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Van de redactie 
 
Door: Cees Timmermans, Thomas van Haaster en Annelies Moolenaar 
 
Druilerige dagen, harde wind, mist, veel regen… en weinig te zien in het veld. 
Het was wat natuurbeleving betreft de afgelopen maanden een schrale tijd.  
Vanwege ruig weer werd de excursie richting Zuid-Hollandse eilanden tot nader 
order afgeblazen. Ja, wat is wijsheid? Op pad gaan en totaal verwaaid terug ko-
men met zand in de dure lenzen? Toch de elementen trotseren? Zo kunt u lezen 
over een winderige tocht over de pier van IJmuiden, en de jaarlijkse Pannenkoe-
kenwandeling op de eerste zaterdag van januari.  
 
Je kunt natuurlijk ook lekker binnen blijven, en door middel van een zelffotografe-
rende camera duizenden selfies van muizen bij je thuisbezorgd krijgen. Of in ge-
dachten teruggaan naar zonniger tijden, toen het geluk je ten deel viel door on-
verwacht passerend wild. Zo ook werd teruggedacht aan die keer dat Patrijzen-
kopjes boven de tulpen uitstaken, of toen roestende uilende stoep bevuilden.  
Verder werd de balans opgemaakt van een broedvogelinventarisatie, en werden 
de vogelwaarnemingen van het afgelopen kwartaal uit onze regio geordend.  
Ook werd het jaarverslag en de agenda voor onze Algemene Ledenvergadering 
geschreven, en de financiën op orde gebracht. 
 
Ja, dat alles vindt u in deze Duinrel. 
 
Ons bereikte ook het verzoek om aandacht te geven aan een lopende petitie be-
treffende urgent noodzakelijke natuurbescherming in onze regio. Als natuurvere-
niging respecteren we verschillende maatschappelijke belangen/doelstellingen die 
onze leden dienen, en streven wij er daarom naar neutraal te blijven. Om hier 
consequent in te zijn, zien we er dus van af, hoewel het onderwerp ons beslist ter 
harte gaat. 
 
Zo zijn we de winter doorgekomen. 
 
Maar nu is het welletjes. Reikhalzend kijken we uit naar het excursieprogramma 
voor het komende voorjaar! 
 
Veel leesplezier!  
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Jaarverslag 2019 
 
Door: John van Velzen 
 
In 2019 mochten we ons 25 jarig jubileum vieren. Daar hebben wij zoals velen 
zullen weten een ontzettend leuke feestavond aan overgehouden. Mocht u ge-
weest zijn, dan zult u dat vast kunnen bevestigen. Er was een leuke fotowedstrijd 
voor onze leden aan verbonden. De foto’s op A4 formaat gaven een kleurrijk de-
cor aan de zaal. En spreker annex topfotograaf Jan Vermeer wist er ook nog een 
kleurrijk praatje (en plaatje) bij te houden. Een klein onderzoekje leverde op, die 
avond ook gememoreerd, dat onze vereniging in die 25 jaar richting de 600 activi-
teiten heeft georganiseerd. Met dank aan al de vrijwilligers die het mochten be-
denken en begeleiden. We hebben in die jaren dan ook beslist niet stilgezeten.  
 
Ook 2019 was voor ons en voor degenen die aan een van onze activiteiten hebben 
meegedaan weer een sprankelend jaar. Na onze traditionele en altijd heel gezelli-
ge pannenkoekenwandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen mochten we 
Roodkeelduikers, Oeverpiepers en Bruinvissen spotten bij de pier van IJmuiden, 
hebben we prachtige stinzenplanten zien bloeien op het landgoed Elswout, een 
indrukwekkende vaartocht gehad in het uitgestrekte Ilperveld boven Amsterdam, 
op een zomerse avond gewoon om de hoek bij de Duindamseslag met de ogen 
dicht genoten van de zang van enkele Nachtegalen. We hebben wintergasten 
opgezocht in Noord-Holland (en gevonden zoals Grauwe Gorzen, vele ganzensoor-
ten en een Blauwe Kiekendief). En mocht u denken dat mossen niet zo interessant 
zijn, dan denkt u er na afloop van een wandeling door de AWD, zeker weten, heel 
anders over. We hebben libellen opgespoord in Zuid-Kennemerland en heel veel 
soorten gevonden en weer eens een vaarexcursie ondernomen naar de Lakerpol-
der bij de Kaag. Op een heerlijke zomerse avond mochten we hier genieten van 
duizenden bloeiende Dotters en Pinksterbloemen en overvliegende Wulpen. Mo-
lenaar de Haas liet ons spontaan een kijkje in de oude molen nemen.  
In en rond het Tespelduyn in Noordwijkerhout doet onze vereniging op verzoek 
van de golfclub onderzoek naar de natuurwaarden op en rond de voormalige 
vuilstortplaats. Daar zijn voorjaars-, zomer- en herfstwandelingen aan verbonden, 
die hebben laten zien dat er opvallend veel leven is te vinden. We hebben er als 
vereniging ook cameravallen geplaatst die verrassende gasten laten zien als de 
Vos, drie soorten marterachtigen, héél veel verschillende muizen en ook een aan-
tal vogelsoorten. Gelukkig allemaal niet tegelijk. Natuurlijk hebben we Leyduin, 
Vinkenduin en Woestduin weer onveilig gemaakt want in deze gebieden is op elke 
wandeling weer zoveel te zien. 
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Verrassend dit jaar was een bezoek aan het intieme Thijsse’s Hof in Bloemendaal. 
Welkom geheten door een eekhoorntje, dat zich weinig van ons aantrok, kregen 
we tekst en uitleg bij de vele bloeiende planten en bloemen in de tuin. Een wan-
deling door de Horsten in Wassenaar leverde ons dit jaar naast een fraaie Aardap-
pelbovist ook de zeldzame Inktviszwam op. We hebben vogels mogen ringen bij 
het vogelringstation in de AWD. Tenslotte hebben we vele avonden in de onze 
vertrouwde Klister mogen doorbrengen, waar we vele lezingen en fotoavonden 
mochten bijwonen. Daar kregen we uitleg van Paul Venderbosch hoe we de web-
site Waarneming.nl kunnen gebruiken, we hebben een heel interessante lezing 
gehad over de spinnen bij u in huis en spreker Dik Vonk kwam ons vertellen hoe 
veel leuker onze tuin kan worden door die niet zo aan te harken. Tenslotte blijken 
onze avonden met foto’s van leden voor leden elke keer weer een groot succes.  
 
Tot zover een bloemlezing van onze activiteiten. Met vanzelfsprekend dank aan al 
die vrijwilligers die bereid zijn om hun vrije uurtjes op te offeren voor het hogere 
doel. Hoe zet ik natuur op de kaart en doe ik onze leden en toevallige passanten 
een plezier. Volgens mij is dat in 2019 weer goed gelukt. 
 
Lichte zorgen zijn er natuurlijk ook wel. Pel van Hattum, al vele jaren actief binnen 
onze vereniging deed een stapje terug en droeg zijn functie als lid van de redactie 
van onze Duinrel over. We hebben met Cees Timmermans, Annelies Moolenaar en 
Thomas van Haaster gelukkig een sterk redactioneel team. Voor de kwaliteit van 
de inhoud hoeven wij dan ook niet te vrezen. Voor de contacten met onze drukker 
en het verzorgen dat de boekjes bij onze bezorgers terecht komen hebben we 
echter een noodoplossing moeten vinden. Dat is voor dit moment goed geregeld 
maar we zoeken eigenlijk nog wel een betrokken persoon die dit zou willen over-
nemen. Ook Viviënne van Leeuwen had goede reden om te stoppen met het bij-
houden van de ledenadministratie. Dat hebben we gelukkig intern goed kunnen 
oplossen. Betekent wel dat we altijd goede vrijwilligers kunnen gebruiken. Heel 
veel werk is het soms niet, maar als iedereen een beetje doet houden we het 
samen wel langer vol. Dus mocht u ook maar een beetje tijd hebben, dan bent u 
altijd welkom in een van de beschikbare functies. U kunt daar altijd met mij of een 
van onze vrijwilligers contact over opnemen. 
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Financieel jaaroverzicht 2019 en begroting 2020 
 
Balans 31-12-2019    
    
Activa  
Saldo ING     1.005,62  
Spaarrekening     2.000,00 
    Totaal € 3.005,62  
 
Passiva    
Kapitaal 1-1-2019    2.464,88   
Resultaat 2019     -  710,26 
Kapitaal 31-12-2019    1.754,62 
Bijdrage Stichting Ruigrok inz. wildcamera’s      100,00 
Vooruit ontvangen contributie 2020  1.151,00 
    Totaal € 3.005,62 
   
Begroting/realisatie 2019 
 
    Begroting  Realisatie Begroting  
    2019  2019  2020 
Inkomsten    
Contributies/donaties  3.300,00 3.455,50  3.300,00 
Rente spaarrekening  pm          0,88  pm 
Totale inkomsten € 3.300,00  3.563,38  3.300,00  
    
Uitgaven    
Afdracht K.N.N.V.  1.100,00 1.022,00  1.100,00 
Drukkosten Duinrel  1.000,00  1.004,70  1.400,00 
Porto/kantoorartikelen     100,00       87,39      100,00 
Excursies/lezingen     700,00     802,44      700,00 
Vergader-/bestuurskosten    250,00       97,84      200,00 
Representatie      100,00     155,00      100,00 
Website         50,00          0,00         0,00 
Bankkosten       125,00      158,01     150,00 
Totale uitgaven  € 3.425,00  4.273,64 3.750,00 
 
Resultaat 2019   -    125,00  -    710,26  -    450,00  
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Excursies 2019    
Pannenkoekenwandeling    88,00   
Boekpresentatie H. v. Stijn & J. v. Dijk  63,80   
Vlinderlezing     150,00   
Libellenlezing     60,00   
Lezing Dick Vonk     110,00 
Mossen- en korstmossenexcursie   20,00 
Elswout      20,00 
Boottocht Lakerveld    13,95 
Lezing waarneming.nl    60,00 
Boottocht Ilperveld    -  37,50 
Thijsse’s Hof     25,00 
Bezoek vogelringstation AWD   54,00 
Spinnenlezing     85,00 
“Voor Leden door Leden”-avond   90,19 
 
Totaal excursies    € 802,44 
 
 
De begroting geeft een tekort van € 450,00. Dit wordt veroorzaakt door het volle-
dig in kleur laten drukken van ons kwartaalblad de Duinrel. De kleurenversie geeft 
echter een zodanige meerwaarde aan de Duinrel dat het bestuur heeftbesloten dit 
te blijven doen. Om het tekort te dekken, stelt het bestuur voor om de donatie te 
verhogen van € 15,00 naar € 18,00. Het bestuur vertrouwt erop dat u het voorstel 
zult goedkeuren. 
 
