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Donderdag 7 november: Lezing over Spinnen  
Spinnenspecialist Gerard van der Klugt zal ons in een avondvullend programma in 
woord en beeld kennis laten maken met het leven van de spinnen. 
Wij krijgen uitgebreide informatie over de belangrijkste spinnenfamilies, de li-
chaamsopbouw en -functies, de zintuigen, het paringsgedrag en nog veel meer. 
Deze avond begint om 20.00 uur in De Klister, Heerenweg 105 te Lisse en duurt 
tot ongeveer 22.00 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. 
 
 
Woensdag 13 november: “Voor-Leden-Door-Leden”-avond  
De “VLDL”-avond is een goede gewoonte geworden binnen onze vereniging. 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.  
De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur in de Klister Heereweg 105 
te Lisse. Toegang is gratis. 
Wie neemt de uitdaging aan en laat de andere leden genieten van de natuur zoals 
zij die beleven? Opgeven voor 8 november bij Jan Plomp, tel: 0252-516545 of per 
e-mail: janplomp2917@gmail.com.  
 
 
Zaterdag 23 november: Vogelexcursie Zuidpier van IJmuiden 
Wij gaan weer (het is inmiddels bijna een traditie aan het worden) vogelen op de 
Zuidpier van IJmuiden. Onze gids is dit keer rasvogelaar Otto Thomas. Hij kent alle 
stand- en trekvogels die er te zien zijn. We zijn benieuwd wat we dit keer allemaal 
voor moois tegen gaan komen!  
We vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats van het gemeentehuis in Lisse 
en zijn hier rond 13.00 uur weer terug. 
Opgeven voor 14 november per e-mail bij: jan.bischoff.tulleken@gmail.com. Wilt 
u hierbij aangeven of u zelf rijdt en eventueel anderen mee kunt nemen (in dat 
geval graag ook opgeven hoeveel ruimte u heeft) of dat u liever met een ander 
meerijdt. Meerijders betalen €4,00 aan de chauffeur. 
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Van de redactie 
 
Door: Cees Timmermans, Thomas van Haaster en Annelies Moolenaar 
 
Alstublieft: vier inspirerende excursieverslagen! Aangezien de excursie Veldleeu-
werik helaas niet doorging (vanwege het slechte weer die dag) ontbreekt daarvan 
een verslag. De libellenexcursie werd ook afgelast vanwege windkracht 7, maar 
enkele dappere dames zijn toen toch nog de duinen ingegaan. Gelukkig maar, 
want dat leverde weer een mooi verhaal op. 
 
In de afgelopen zomer zijn er dagen geweest van zeer hoge, on-Nederlandse tem-
peraturen. Maar ook zonder dat wanen wij ons in exotische oorden: door bijvoor-
beeld het veelvuldig voorkomen van Amerikaanse rivierkreeft, Ambrosia en Grote 
waternavel. En dan die Eikenprocessierups en Buxusmot....  
Plaagdieren en exotische woekerplanten, wat moeten we ermee? Ja, de gemid-
delde Nederlander begint de natuur te vrezen en grijpt snel naar de spuitbus en 
ander verderf. Ons dichtende lid Paul Venderbosch vatte deze nood samen in een 
krachtig gedicht, en als u meer van zijn werk wilt lezen krijgt u bij dezen de tip dat 
er recentelijk een dichtbundel van zijn hand is verschenen: “Dichterbij Hillegom”. 
 
Als natuurvereniging staan wij er voor om van de natuur te kunnen blijven genie-
ten. Vandaar dat u hier kunt lezen over onschuldige mieren die slechts bulten in 
het landschap veroorzaken en niet op de huid. Tevens over huiselijke mussen, 
harkende wespen, cameraminnende plevieren en hoe de Wolf, eenmaal gevestigd 
in een territorium, geen gevaar meer oplevert voor het vee. 
 
De redactie verheugt zich natuurlijk enorm op de feestavond van 25 september! 
De winnaar van de fotowedstrijd zal niet alleen met roem overladen huiswaarts 
kunnen keren, maar natuurlijk ook uitgenodigd worden om het verhaal bij de 
winnende foto hier in dit blad te vertellen. We zien er naar uit! 
 
We nodigen u ook uit om onze website nog eens te bezoeken. Er is een prachtig 
fotoverslag van de excursie Leyduin door fotograaf Sjaak Weijers aangeleverd. 
Tevens is als bijlage bij deze Duinrel op de site een fraaie oude kaart van het Zuid-
Hollands polderlandschap geplaatst, beschikbaar gesteld door Otto Thomas. Zo 
worden oude en nieuwe bronnen aangevoerd om je te kunnen verdiepen in het 
verleden en het heden van onze omgeving, en proosten wij op een mooie toe-
komst met nog weer minstens 25 jaar KNNV Natuurvereniging de Bollenstreek! 
 

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

De Duinrel, 25ste jaargang, nr. 3, september 2019 115 

Activiteitenprogamma  
 
Zaterdag 14 september: Bezoek aan het vogelringstation in de AWD 
We zijn deze dag van harte welkom bij het vogelringstation in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. We krijgen alle facetten van het vogelringen te zien. Het is 
een weersafhankelijke excursie, het kan dus afgelast worden en naar een andere 
datum worden verplaatst. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. 
We vertrekken om 8.15 uur vanaf het gemeentehuis van Lisse naar de ingang 
Zandvoortselaan, waar we lopend naar het ringstation gaan. Deelname kost €2,00 
per persoon (als bijdrage in de kosten voor de vogelringen). U kunt ook een eigen 
set vogelringen sponsoren voor €10,00. U ontvangt in dat geval de terugmeldin-
gen van deze ringen; zo kunt u uw “eigen” vogel volgen. 
Opgeven voor 12 september bij Jan Plomp janplomp2017@gmail.com. Wilt u bij 
opgaaf aangeven of u zelf rijdt en eventueel anderen mee kunt nemen (in dat 
geval graag ook opgeven hoeveel ruimte u heeft) of dat u liever met een ander 
meerijdt. Meerijders betalen €1,00 aan de chauffeur.  
 
NB: Dit is een extra excursie welke eerder alleen per mail bekenbaar is gemaakt. 
Het is dus mogelijk dat u de Duinrel ontvangt nadat deze excursie gegeven is. 
 
 
Woensdag 25 september: jubileumavond natuurvereniging De Bollenstreek 
Onze actieve natuurvereniging bestaat dit jaar alweer 25 jaar! 
Gewend om aan elk lustrum aandacht te besteden doen we dat ook deze keer en 
wel op woensdag 25 september. U wordt hierbij dan ook van harte uitgenodigd 
om deze woensdagavond ons 25-jarig jubileum in dorpshuis “de Meerkoet” mee 
te komen vieren. U vindt “de Meerkoet” op Krabbescheerstraat 1 in Lisserbroek. 
Verdere informatie over deze feestelijke gebeurtenis kunt u lezen in deze Duinrel. 
 
 
Zaterdag 5 oktober: Herfstwandeling op Tespelduyn 
De golfbaan van Landgoed Tespelduyn bestaat uit veel meer dan strak geschoren 
fairways en afslagpunten. Tussen de holes liggen stroken grond waar veel wilde 
planten te zien zijn. Maar ook op het gebied van paddenstoelen is er in de randen 
van de baan veel te beleven. Om u mee te laten genieten van al het moois dat 
groeit en bloeit op Tespelduyn, organiseren we 5 oktober weer een wandeling.  
Verzamelen bij het restaurant van de golfbaan: Tespellaan 53 , 2211VT Noordwij-
kerhout. De rondleiding start 9.30 uur en duurt tot circa 12.00 uur. 
Geef je voor 3 oktober op bij Maud van der Veen: m.veen@hccnet.nl. 



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

De Duinrel, 25ste jaargang, nr. 3, september 2019 114 

Er is geen gebrek aan Spotvogels dit jaar. De meeste waarnemingen komen van de 
Sint Bavo in Noordwijkerhout, maar zingende vogels zijn ook te horen in de Berg 
en Daalpolder in Voorhout, bij de Ruigenhoek en in de Hoogeveense Polder in 
Noordwijkerhout en in Lisse (VWA). 
Een Braamsluiper is op 12 mei ter plaatse bij het Ter Wegenpark in Sassenheim 
(JDR). Twee foeragerende vogels zijn op 24 juli te zien bij het Sollasi bungalowpark 
(RJA).  
Op 6 juni zijn er 6 Grasmussen ter plaatse bij de Klinkenbergerplas (JDR). 
Een zingende Tuinfluiter is op 23 mei te horen bij Piet Gijs langs de Leidsevaart 
(AMO). Op 24 mei hoort een waarnemer een zingende Fluiter in het Keukenhof-
bosch (WNL). 
Op 19 juli is er een zingende Tjiftjaf te horen op de Sportdreef in Sassenheim 
(SHU).  
Een zingende Bonte Vliegenvanger is op 23 mei te horen in de omgeving van de 
Achterweg in Lisse (AMO). In het Keukenhofbosch zijn op 14 mei drie Grauwe 
Vliegenvangers aanwezig (AMO). 
 
Een groep van 15 Huismussen is op 24 juli ter plaatse in de Voorhoutse Elsgees-
terpolder (WNL). 
Op 5 juli vliegen er 4 Kruisbekken over Sportpark de Roodemolen in Sassenheim 
(JDR). 
Een juveniele Appelvink is op 24 mei ter plaatse bij Klein Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout. Nog een vogel is op 21 juli te zien bij Huys te Warmond (WNL). 
 
 
Met dank aan de waarnemers: 
 
AMO Annelies Moolenaar  MDG Mariska de Graaf 
EVS Eefje van Stijn   MWI Maarten Wielstra 
HVE Hein Verkade   PSP Peter Spierenburg  
HVS Hans van Stijn   RJA Rob Jansson   
JDR Job de Ridder   SHU Sarah Humphrey  
JST John Stigters   TVH Thomas van Haaster 
JVD Jelle van Dijk   VWA Vele waarnemers 
JWI Jan Wierda   WNL waarneming.nl  
       
Waarnemingen voor de periode 11 augustus t/m 10 november kunnen doorgege-
ven worden via www.waarneming.nl, bereikbaar via onze website, of per e-mail 
aan Sarah Humphrey: vogelsbollenstreek@gmail.com. 
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Uitnodiging jubileumavond natuurvereniging De Bollenstreek 
 
Door: John van Velzen (Voorzitter natuurvereniging De Bollenstreek) 
 
Onze actieve natuurvereniging bestaat dit jaar alweer 25 jaar! Gewend om aan elk 
lustrum aandacht te besteden doen we dat ook deze keer en wel op woensdag 25 
september. U wordt hierbij dan ook van harte uitgenodigd om woensdagavond 25 
september ons 25-jarig jubileum in dorpshuis “de Meerkoet” mee te komen vie-
ren. U vindt “de Meerkoet” op Krabbescheerstraat 1, 2165 XG in Lisserbroek. 
 
