  
5 Kruisbekken vliegen op 27 september over de St. Bavo in Noordwijkerhout 
(WNL). 2 Appelvinken vliegen op 29 oktober in westelijke richting over Polder Het 
Langeveld (WNL).  
 
 
Met dank aan de waarnemers: 
 
AMO Annelies Moolenaar  MVD Menno van Duin 
BBU Bas v d Burg    MWI Maarten Wielstra 
CZU Casper Zuyderduyn  PSP Peter Spierenberg 
HMA Henk Maat   PVE Paul Venderbosch 
HVE Hein Verkade   RGE Reinder Genuit 
HVS Hans van Stijn   RJA Rob Jansson   
JDR Job de Ridder   RVR  Rene van Rossum  
JST John Stigters   SHU Sarah Humphrey   
JVD Jelle van Dijk   TVH Thomas van Haaster  
JWI Jan Wierda   VWA Vele waarnemers 
MDG Mariska de Graaf   WNL waarneming.nl  
 
Waarnemingen voor de periode 11 november 2019  t/m 10 februari 2020 kunnen 
doorgegeven worden via www.waarneming.nl, bereikbaar via onze website, of per 
e-mail aan Sarah Humphrey: vogelsbollenstreek@gmail.com. 
 

  

http://www.waarneming.nl/
mailto:vogelsbollenstreek@gmail.com
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Activiteitenprogramma 
 
Zaterdag 4 januari: Pannenkoekenwandeling in de AWD 
Natuurvereniging de Bollenstreek organiseert weer haar traditionele Pannenkoe-
kenwandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Op veler verzoek is met 
onze gids Clarence Wever, bekend van de “Vroege Vogel”-wandelingen afgespro-
ken een uurtje eerder te beginnen dan in vorige jaren, om zo een langere wande-
ling dieper in het duin te kunnen maken. Vertrek om 08.45 uur vanaf de parkeer-
plaats bij het gemeentehuis van Lisse. Aanmelden voor 3 januari per e-mail bij: 
jan.bischoff.tulleken@gmal.com. Na afloop van de wandeling (rond 12.00 uur) 
gaan wij in de Boshut bij ingang Panneland genieten van een heerlijke pannen-
koek. De vereniging biedt een gratis drankje aan, de pannenkoek is voor eigen 
rekening. Wilt u aangeven of u zelf rijdt en eventueel anderen mee kunt nemen 
(graag met opgave van het aantal personen) of dat u liever met een ander mee-
rijdt. Meerijders betalen €2,- aan de chauffeur.  
 
Zaterdag 8 februari: Wintergasten op de Zuid Hollandse eilanden en in Zeeland 
Welke wintergasten zal de komende winter ons brengen? We gaan dat zien op de 
Zuid Hollandse eilanden en in Zeeland, o.l.v. Pel van Hattum. We vertrekken om 
8.00 uur van het gemeentehuis te Lisse en zijn ongeveer om 17.00 uur weer terug. 
U dient zelf te zorgen voor eten en drinken, we gaan wel soep eten onderweg. De 
reiskosten bedragen € 10,- p.p. te betalen aan de chauffeur. U kunt zich tot 1 
februari opgeven bij Jan Plomp per e-mail: janplomp2017@gmail.com of per tel.: 
0252-516545. 
 
Donderdag 27 februari: Lezing over de flora en fauna van de Franse Alpen 
De flora en fauna en de magnifieke vergezichten van de Alpen, zijn vooral in het 
voor- en najaar voor Riek en Jan Bischoff Tulleken aanleiding om met catalogi en 
fotoapparatuur de bergen in te trekken. De fotopresentatie neemt u mee op hun 
zwerftochten door de Franse Alpen. De avond begint om 20.00 uur in de Klister, 
Heereweg 105 te Lisse, toegang is gratis. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur.  
 
Zondag 15 maart: Mossen- en korstmossenexcursie 
Onder leiding van Thijs van Trigt gaan we opzoek naar mossen en korstmossen in 
de AWD. Let op: dit is een excursie op zondag! We verzamelen bij ingang de Oase. 
We beginnen om 10.00 uur en lopen tot 12.30 uur. Kleed je goed aan want er 
wordt veel stilgestaan. Een loepje is heel handig om mee te nemen. Opgeven bij 
Agaat Mesman, mail: agaat@quicknet.nl of tel.: 0252- 503039. 
 

mailto:jan.bischoff.tulleken@gmal.com
mailto:janplomp2017@gmail.com
mailto:agaat@quicknet.nl
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John van Velzen; F. Koolhovenstraat 5, 2171 RD Sassenheim
telefoon: 06-54661288 of mail: voorzitter@bollenstreek.knnv.nl

Jan Plomp; Ambachtstraat 29, 2181 RC Hillegom
telefoon: 0252-516545 of mail: penningmeester@bollenstreek.knnv.nl

Maud van der Veen; Langevelderlaan 9, 2204 BB Noordwijk
telefoon: 06-11098194 of mail: secretaris@bollenstreek.knnv.nl

Viviënne van Leeuwen; Molenstraat 35, 2181 JA Hillegom
mail: ledenadministratie@bollenstreek.knnv.nl

Agaat Mesman; Dopheidestraat 38, 2165 VP Lisserbroek
telefoon: 0252-503039 of mail: agaat@quicknet.nl

Thomas van Haaster, Annelies Moolenaar en Cees Timmermans;
Avenbeeck 87, 2182 RV Hillegom
telefoon: 0252-516997 of mail: deduinrel@gmail.com

mail: webmaster@bollenstreek.knnv.nl

Agaat Mesman, Jan Bischoff Tulleken, Lidy van der Salm, Jan Plomp 
en Jos van Schie

Sarah Humphrey; Geestburg 6, 2171 DM Sassenheim 
telefoon: 0252-755156 of mail: vogelsbollenstreek@gmail.com

Nico Groen; Fazantstraat 50, 2162 GM Lisse
telefoon: 0252-410460 of mail: nico.groen@casema.nl

Maak € 15,00 respectievelijk € 36,75 over op NL32 INGB 00005 61947 
t.n.v. KNNV afdeling Bollenstreek te Hillegom o.v.v. ‘Donatie’ en/of ‘Con-
tributie’. Donateurs ontvangen de Duinrel. Leden krijgen daarnaast ook 
het blad Natura van de landelijke KNNV. Het lidmaatschap of donateur-
schap starten of beëindigen kan alleen per kalenderjaar. Opzeggen moet 
vóór 1 november per brief of e-mail gebeuren bij de ledenadministratie.

Thomas van Haaster 
Sarah Humphrey 
Voorkant: “IJsvogel, gespiegeld, ringstation AWD”, Thomas van Haaster
Achterkant: “Dwerggors”, Sjaak Weijers
Achterkant binnen: “Druppels”, Jan & Riek Bischoff Tulleken

De Duinrel is het kwartaalblad van Natuurvereniging de Bollen streek, 
onderdeel van de Konin klijke Nederlandse Natuur his to rische Vereniging. 
De vereniging organiseert activiteiten zoals lezingen en excursies met 
aandacht voor vlinders, vogels, libellen en planten. Informatie over de 
vereniging vind je op de website: www.knnv.nl/bollenstreek.

De volgende Duinrel ver-
schijnt half maart 2020. 

De sluitingsdatum voor de 
kopij is 15 februari 2020.
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