 

Uitnodiging en agenda voor de 26ste Algemene Ledenvergadering 
Het bestuur van de natuurvereniging De Bollenstreek nodigt u uit voor de Alge-
mene Ledenvergadering van 2020. De vergadering wordt gehouden op: 
 
woensdag 8 april 2020 vanaf 20:00 uur in De Klister, Heereweg 105 te Lisse. 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 
 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van woensdag 3 april2019 
De notulen staan in de tweede Duinrel van 2019 (jaargang 25, nr. 2, juni 2019 op 
pagina 39). Papieren exemplaren hiervan zijn ook op de avond zelf beschikbaar. 
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3. Jaarverslag van het bestuur 
Het jaarverslag van onze voorzitter is geplaatst in deze Duinrel. 
 
4. Financieel verslag van de penningmeester 
Het gaat hierbij om de balans per 31 december 2019 en de begroting voor 2020. 
Het financiële verslag, de balans en de begroting zijn geplaatst in deze Duinrel. 
 
5. Verslag en verkiezing leden kascontrolecommissie 

 De kascontrolecommissie bestaat uit de heren A. van der Lans en H. van 
Stijn.  

 Mevrouw S. Humphrey is reservelid.  

 De heer A. van der Lans is aftredend kascontrolecommissielid. We zoeken 
nog een nieuw reserve lid. 

 
6. Mededelingen 
• Vanuit het MODB 
• Vanuit de activiteitencommissie 
• Vanuit de redactie van de Duinrel 
• Vanuit de webredactie 
 
7. Rondvraag 
 
8. Sluiting 
 
Aansluitend aan de vergadering is er nog een fotopresentatie van ons lid Jos van 
Schie. Hij zal foto’s laten zien van de planten en dieren die hij tijdens een werkbe-
zoek in San Diego (Verenigde Staten) is tegen gekomen. Na afloop is er nog gele-
genheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje. De avond 
duurt naar verwachting tot ongeveer 22.00 uur. 
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Inventarisatie broedvogels van de Elsbroekerpolder te Hillegom in 2019 
 
Door: Louis van Trigt 
 
Gebiedsbeschrijving 
Wie over de N207 van de Haarlemmermeer de Bollenstreek binnenrijdt, van oost 
naar west, van Noord- naar Zuid-Holland, kan het bijna niet ontgaan dat tussen de 
weg en de bebouwing van Hillegom nog een groot weidegebied ligt (40 hectare). 
Het is de Elsbroekerpolder, die al sinds de zestiende eeuw als weidegrond bestaat.  
Het gebied is niet toegankelijk, maar is goed te overzien vanaf de Singel in de 
woonwijk Elsbroek of vanaf de parkeerplaats bij de boerderijwinkel ‘Elsbroeker-
wei’ aan de Leidsestraat (N208). De polder is nog altijd een rijk weidevogelgebied, 
beheerd door de Maatschap Zeestraten, een gemengd bedrijf dat bloembollen-
teelt en biologische melkveehouderij verenigt. 
 
Voorgeschiedenis 
Van 2009 tot 2016 werd 27,5 hectare van de Elsbroekerpolder in opdracht van 
Sovon geïnventariseerd door Roy Slaterus. Het betrof het als natuurgebied aan-
gewezen deel van de polder. Deze status ontleende het gebied aan het feit dat de 
Elsbroekerpolder als compensatiegebied voor de aanleg van de HSL-lijn was aan-
gewezen. Roy werkte met de methode BMP-W (Weide- en akkervogels) van So-
von. In 2017 en 2018 werd de gehele polder op nesten onderzocht door de heer 
Dick Aanhane voor ‘De Groene Motor’ van het Zuid-Hollands Landschap. De door 
hem gevonden aantallen heeft hij mij in die jaren ter beschikking gesteld. Dick 
overleed in september 2018. Johan en Anita Verschoor–Zeestraten vroegen mij 
vorig jaar of ik de broedvogeltelling wilde gaan doen. 
 
Methode  
Geteld is volgens de methode BMP-W van Sovon. Daarbij liep ik, gewapend met 
verrekijker en smartphone, volgens een vast traject door de polder. Vanaf de 
boerderijwinkel ‘Elsbroekerwei’ ging ik daarna langs de N208 tot aan het kruispunt 
met de N207. Vandaar liep ik over de berm van de N207 langs de weilanden. Ten-
slotte ging ik over de dijk langs de Ringvaart tot aan de Elsbroekervaart, waar de 
bebouwing begint. Op deze manier had ik de polder voldoende overzien. Gedu-
rende mijn tocht over het traject noteerde ik op mijn smartphone zo veel mogelijk 
alle vogelbewegingen volgens de codes van BMP-W. De interpretatie van de gege-
vens gebeurde na afloop van alle telrondes met gebruikmaking van het autoclus-
terprogramma van Sovon. Het veldwerk was gericht op het vaststellen van territo-
ria. Naar nesten is niet systematisch gezocht.  
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Ligging van het onderzoeksgebied van ca. 40 hectare, rood omlijnd (Louis van Trigt) 

 
Weersomstandigheden 
Het gebied is van 29 maart tot 3 juni zes keer op de beschreven manier onder-
zocht. In weken voorafgaand aan de eerste telling was het opvallend warm voor 
de tijd van het jaar. Daarvoor had het ook flink geregend, waardoor lage plekken 
in het weiland onder water stonden. Dat gold vooral voor het zuidwestelijke deel 
nabij de N207. In de periode na 9/4 was het droog en werd het ook steeds war-
mer. Na 25/4 volgde regen en werd het weer kouder. Voor vrijwel de hele maand 
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mei gold dat het droog en (veel te) koud was. Er werd gesproken over de koudste 
meimaand ooit. Begin juni volgden regen en onweer en liep de temperatuur op. 
 
Soorten 
De ingevoerde gegevens leveren territoria op van de volgende soorten: 
Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster, Slobeend, Krakeend, Kuifeend, Gele Kwik-
staart, Nijlgans, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans en Soepgans (= verwilderde 
boerengans). Andere soorten die tijdens de bezoeken werden waargenomen, 
waren:Wintertaling, Watersnip, Torenvalk, Knobbelzwaan, Buizerd, Wulp, Lepe-
laar en Zomertaling. Soorten als Meerkoet en Wilde Eend zijn buiten beschouwing 
gelaten. 
 

Blaarkoppen in de Elsbroekerpolder (Louis van Trigt) 
 

Opmerkingen 
 
Predatie 
In de waarnemingen is er een markant verschil tussen die van 7 en 20 mei. Toen ik 
op 7 mei vanuit de polder weer mijn weg terug naar de boerderijwinkel ‘Elsbroe-
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kerwei’ zocht, werd er zo veel van alle kanten gealarmeerd dat ik overwoog voor 
een volgende keer een andere route te kiezen die minder verstoring zou opleve-
ren. Op 20 mei koos ik er toch voor de dezelfde route te lopen om de verschillen-
de bezoeken zo vergelijkbaar mogelijk te houden. Opvallend was toen dat in het 
zuidwestelijk deel van de polder vrijwel geen weidevogel meer te bekennen viel. 
Het is waarschijnlijk dat in de tussenliggende periode een predator in dit deel van 
het gebied huisgehouden heeft. Hopelijk hebben de weidevogels (met hun jon-
gen?) een goed heenkomen weten te vinden. 
 
Koeien 
Vanaf het derde bezoek (25/4) lopen de blaarkopkoeien weer in de wei. Hun aan-
wezigheid trekt weidevogels (en boerenzwaluwen) aan vanwege de insecten op 
de mest die zij achterlaten en vanwege het feit dat ze het gras kort houden, wat 
met name voor Kieviten aantrekkelijk is. De koeien zijn een lust voor het oog. Ze 
zijn nieuwsgierig, om niet te zeggen geïnteresseerd, zeer benaderbaar en niet 
schichtig. Dat komt natuurlijk door het feit dat ze een goede verzorging krijgen. In 
de Elsbroekerpolder hebben ze de ruimte en weten ze hun weg goed en zelfstan-
dig te vinden, bijvoorbeeld op weg naar de melkstal, waar ca. 80 koeien worden 
gemolken. 
 
Maaien 
Bij het bezoek van 3 juni bleken in het midden van de polder enige percelen ge-
maaid, waarbij rekening was gehouden met vluchtstroken voor vogels en hun 
jongen langs de zijkanten. Toch was goed merkbaar dat in dit deel van de polder 
de orde verstoord was. Uiteraard stegen uit de gemaaide stukken geen alarme-
rende vogels op. Wel stonden er opeens groepjes kieviten en scholeksters. Uit een 
andere hoek dan gebruikelijk (namelijk meer uit het noordoosten) kwamen alar-
merende grutto’s aanvliegen. Waarschijnlijk hadden zij zich met hun jongen ver-
plaatst. 
 