Wij hebben de bekende natuurfotograaf Jan Vermeer bereid gevonden om deze 
avond een fotopresentatie te komen geven. Jan Vermeer wordt steeds vaker ge-
vraagd als jurylid bij grote internationale foto-evenementen. Hij is medeoprichter 
van het magazine “Natuurfoto” en was tot voor kort hoofdredacteur. De laatste 
jaren is hij als fotograaf regelmatig in de polaire zone actief. Hij zal ons met een 
presentatie van zijn prachtige foto’s zeker niet teleurstellen. 
 
Zoals reeds eerder in onze Duinrel van juni 2019 aangegeven verbinden we aan 
ons jubileum een fotowedstrijd. Thema van deze wedstrijd is “natuur in meest 
brede zin van het woord”. We hopen op inzendingen van prachtige foto’s, ge-
maakt op een vakantie, tijdens een excursie geschoten of gewoon genomen in de 
tuin. De inzenddatum hiervoor was tot 1 september, dus bij het ontvangen van 
deze Duinrel al verstreken, maar kom toch vooral naar deze avond om de inzen-
dingen te bekijken en ook te jureren! De jury bestaat namelijk uit uzelf en alle 
aanwezigen op deze avond. Omdat de meeste aanwezigen geen deskundigen op 
het gebied van de fotografie zullen zijn, zal dat ook bij de beoordeling van de fo-
to’s tot uiting komen. Het gaat dus niet om technische perfectie maar om de ge-
voelswaarde die de natuurfoto heeft. U krijgt op onze feestavond de gelegenheid 
om met enkele stickers aan te geven welke foto’s u het leukst vindt. Degene met 
de meeste plakkertjes zal een passende prijs in ontvangst kunnen nemen. 
 
Het programma voor deze avond luidt als volgt: 
De zaal in de Meerkoet gaat open om 19.30 uur. U wordt tot 20.15 uur in de gele-
genheid gesteld om de ingeleverde foto’s te beoordelen door stickers te plakken. 
Na een openingswoordje van de voorzitter volgt de fotopresentatie van Jan Ver-
meer. In de pauze zal de prijs voor de mooiste foto worden uitgereikt. Na afloop is 
er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje. De avond duurt naar verwach-
ting tot ongeveer 22.00 uur. 
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Tien jaar MUS-sen in Sassenheim, wat heeft dit opgeleverd? 
 
Door: Hans van Stijn 
 
Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van Sovon volgt broedvogels van de stedelijke 
omgeving. Nederland verstedelijkt immers in hoog tempo (16% van het oppervlak). 
In 2008 ben ik in Sassenheim gestart met het project MUS en tel ik twee routes, 
één ten westen van de Parklaan/Hoofdstraat en één ten oosten van deze door-
gaande route door het dorp. Hierover heb ik eerder in Sassemse Vogels, het jaar-
boek over vogels kijken in Sassenheim, bericht (Van Stijn 2009, 2010 en 2013). 
Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en is het tijd om eens te kijken wat tien jaar 
veldwerk heeft opgeleverd. 
 
Het doel van MUS 
Het project MUS richt zich op het vastleggen van de aantallen en de verspreiding 
van vogels van het stedelijke gebied. Dit omvat niet alleen dorpen en steden, 
maar ook gehuchten, villawijken, bedrijven- en industrieterreinen, havens, parken, 
begraafplaatsen, volkstuinen en sportterreinen. Tijdens een telling noteer ik alle 
soorten die binding met het terrein hebben: een jagende Sperwer tel ik wel mee 
terwijl ik een groep overvliegende Brandganzen niet noteer. MUS is een langjarig 
monitoringprogramma dat een laagdrempelig en populair project is, waaraan 
inmiddels ruim 850 tellers meedoen. Door over een langere periode deze gestan-
daardiseerde telling uit te voeren, ontstaat een goed beeld van de stadsvogelpo-
pulatie van Nederland. En dat geldt natuurlijk ook voor Sassenheim: door inmid-
dels tien jaar te tellen, is een redelijk beeld van de Sassemse vogelpopulatie ont-
staan.  
 
Per route zijn er drie tellingen die ongeveer anderhalf uur duren. Kenmerken van 
deze tellingen zijn: 
 De eerste telling is tussen 1 en 30 april en de tweede telling tussen 15 mei en 

15 juni. Beide tellingen beginnen een half uur voor zonsopgang en dat bete-
kent vroeg starten: in april rond 6.00 uur en in mei/juni rond 5.00 uur. 

 De derde telling is tussen 15 juni en 15 juli en begint na 19.00 uur. Het is een 
avondtelling die speciaal gericht is op Gierzwaluwen. 

 Op elke telling tel ik de twaalf telpunten van die route. 
 Op ieder telpunt tel ik vijf minuten lang alle vogels die binding met het terrein 

hebben. 
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Ook dit keer komt er één waarneming van een Kleine Bonte Specht binnen: een 
roepend ex. op 23 juli bij Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijkerhout (HVE).  
Op 3 augustus is er om 06:00 uur een roepende Draaihals te horen op het Sollasi 
bungalowpark in Noordwijkerhout (RJA). 
 
Op 11 mei zijn er 35 Oeverzwaluwen ter plaatse in Polder Boekhorst in Voorhout 
(WNL). Op 28 juni is het aantal vogels opgelopen tot 50 exx. (MDG).  
50 Boerenzwaluwen zijn op 15 juli ter plaatse bij de Leidsevaart (Noordwijkerhout) 
(WNL).  
20 Huiszwaluwen zijn op 3 augustus aanwezig in de Zilkerpolder te Noordwijker-
hout (JDR).  
 
De meeste waarnemingen van Engelse Kwikstaarten komen uit de Elsgeesterpol-
der in Voorhout (WNL). Op 31 mei is er een ex. ter plaatse in de Hoogeveense 
Polder te Noordwijkerhout (PSP). 22 Gele Kwikstaarten zijn op 31 mei hier te zien 
(PSP).  
 
Een zingende Nachtegaal is op 7 juni te horen bij Nieuw Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout (WNL). 
Op 15 juni is er een Blauwborst ter plaatste bij de Klinkenbergerplas (WNL). 
Een ♂ Zwarte Roodstaart is op 12 mei ter plaatse in de Mottigerpolder te Voor-
hout (JWI). Een roepend ex. is op 26 juni te horen in het westelijke bollengebied te 
Hillegom (TVH). 
Drie Tapuiten zijn op 17 mei te zien in de Elsgeesterpolder in Voorhout (WNL).  
Alle waarnemingen van Roodborsttapuiten komen uit de Elsgeesterpolder in 
Voorhout (WNL). 
 
Een ♂ Merel zingt nog op 30 juli in Sassenheim zijn hoogste lied (SHU).  
Een juveniele Grote Lijster is op 25 mei ter plaatse bij de Sancta Maria in Noord-
wijkerhout (CZU). 
 
Een zingende Sprinkhaanzanger is op 12 mei te horen in de Vosse- en Weerlaner-
polder te Hillegom (WNL). De zang is onmiskenbaar. 
De meeste waarnemingen van zingende Rietzangers komen van de Oude Vuilnis-
belt in Sassenheim (JDR, JVD, WNL). Een Bosrietzanger is op 19 mei ter plaatse in 
de Zilkerpolder te Noordwijkerhout (JDR). Een ex. is op 15 juni zingend te horen bij 
de Klinkenbergerplas (WNL). 
Op 9 juni zijn er 6 Kleine Karekieten aan het zingen bij het Oosterduinse Meer in 
Noordwijkerhout (JVD). 
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Een groep van 50 Kieviten is op 7 augustus te zien in de omgeving van de Leidse-
vaart in Noordwijkerhout (WNL). 
 
De laatste 3 Grutto’s van 2019 zijn op 31 juli aan het foerageren in de Elsgeester-
polder te Voorhout (WNL).  
Een overvliegende Regenwulp is op 29 juli roepend te horen in Voorhout (SHU). 
Op 3 augustus vliegt er een vogel in westelijke richting over de Zilkerpolder in 
Noordwijkerhout (JDR). 
Op 11 mei vliegt een Groenpootruiter in noordelijke richting over de Oude Vuil-
nisbelt in Sassenheim (JDR). Een vogel is op 24 juli ter plaatse in Warmond (JST). 
Twee Witgatten zijn op 19 juni ter plaatse in de Kooipolder te Sassenheim (CZU). 
Op 26 juni vliegt er een ex. over de Kagersingel in Sassenheim (JDR).  
Een Oeverloper is op 17 mei aanwezig bij de Oude Vuilnisbelt in Sassenheim (JDR). 
Op 2 augustus zijn 4 exx. ter plaatse in de Zilkerpolder te Noordwijkerhout (JDR). 
 
Een adulte Zwartkopmeeuw is op 31 juli ter plaatse in de Elsgeesterpolder te 
Voorhout (WNL). Hier is op 26 mei een Dwergmeeuw te zien, vliegend in zuidwes-
telijke richting over de polder (RGE). 
 
Op 14 juni zijn er 20 Visdieven ter plaatse op het Bedrijventerrein Gravendam in 
Noordwijkerhout (WNL). 60 Vogels vliegen op 1 augustus in oostelijke richting 
over Sassenheim (JDR). 
 
Een Koekoek vliegt op 2 augustus in noordelijke richting over de Zilkerpolder te 
Noordwijkerhout (JDR).  
 
Op 11 juli is er een roepende Bosuil te horen bij Nieuw Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout (HVE). Nog een ex. laat zich horen op 24 juli in Hillegom in de wijk 
Elsbroek (WNL). 
 
Een stuk of 80 Gierzwaluwen zijn op 11 juli ter plaatse in Sassenheim (WNL). Op 9 
augustus vliegt er een ex. over de Lisser Poelpolder (JDR). 
 
Een IJsvogel is drie keer gezien in de Laageveense Polder te Lisse (23 mei, 25 mei 
en 9 augustus). Andere waarnemingen komen van Huys te Warmond, de Zilker-
polder in Noordwijkerhout en Nieuw Leeuwenhorst.  
Een roepende Groene Specht is op 8 augustus te horen op de Parklaan in Sassen-
heim (HVS).  
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Mijn routes MUS 
Zoals gemeld heb ik twee routes die ik ieder jaar fiets. Route 2171 ligt ten westen 
van de Hoofdstraat en Parklaan en route 2172 ligt ten oosten van de beide wegen. 
In figuur I worden de telpunten van beide routes getoond. Iedere route heeft een 
aantal kenmerkende soorten: op route 2171 tel ik meer Scholeksters, Houtduiven, 
Winterkoningen, Merels, Zanglijsters, Heggenmussen, Huismussen, Groenlingen 
en Putters terwijl route 2172 juist meer Meerkoeten, Turkse Tortels, Gierzwalu-
wen, Kauwen, Koolmezen, Huiszwaluwen en Spreeuwen laat zien. 
 