Vergelijking/conclusies 
Het is moeilijk de gegevens van de broedvogelinventarisatie 2019 te vergelijken 
met die van de inventarisatie van 2016 en eerder. Roy Slaterus richtte zich immers 
op het als natuurgebied aangewezen deel van de polder, terwijl in 2019 een po-
ging is gedaan de hele polder te inventariseren. In 2015 en 2016vond Roy relatief 
hogere aantallen kieviten en grutto’s. Afname van deze soorten past helaas wel in 
de landelijke trend. Wel zijn er interessante overeenkomsten tussen territorialoca-
ties aan te wijzen. Vergelijking met de gegevens van Dick Aanhane uit 2017 en 



Natuurvereniging de Bollenstreek ---------------------------------------------------------------- 

De Duinrel,26
ste

 jaargang, nr. 1, maart 2020 12 

2018 is meer voor de hand liggend, omdat Dick ook de hele polder inventariseer-
de. Als je de aantallen naast elkaar legt, ontstaan de volgende getallenreeksen. 
 

 2017 2018 2019 

Kievit 70 34 37 

Grutto 21 17 20 

Tureluur 21 17 17 

Scholekster 7 8 16 

Slobeend 5 3 6 

Krakeend 4 3 9 

 
Het is verheugend te kunnen constateren dat de aantallen territoria van Kievit, 
Grutto en Tureluur vergeleken met 2018 ongeveer gelijk zijn gebleven. 
Voor de Scholekster lijkt sprake te zijn van een toename. Feit is dat er altijd veel 
Scholeksters in de polder aanwezig waren, waaronder ook niet-broedende vogels. 
De beoordeling van territoria is daardoor misschien beïnvloed. Ondanks het war-
me weer in de maand maart stonden op 29/3 zeker nog zo’n 50–70 Scholeksters 
bij elkaar. Ook zag ik toen nog 16 Grutto’s als groep op de Ringvaartdijk staan. 
 
Omgeving  
Ik heb geen poging gedaan om ook de erfvogels in de buurt van de bedrijfsgebou-
wen te inventariseren. In het oog vallen wel automatisch de Boerenzwaluwen die 
in de schuren broeden en boven de weilanden en bollenvelden foerageren. In de 
bedrijfsgebouwen waren ca. 20 bewoonde nesten. Op 25/4 nam ik op het erf de 
eerste naar nestmateriaal zoekende Huiszwaluwen waar. Hun kolonie bevindt zich 
aan de noordrand van de oude bollenschuur achter het woonhuis Leidsestraat 
nr.156 aan de overkant van de weg. Ze broeden er sinds 2013. Het aantal nesten is 
in 2019 opgelopen tot 49, wat ronduit spectaculair is. In de laatste jaren zijn zelfs 
twee dependances in de woonwijk Elsbroek aan de Jacob Marislaan ontstaan met 
respectievelijk 6 en 3 nesten. Ook aan de Hyacinthenlaan wordt door Huiszwalu-
wen gebroed (2 nesten), maar dan zijn we in het bollenland, waar onder andere 
Veldleeuweriken en Gele Kwikstaarten broeden. Van de laatste soort werd overi-
gens ook in het weiland 1 territorium vastgesteld. Bij de mogelijke sloop of ver-
bouwing van de betreffende bollenschuur kan men niet om het gegeven van de 
Huiszwaluwenkolonie heen. In vervangende nieuwbouw zal voor nestgelegenheid 
gezorgd moeten worden. Misschien biedt de plaatsing van een Huiszwaluwentil 
uitkomst. Als die bij de naastgelegen Bed & Breakfast niet gewenst is, zou een plek 
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in de buurt gevonden moeten worden. Misschien is er ergens ruimte nabij de 
boerderijwinkel of het Paintball-complex tussen boerderij en boerderijwinkel. 
 
Tenslotte 
Recent las ik het boek ‘De Kievit’ van Sake P. Roodbergen. Wat mij betreft zou het 
boek beter ‘De teloorgang van de Kievit’ (en dan in het bijzonder in Friesland) 
kunnen heten. Het boek beschrijft ook de dramatische afname van weidevogels in 
Nederland in het algemeen onder invloed van het op productie gerichte land-
bouwbeleid. In de Elsbroekerpolder heerst een situatie die vroeger in weidegebie-
den in heel Nederland normaal was en die dat uit een oogpunt van natuurbehoud 
nog steeds zou moeten zijn. Bij de bedrijfsvoering in de polder houdt men reke-
ning met de aanwezigheid van weidevogels onder andere door laat te maaien. De 
combinatie van weidegrond en hooiland is ideaal. Men koestert er de Blaarkop, 
die als de ideale koe voor de natuur van veenweidegebieden geldt. Ook wordt 
geprobeerd predatie te bestrijden en overbevolking door ganzen tegen te gaan. 
Verder heeft de polder als groot voordeel dat binnen het gebied rust heerst dank-
zij de begrenzing van Ringvaart, de wegen (N207 en N208) en de Elsbroekervaart 
langs de woonwijk Elsbroek. Het gevolg is dat het gebied weinig wordt betreden. 
Zo kan een geïsoleerd gelegen weidegebied toch een belangrijk gebied voor wei-
devogels zijn. Het is te hopen dat de bestaande situatie nog lang in stand zal blij-
ven. 
 
Literatuur: 

- Sake P. Roodbergen  -  De Kievit (Atlas Contact 2018) 
- Pieter Hotse Smit - ‘Deze koe moet de landbouw in zompig veengebied 

redden’(in: De Volkskrant 27-03-2019) 
- KNNV de Bollenstreek  -  Gebied en der Wijs (24 Gebiedsbeschrijvingen in 

de Bollenstreek) 2014 
 
 

Over wijsheid en geluk: ontmoeting met een Boommarter 
 
Door: Annelies Moolenaar 
 
De ene keer is de natuurliefhebber een “zoeker”: speciaal naar een bepaald na-
tuurgebied afgereisd voor die ene soort, of meerdere soorten. De andere keer ben 
je een “vinder”, en wel een heel gelukkige. Mijn ervaring is dat je vaker met iets 
heel anders thuiskomt, dan waar je voor op pad gaat. Geluk en wijsheid gaan 
daarin samen. De wijsheid is je bewuste en onbewuste database, alles wat je 
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meedraagt aan herinneringen, verhalen van anderen, doorvorste natuurgidsen, 
jaloers makende foto’s op Facebook of mooie afleveringen van “Vroege Vogels”. 
Wijsheid is ook je inzicht in de invloed van het weer, de aard van de seizoenen en 
kennis van het terrein.  
 
Om marterachtigen te kunnen zien, laat staan fotograferen, is een aardige dosis 
wijsheid en ook geluk nodig. Zo kunt u in deze Duinrel ook lezen over de ingenieu-
ze manier die bedacht is om te kunnen onderzoeken of deze dieren bijvoorbeeld 
voorkomen op Tespelduyn. Marterachtigen behoren voor mij tot een categorie 
dieren waarvan je weet dat ze bestaan, maar die je nooit ziet. En als je er eentje 
ziet, is het maar in een flits. Een overstekend Wezeltje (of is het toch een Herme-
lijn?), een Bunzing op de vlucht voor een combine bij de oogst, of helaas, aange-
reden langs de kant van de weg. Een Boommarter is daarbij eigenlijk helemaal een 
soort fabeldier, omdat die er zo lief uitziet op de mooie foto’s die wel eens in 
natuurbladen staan. Zo zie je die in werkelijkheid natuurlijk nooit! Lief…? Het is 
wel een roofdier dat flink kan huishouden; een geducht jager. Een zoogdier van de 
Rode Lijst, die ervaren natuurmensen weten te vinden, of boswachters/-
beheerders die hun gebied goed kennen. 
 
Maar in de zomer van 2019 had ik zomaar geluk! Niets in mijn wandelplan die dag 
had te maken met een wens om een marterachtige te zien. Vanaf parkeerplaats 
“de Kiersche Wijde” bij Wanneperveen lopen verschillende wandelroutes, en daar 
besloot ik er eentje van te gaan doen. Zompig verend terrein, mooie uitzichten, 
heel veel libellen, vliegende Purperreigers en allerlei gekir uit het riet. Mijn “wens-
vogel” voor die dag was de Roerdomp.  
De bruggetjes in het gebied zijn over het algemeen een beetje steil op- en aflo-
pend, met een verhoogd middenstuk, model “Giethoorn”. Een dergelijke over-
steek naderend, zag ik vanaf de andere kant ineens een dierensnuit met twee 
schattige oortjes mij aankijken. En het hupte meteen weer terug, naar beneden, 
en dook het riet in. In eerste instantie dacht ik nog aan een Rode eekhoorn, maar 
dat klopte van geen kant. Het leek eerder op een soort Teckel op hogere, stevige 
poten en met een enorme staart. Bij de brug stond, vanwege het mooie uitzicht, 
een bankje. Een kleine pauze zou allicht  een herkansing opleveren voor wat daar, 
net als ik, het water wilde oversteken. Ik zat nog geen vijf minuten, camera in de 
aanslag, toen de oortjes weer verschenen. Twee heldere, donkere ogen verken-
den de omgeving van de brug. Voetje voor voetje verscheen daar een prachtige 
Boommarter!Hij/zij posteerde zich tegenover mij, op het hogere vlakke stuk, en 
bekeek mij met net zoveel verbazing als ik hem/haar. Het had iets puppy-achtigs, 
iets pluizig, met te grote poten voor het lijf. En wat een grote nagels! Het zal een 
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jong dier geweest zijn. Dat was zo’n bijzonder moment, van geluk, van intensiteit! 
Vooral dat het beestje zo helemaal zichzelf was, en mijn persoon gewoon een 
onderdeel van het landschap. Voorzichtig maakte ik wat foto’s. De meesten mis-
lukten, scherpgesteld op nou net die grassprieten die nog tussen ons waren. Maar 
toen kwam de Boommarter nog wat meer naar me toe, bleef even staan, over-
woog weer terug te gaan. Het waagde uiteindelijk de passage vlak voor mij langs, 
en verdween met een vaartje het riet in. 
 