 
FIGUUR I: MUS-routes 2171 (▲) en 2172 (●) met bijbehorende telpunten 

 
In allebei de routes is er diversiteit in leeftijd van de huizen: het zijn niet allemaal 
oude huizen en ook niet allemaal relatief nieuwe huizen, er is een mooie sprei-
ding. Dit laat zich ook terug zien in de aantallen van bijvoorbeeld de Gierzwaluw 
en Huismus, beide soorten die in het huis broeden. Huismussen komen meer voor 
in route 2171 terwijl ik op route 2172 meer Gierzwaluwen tel.  
Sommige soorten zijn exclusief voor een bepaalde route en dat heeft natuurlijk 
alles te maken met de locatie van het telpunt. Het tiende telpunt van route 2171 
ligt bij sportpark De Roodemolen waar in een rietperceel Kleine Karekiet huist; het 
is het enige telpunt van deze soort op beide routes. Het eerste telpunt van 2172 
ligt bij buitenplaats Huis ter Leede met een parkachtige tuin die goed is voor Bos-
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uil en Boomklever. Het tweede telpunt van deze route ligt langs de A44 nabij 
Jachthaven Jonkman waar Buizerd en Torenvalk broeden. 
 
Aantallen MUS 
Tijdens mijn tien jaar tellen voor MUS heb ik 17594 vogels geteld verspreid over 
56 soorten. Op route 2171 telde ik van 48 soorten 8688 vogels terwijl route 2172 
goed was voor 52 soorten en 8906 vogels. In allebei de routes is de Kauw de 
meest getelde vogel, met in route 2171 de Merel op plaats twee en de Turkse 
Tortel op drie. Bij route 2172 staat de Gierzwaluw op de tweede plaats gevolgd 
door de Merel. In figuur II staat de top tien van getelde vogels van beide routes 
apart en van beide routes samen. Naast deze top tien kun je in figuur III de aantal-
len zien van getelde kraaien, mezen, vinken en struikzangers op beide routes. 
Zoals je kunt zien, zijn er soms opmerkelijke verschillen tussen beide routes. Voor-
al het verschil in het aantal waargenomen Gierzwaluwen tussen route 2171 en 
2172 is groot (428 ex). En dat geldt ook voor de Kauw: in 2171 heb ik 1860 ex 
geteld en in 2172 2187 (verschil van 327 ex). Ook het verschil bij de Groenling is 
opvallend.  
 

2171 2172 Samen 
Soort  Aantal Soort  Aantal Soort  Aantal 
Kauw 1860 Kauw 2187 Kauw 4047 
Merel 890 Gierzwaluw 909 Merel 1707 
Turkse Tortel 700 Merel 817 Turkse Tortel 1425 
Koolmees 538 Turkse Tortel 725 Gierzwaluw 1390 
Huismus 533 Koolmees 587 Koolmees 1125 
Gierzwaluw 481 Huismus 472 Huismus 1005 
Spreeuw 341 Spreeuw 394 Spreeuw 735 
Houtduif 340 Zilvermeeuw 327 Zilvermeeuw 663 
Zilvermeeuw 336 Wilde Eend 265 Houtduif 555 
Winterkoning 282 Houtduif 215 Wilde Eend 540 

FIGUUR II: Top tien soorten per route 
 
Kraaien 

2171 2172 
Soort  Aantal Soort  Aantal 
Kauw 1860 Kauw 2187 
Ekster 219 Ekster 196 
Zwarte Kraai 76 Zwarte Kraai 50 
Gaai 30 Gaai 32 
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Een Wespendief vliegt op 1 juni over het Sollasi bungalowpark in Noordwijkerhout 
(RJA). 
Leuk is de waarneming van een vliegende Rode Wouw op 11 juni over de Sint 
Bavo in Noordwijkerhout (WNL). 
Een ♂ Bruine Kiekendief vliegt op 13 juli over de Parklaan in Sassenhein (EVS). 
Op 21 juni weet een Havik een jonge Zwarte Kraai te pakken in Sassenheim. De 
roofvogel is opgejaagd door beide ouders waarna de Havik de Kraai loslaat (WNL).  
Als een Sperwer in de buurt is, is het bijna altijd raak. Een jagende ♀ zorgt 12 mei 
voor veel onrust onder de plaatselijke Huiszwaluwen in de omgeving van Elsbroek 
in Hillegom; een alerte Spreeuw weet de andere vogels bijtijds te alarmeren 
(TVH). Op 28 juli heeft een ex. een jonge Merel te pakken in de dennenboom in de 
tuin van een waarnemer (WNL). De dag daarna pakt hij of zij weer een vogel. 
Drie roepende Buizerds zijn op 23 mei te horen in Warmond (JST). 
Twee Boomvalken vliegen op 27 mei over het zuidelijke deel van de Zwetterpolder 
in Noordwijkerhout (PSP). Een ex. vliegt op 26 juni over de Hoofdstraat in Sassen-
heim (HVS). Nog een Boomvalk is op 2 juli aan het jagen in Polder Elsgeest te 
Voorhout (MDG). 
Een adulte Slechtvalk is regelmatig te zien, rustend op de toren van de Sint Pan-
cratiuskerk in het centrum van Sassenheim.  
 
Op 9 augustus zijn er 12 Patrijzen ter plaatse in de Elsgeesterpolder te Voorhout 
(WNL). 
Op 14 juni om 02:25 uur weet een waarnemer in de omgeving van de Sint Bavo in 
Noordwijkerhout een roepende Kwartel op te nemen met zijn geluidsrecorder 
(MWI). Een aantal dagen later, op 25 juni, is hier om 01:02 uur de roep van een 
overvliegend Porseleinhoen opgenomen op de geluidsrecorder (MWI). 
 
Een paartje Scholeksters in het centrum van Hillegom doen hun best om een jong 
groot te brengen. Ze hebben een nest op het dak van een kantoorgebouw (TVH). 
Op het parkeerterrein van Golfbaan Tespelduyn heeft een ander paartje Scholek-
sters een nest gemaakt. Hier weten ze, tussen de geparkeerde auto’s, uiteindelijk 
twee jongen groot te brengen (TVH). 
Twee Kluten vliegen op 6 juni over Noordwijkerhout (WNL).  
Een paartje Kleine Plevieren is op 31 mei ter plaatse in de Hoogeveense Polder te 
Noordwijkerhout (PSP). Nog een ex. is op 4 juni te horen roepend in de Berg en 
Daalpolder te Voorhout (WNL). 
Op 7 augustus zijn er 200 Goudplevieren ter plaatse in de Elsgeesterpolder te 
Voorhout (WNL).  
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Waarnemingen 11 mei t/m 10 augustus 2019 
 
Door: Sarah Humphrey 
 
Zinderende temperaturen met twee hittegolven in een maand tijd, de eerste code 
rood voor hitte ooit en begin augustus een zomerstorm; dat zijn de kenmerken 
van zomer 2019. Ik heb geen mussen van het dak zien vallen, maar toch was het 
behoorlijk stil in de tuin tijdens het warme weer. Rond deze tijd van het jaar liggen 
er in de streek bollenvelden onder water. Tot nu toe zijn dat er weinig, naar mijn 
weten drie: een tussen de Engelse Laan en de Jacoba van Beierenweg in Voorhout, 
een langs de Leidsevaart in Lisse en een bij de Hyacintenlaan in Hillegom. Ze leve-
ren nog geen echte bijzonderheden op; maar op andere locaties zijn de afgelopen 
tijd wel leuke soorten waargenomen, zoals Wespendief, Draaihals, Bonte en 
Grauwe Vliegenvanger, Kwartel en Porseleinhoen. 
 
Op 1 juni zijn er 36 Aalscholvers ter plaatse bij Nieuw Leeuwenhorst in Noordwij-
kerhout (HVE). 
Een roepende Roerdomp is op 11 juni te horen in de omgeving van de Sint Bavo in 
Noordwijkerhout. De roep is ook opgenomen op een geluidsrecorder (MWI). 
In juli en augustus zijn Grote Zilverreigers regelmatig gezien, o.a. in Polder Boek-
horst in Voorhout, de Floris Schouten Vrouwenpolder Noord te Sassenheim, de 
Elsbroekerpolder te Hillegom en de Lageveense Polder in Lisse (WNL).  
 
Aan Ooievaars is er ook geen gebrek; ze zijn de laatste tijd overal te zien. Om een 
paar locaties te noemen: Warmond (de bekende nestplek langs de Herenweg), de 
Elsgeesterpolder in Voorhout en bij de Oude Vuilnisbelt in Sassenheim (VWA). 
 
Op 19 juni vliegt er een Lepelaar in oostelijke richting over de Parklaan in Sassen-
heim (HVS). Drie vogels vliegen op 9 juli in westelijke richting over het centrum 
van Hillegom (WNL). Een maand later op 8 augustus zijn er 17 exx. ter plaatse in 
de Vosse- en Weerlanerpolder te Hillegom (WNL).  
 
21 Bergeenden zijn op 6 juni ter plaatse in de Hoogeveense Polder te Noordwij-
kerhout (WNL). 
Zomertalingen zien wij niet vaak in onze regio. In de laatste twee jaar zijn er maar 
9  waarnemingen van deze soort gedaan. Toch is er op 2 juni een ♂ ter plaatse in 
de Elsgeesterpolder te Voorhout (WNL). 
28 Kuifeenden zijn op 11 juni ter plaatse in de Hoogeveense Polder (WNL).  
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Vinken 
2171 2172 

Soort  Aantal Soort  Aantal 
Groenling 203 Vink 87 
Vink 67 Groenling 74 
Putter 45 Putter 21 
Kneu 1   
 
Mezen 

2171 2172 
Soort  Aantal Soort  Aantal 
Koolmees 538 Koolmees 587 
Pimpelmees 142 Pimpelmees 144 
  Staartmees 9 
 
Struikzangers 

2171 2172 
Soort  Aantal Soort  Aantal 
Zwartkop 36 Zwartkop 48 
Tuinfluiter 15 Tuinfluiter 21 
Grasmus 2 Braamsluiper 1 
Braamsluiper 1 Grasmus 1 

FIGUUR III: Aantallen per route van kraaien, vinken, mezen en struikzangers 
 
Het hoogste aantal soorten dat ik op één telpunt heb waargenomen, is 38. Dit heb 
ik zowel op telpunt sportpark De Roodemolen als op telpunt Motel Sassenheim 
(beide van route 2171) gedaan. Het hoogste aantal soorten op route 2172 be-
draagt 35 soorten en die heb ik op telpunten Huis ter Leede en Jachthaven Jonk-
man waargenomen.  
 
Het hoogste aantal getelde vogels per telpost bedraagt 998 ex en komt van tel-
punt Hyacinthenstraat dat op route 2172 ligt. Op de andere route is het hoogste 
aantal getelde vogels op één telpunt 872 ex en dat was op telpunt Wilhelmina-
laan. Het laagste aantal vogels op één telpunt is 477 ex en komt van telpunt Jacht-
haven Jonkman. Op route 2171 heb ik op telpunt Motel Sassenheim slechts 551 
vogels geteld en dat was het laagste aantal van deze route. Beide telpunten zijn 
op hun route juist de telpunten waar ik de meeste soorten heb geteld. De grootste 
verscheidenheid aan soorten zegt dus niets over het aantal getelde vogels. 
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Ontwikkelingen in tien jaar MUS 
 In de tien jaar veldwerk zijn er aardig wat vogels geteld waardoor ik nu van een 
aantal soorten een beeld kan schetsen van het wel en wee van deze soorten in 
Sassenheim. Hiervoor heb ik per soort voor ieder jaar de indexwaarde bepaald 
waarbij de indexwaarde voor het eerste jaar (2008) op 100 is gezet. Op deze ma-
nier heb ik voor elk van deze soorten tien indexen bepaald en die in een grafiek 
uitgezet tegen de jaren. Dit heb ik per soort zowel voor beide routes apart als voor 
beide routes samen gedaan. In elke grafiek toont de stippellijn de ontwikkeling 
van route 2171, de streepjeslijn die van route 2172 en de doorgetrokken lijn die 
van beide routes samen. Figuur IV toont niet alleen de ontwikkeling van de top vijf 
soorten Gierzwaluw, Koolmees, Turkse Tortel, Kauw en Merel, maar ook die van 
Houtduif, Pimpelmees, Tjiftjaf, Winterkoning, Spreeuw, Huismus en Vink. 
 

 
 

 

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

De Duinrel, 25ste jaargang, nr. 3, september 2019 109 

Sprinkhanen en krekels waren er volop, maar daarover ontbrak het ons geheel 
aan kennis. Hoewel, één soort laat zich wel heel gemakkelijk determineren: de 
Blauwvleugelsprinkhaan. Die hebben we heel wat keren weg zien zeilen op z’n 
mooie blauwe vleugels. 
 

 
Drie kleuren bij elkaar (Adrie van Dam) 

 
Wat vlinders betreft kunnen het Bruin zandoogje en het Bont zandoogje nog op 
onze lijst, en Atalanta, Distelvlinder en één Bruin blauwtje.  
We hebben er een prima en ook heel gezellige “doe-het-zelf”-excursie van ge-
maakt, en wie thuis gebleven is vanwege de wind heeft toch echt wat gemist! 
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kikkertjes rond. Laten we nu toch ook twee keer een jong Rugstreeppadje zien, die 
een aanzienlijk hoger wandeltempo heeft dan de Gewone pad. Ze zetten de sok-
ken er flink in om van schuilplaats tot schuilplaats te kunnen gaan. 
Een grote oranjebruine vlinder streek neer in het kruiskruid: jawel, een Keizers-
mantel! Helaas behoorlijk versleten, het beestje had amper nog ondervleugels, 
maar het was er overduidelijk eentje. Deze stormachtige dag weerhield hem/haar 
er dus ook niet van om op pad te gaan. 
De meeste libellen die we hier en daar zagen, waren geel-,groen- of roodbruin, of 
helderrood, en niet zo heel erg groot. Ga daar maar eens aan beginnen als leek…. 
Ik had ter voorbereiding op deze excursie nou net een aardig artikel kunnen lezen 
in het augustusnummer van tijdschrift Vlinders van de Vlinderstichting, over de-
terminatie van Rode heidelibellen. En dit moesten ze wel zijn! 
Met het blote oog is het niet goed te zien, maar leve de digitale fotografie! En 
volgens mij hebben we toch echt drie soorten gezien: de Bruinrode, de Steenrode 
en de Bloedrode heidelibel. Vooral die laatste was wel erg mooi, met, zoals een 
kenmerk was: geheel zwarte pootjes. De Steenrode heidelibel heeft in het voor-
aanzicht een soort hangsnor, en ook dat is op de foto te zien. De Bruinrode was 
waarschijnlijk wel de meest voorkomende, met twee duidelijk gele vlekken aan de 
flank. De kleur van het lijf is weliswaar meer gelig dan bruinrood. Maar zo is dat: 
soms is het een vrouwtje, of een nog niet goed uitgekleurd mannetje. Net als het 
verenkleed bij meeuwen, echt voor de experts om daar goed uitsluitsel over te 
geven… Maar voor ons doen zijn we, zonder gids, toch best ver gekomen. 
Over veren gesproken: Maud vond een Gaaienveertje, zo’n heel mooie 
blauw/zwarte. Zo eentje raap je altijd op, en kom je op een gegeven moment thuis 
weer tegen in je tas of jaszak.  
Waar zijn de libellen als het hard waait? In ieder geval niet boven het water, dat 
was duidelijk. Langs de zonnige en luwe kanten van het water werd wel enigszins 
gevlogen. Een paar keer kwam een mannetje Oeverlibel voorbij, met het mooi 
blauwbedauwde lijfje. Maar er moest toch nog meer zijn, ook gezien de tijd van 
het jaar…. 
Ineens deed Maud een ontdekking: ze riep ons naar een grote oude eik, waar, als 
een soort kerstversiering, vier prachtige libellen op rij aan een tak hingen. En wat 
leken ze op de foto van de Hoogzomerglazenmaker! We waren hier natuurlijk 
ontzettend opgetogen over, en vele foto’s werden gemaakt. Even verderop hing 
nog zo’n trosje, als rijp fruit in een boom, drie kleuren libel bij elkaar. Eenmaal 
thuis hielp waarneming.nl me snel uit de droom: het waren Paardenbijters, geen 
zeldzaamheid dus. Maar zo mooi hoe ze daar hingen! We zagen er zo bij elkaar 
wel een stuk of tien, samen met Heidelibellen. Weer wat geleerd. Zoek bij wind de 
libellen niet op het water maar kijk in de bomen! 
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wat vaag groenige of blauwachtige juffertjes (Watersnuffel, Lantaarntje), tot ons 
oog viel op een mooie blauwe juffer die aan het struikgewas hing. Dat bleek een 
Azuurwaterjuffer te zijn, volgens de determinatie van waarneming.nl, een alge-
mene soort maar voor mij was ze nieuw. We bemerkten boven het wateropper-
vlak toch nog wel enige activiteit: een Lantaarntje was met haar achterlichtje on-
der water vermoedelijk eitjes aan het leggen. 
 

 
Mannetje en vrouwtje Paardenbijter op rij (Maud van der Veen) 

 
Een stukje verderop begon een wandelpad langs een gelukkig niet droogstaande 
watergang met mooie plantengroei: Duinkruiskruid, Watermunt, Watereppe, 
Waterkers, Blauw glidkruid, Brunel, Duinreigersbek. Twee soorten nachtvlinder 
dwarrelden daar wat rond: de Waterleliemot en de Gestreepte goudspanner.  
Als je zo langs de oever van stilstaand water rondloopt, is het altijd goed uitkijken 
voor de amfibieën. In de zomertijd lopen en springen er tal van kleine padjes en 
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aardbeien aan het plukken en ontdeden de tuin, waar ook al mooie Dahlia’s te 
zien waren, van onkruid.  
Twee Grote groene sabelsprinkhanen zaten, verscholen in de bermbegroeiing, zich 
wellicht te verlekkeren op de insecten die op de koolplanten (die nu nog onder het 
plastic stonden) afkomen. Ook bloeide daar Bernagie en Schapenzuring en een 
soort Vogelwikke die misschien toch anders heet. Het zag er allemaal prachtig uit 
en was daarmee een leuke toegift op de wandeling! 
 
 
Stormachtige libellenexcursie te Panneland 
 
Door: Annelies Moolenaar 
 
De uitnodiging voor deze excursie werd vergezeld van een prachtfoto van een 
Hoogzomerglazenmaker – nou, daar had ik wel belangstelling voor! En dan nog 
wel een excursie met gids, dus aardig wat leemtes in de libellenkennis konden 
worden gevuld. 
Maar de weersverwachtingen waren 10 augustus 2019 niet zo best. Uitgerekend 
deze zaterdag naderde er een lagedrukgebied dat een stevige Zuidwester zou 
opleveren. In de vroege ochtend werd ik dus ook wakker van een fluitende wind 
door kieren en nog openstaande ramen. Jammer, met zo’n harde wind houden de 
gelijkvleugeligen (juffers) en ongelijkvleugeligen (libellen) zich verstopt op be-
schutte plaatsen, net zoals vlinders dat doen. Ik verwachtte dan ook wel min of 
meer dat de excursie afgeblazen zou worden.  
Maar nee, geen bericht, dus KNNV’ers gaan gewoon de deur uit: ongeacht het 
weer, valt er buiten altijd wel wat te ontdekken! 
Eenmaal bij de AWD, ingang Panneland, aangekomen, bleef het getal der deelne-
mers staan op drie, en verder geen gids te bekennen. Na het plegen van enkele 
telefoontjes werd duidelijk dat de excursie dus toch wel was afgezegd, alleen net 
nadat de schrijver van dit verslag en de twee anderen, Maud van der Veen en 
Adrie van Dam, van huis waren gegaan.  
We besloten gedrieën op stap te gaan en ons van de harde wind niet te veel aan 
te trekken. Op het eerste stuk wandelpad woei wel wat dood hout uit de bomen, 
maar het zag er niet echt gevaarlijk uit. Een Rode eekhoorn stak over, dat was 
alvast leuk want zo vaak zie je die niet meer in het duin. Een grote libel (formaat 
Keizerlibel) zoefde met flinke vaart over het bospad, om ons te motiveren door te 
zetten en als Hans en Grietje de weg door het bos te vervolgen.  
Bij stilstaand water, met bloeiend Kikkerbeet, kregen we een mooie karpersoort in 
beeld, maar geen jagende libellen. Wel zagen we hier en daar in de kantbegroeiing 
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FIGUUR IV: Ontwikkeling van stadsvogels in Sassenheim van 2008-2017 
 
Bij deze grafieken kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
 Bij de Houtduif is er een lichte daling waarbij route 2172 het slechtste scoort 

(- 20%). 
 Bij de Turkse Tortel is er een licht dalende trend. 
 Bij de Gierzwaluw is een groot verschil tussen beide routes; een licht negatie-

ve trend bij route 2171 en een positieve bij route 2172. 
 Bij de Kauw is er een lichte daling. 
 Het aantal waargenomen Pimpelmezen daalt flink met voor beide routes 

samen nu nog maar de helft van het aantal vogels bij de start van het project 
MUS in Sassenheim. 