 
De Boommarter (Annelies Moolenaar) 

 
Op het hout van de brug lagen zo te zien markeringsuitwerpselen. Moet ook wel 
van de Boommarter geweest zijn: een beetje gevlochten drol, langwerpig, puntje 
aan het eind. Allicht was deze oversteek dan toch al vaker gemaakt, of door fami-
lie van dit dier. 
 
Ja, dit was een uniek moment! Dat kan je niet organiseren, niet speciaal voor op 
pad gaan. Het overkomt je. En dat vind ik toch wel het allermooiste van het wan-
delen, het buiten zijn en de natuur beleven. Dat je, als mens, dan voelt één te zijn 
met al die schoonheid rondom je. Geen Roerdomp gezien, maar nog wel een 
mooie Ringslang. Ook die niet van te voren bedacht. Puur geluk is dat! 
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Welke zoogdieren laten zich zien op Tespelduyn? 
 
Door: Thomas van Haaster en Cees Timmermans  
 
In 2017 en 2018 hebben enkele leden van natuurverenging de Bollenstreek de 
flora en fauna op Landgoed & Golfbaan Tespelduyn in kaart gebracht. Echter, de 
zoogdieren waren hierbij onderbelicht gebleven. In 2019 hebben Cees en Thomas 
daarom met cameravallen de zoogdieren geïnventariseerd. Dankzij een subsidie 
van de stichting J.C. Ruigrok en flink wat creatieve handenarbeid van onszelf cre-
ëerden we twee wildcamera’s met het nodige toebehoren, te weten een Mostela 
en twee Struikrovers.  
 

 
De Mostela (Thomas van Haaster) 

 
We hebben in 2019 het terrein van Tespelduyn systematisch afgezocht. Daarbij 
hebben we de camera’s steeds 3 weken op dezelfde plek laten staan en ondertus-
sen ook niet bezocht om zoveel mogelijk mensenlucht te vermijden. Voor de 
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technische details verwijzen we naar ons artikel in de Duinrel van december 2018: 
“Hoe breng je de marters en de muizen van Tespelduyn in beeld?”. 
 

 
De Struikrover (Thomas van Haaster) 

 
Wat verwachtten we aan te treffen toen we begin januari 2019 van start gingen? 
We hoopten stiekem op marterachtigen, maar of daar veel kans op was wisten we 
niet. In januari hebben we een paar keer een laagje sneeuw gehad. Een van die 
keren heeft Cees kunnen benutten om naar sporen te zoeken. Die waren er in 
overvloed. Hij kwam er prenten tegen van de Vos (te herkennen aan de tenen), de 
Huiskat (de halfwilde Adrianus) en veel sporen van Haas. Van de Vos en de Haas 
vonden we later ook regelmatig poep. De Vos is ook een aantal keren door mede-
werkers op het terrein gezien, vooral in de buurt van het restaurant. Van deze 
soorten was de aanwezigheid op Tespelduyn dus vooraf al duidelijk. Op de foto’s 
van de wildcamera’s hebben echter we pas in oktober 2019 een keer een Vos op 
de gevoelige plaat weten te krijgen. De Haas was nog veel meer cameraschuw en 
zijn we alleen met eigen ogen tegengekomen. De Huiskat Adrianus (en een andere 
onbekende kater) waren echter behoorlijk nieuwsgierig en hebben we bij bijna 
iedere lichting foto’s wel te zien gekregen. 
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Wat hebben we daadwerkelijk op de beelden gezien?  
Muizen, muizen en nog eens muizen. Per sessie stonden er duizenden foto’s op 
een camera, waarvan het leeuwendeel van muizen. Overheersend was hierbij de 
Bosmuis, deze muis uit de groep van de ware muizen staat garant voor 65%van de 
foto’s. In het geheel kwamen we enkele keren ook een groter familielid van de 
ware muizen tegen, de Bruine rat. Als goede tweede is er de Veldmuis, uit de 
woelmuizenfamilie. Daarvan vinden we op Tespelduyn ook gangen net onder het 
grondoppervlak, bijvoorbeeld op het pad aan de zuidkant van het terrein bij de 
parkeerplaatsen. Veldmuizen staan op 20% van de foto’s.  
 

 
Bosmuis (Cees Timmermans en Thomas van Haaster) 

 
Ook van de derde muizensoort, de insectenetende spitsmuizen, hebben we een 
vertegenwoordiger die garant staat voor zo’n 15% van de beelden: de Huisspits-
muis. Vooral bij de houtopslag bij hole 6lieten ze zich veel zien. 
 
In het voorjaar van 2019 kregen we voor het eerst een marterachtige in beeld en 
wel meteen een hele mooie; de Bunzing. Deze liet zijn boevenmaskertje zien aan 
de waterrand aan de noordkant van het terrein. Dit bleef echter maar bij één 
enkele foto, verder is de Bunzing niet meer voor de camera verschenen. In augus-
tus was het weer prijs. We zien op foto’s, deze keer gemaakt langs de zuidrand 
van Tespelduyn bij het Steengracht Kanaal, een marterachtige. Hij blijft jammer 
genoeg wat buiten het scherptedieptegebied van de lens, maar aan de stand van 
de oren is te zien dat het om de Boommarter gaat. In dezelfde fotosessie komen 
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we ook nog wat tegen dat lijkt op een kleinere marterachtige. We zien geen 
staartpunt om te bepalen of het nu om een Wezel of een Hermelijn gaat. De vali-
dator van de website waarneming.nl geeft aan dat we kunnen uitgaan van een 
Wezel, omdat in deze omgeving vrijwel geen Hermelijnen (meer) voorkomen. 
Weer twee mooie soorten voor Tespelduyn dus. 
 
Bat-detector 
Door observaties met een bat-detector en door visuele waarnemingen, hebben 
we al in 2018 vastgesteld dat er minimaal twee soorten vleermuizen boven en 
langs het gebied van Tespelduyn jagen. In het bos tussen het restaurant en hole 6 
troffen we alle avonden dat we met de bat-detector inventariseerden, Gewone 
dwergvleermuizen aan. Verblijfplaatsen hebben we in de gebouwen op het terrein 
echter niet aangetroffen. Deze kunnen binnen een straal van 2 kilometer aanwe-
zig zijn in de diverse woningen en bedrijfsgebouwen in de omgeving. 
 

 
Veldmuis (Cees Timmermans en Thomas van Haaster) 

 
Watervleermuizen zouden door de aanwezigheid van stilstaand water op het 
terrein te verwachten zijn. Een avondcontrole van alle watertjes leverde echter 
niets op. Wel troffen we aan de rand van Tespelduyn, tussen het restaurant en 
hole 6, boven de bomen, boven de weg en vooral boven het aangrenzend bollen-
veld, verschillende avonden een groot aantal jagende Rosse vleermuizen (tussen 5 
en 10 exemplaren). De oudste bomen van het terrein, de Lindes langs het grasveld 
in het verlengde van het restaurantterras zijn voor een gedeelte hol. Er zijn hier 
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geen verblijfplaatsen geconstateerd, al zijn dit wel ideale plekken. Waarschijnlijk 
betreft het vleermuizen die in het Keukenhofbosch verblijven en hier een gunstig 
jachtgebied hebben gevonden. 
In 2019 troffen we bij een controlemeting wel weer Gewone dwergvleermuizen 
aan, maar slechts enkele Rosse vleermuizen. Mogelijk hangt dit samen met het 
soort gewas dat op een bepaald moment op de bollenvelden te vinden is. Als hier 
veel insecten in zitten, kan dit een gunstig jachtterrein zijn; als het bollenveld kaal 
is, verliest het in die tijd zijn waarde voor de vleermuizen.  
 

 
Huisspitsmuis (Cees Timmermans en Thomas van Haaster) 

 
Welke zoogdieren hebben we niet waargenomen maar die wel in dit gebied te 
verwachten kunnen zijn? 
De Egel zal hier waarschijnlijk wel zitten maar is mogelijk niet zo gecharmeerd van 
onze lokmiddelen (vis in olijfolie, vissaus en valeriaantinctuur). De Mol heeft zich 
door ons niet in levenden lijve laten fotograferen. Wel hebben we een dood 
exemplaar gevonden op het pad dat van de zuidelijke ingang de terp op gaat. Op 
de onverharde paden langs de randen van de terp zijn wel mollengangen te zien. 
Als Mollen zich onder het gras van de greens wagen, worden ze weggevangen. 
Konijnen zijn bij de inventarisatie niet waargenomen. Ook zijn er geen konijnenho-
len aangetroffen. Dit kan samenhangen met de bodem. De bodem van de heuvel 
bestaat uit een twee meter dikke laag van elders opgebrachte grond bovenop de 
oude vuilnisbelt die met plastic is afgedekt. De rest van het terrein is voormalige 
bollengrond. Ook in het omringende bollenland worden geen konijnen aangetrof-
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fen. Reeën en Damherten zijn niet door ons waargenomen en/of bij ons gemeld. 
Ook zijn er geen uitwerpselen gevonden. De in de Mostela of Struikrover geplaats-
te camera is daarnaast ook niet het geschikte middel voor herten. Beide soorten 
zouden vanuit de duinen het gebied eventueel wel kunnen bereiken.  
In het verleden is de Muskusrat in de waterpartijen aangetroffen en weggevangen 
maar wij hebben er geen een aangetroffen. Het kanaal dat de verbinding vormde 
met het Keukenhofbosch is gedicht waardoor terugkomen van de soort wordt 
beperkt. 
 
De resultaten samengevat 
De muizenpopulatie is groot en omvat in ieder geval Bosmuis, Bruine rat, Veld-
muis en Huisspitsmuis. Tespelduyn is daarnaast ook zeker deel van een territorium 
van Bunzing, Boommarter, Wezel, Vos, Gewone dwergvleermuis en Rosse vleer-
muis. Al met al een aardige diversiteit aan zoogdieren op een golfbaan. 
 

 
De Bunzing (Cees Timmermans en Thomas van Haaster) 

 
 

Vogelen op de Zuidpier van IJmuiden 
 
Door: Otto Thomas 
 
Met een bescheiden groep van 7 personen zijn we zaterdagochtend 23 november 
2019 vertrokken vanuit Lisse naar de pier in IJmuiden. Met een waterkoude oos-
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tenwind in de rug ging het op pad richting strand. De wind floot door het scheep-
stuig in de haven een lied van IJmuidense gezelligheid. Bij de bushalte daar sloten 
nog twee personen aan voor de vogelwandeling. Petten, handschoenen, waterige 
ogen en natte neuzen maar geen onvertogen woord te horen. Zoals wel te ver-
wachten viel met deze wind was het nogal stilletjes met de vogels. Een groep van 
pakweg 15 Groenlingen in de ruigte op het strand en een opgestoten Watersnip 
waren de binnenkomers om de moed er in te houden. Op de heenweg naar de 
kop van de pier hadden we wind mee. Dat was wel te doen. De meeste meeuwen 
op het strand waren Zilvermeeuwen met daartussen een tiental Grote mantel-
meeuwen. Toch altijd een indrukwekkende verschijning. Tussen de blokken schar-
relden Scholeksters en Steenlopers en regelmatig waren Oeverpiepers te horen en 
te zien. Aalscholvers zijn er altijd wel en als aardigheidje een Zwarte zee-eend. Dat 
is wat we er daar van maakten. Bij het naslaan in de boeken heb ik toch mijn twij-
fels en denk ik aan een Grote zee-eend. Zo’n solitair beest met een duidelijke 
wangvlek. Volgende keer wat kritischer kijken, ook al loopt het water je uit de 
ogen. Een duidelijker waarneming was een Jan-van-Gent die een mooi rondje rond 
de kop maakte. Een groep van ongeveer 15 Drieteenstrandlopers liet zich zien in 
het voorbijgaan. Even een broodje en een kopje koffie in de betrekkelijke luwte 
van de vuurtoren en dan ging het weer op weg, terug richting haven. Met een 
broodje is het nog goed vrienden maken met de meeuwen die bijna uit de hand 
aten van een stel vogelaars ter plaatse. Opgooien en binnen de meter: “Hap!”. 
Steenlopers lusten geen brood. Het werd een pietsje minder donker ondertussen 
en de kou van de tegenwind leek toch wat milder dan verwacht. Nog geen “korte 
broeken”-weer maar het ging. Op de terugweg verder geen opmerkelijke dingen 
gezien, maar de lucht boven zee was wel weer de moeite waard. Bij een toilet- en 
koffiestop in een hotel even op temperatuur gekomen en op naar huis. Toch even 
lekker buiten geweest en als je niet gaat, zie je zeker niets!  
 
 

De Pannenkoekenwandeling 
 
Door: Maud van der Veen 
 
Zaterdag 4 januari 2020, negen uur ‘s ochtends: “Hallo allemaal, de beste wensen 
voor 2020 en veel …. natuurplezier, nieuwe vondsten, mooi weer, leuke ontdekkin-
gen, gezellige wandelingen, …. etc.”. Zo begon de Nieuwjaarswandeling, of meer 
bekend als De Pannenkoekenwandeling, in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
vanaf ingang Panneland. Allemaal gehuld in dikke jassen, mutsen op en hand-
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schoenen aan. Helemaal klaar voor een nieuwe start van het jaar met KNNV Na-
tuurvereniging de Bollenstreek.  
 
Clarence Wever had ons dit keer vroeg uit de veren gejaagd, want we wilden die-
per de AWD in om zoveel mogelijk overwinterende (water-)vogels te zien. En dan 
heb je veel tijd nodig. Nu hadden we drie uur de tijd om door de AWD te dwalen. 
Dus flink doorstappen, niet teveel stilstaan bij allerlei vondsten en bij elkaar blij-
ven was de opdracht. De Zwanenplas was het doel. Na 1 minuut ging het al mis…. 
We hadden meteen al een opmerkelijke vondst te pakken; een Rode eekhoorn die 
speciaal voor Clarence zijn prachtige staart liet zien. Deze eekhoorns zijn tegen-
woordig een zeldzaamheid aan het worden in de AWD, dus het was een topstart! 
Boomklevers riepen luid vanuit de grote Beuken bij de ingang en de Grote Bonte 
Specht roffelde er zowaar al op los. Maar daar kwamen we eigenlijk niet voor, dus 
snel vooruit. 
 

 
Drie vrouwtjes en een mannetje Brilduiker (Paul Venderbosch) 

 
Op naar de waterpartijen. En ja hoor, daar vonden we eerst enkele paartjes Kuif-
eenden. De mannetjes met hun zwart-witte kleed, hun gele ogen en het kuifje op 
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de kop, de vrouwtjes wat meer bruin. Een eindje verderop  vonden we enkele 
Tafeleenden. Met hun roodbruine kop en fel rode ogen en een zwarte borst lagen 
ze lekker te dobberen op het koude water. En zo waar na wat langer turen een 
Brilduiker. De mannetjes hebben een donkergroene kop met een geel oog. Tussen 
oog en snavel hebben ze een witte vlek: “de bril”. Staart en rug zijn zwart, het 
onderlijf en de flanken wit. De vrouwtjes zijn wat meer asgrijs gekleurd met een 
bruine kop en witte halsband. Natuurlijk werden ze geflankeerd door heel veel 
Meerkoeten, die in groepjes langs de rietkragen een schuilplaatsje zochten voor 
de wind. In het volgende water vonden we onze eerste Grote Zaagbekken. Ze 
vallen op door hun formaat: het is een grote langwerpige eend met een opvallend 
lange, dunne snavel. Volwassen mannetjes hebben een zwart- groene kop en 
bovenhals met een rode snavel. De bovenkant van het lijf is zwart, de buik boter-
geel, vandaar zijn bijnaam “Boterbuik”. Tussen de Wilde Eenden en de Meerkoe-
ten vonden we ook nog een Dodaars. Dat is een kleine en enigszins gedrongen 
fuut met een kort snaveltje. De korte, lichte achterzijde is vaak opgezet en doet 
dan donsachtig aan. Hij zit regelmatig onder water.  
 

 
Krooneenden (Paul Venderbosch) 
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Even verder op spotten we al onze eerste Krooneenden, maar dat was niets in 
vergelijking tot de Krooneenden die we uiteindelijk op de Zwanenplas aantroffen. 
Daar dobberden er ongeveer 75 in de luwte van de duinen. Het mannetje Kroon-
eend is te herkennen aan zijn bruinoranje kop, zwarte borst en de helder koraal-
rode snavel. Het vrouwtje heeft verschillende tinten bruin met een lichte wang en 
hals. De snavel van het vrouwtje is voorzien van een rood-roze vlek op de punt. De 
Krooneend is iets kleiner dan de Tafeleend. Alhoewel er veel eenden op de Zwa-
nenplas aanwezig waren, was het er eigenlijk heerlijk rustig. Krooneenden maken 
niet veel lawaai, af en toe een klein bescheiden roepje. Verderop zwommen er 
nog drie Wilde Zwanen. Wilde Zwanen zijn slanker dan Knobbelzwanen. Ze hou-
den hun nek meestal in een lange rechte lijn, in tegenstelling tot de Knobbel-
zwaan, die zijn nek meestal als een vraagteken gebogen heeft. De Wilde Zwaan is 
verder goed te herkennen aan de grote, driehoekige gele plek op zijn snavel. 
 
Geheel tevreden gingen we weer terug. Onderweg natuurlijk de ogen en oren 
goed open. Nu was er tijd om andere dingen te spotten. De Raaf, die boven ons 
hoofd luid “kroakend” overvloog. De vele paddenstoelen, die ook in januari nog 
volop aanwezig waren, zoals de Duindoornvuurzwam, de Berkenzwam, Menie-
zwammetjes, Oranje trilzwam, Plooivlieszwam, Gesteelde stuifzwam, Judasoor en 
de Vermiljoenzwam. Leuk om zo met elkaar van elkaar te leren! 
En de pannenkoeken bij “Het Pannenland” smaakten weer heerlijk. Rode koppen 
en veel gezelligheid. Volgend jaar weer; Clarence heeft hem al genoteerd voor 
zondag 9 januari 2021 om 9.00 uur. 
 
 

Zijn er nog voldoende beschutte roestplekken voor de Ransuil? 
 
Door: Cees Timmermans 
 
Door toeval ben ik geïnteresseerd geraakt in de Ransuil. Jaren geleden ging ik met 
een basisschoolklas uilenballenpluizen. Ik had daarvoor in de winter op de be-
graafplaats nabij het Keukenhofbosch een flinke partij uilenballen verzameld. 
Naast schedeltjes en botjes van verschillende soorten muizen, ontdekten de en-
thousiaste speurders een metalen ringetje om het restant van een vogelpoot. Dat 
vroeg om nader onderzoek. Het ringetje werd door de jonge onderzoekers, verge-
zeld van een mooie brief, opgestuurd naar het meldpunt voor gevonden vogelrin-
gen, nu het Griel. Na twee weken kregen ze een reactie. Het betrof de ring van 
een Waterral die een jaar daarvoor in de buurt van Alkmaar geringd was. Trots 
kwam de vinder samen met een paar klasgenoten me dat vertellen, met de vraag 
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of ik in de klas wat meer over de Ransuil en de Waterral kon komen vertellen. Zo’n 
kans om bij kinderen echte belangstelling voor de natuur te wekken, krijg je niet 
zo vaak. Reden voor mij om zelf ook maar eens nader te verdiepen in het leven 
van deze vogels. 
 