 Bij de Koolmees is er een gelijkmatige ontwikkeling van de routes. 
 Bij de Tjiftjaf is er een mooie stijging voor beide routes met een dip in 2016. 
 Het rustige verloop van de Winterkoning. 
 Bij de Spreeuwen is er een flinke daling van het aantal waargenomen vogels 

tot zo’n 50% van het aantal in 2008 waarbij route 2172 beduidend slechtere 
resultaten geeft dan route 2171. 

 Bij de Merel is er een gelijkmatige ontwikkeling van de routes. 
 Bij de Huismus is er een groot verschil tussen de routes; beide zijn positief 

waarbij route 2172 flink positiever is dan route 2171. Het aantal Huismussen 
is in tien jaar tijd bijna verdrievoudigd. 

 Het aantal getelde Vinken tijdens beide routes is enorm gedaald waardoor de 
populatie in 2017 nog maar 20% bedraagt van de startpopulatie in 2008. 
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witte ‘pispot’) vlakbij een terrein waar in 1935 de World Jamboree van de padvin-
derij is gehouden. 
 

 
De atletische Wijngaardslak (Annelies Moolenaar) 

 
De zon brak door en meteen kwamen er toch nog wat vlinders tevoorschijn. Na 
wat niet te determineren witjes zagen we actief wordende Bruin zandoogjes.  
Toen koersten we weer naar het Leyduin en klommen we naar de Belvedère, een 
uitzichttorentje op een hoog punt in het bos. Bij de voet aangekomen (degenen 
die o.l.v. Cees een paar jaar geleden de voorjaarswandeling maakten kunnen het 
zich misschien nog herinneren) moesten we nog 38 treden omhoog. Maar we 
werden daarna beloond met een heerlijk bekertje koffie van Jan, en na de perfec-
te fotoshots te hebben gemaakt daalden we weer af. We zagen een imposante 
Zwavelzwam en bloeiend Haarmos. Ook de historisch fraaie, thans gerestaureerde 
Waterkelder bekeken we, met rechts drie gangen en links twee gangen: ja, de 
heer Van Lennep moest ook een “aftapje” hebben…. 
Na bijna drie uur, bedankten we Jan voor de mooie wandeling die hij had uitgezet. 
Super! Vogelaars onder ons hebben veel plantenkennis opgedaan!  
Tenslotte veel bedrijvigheid in de moestuin, waar de Afrikaantjes de aaltjes moe-
ten lokken zodat de worteltjes niet te dun uitvallen. Diverse Haarlemmers waren 
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Elke wandeling levert toch altijd wel weer wat leuks op! Als deze Duinrel uitkomt, 
vliegen er allicht nog wel enkele dames Harkwesp rond, maar overwinteren kun-
nen ze niet: dat doen alleen de ondergrondse poppen.  
Geraadpleegde bron en verdere informatie: www.ecopedia.be. 
  
 
Zomerwandeling Leyduin, Vinkenduin en Woestduin 
 
Door: Jan Albert Moolenaar 
 
Met zes belangstellenden maakten we zaterdag 13 juli o.l.v. Jan Plomp een mooie 
tocht door diverse percelen van Landschap Noord-Holland. Voor wie er niet bij 
konden zijn, hier een korte impressie. Klimaatgesteldheid tijdens de tocht: af en 
toe iets regen, bewolking en nog even de zon.  
 
Vlakbij het buiten Leyduin, gebouwd in 1920, zagen we Moerasandoorn, Lever-
kruid en Gele kamille of Heelblaadjes. Enkele vogelsoorten die we tegenkwamen: 
Huis-, Gier- en Boerenzwaluw, Winterkoning, Grote Bonte Specht, Groene Specht, 
Zanglijster, Buizerd, Glanskop, Boomkruiper en Boomklever. Hier en daar spron-
gen jonge kikkertjes/padjes, slechts één Blauwe Reiger had belangstelling…. 
Vlakbij de moestuin, die we na afloop bewonderden, zagen we een indrukwek-
kende wijdvertakte en in bloei staande Kaukasische vleugelnoot en daartegenover 
een enorme Plataan. We kwamen langs enkele uitgegraven poeltjes met begin-
nend plantenleven. Bij een oudere waterpartij zagen we Grote egelskop in ver-
schillende stadia. Ook zagen we Biggenkruid en Akkerkool. Ineens stonden we oog 
in oog met een Wijngaardslak die er na al die regen van vrijdag weer zin in kreeg 
om aan de wandel te gaan. Er zouden er nog meer volgen, o.a. één met een ge-
deeltelijke woningkraak en één zeer atletisch exemplaar! 
 
Nabij een voormalige V1- lanceerinrichting zagen we Bosandoorn. We liepen naar 
het Vinkenduin waar ooit door Jacob van Lennep en de zijnen op schalkse wijze 
Vinken werden gevangen in de herfst. 
Ook liepen we door Woestduin, langs het gelijknamige huis uit 1850, de paarden-
renbaan en het fundament van het totalisatorhuisje dat gebruikt werd bij de 
voormalige gokactiviteiten. Maar voor ons was Groot heksenkruid, het Vlasbekje 
en het Sint-Janskruid een beter alternatief! Toen werd ook nog een Plooirokje 
(mooi paddenstoeltje) opgemerkt, gevolgd door Valse salie (een plant). Indruk-
wekkend, al die roodkleurende Zuring door graspercelen heen! Ook was er Ak-
kerwinde (met zachtroze bloem; vergeleken met de bekendere Haagwinde met de 
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Bijvangsten 
Tijdens de vele tellingen in de afgelopen tien jaar heb ik ook verschillende waar-
nemingen gedaan van soorten die niet onder het project vallen, ik noem ze bij-
vangsten. Het waarnemen van deze soorten is een leuke toevoeging aan het tellen 
van de stadsvogels voor MUS. Vrijwel ieder jaar heb ik tenminste één zo´n waar-
neming waarbij de meeste tijdens een ochtendtelling worden gedaan. Op mijn lijst 
met bijvangsten staan: 
 Een Koekoek bij Huis ter Leede op 24 mei 2008 
 Een Koekoek op het Planetenplein op 24 mei 2008 
 Een ♂ Mandarijneend bij het Tennispark op 25 april 2009 
 Een Kleine Ral over het Motel op 30 mei 2009 
 Een ♀ Bruine Kiekendief over het Planetenplein op 17 april 2011 
 Een Lepelaar over de Molen van Speelman op 2 juni 2011 
 Een Lepelaar over het Motel op 29 april 2012 
 Zes Witgatten over Jachthaven Jonkman op 6 juli 2012 
 340 Brandganzen over de Hyacinthenstraat op 26 april 2014 
 Een Koekoek bij sportpark De Roodemolen op 31 mei 2014 
 24 Scholeksters over Jachthaven Jonkman op 12 juli 2014 
 Een Groene Specht op de Lindelaan op 23 april 2016 
 Een ♀ Bruine Kiekendief over het Motel op 9 juli 2016 
 Lepelaar over de Lansiershof op 2 mei 2017 
 
Tenslotte 
Ik vind het leuk om aan het project MUS mee te doen. Vooral de ochtendtellingen 
zijn leuk om te doen omdat het dan nog redelijk stil is in het dorp en de zingende 
vogels de overhand hebben. Bij de avondtelling is er veel geluidshinder (auto’s en 
vliegtuigen) en krijg je soms bijdehante opmerkingen te horen. Maar dat mag de 
telpret niet deren. De tien jaar tellen hebben een schat aan waarnemingen opge-
leverd die, zoals uit figuur IV blijkt, een mooi beeld geven van de ontwikkeling van 
de Sassemse stadsvogelpopulatie. Voor een aantal soorten is dit beeld negatief en 
dat is niet mooi; vooral van de grafieken van de Vink en in mindere mate van de 
Pimpelmees en de Spreeuw word je niet vrolijk. De grafieken van de Gierzwaluw 
en de Huismus geven je daarentegen positieve energie om met de tellingen door 
te gaan. 
 
Van Stijn 2009. Mussen gezocht en gevonden in Sassenheim. Sassemse Vogels 5: 30-33. 
Van Stijn 2010. Ook in 2009 weer mussen gezocht in Sassenheim. Sassemse Vogels 6: 30-33. 
Van Stijn 2013. Vijf jaren MUS-sen voor de Huismus en andere stadsvogels. Sassemse Vogels 
9:41-45. 
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Exotisch 
 