Na deze ervaringen ben ik de Ransuilen in onze omgeving wat nauwkeuriger gaan 
volgen. Vrij kort daarna merkte ik dat de Ransuilen ‘s winters van de begraafplaats 
in Lisse verdwenen waren. De drie coniferen waar ze hun winterroestplaats had-
den, werden langzamerhand steeds ieler. Het naaldenpakket was langzamerhand 
zo dun geworden dat ze steeds beter te zien waren, iets wat de uilen waarschijn-
lijk minder waardeerden dan de plaatselijke vogelaars. Van Sarah hoorde ik het 
jaar daarop dat er een groep, misschien wel dezelfde, die winter in het Bos van 
Krantz in Warmond verbleef. Een paar jaar zaten ze langs een paadje dat naar de 
polder achter het bos leidde. Daarna zijn ze ook hier vertrokken naar een paar 
meer in het bos gelegen bomen op enige afstand van de paden. Daarmee zijn ze 
ook buiten beeld van de vogelaars geraakt.  
 

 
Duttende Ransuil (Annelies Moolenaar) 
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Maar geen nood: sinds enkele jaren is er in Bennebroek, binnen de bebouwde 
kom deze keer, een groepje opgedoken in een paar coniferen in een particuliere 
tuin, maar wel langs de openbare weg. Het nieuws verspreidde zich snel onder 
vogelaars en een aantal plaatselijke bewoners. Vanwege het grote aantal uilenbal-
len en poepsporen op het trottoir begon toch wel op te vallen dat deze mooie 
wintergasten hier verbleven. Zo kwam ik op een zachte winterdag ook Annelies 
onder deze bomen tegen, gewapend met verrekijker en fototoestel. Dankzij haar 
kunnen jullie meegenieten van de mooie beelden die we daar zagen.  
Ga snel kijken, want binnenkort zijn ze hier weer zeker voor driekwart jaar ver-
dwenen. Misschien kun je in maart of april nog genieten van hun baltsvluchten. 
Fraai is dat ze daarbij hun vleugels onder zich tegen elkaar slaan. Niet denken: 
“Dat kan volgend jaar ook nog”, want het gaat niet zo goed met deze uil. Vermoe-
delijk speelt de Havik daarin een grote rol, maar het kan ook zijn dat de muizen 
moeilijker te pakken zijn door de vergrassing van de bosbodem (stikstof). Woning-
nood, door gebrek aan oude of te kapen nesten van de Zwarte Kraai en Ekster, 
werkt ook niet mee. Woningnood is niet aan mensen voorbehouden. 
 
 

Kijk! Patrijzen! 
 
Door: Paul Venderbosch 
 
Kijk!  Patrijzen!    Patrijzen in mijn telgebied 
Bloemen waaiend in de wind  Eén maaiveld, twee koppen 
Op bedden. Mij goed gezind  doet mijn hart snel kloppen 
Ik tuur over het bollenveld  Stoppen met kijken doen zij niet 
Geniet van dit natuurgeweld   
Geweldig zijn de kleuren   In spanning kijken ze mij aan 
van narcis, tulp, hyacint   Besluiten dan plots te gaan 
Wel riekend de geuren   Rennend ver van mij vandaan 
die mijn neus zo heerlijk vindt  Ik noteer het stel heel voldaan. 
     Stoppen met kijken doe ik niet 
De veldleeuwerik zingt zijn lied  Ik pak mijn kijker en geniet 
Daarmee stoppen doet hij niet  van vogels in mijn telgebied: 
En plots zie ik daar, als vogelaar  Stoppen met zingen doen ze niet 
Tussen bedden: mijn patrijzenpaar  
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Waarnemingen 11 november 2019 t/m 10 februari 2020 
 
Door: Sarah Humphrey 
 
Als ik dit schrijf, hebben wij twee ‘winterstormen’ achter de rug maar nog zeker 
geen winterweer. De voorjaarsbollen laten zich hier en daar al zien terwijl de win-
tergasten grotendeels wegblijven. Al met al zorgt dit voor een vrij korte rubriek, 
maar niet zonder verassingen: Europese Kanaries in Noordwijkerhout, weer een 
Zeearend in Sassenheim en een dode Kleine Alk op een fietspad in Hillegom!  
 
Een Roodkeelduiker is op 3 december foeragerend te zien op het Oosterduinse 
Meer in Noordwijkerhout (RJA). 
70 Aalscholvers zijn op 17 november ter plaatse bij Nieuw Leeuwenhorst in 
Noordwijkerhout (WNL).  
Van 15 t/m 29 november is er een Kleine Zilverreiger ter plaatse in de Vosse- en 
Weerlanerpolder te Hillegom (LVT, WNL).  
De afgelopen periode zijn er drie slaapplaatstellingen van Grote Zilverreigers ge-
daan vanaf de Oude Vuilnisbelt in Sassenheim. Op 18 december zijn er 48 vogels 
geteld, op 10 januari 95 exx. en op 7 februari waren er 45 vogels (HVS).  
Op 22 november zijn er 6 Ooievaars ter plaatse bij de Oude Vuilnisbelt in Sassen-
heim (JDR). Nog 6 vogels zijn op 2 januari te zien in de Hemmeerpolder te War-
mond (JWI). Tijdens de jaarlijkse wintertelling van Ooievaars in het weekend van 
18 en 19 januari telt een waarnemer 4 vogels in Warmond (SHU). Op 19 januari 
zijn er 2 vogels ter plaatse in Lisse (AMO). 
 
Een Lepelaar is op 23 november ter plaatse in de buurt van De Boekhorst in 
Noordwijkerhout (WNL).  
Op Eerste Kerstdag zijn er 26 Knobbelzwanen te zien bij de Oude Vuilnisbelt in 
Sassenheim (JDR). 48 Vogels zijn op 21 januari ter plaatse in de Hemmeerpolder te 
Warmond (SHU) en op 6 februari zijn er 62 exx. aanwezig in de Floris Schouten-
vrouwenpolder Zuid te Sassenheim (SHU). 
Een groep van 7 Kleine Zwanen is van 2 t/m 10 januari ter plaatse in de Floris 
Schoutenvrouwenpolder Zuid te Sassenheim (JWI, JDR, HVS, SHU).   
Van 18 januari t/m 2 februari zijn er twee Wilde Zwanen aanwezig in de Elsgees-
terpolder te Voorhout (JVD, JWI). Een adulte vogel is in gezelschap van een twee-
de kalenderjaar ex. 
 
Op 18 januari zijn er 6 Toendrarietganzen ter plaatse in de Elsgeesterpolder (JWI).  
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32 Kleine Rietganzen vliegen op 18 december in noordelijke richting over Noord-
wijkerhout (WNL). 
Een groep van 1200 Kolganzen vliegt op 30 november over de Oude Vuilnisbelt in 
Sassenheim (HVS). Op Nieuwjaarsdag zijn er 100 vogels aanwezig in de Roodemo-
lenpolder te Voorhout (HVS). Op 5 januari zijn er 260 exx. ter plaatse in Polder 
Boekhorst in Voorhout (PSP). 150 Brandganzen zijn op 1 januari ter plaatse in de 
Hellegatspolder te Sassenheim (SHU). 350 Foeragerende Grote Canadese Ganzen 
zijn op 29 december aanwezig in het noordelijke bollengebied te Hillegom. Het 
aantal is een schatting (LVT). 
 
Er zijn de afgelopen periode nog altijd 4 Casarca’s aanwezig in het noordelijke 
bollengebied te Hillegom en ook 4 vogels langs de Zilkerduinweg in De Zilk (VWA). 
Het is niet duidelijk of er twee verschillende groepen zijn of dat de vogels zich 
regelmatig verplaatsen tussen Hillegom en De Zilk. 
Tijdens de Midwintertelling van SOVON op 19 januari zijn er 200 Krakeenden ter 
plaatse in de Hellegatspolder te Sassenheim (SHU). Op 11 januari zijn er 200 Win-
tertalingen ter plaatse bij Nieuw Leeuwenhorst (WNL). Hier zijn op 11 januari 60 
Kuifeenden te zien (WNL). 30 Slobeenden zijn op 28 december aanwezig op de 
Klinkenbergerplas (WNL). Hier zijn op 26 januari ook 10 Tafeleenden ter plaatse 
(WNL).  
 
De eerste 4 Brilduikers van de winter zijn op 20 November op het Norremeer 
gezien (HVS). Op 23 december zijn er hier 10 vogels aanwezig (JWI). Drie Middel-
ste Zaagbekken zijn hier op 8 januari ter plaatse (HVS). 
Twee ♂ Grote Zaagbekken foerageren op 7 december in het noordelijke bollen-
gebied van Hillegom (LVT). Op 5 januari zijn er 3 vogels ter plaatse in de Oostein-
derpolder te Hillegom (TVH).  
 
Bijna een jaar na de laatste waarneming op deze plek vliegt er op 7 januari weer 
een Zeearend over de Oude Vuilnisbelt in Sassenheim (JDR). 
Op 7 februari vliegt er een Rode Wouw over het Sollasi bungalowpark in Noord-
wijkerhout (RJA). 
Een Blauwe Kiekendief is op 19 december ter plaatse in de Berg en Daalpolder te 
Voorhout (JDR). Een ♀ Bruine Kiekendief jaagt op 6 januari in de Kogjespolder te 
Warmond (JWI). Deze vogel is waarschijnlijk een ‘overwinteraar’. 
Een overvliegende ♂ Havik zorgt op 23 november voor de nodige onrust in de wijk 
Elsbroek te Hillegom (TVH). Misschien hetzelfde ex. rust op 28 december in een 
Berk in het centrum van Hillegom (LVT). Op 1 februari weet een Sperwer in een 
tuin in Noordwijkerhout een duif te pakken. De vogel is er een goede vier uur 
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bezig met het verorberen van zijn (of haar) prooi. Een Smelleken vliegt op 17 no-
vember in noordelijke richting over de St. Bavo in Noordwijkerhout (CZU). 
Op Tweede Kerstdag jaagt een Slechtvalk in de Elsgeesterpolder te Voorhout 
(WNL). Een ander ex. is op 8 januari ter plaatse bij de Oude Vuilnisbelt in Sassen-
heim (HVS). Nog een vogel is op 8 februari te zien, zittend bovenop een radiomast 
naast de A44 in Sassenheim (JDR). 
 
Er zijn niet zoveel waarnemingen van Patrijzen binnengekomen de laatste periode. 
Op 30 december ziet een fietser in het westelijk bollengebied te Hillegom hoe een 
♂ zich uitslooft en al roepend een ander mannetje wegjaagt terwijl twee ♀ exx. 
toekijken (TVH). De meeste waarnemingen van Patrijzen komen echter uit de 
Elsgeesterpolder in Voorhout. Hier is op 12 januari de grootste groep van 11 vo-
gels ter plaatse (BBU).  
75 Scholeksters zijn op 6 februari te zien in de Hemmeerpolder te Warmond 
(WNL). 
 
Een Waterral is op 16 december ter plaatse bij de Oude Vuilnisbelt in Sassenheim 
(JDR).  
 
Een opvliegend Bokje is op 11 december te zien in de omgeving van de Ooster-
duinse Sloten in Noordwijkerhout (WNL). Op 29 december zijn er 14 Watersnip-
pen ter plaatse op het Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid (HVS). Een Houtsnip is op 
12 november ter plaatse bij de Sancta Maria in Noordwijkerhout (WNL). Op 28 
januari is er een opvliegend ex. te zien op het terrein van Huys te Warmond (JWI).  
Op 16 november is een Witgat te zien in de Oosteinderpolder te Hillegom (LVT). In 
de Voorhoutse Elsgeesterpolder gaan op 23 december 250 Kieviten de lucht in 
vanwege een overvliegende Slechtvalk (RVR). 
 
Een Grote Mantelmeeuw is op 17 januari ter plaatse in de Floris Schouten Vrou-
wenpolder te Sassenheim, middenin een grote groep meeuwen in het weiland 
(WNL). Het Norremeer is een populaire slaapplaats onder de meeuwen, hier zijn 
op 8 januari maar liefst 4100 Kokmeeuwen geteld (HVS) 
 
Opvallend is de waarneming van een Kleine Alk in Hillegom! De vogel is op 21 
november gevonden op de strook tussen het fietspad en de rijweg op het gras ter 
hoogte van het voormalige Ford Museum. Helaas betrof het een dood dier, waar-
schijnlijk een verkeerslachtoffer. De alk leek niets te mankeren. Wel was de vogel 
heel ver uit de koers (WNL)! 
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Een groep van 14 Holenduiven is op 9 februari ter plaatse in Polder Het Langeveld 
in Noordwijkerhout (WNL).  
 
Een juveniele Kerkuil zit op 22 november op het dak van een schuur in een woon-
wijk in Hillegom (WNL). Op 10 januari zijn er twee vogels aanwezig in de buurt van 
de Hellegatspolder in Sassenheim (JDR). De volgende dag is er een dood ex. ge-
vonden langs het spoor bij de Mc Donalds in Sassenheim, misschien is dat een van 
de vogels die de dag daarvoor zijn waargenomen (WNL). 
Roepende Bosuilen zijn op verschillende plekken te horen: op 22 november bij de 
Sancta Maria in Noordwijkerhout (WNL) en op het Sollasi bungalowpark in 
Noordwijkerhout (RJA). Op 2 januari is er ook een ex. te horen in Warmond (WNL). 
Een Ransuil is op 1  december ter plaatse in Hillegom (WNL). Leuk is de waarne-
ming van een overvliegende Velduil in Polder Elsgeest op 11 november (MDG). 
 
De meeste waarnemingen van IJsvogels zijn in januari gedaan en komen uit o.a. de 
Vosse- en Weerlanderpolder in Hillegom, de St. Bavo en Nieuw Leeuwenhorst in 
Noordwijkerhout, de wijk Oosthout in Voorhout en de omgeving van de Grote 
Looster in Lisse (VWA). 
Een roffelende Grote Bonte Specht is op 19 januari te horen in de Vogelenbuurt te 
Sassenheim (SHU). Een ♀ Kleine Bonte Specht is op 30 November ter plaatse bij 
de Sancta Maria in Noordwijkerhout (CZU). 
Op 14 januari vliegen er 4 Boomleeuweriken in zuidelijke richting over de Ooster-
duinse Sloten (WNL). 80 Veldleeuweriken zijn op 8 januari ter plaatse in de Zilker-
polder te Noordwijkerhout (WNL).  
Opvallend is de waarneming van een Boerenzwaluw die van 26 november t/m 6 
december rondzwerft in de omgeving Noordzijderpolder, St. Bavo en Leeuwen-
horst in Noordwijkerhout. Een foto sluit enige twijfel uit (MWI, RGE, WNL). 
Een groep van 30 Graspiepers is op 5 januari ter plaatse bij Oud Leeuwenhorst 
(PSP).  Drie Waterpiepers en een Roodkeelpieper zijn op 20 november ter plaatse 
in de Kogjespolder te Warmond (CZU). 
 
Er is geen gebrek aan Grote Gele Kwikstaarten, ze zijn overal te zien deze winter. 
Ze zijn in weilanden te vinden, maar ook in de bebouwde kom: bijvoorbeeld de 
Kager- en Planetenbuurt in Sassenheim (JDR). 45 Witte Kwikstaarten zijn op 27 
januari ter plaatse bij Oud Leeuwenhorst (PSP). Twee foeragerende ♂ Rouwkwik-
staarten zijn op 15 december te zien bij Oud Leeuwenhorst. Ze zijn samen met 
enkele Witte Kwikstaarten (JVD). 
Een Zwarte Roodstaart is op 15 december ter plaatse in Noordwijkerhout (WNL). 
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Alle waarnemingen van Roodborsttapuiten komen uit de Elsgeesterpolder in 
Voorhout. (JWI, WNL). Alleen in december is deze soort hier niet te zien. 
 
De eerste zingende Merel van het jaar (voor zover ingevoerd op waarneming.nl) is 
op 26 januari te horen in Warmond (WNL). Begin februari zijn er zingende vogels 
te horen in Noordwijkerhout, Sassenheim en Voorhout (SHU, WNL). 
Op 13 november zijn er 5 Kramsvogels ter plaatse in de Elsgeesterpolder te Voor-
hout (WNL). Grote aantallen van deze soort blijven echter weg. 
De eerste zingende Zanglijster van 2020 is op 18 januari te horen bij de St. Bavo in 
Noordwijkerhout (WNL). 
Koperwieken zijn talrijker. Op 23 december zijn er 70 vogels ter plaatse in Klein 
Leeuwenhorst te Noordwijkerhout (JVD). 25 exx. zijn op 3 januari te zien in de wijk 
Elsbroek te Hillegom (TVH). Vier Grote Lijsters vliegen op 7 januari in oostelijke 
richting over Polder Het Langeveld in Noordwijkerhout (WNL). 
Een ♂ Zwartkop is op 12 januari ter plaatse in een tuin aan de Parklaan in Sassen-
heim (HVS). 
 
Overwinterende Tjiftjaffen zijn op verschillende plekken te zien, bijvoorbeeld bij 
de Klinkenbergerplas, in het centrum van Voorhout, op het terrein van de St. Bavo 
in Noordwijkerhout en op het Bedrijventerrein Sassenheim-Zuid (CZU, HVS, JWI, 
WNL).  
Een zingende Cetti’s Zanger is op 20 november te horen in de Lakerpolder te 
Warmond (CZU). 
Op 30 november is er een Vuurgoudhaan ter plaatse bij de Sancta Maria in 
Noordwijkerhout (CZU).   
De enige waarneming van een Glanskop komt van 11 januari uit Nieuw Leeuwen-
horst in Noordwijkerhout (WNL). 
Op 17 november telt een waarnemer 50 Huismussen in de Elsgeesterpolder te 
Voorhout (WNL). 5 Ringmussen zijn op 8 december ter plaatse in de Noordwijker-
houtsche Geest (WNL). Op 2 februari zijn er ook twee vogels aanwezig in het Ter 
Wegenpark te Sassenheim (JDR). 
Een groep van 60 foeragerende Vinken is op 15 november te zien in de zuidelijke 
deel van de Zwetterpolder (WNL).  
50 Sijzen zijn op 19 januari ter plaatse op het terrein van de St. Bavo in Noordwij-
kerhout (WNL).  
Hier ontdekt op Tweede Kerstdag een waarnemer drie Europese Kanaries (1 man 
en 2 vrouwen). De vogels blijven bijna een maand ter plaatse en zijn op 23 januari 
voor het laatst gezien. (MWI, VWA). 
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Een Appelvink is op 30 november ter plaatse op het terrein van de Sancta Maria in 
Noordwijkerhout (CZU). 
Een IJsgors vliegt op 15 november in noordwestelijke richting over de Elsgeester-
polder in Voorhout (WNL). Op 8 februari is er een Dwerggors ter plaatse in Polder 
Het Langeveld. De dag daarna is de vogel nog steeds aanwezig (WNL). 
 
 
Met dank aan de waarnemers: 
 
AMO Annelies Moolenaar   MWI Maarten Wielstra 
BBU Bas v d Burg    PSP Peter Spierenberg 
CZU Casper Zuyderduyn   RGE Reinder Genuït  
HVS Hans van Stijn    RJA Rob Jansson 
JDR Job de Ridder    RVR Rene van Rossum 
JVD Jelle van Dijk    SHU Sarah Humphrey  
JWI Jan Wierda    TVH Thomas van Haaster 
LVT Louis van Trigt   VWA Vele waarnemers 
MDG Mariska de Graaff    WNL waarneming.nl  
    
 
Waarnemingen voor de periode 11 februari  t/m 10 mei kunnen doorgegeven 
worden via www.waarneming.nl, bereikbaar via onze website, of per e-mail aan 
Sarah Humphrey: vogelsbollenstreek@gmail.com. 
 