Door: Paul Venderbosch 
 
Een rivierkreeft  
uit Amerika 
Die is rood 
 
Waternavel 
uit Amerika 
Die is groot 
 
Een NVWA 
uit Nederland 
spreekt van nood 
 
Ook Ambrosia 
uit Amerika 
moet dan dood 
 
Nee niet logisch 
Niet ecologisch 
Wel knap exotisch 
 

 
Rode Amerikaanse rivierkreeft (Paul Venderbosch) 
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Inderdaad: 100 % zeker de Harkwesp, Bembix rostrata (= met een sneb, snuit, 
snaveltje), uit de orde der Vliesvleugeligen en de familie der Graafwespen. Het is 
een behoorlijk zeldzame soort in Nederland, en ze komt alleen in zanderige gebie-
den voor, en met name in de kustduinen. Specifiek: in het mos-duin-grasland, dat 
is duingebied waar het nog losse zand bijeengehouden wordt door een bovenste 
moslaag, en op die manier vast genoeg is zodat het niet instort als er een gangetje 
gegraven wordt. Maar als het duin vergrast, is het zand niet meer los genoeg voor 
de wesp om het met haar gereedschap, de harkjes aan haar voorpoten, te bewer-
ken. Vandaar dat deze soort nu voorkomt in afgeplagde gedeeltes van de AWD. 
Laat ik nou dezelfde avond ook een foto van de Harkwesp tegenkomen bij een 
determinatiegroep op Facebook: zelfde verschijning, naast een badhanddoek op 
het zand. En de vraag van de indiener was: waarom blijft deze wesp almaar naast 
mijn handdoek zitten? Ja, het kwartje valt: de wesp had vast “harkplannen” op dat 
zanderige stukje.…. En aangezien het een niet agressieve wespensoort is, bleef 
mevrouw daar dus rustig wachten. Zal niet gebeuren bij de Gewone wesp, als die 
nestplannen heeft…. 
De wespen zijn solitair: iedere dame graaft voor zichzelf een holletje, met een 
gang van zo’n tien centimeter lang, en doet daar haar legsel: één eitje. Ze voedt de 
larve met vliegen en zweefvliegen. Na ongeveer twaalf dagen verpopt de larve. 
Dan sluit moederwesp de ingang, en begint een nieuw holletje te graven voor het 
volgende ei.  
Het nest is zeer verstoringsgevoelig, er hoeft maar een Damhert (of mens) de 
poot/voet op te zetten en het stort in. In de zomer kan een Harkwesp slechts vijf 
of zes nakomelingen opkweken tot pop voor het volgende seizoen. Het blijft daar-
door dus ook een kwetsbare soort! 
Ik ben nog een paar keer teruggegaan om Harkwespen te zoeken en te tellen. 
Tussen De Oase en Panneland zag ik er regelmatig eentje, ook op het Kruiskruid. 
En bij De Zilk waren ze ook te vinden, langs het Oosterkanaal bij de brug. Ik herken 
nu zelfs hun gezoem al, het klinkt behoorlijk nijdig dus het valt echt op. 
Bij De Zilk heb ik een drietal Harkwespdames actief gezien met het uitgraven van 
een holletje. Geweldig, dat was echt harken….! Met de voorpootjes werd een 
flinke straal zand naar buiten geschoffeld. Een sprinkhaan, die daar vlakbij neerge-
streken was, kreeg een heleboel over zich heen en bleef versuft zitten. De nesthol-
letjes zaten zo’n dertig centimeter van elkaar vandaan. En grappig was ook, dat de 
ene wesp stiekem even ging kijken bij het holletje van de ander, als die er even 
niet was. Dat leidde tot lichte schermutselingen, maar niet hevig. Het blijken dus 
koloniebroeders te zijn. 
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Tijdens het fotograferen hoorde ik een nogal overspannen gezoem om mij heen 
en ik schrok even van een nogal grote wesp. Maar die zocht z’n plekje op het 
Kruiskruid en nam met volle teugen de nectar in en het stuifmeel op. Op het eer-
ste gezicht dacht ik dat hij helemaal geel uitgeslagen ogen van het stuifmeel had, 
maar de wesp had werkelijk enorme gele ogen, en een soort gele snuit. Hij zag er 
wat clownesk uit eigenlijk. Een behoorlijk groot, lang lijf met citroengele strepen 
in het zwart. Dankzij fotoherkenning via de telefoon wist waarneming.nl mij 
meteen al te vertellen het met een Harkwesp te doen te hebben. Maar de naam 
verscheen in rode letters: dit is een zeldzame soort, weet u het zeker? 
Natuurlijk wist ik het niet zeker, ik had zelfs nog nooit van een Harkwesp gehoord. 
Maar het lukte wat goede foto’s te maken en opgetogen keerde ik huiswaarts, om 
deze “vangst” wat nader te gaan bestuderen. 
 

 
De Harkwesp (Annelies Moolenaar) 
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Geheimzinnige bulten in de uiterwaarden 
 
Door: Cees Timmermans 
 
Tijdens een kampeerweek in de nazomer van 2018 liepen we in de uiterwaarden 
van de Overijsselse Vecht bij Ommen. Opvallend daarbij was het grote aantal 
bulten in het grasland. Je vraagt je dan af hoe dit landschapselement is ontstaan. 
Nieuwsgierig geworden besloot ik één bult, die toch al door en koe mishandeld 
was, nader te onderzoeken. Met een klein schopje kon ik een gat in de bult gra-
ven. In eerste instantie kwam ik onder de vegetatie niets bijzonders tegen. Toen ik 
wat dieper kwam, zo’n 20 cm, zag ik een aantal licht geel gekleurde kleine mieren 
kruipen. Foto’s er van maken met mijn compact-camera viel niet mee. Je hebt 
geen idee wat er precies in beeld komt. Thuis op de computer de foto’s vergro-
tend, kwamen er enkele millimeters grote miertjes in beeld. Omdat dit het enige 
opvallende was dat ik in de bult tegenkwam vroeg ik me af of deze beestjes iets te 
maken zouden kunnen hebben met het ontstaan van dit mysterieuze landschap. 
Ook vroeg ik me af waarvan deze diertjes leven, boven de grond had ik geen mie-
ren gezien, alleen hier onder in de bulten kwam ik ze tegen. Speurwerk aan de 
winkel dus. 
 

 
Geheimzinnige bulten in het veld (Cees Timmermans) 
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Als je googelt op Gele mier dan kom je al snel bij interessante informatie over 
Weidemieren. Ze kunnen overal leven waar gras groeit en kunnen daar mols-
hoopachtige bultjes laten ontstaan. Soms beginnen die ook in de poep van grote 
grazers. Ze hebben warmte van de zon nodig om hun eitjes uit te broeden. Dat is 
de reden dat ze die bulten laten ontstaan, zodat de zon de grond goed kan op-
warmen, ook als er hogere grassen staan. Als het gras machinaal gemaaid wordt 
dan worden de nestbulten beschadigd. Daarom vind je ze alleen op extensief 
begraasde weidegebieden. De uiterwaarden van de Overijsselse Vecht zijn daar 
een mooi voorbeeld van. Alleen de Schotse Hooglanders bewegen zich hier tussen 
en over de bulten van soms wel een meter doorsnee. 
Hoe ontstaan nu deze bulten in het landschap? Daarvoor is een mierenvolk nodig 
en dat kan soms wel miljoenen dieren groot zijn. Meerdere koninginnen houden 
zo’n werkstersbestand op peil. Zulke mierennesten kunnen zo een eeuwig leven 
hebben als maar niet door machinale bewerking de oppervlaktestructuur wordt 
aangetast. In intensief beweide graslanden komen ze daardoor alleen onder de 
afrasteringdraden soms nog voor. Maar ook in tuinen kunnen ze op niet te droge 
plekken voorkomen. De bulten in het landschap worden opgebouwd doordat 
voortdurend grond met mineralen uit de ondergrond omhooggewerkt wordt. 
Hierdoor ontstaat aan de oppervlakte een luchtige mineraalrijke aarde waarvan 
bepaalde planten kunnen profiteren, bijvoorbeeld Rood zwenkgras en Grote tijm.  
Wat is nu de drijfveer bij deze massale grondverplaatsing voor zulke kleine beest-
jes? Dat ligt in hun manier van leven en zich voortplanten. Je vindt deze mieren 
vrijwel niet aan de oppervlakte. Ze hebben daar weinig te zoeken, want ze leven 
vrijwel uitsluitend van de honingdauw van Wortelluizen. Die luizen leven op de 
wortels van grassen. Om zeker te zijn van dit voedsel houden de mieren er kweke-
rijen van deze Wortelluizen op na. Daarvoor graven ze ondergrondse gewelven 
rond de graswortels waar de luizen rustig kunnen hangen en wortelsap opzuigen. 
Als in een soort boerderij fokken ze de Wortelluizen, verzorgen ze zodat ze geen 
last hebben van schimmels en melken dan de honingdauw. Hun hele leven en 
bedrijvigheid speelt zich dan ook ondergronds af. Geen wonder dat je ze nooit aan 
de oppervlakte ziet. Ze hebben geen pigment en kunnen slecht tegen zonlicht. De 
bulten hebben ze ook nodig om van rondom zonlicht op te kunnen vangen voor 
het uitbroeden van de miereneieren van de koninginnen van de kolonie. Daar 
hebben ze zonnewarmte voor nodig en die is er niet diep in de grond. 
Hoe overleven deze kolonies en hun vee de vrijwel jaarlijkse overstroming van het 
gebied aan het eind van de winter? Het is tenslotte een uiterwaardengebied. Ook 
hier heeft de natuur iets op gevonden. De mieren produceren dan ondergrondse 
luchtbellen. Die houden het water buiten het nest en de luizenstallen. 
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en kwaakte hier en daar een kikker. Het was een wandeling met verrassend veel 
verschillende bloemen en planten. De enthousiaste uitleg van Jelle van Dijk zorgde 
ervoor dat veel vragen van de deelnemers beantwoord werden. 
We laveerden tussen de golfers door, die met een hele andere blik naar al dat 
hoge groen kijken. Toch fijn dat niet-golfers daar af en toe ook van mogen genie-
ten.  
 
 
Clowntje in het Kruiskruid: de Harkwesp 
 
Door: Annelies Moolenaar 
 
In de warme julimaand viel er op vogelgebied niet zoveel te beleven, zodat de 
aandacht als vanzelf naar de alom nog bloeiende Jakobskruiskruiden ging. Vlinder-
tijd! Maar met de vlinders was het gedurende de maand juli bar gesteld, waar-
schijnlijk nog het prijskaartje van de droge vorige zomer. Ik was naar de Amster-
damse Waterleidingduinen gegaan, ingang De Oase, in de hoop daar in de buurt 
de Keizersmantel weer te zien. Die was daar vorig jaar, dankzij die warmte, nogal 
talrijk neergestreken vanuit zuidelijker oorden. En jawel, ook dit jaar gelukkig weer 
enkele daarvan gezien, oogstrelend mooi! 
 

 
De Keizersmantel (Annelies Moolenaar) 
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een paars accent. De pluizenbollen van de Akkerdistel zorgden alweer voor het 
volgend jaar; aan de pluizen hangen de zaadjes.  
Daarna vroeg de zuidhelling van de terp natuurlijk alle aandacht. Een bonte kleu-
renpracht. Duizendblad in het wit, roze en rood. Streepzaad, Koolzaad en Zwarte 
mosterd met hun verschillende tinten geel. Klaprozen in fel en valer rood. Mar-
grieten, Rolklaver, Honingklaver: ze dringen met hun gelige kleuren hier duidelijk 
om voorrang. En daar tussendoor al die verschillende grassen met hun groenige 
en beige tinten. En ook hier was het weer een en al gezoem.  
 

 
De gids tussen de planten “verstopt” (Maud van der Veen) 

 
Via het pad langs het Steengrachtkanaal liepen we verder. De waterkant was dicht 
begroeid met diverse planten, zoals een grote Moerasspirea en diverse Grote 
kaardenbollen. Verder zagen we daar nog Pluimzegge, Koningskaars, Moerasan-
doorn en Gespleten kompassla. Ook zagen we grote velden Guldenroede, die wat 
later in bloei komen. 
Terug langs de waterpartijen tussen hole 3 en 4 zagen we nog een aantal fraaie 
exemplaren Waterzuring in de kant staan. En er verstopt zich hier en daar nog een 
Grote Egelskop. Ondertussen vlogen de Boerenzwaluwen over ons hoofd, repten 
kleine pullen van Meerkoeten, Waterhoenen en Wilde eenden zich van ons weg 
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Ze hebben ook predatoren. De Groene Spechten zijn gek op deze kleine miertjes 
evenals de Kauwtjes en Gaaien. Ze moeten dan wel stevig graven om bij hun eten 
te komen. De Fazant snoept graag van de cocons van deze mieren. Die hoeft maar 
even te krabben om bij zijn maaltijd te komen, want de mierencocons zitten vlak 
onder de oppervlakte in het door de zon opgewarmde zand.  
Leuk om te ontdekken hoe zo’n opvallend landschapselement als de bulten in 
deze uiterwaarden ontstaan en in stand gehouden worden door de natuur zelf, als 
de maaimachines maar uit de buurt blijven. 
 