 
De dode Kleine Alk van 21 november 2019 (Sarah Humphrey)  

http://www.waarneming.nl/
mailto:vogelsbollenstreek@gmail.com
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Activiteitenprogramma 
 
Zaterdag 14 maart 2020: Voorjaarswandeling op Tespelduyn 
De golfbaan van Landgoed Tespelduyn bestaat uit veel meer dan strak geschoren 
fairways en afslagpunten. Om natuurliefhebbers daarvan te laten meegenieten 
organiseert Tespelduyn 4 maal per jaar een natuurwandeling. In het voorjaar zijn 
er veel bollen te zien op Tespelduyn, maar natuurlijk ook in de wijde omgeving. 
Vanaf de terp, die 23 meter hoog is,  heb je een prachtig uitzicht. 
De rondleiding start om 9.30 uur en duurt tot circa 12.00 uur. Verzamelen bij het 
restaurant van de golfbaan. Het adres is: Tespellaan 53, 2211VT te Noordwijker-
hout. Geef je voor 13 maart op bij Maud van der Veen per telefoon: 06-11098194 
of per e-mail: m.veen@hccnet.nl.  
 
Noot van de redactie: 
Vanwege het te warme weer voor de tijd van het jaar, is bovenstaande excursie 
door de organisator met twee weken vervroegd (oorspronkelijke datum stond 
gepland op 28 maart). Hierdoor bestaat de kans dat de excursie al geweest is 
voordat deze Duinrel bij u op de mat is gekomen. Onze excuses hiervoor! 
 
Zondag 15 maart:Mossen- en Korstmossenexcursie in de AWD 
Onderleiding van Thijs van Trigt gaan we opzoek naar mossen en korstmossen in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen.  
We verzamelen bij Ingang de Oase en we beginnen om 10.00 uur. De excursie 
duurt naar verwachting tot ongeveer 12.30 uur.  Kleed je goed aan, want er wordt 
veel stilgestaan. Tip: neem een loepje mee voor de kleine details. Geef je voor 14 
maart op bij Agaat Mesman per e-mail: agaat@quicknet.nl of per telefoon: 0252- 
503039.Let op:deze excursie is op een zondag (i.p.v. onze standaardzaterdag). 
 
Zaterdag 4 april: "Samen wijs met de Patrijs" in de Hogeveense Polder 
Ook in 2020 tellen vrijwilligers van de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging 
Geestgrond Patrijzen in de streek. En bollentelers treffen maatregelen op het land 
die beschutting en voedsel bieden aan de Patrijs. Op deze startactiviteit zullen we 
ingaan wat er allemaal voor de Patrijs gebeurt. Aansluitend kunnen aanwezigen 
zich aansluiten bij veldexcursies naar de Hogeveense Polder. Dit onder begeleiding 
van een gids.  
Locatie: Restaurant Tespelduyn, Tespellaan 53, 2211VT te Noordwijkerhout. In-
loop vanaf 09.30 uur, om 10.00 uur start de lezing over de Patrijs. Om 11.00 uur 
starten de veldexcursies o.l.v. gidsen. Aanmelden voor deze activiteit kan bij ANLV 
Geestgrond per e-mail:info@anlvgeestgrond.nl. 

mailto:m.veen@hccnet.nl
mailto:agaat@quicknet.nl
mailto:info@anlvgeestgrond.nl
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 Woensdag 8 april: Algemene Leden Vergadering met lezing over San Diego 
Het bestuur nodigt u uit voor onze ALV met daarin het jaarlijkse verslag van de 
activiteiten en het financiële verslag met de jaarcijfers. Aansluitend zal er een 
lezing van Jos van Schie zijn, over de flora en fauna die hij tijdens een werkbezoek 
in San Diego, USA,is tegen gekomen. 
De vergadering begint om 20.00 uur in de Klister, Heereweg 105 te Lisse. Om 
20.30 uur begint de lezing en daarna is er ruimte voor een drankje en een borrel-
hapje. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. De toegang is gratis en je hoeft je 
niet op te geven. 
 
Zaterdag 18 april: Voorjaarswandeling op landgoed Huis te Vogelenzang 
Deze wandeling is bedoeld om gezellig te wandelen waarbij we onderweg aan-
dacht besteden aan de dingen die we tegenkomen en gebruik maken van de ken-
nis die in de groep aanwezig is. Een ieder kan op deze wijze een aandeel hebben in 
de excursie. De wandeling duurt ongeveer twee uur.  
We verzamelen om 9.00 uur bij Ingang Pannenland, Amsterdamse Waterleiding-
duinen. U kunt zich tot 11 april opgeven bij Jan Plomp via telefoon: 0252-516545 
of per e-mail:janplomp2017@gmail.com. 
 
Zaterdag 16 mei: Excursie Jac. P. Thijssepark in Amstelveen 
In dit naar Dr. Jac. P. Thijsse vernoemde park in Amstelveen zijn zeer veel van de 
in Nederland voorkomende planten te vinden. Een soort levende catalogus dus en 
een eldorado voor de echte liefhebbers. 
Wij vertrekken om 08.30uur vanaf de parkeerplaats bij het gemeentehuis van 
Lisse en zijn hier rond 13.00 uur terug. Aanmelden voor donderdag 14 mei per e-
mail bij: jan.bischoff.tulleken@gmail.com. Wilt u hierbij aangeven of u zelf rijdt en 
eventueel anderen mee kunt nemen (graag met opgave aantal personen) of dat u 
liever met een ander meerijdt. Meerijders betalen € 3,00 aan de chauffeur. 
 
Zaterdag 30 mei: Excursie naar het Kennemermeer en het strand van IJmuiden 
Het Kennemermeer is samen met het Kennemerstrand een relatief nieuw natuur-
gebied van circa 50 hectare langs de kust bij IJmuiden. We starten bij het Heeren-
duin, waar we in eerste instantie wellicht veel vogels kunnen waarnemen. Vervol-
gens gaan we naar 3 hectare natte duinvallei. Aldaar gaan we op zoek  naar plan-
ten, specifiek naar orchideeën. Groenknolorchis, Moeraswespenorchis en wellicht 
vinden we ook de nog zeldzamer Honingorchis. Deze laatste is ernstig bedreigd en 
staat op de Rode Lijst. Dit gebied is zo divers aan planten, dat we bij mooi weer 
wellicht ook veel soorten vlinders zullen waarnemen. Deze excursie wil je dus niet 
missen! 

mailto:janplomp2017@gmail.com
mailto:jan.bischoff.tulleken@gmail.com
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We vertrekken om 8.00 uur vanaf het gemeentehuis van Lisse en denken hier om  
13.00 uur weer terug te zijn. Aanmelden vóór 28 mei bij Lidy v.d. Salm via e-mail: 
vdsalm@hotmail.com. Wilt u hierbij aangeven of u zelf rijdt en eventueel anderen 
mee kunt nemen (graag met opgave aantal personen) of dat u liever met een 
ander meerijdt. Meerijders betalen €4,00 aan de chauffeur. 
 
Zaterdag 6 juni: Op vogeljacht in de Boterhuispolder 
De vogeljacht nemen we natuurlijk niet al te letterlijk, maar met telescoop, verre-
kijker en camera kunnen we ook goed schieten; plaatjes dan wel. De Boterhuis-
polder ligt aan de overkant van de Kagerplassen en op grondgebied van Warmond 
en Leiderdorp. De Boterhuispolder is een oer-Hollands veenweidegebied en wordt 
vooral agrarisch gebruikt. Om meer mensen van dit gebied te laten genieten zijn 
er wandel- en fietspaden en kanoroutes aangelegd. In het zuidelijke deel is er 
grond afgegraven om nieuwe natte natuur te ontwikkelen. Daarnaast zijn er na-
tuurvriendelijke oevers aangelegd. We vinden er een grote Lakenvelderboerderij 
waar in de buurt ook ons startpunt zal zijn. We gaan op zoek naar onze weidevo-
gels. Grutto, Tureluur, Scholekster, Kievit en Slobeend zullen we er zeker tegen 
komen. 
We vertrekken om 8.00 uur vanaf het gemeentehuis in Lisse en zijn hier naar ver-
wachting rond 13.00 uur terug. U kunt zich aanmelden bij John van Velzen via e-
mail:jvvelzen@ziggo.nl of per telefoon: 06-54661288. 
 
Zaterdag 20 juni: Bezoek aan de Markerwadden 
De Markerwadden zijn de afgelopen jaren volop in het nieuws geweest. Vanaf 
2016 zijn er met materiaal uit het Markermeer zelf diverse eilandjes opgespoten. 
De eilandjes moeten bijdragen aan een nieuwe natuurbalans in het voorheen zeer 
troebele en vrijwel levenloze Markermeer. U heeft er vast het nodige over gele-
zen. Nu heeft onze vereniging zich voorgenomen daar eens te gaan kijken. Omdat 
zwemmen vrij veel tijd vraagt, hadden wij gedacht een veerpont (waarschijnlijk 
vanuit Lelystad) te gebruiken. De precieze vaartijden zijn echter nog onbekend. 
Mocht u belangstelling hebben om mee te gaan,dan kunt u zich alvast aanmelden. 
Het definitieve tijdstip en de exacte kosten worden later aan u bekend gemaakt. 
Komt het u uiteindelijk niet uit, is dat natuurlijk jammer maar verplicht het u ver-
der tot niets.  
U kunt zich alvast aanmelden bij John van Velzen via e-mail:jvvelzen@ziggo.nl of 
per telefoon: 06-54661288. Hij houdt u op de hoogte van de stand van zaken. 
 

mailto:vdsalm@hotmail.com
mailto:jvvelzen@ziggo.nl
mailto:jvvelzen@ziggo.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

Maud van der Veen; 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: “Boommarter”, Annelies Moolenaar
Achterkant: “Patrijs”, Paul Venderbosch
Achterkant binnen: “Druppels, Glasheldere Glasparels”, Adrie van Dam

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 
verschijnt half juni 2020. 

De sluitingsdatum voor de 
kopij is 15 mei 2020.
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