 
We kruisten het pad met een Wolf… 
 
Door: Cees Timmermans 
 
Op 25 april 2019 loop ik ‘s morgens om 7 uur met mijn dochter in het Kroondo-
mein op de Veluwe als we op het pad een serie grote prenten tegenkomen. In het 
gebied mogen geen honden komen. De breedte van de prent is zo groot!  Het zal 
toch niet …. Verder lopend komen we op het pad een drol tegen. Hij lijkt vrij vers. 
We volgen het spoor verder. Plotseling horen we in de verte schapen. Het is nogal 
ver maar duidelijk herkenbaar. Het geluid wordt harder. Het lijkt wel of er een 
flinke onrust is bij de schapen. Wordt er een kudde door een herder opgedreven? 
We volgen het lange rechte pad verder met versnelde pas.  
Dan midden op het pad weer een drol en dit is wel een heel flinke jongen. We 
vergeten even de schapen en storten ons op deze drol. Hij stinkt flink. Het is een 
groot plateau, bruingrijs met daarbovenop een tweede deel dat uitloopt in een 
lange punt die vooral bestaat uit vrij lange haren. We maken foto’s, omdat dit er 
onmiskenbaar uitziet als de drol van een wolf. Ik ken de beschrijving uit een artikel 
in het tijdschrift Natura.  
We hebben nu op een onderlinge afstand van 30 meter twee wolvendrollen. Mijn 
gedachten gaan naar de tentoonstelling in het bezoekerscentrum van Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Zou het niet prachtig zijn als ze daar zoiets zouden kun-
nen laten zien? Zo’n drol heeft een functie om het territorium van de wolf te mar-
keren voor andere wolven, maar hier liggen twee van die grenspalen vlak bij el-
kaar. We kijken nog eens goed naar onze tweede keutel. Bovenop zit een apart 
stukje geelgrijs materiaal. Ik meen er een hoefje van een hert of ree in te herken-
nen. Het is wel heel klein, misschien van een jonge ree. De ree is immers het 
hoofdvoedsel van een territoriale wolf; dat is een wolf die een eigen vast territori-
um heeft en niet meer zwerft. Dit is te mooi om zo voorbij te laten gaan.  
Heb ik iets in mijn rugzak om het mee te nemen, zonder dat het een grote bal 
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gehakt wordt? Ja, ik heb altijd wel en paar plastic zakken in mijn rugzak bij zulke 
tochten. Met een klein schepje, dat ook in die tas zit, scheppen we onze vondst op 
en doen hem voorzichtig in de zak. In de rugzak maken we een herschikking zodat 
we onze geurige schat zo veilig mogelijk kunnen meenemen. We moeten nog een 
stevig stuk lopen en fietsen. 
 

 
De keutel van wolvin GW998F (Cees Timmermans) 

 
Toch wel redelijk opgewonden hervatten we onze wandeling. Via het pad volgen 
nog we nog zo’n 20 meter het spoor van de Wolf, dan heeft zij kennelijk het pad 
verlaten. Wij blijven rechtdoor lopen in de richting waar we enige tijd geleden het 
geluid van de schapen gehoord hebben. Ze zou toch niet …. Na een paar honderd 
meter horen we weer schapengeluiden maar nu niet het paniekerige gedoe van 
straks. Als we over een heuveltopje komen zien we in de verte schapen staan. Het 
is een groep ooien met lammetjes die rustig in een soort te verplaatsen kraal 
staan. De afrastering is ongeveer een meter twintig hoog en wordt door een zon-
nepaneeltje van stroom voorzien. Schapen en lammetjes lopen rustig rond en 
knabbelen wat aan de begroeiing. Zou de paniek van een half uur geleden ont-
staan zijn doordat de wolf toen hier rondscharrelde? We zullen het nooit weten, 
maar voor ons staat nu vast: ”We kruisten het pad met wolvin GW998F”. 
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Zomerplantenwandeling Tespelduyn 
 
Door: Maud van der Veen 
 
Op een prachtige zaterdagochtend, 6 juli 2019, liepen we met 17 nieuwsgierige 
mensen onder leiding van Jelle van Dijk (kenner van de flora van de Duin- en Bol-
lenstreek en schrijver van het boek “Van Aardakker tot Zwanenbloem”) de golf-
baan Tespelduyn op. Een terrein dat normaal gesproken niet voor wandelaars 
toegankelijk is. De eerste stop was bij de vijvers in de parkholes. Omdat daar de 
randen langs de vijvers niet gemaaid worden tot aan het water, zagen we meteen 
een grote hoeveelheid wilde planten, terwijl in de vijvers de verschillende aange-
plante dotters uitbundig bloeien. In de kant vielen de eerste Rietorchissen op. 
Verder vonden we tussen de Kleine lisdodden en de zaaddozen van de uitgebloei-
de Gele lissen nog Wolfspoot, Pitrus, Harig wilgenroosje en Oeverbies. Tussendoor 
waren allerlei waterjuffers druk in de weer. Even verderop stond het Gevleugeld 
hertshooi uitbundig in bloei. Elk jaar is deze plant alleen op deze plek te vinden. In 
het water begon de paarse Moerashyacint alweer te bloeien. 
Vervolgens hebben we het nieuwe veldbloemenperk naast hole 7 bekeken. De 
witgele Echte kamille kwam als eerste in bloei. Maar enkele dagen later was het 
een echte zee van kleuren geworden. Klaprozen, Korenbloemen, Koekruid, Perzik-
kruid, Bolderik en Hennepnetel streden met de paarse Fresiaatjes om voorrang. 
Op de bloemen was het een komen en gaan van zoemende bijtjes, zweefvliegen, 
hommels en andere insecten. Het is duidelijk dat dit bloemenmengsel insecten 
aantrekt. Naast het veldbloemenperk stonden nog een groot aantal Rietorchis. Bij 
een snelle telling bleken het er wel 290 te zijn. Diep paars, op plekke in de scha-
duw, lichter in de zon. 
Bij de vijver van hole zes vonden we nog meer Rietorchis, Moerashyacint, maar 
ook Hoge cyperzegge. Tussen de Grote lisdodde bloeide nog de Moerasandoorn 
en het Moeras vergeet-mij-nietje. En toen we wegliepen was door ook nog een 
IJsvogeltje, dat snel van ons weg vluchtte. 
We liepen de terp op, waar inmiddels de Narcissen het veld hebben moeten rui-
men voor Bezemkruiskruid, Akkerdistel en Jacobskruiskruid, waarop de geel bruin 
gestreepte “zebrarups” van de St. Jacobsvlinder zich te goed deed aan de blade-
ren. Helemaal boven naast het hutje van hole 1 stond een reusachtige Wegdistel 
in de zon te pronken.  
Naast hole 2 op de helling van de terp stonden een aantal gele Keizerskaarsen te 
pronken. De witte variant bleek bij nadere inspectie ook een Keizerskaars, maar 
dan de albino versie. De Stinkende ballote en de Akkerdistels zorgden nog voor 
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mooie diepblauw bloeiende planten, de Gewone ossentong. Tenslotte, op het pad 
langs de zeereep, krijgen we toch een Nachtegaal in volle glorie te horen: heldere 
slagen, rollers en riedeltjes, afwisselende tonen, heel mooi! En een stukje verder-
op zit een tweede Nachtegaal zijn territorium te verdedigen. De een tegen de 
ander. Dus gaan we ook op de tweede plek luisteren, en deze zingt nog mooier 
dan de eerste! 
 

 
Zingende Nachtegaal (Sjaak Weijers) 

 
Tevreden gaan we weer op huis aan. Maar er volgen nog meer verrassingen: twee 
fladderende Graspiepers, die bij de fotofinish toch Boomleeuweriken blijken te 
zijn; een Kneu die keurig op een tak blijft zitten om zich te laten fotograferen; en 
een biddende Torenvalk die toch een Buizerd blijkt te zijn. Hij gedroeg zich als een 
Ruigpootbuizerd, maar de tijd van het jaar klopte niet en bij nadere inspectie van 
bovenaf vanaf het Kachelduin werd toch geconstateerd dat hij het kenmerkende 
wit op de staart miste. Een Zwartkop liet zich ook nog goed horen, die volgens 
John zingt “als een snelle Merel”. Om 21.00 uur zijn we terug op de parkeerplaats. 
Het was een mooie en leerzame wandeling. 
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Terug op de camping hebben we onze welriekende schat met de andere gezinsle-
den bekeken en veilig opgeborgen onder de caravan. De keutel was gelukkig goed 
in vorm gebleven.  
Bij het ontbijt, even na negenen, was het een geschikt moment om onze ervaring 
met anderen te gaan delen. Via de campingreceptie het telefoonnummer van een 
jachtopziener van het Kroondomein gekregen. Hier was bekend dat een wolvin in 
dit gebied haar territorium heeft. De schrikdraadbeveiliging van de schapen blijkt 
afdoende te werken. De Stichting Wolf in Nederland tikte ons op de vingers dat 
we de keutel niet mee hadden mogen nemen omdat het een grensafbakening is. 
De argumenten dat er nog een tweede is blijven liggen en het geplande gebruik 
voor de tentoonstelling in het bezoekerscentrum van Nationaal Park Zuid-
Kennemerland stemde hen weer wat milder. Ze konden daar wel in meegaan.  
Thuis hebben we informatie ingewonnen over het in hars gieten van natuurpro-
ducten, want dat lijkt ons de enige manier om onze trofee over langere tijd te 
kunnen bewaren. Ervaringen bij de Stichting Wolf in Nederland leren dat het pro-
duct volstrekt droog moet zijn voor het in hars gegoten kan worden. Als dat niet 
zo is komen er tijdens het ingieten luchtbellen omhoog die het product bederven. 
Doordat na een prachtig zonnige vakantieweek het weer omsloeg en nogal regen-
achtig werd, bleek drogen in de zon geen snelle optie. Een bij de Kringloop ge-
kochte magnetron bracht uitkomst. Een aantal 1-minuutsessies op 40 graden 
Celsius deden hun werk. Via internet de nodige kennis opgezocht over het proces 
van ingieten in hars. Zo blijkt uit de ervaring van iemand van de eerder genoemde 
stichting, dat je zo’n product ook nog eerst met hars moet injecteren voor je het 
ingiet. Je leert nog eens wat na zo’n wandeling… 
Uiteindelijk komt de keutel in de tentoonstelling in het bezoekerscentrum van de 
Kennemerduinen. We zijn trots en GW998F dankbaar voor haar geschenk. 
 
 
Plat op de buik voor de Morinelplevier 
 
Door: Annelies Moolenaar 
 
Zo’n vogel uit het vogelboek, die ik alleen als plaatje kende, en die wel altijd tot de 
verbeelding sprak…. Een prachtig getekende plevier, die volgens de beschrijvingen 
niet bang is voor mensen en die zich dus goed laat bekijken: de Morinelplevier.  
 
Op 15 mei was er een paartje in de Van Limburg-Stirumvallei (Amsterdamse Wa-
terleidingduinen nabij het strand Langevelderslag) neergestreken! Deze trekvogel 
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doet meestal maar op enkele plaatsen Nederland aan, en broedt hier dus niet. Dit 
was  een buitenkans om er eindelijk eens eentje in het echt te kunnen zien! 
Omdat ze niet langs een bepaald pad, maar ergens midden in het duingebied 
verbleven, heb ik ze bij een eerste expeditie niet gevonden. Maar bij de tweede 
poging, vanaf de parkeerplaats van het strand, ging het goed. Ik zag vanaf een 
duintop ineens de vogelaars al liggen: plat op de buik, in een kringetje. De twee 
plevieren zaten of liepen daar op hun gemak middenin, of tussendoor. Inderdaad 
heel erg tam! Had ik me net ook geïnstalleerd, met camera op “Morinel-
ooghoogte”, kwam het mannetje gewoon naar me toegelopen en inspecteerde de 
lens van mijn camera. Hij liep langszij, hipte over mijn voeten en maakte zachte 
geluidjes die het vrouwtje deden volgen.  
 

 
De Morinelplevier kwam bijna te dichtbij voor een foto (Annelies Moolenaar) 

 
Wat een prachtvogels, echt, zo mooi! Ze hebben er een goede week gezeten, en 
zijn 143 keer gemeld op waarneming.nl. Tegelijkertijd zat er een groep van rond 
de 20 stuks op Texel. Die kreeg al langer ook veel aandacht, waardoor het bij Lan-
gevelderslag relatief rustig bleef.  
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Nachtegalenexcursie rond de Duindamse Slag 
 
Door: Karin Bruggeman 
 
Een groepje van negen mensen komt 31 mei bijeen bij de Duindamse Slag, in de 
hoop Nachtegalen te horen op deze mooie zomeravond. Drie personen lopen voor 
het eerst met een excursie mee. 
Bij de eerste stappen de duinen in, onder leiding van John van Velzen, worden we 
verwelkomd door kwetterende jonge Koolmeesjes in de boomtoppen. We slaan 
linksaf. Afwisselend gezellig kletsend en stilstaand om te luisteren, horen we van 
alles: Merels, Roodborstjes, een Fitis (“begint zijn zang hoog en dwarrelt dan naar 
beneden”), maar de Nachtegalen laten het vooralsnog afweten.  
 

 
Gewone ossentong (Annelies Moolenaar) 

 
Via een lange trap gaan we bergop, genieten van het uitzicht, en gaan weer om-
laag. Maar halverwege blijven we stilstaan: vanuit de struiken beneden klinkt het 
gekras van een paar Grasmussen. Eentje doet een mooie baltsvlucht. We zien 
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verbleven, heb ik ze bij een eerste expeditie niet gevonden. Maar bij de tweede 
poging, vanaf de parkeerplaats van het strand, ging het goed. Ik zag vanaf een 
duintop ineens de vogelaars al liggen: plat op de buik, in een kringetje. De twee 
plevieren zaten of liepen daar op hun gemak middenin, of tussendoor. Inderdaad 
heel erg tam! Had ik me net ook geïnstalleerd, met camera op “Morinel-
ooghoogte”, kwam het mannetje gewoon naar me toegelopen en inspecteerde de 
lens van mijn camera. Hij liep langszij, hipte over mijn voeten en maakte zachte 
geluidjes die het vrouwtje deden volgen.  
 

 
De Morinelplevier kwam bijna te dichtbij voor een foto (Annelies Moolenaar) 

 
Wat een prachtvogels, echt, zo mooi! Ze hebben er een goede week gezeten, en 
zijn 143 keer gemeld op waarneming.nl. Tegelijkertijd zat er een groep van rond 
de 20 stuks op Texel. Die kreeg al langer ook veel aandacht, waardoor het bij Lan-
gevelderslag relatief rustig bleef.  
 

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

De Duinrel, 25ste jaargang, nr. 3, september 2019 97 

Nachtegalenexcursie rond de Duindamse Slag 
 
Door: Karin Bruggeman 
 
Een groepje van negen mensen komt 31 mei bijeen bij de Duindamse Slag, in de 
hoop Nachtegalen te horen op deze mooie zomeravond. Drie personen lopen voor 
het eerst met een excursie mee. 
Bij de eerste stappen de duinen in, onder leiding van John van Velzen, worden we 
verwelkomd door kwetterende jonge Koolmeesjes in de boomtoppen. We slaan 
linksaf. Afwisselend gezellig kletsend en stilstaand om te luisteren, horen we van 
alles: Merels, Roodborstjes, een Fitis (“begint zijn zang hoog en dwarrelt dan naar 
beneden”), maar de Nachtegalen laten het vooralsnog afweten.  
 

 
Gewone ossentong (Annelies Moolenaar) 

 
Via een lange trap gaan we bergop, genieten van het uitzicht, en gaan weer om-
laag. Maar halverwege blijven we stilstaan: vanuit de struiken beneden klinkt het 
gekras van een paar Grasmussen. Eentje doet een mooie baltsvlucht. We zien 



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

De Duinrel, 25ste jaargang, nr. 3, september 2019 98 

mooie diepblauw bloeiende planten, de Gewone ossentong. Tenslotte, op het pad 
langs de zeereep, krijgen we toch een Nachtegaal in volle glorie te horen: heldere 
slagen, rollers en riedeltjes, afwisselende tonen, heel mooi! En een stukje verder-
op zit een tweede Nachtegaal zijn territorium te verdedigen. De een tegen de 
ander. Dus gaan we ook op de tweede plek luisteren, en deze zingt nog mooier 
dan de eerste! 
 

 
Zingende Nachtegaal (Sjaak Weijers) 

 
Tevreden gaan we weer op huis aan. Maar er volgen nog meer verrassingen: twee 
fladderende Graspiepers, die bij de fotofinish toch Boomleeuweriken blijken te 
zijn; een Kneu die keurig op een tak blijft zitten om zich te laten fotograferen; en 
een biddende Torenvalk die toch een Buizerd blijkt te zijn. Hij gedroeg zich als een 
Ruigpootbuizerd, maar de tijd van het jaar klopte niet en bij nadere inspectie van 
bovenaf vanaf het Kachelduin werd toch geconstateerd dat hij het kenmerkende 
wit op de staart miste. Een Zwartkop liet zich ook nog goed horen, die volgens 
John zingt “als een snelle Merel”. Om 21.00 uur zijn we terug op de parkeerplaats. 
Het was een mooie en leerzame wandeling. 
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ingiet. Je leert nog eens wat na zo’n wandeling… 
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gehakt wordt? Ja, ik heb altijd wel en paar plastic zakken in mijn rugzak bij zulke 
tochten. Met een klein schepje, dat ook in die tas zit, scheppen we onze vondst op 
en doen hem voorzichtig in de zak. In de rugzak maken we een herschikking zodat 
we onze geurige schat zo veilig mogelijk kunnen meenemen. We moeten nog een 
stevig stuk lopen en fietsen. 
 

 
De keutel van wolvin GW998F (Cees Timmermans) 

 
Toch wel redelijk opgewonden hervatten we onze wandeling. Via het pad volgen 
nog we nog zo’n 20 meter het spoor van de Wolf, dan heeft zij kennelijk het pad 
verlaten. Wij blijven rechtdoor lopen in de richting waar we enige tijd geleden het 
geluid van de schapen gehoord hebben. Ze zou toch niet …. Na een paar honderd 
meter horen we weer schapengeluiden maar nu niet het paniekerige gedoe van 
straks. Als we over een heuveltopje komen zien we in de verte schapen staan. Het 
is een groep ooien met lammetjes die rustig in een soort te verplaatsen kraal 
staan. De afrastering is ongeveer een meter twintig hoog en wordt door een zon-
nepaneeltje van stroom voorzien. Schapen en lammetjes lopen rustig rond en 
knabbelen wat aan de begroeiing. Zou de paniek van een half uur geleden ont-
staan zijn doordat de wolf toen hier rondscharrelde? We zullen het nooit weten, 
maar voor ons staat nu vast: ”We kruisten het pad met wolvin GW998F”. 
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Zomerplantenwandeling Tespelduyn 
 
Door: Maud van der Veen 
 
Op een prachtige zaterdagochtend, 6 juli 2019, liepen we met 17 nieuwsgierige 
mensen onder leiding van Jelle van Dijk (kenner van de flora van de Duin- en Bol-
lenstreek en schrijver van het boek “Van Aardakker tot Zwanenbloem”) de golf-
baan Tespelduyn op. Een terrein dat normaal gesproken niet voor wandelaars 
toegankelijk is. De eerste stop was bij de vijvers in de parkholes. Omdat daar de 
randen langs de vijvers niet gemaaid worden tot aan het water, zagen we meteen 
een grote hoeveelheid wilde planten, terwijl in de vijvers de verschillende aange-
plante dotters uitbundig bloeien. In de kant vielen de eerste Rietorchissen op. 
Verder vonden we tussen de Kleine lisdodden en de zaaddozen van de uitgebloei-
de Gele lissen nog Wolfspoot, Pitrus, Harig wilgenroosje en Oeverbies. Tussendoor 
waren allerlei waterjuffers druk in de weer. Even verderop stond het Gevleugeld 
hertshooi uitbundig in bloei. Elk jaar is deze plant alleen op deze plek te vinden. In 
het water begon de paarse Moerashyacint alweer te bloeien. 
Vervolgens hebben we het nieuwe veldbloemenperk naast hole 7 bekeken. De 
witgele Echte kamille kwam als eerste in bloei. Maar enkele dagen later was het 
een echte zee van kleuren geworden. Klaprozen, Korenbloemen, Koekruid, Perzik-
kruid, Bolderik en Hennepnetel streden met de paarse Fresiaatjes om voorrang. 
Op de bloemen was het een komen en gaan van zoemende bijtjes, zweefvliegen, 
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aantrekt. Naast het veldbloemenperk stonden nog een groot aantal Rietorchis. Bij 
een snelle telling bleken het er wel 290 te zijn. Diep paars, op plekke in de scha-
duw, lichter in de zon. 
Bij de vijver van hole zes vonden we nog meer Rietorchis, Moerashyacint, maar 
ook Hoge cyperzegge. Tussen de Grote lisdodde bloeide nog de Moerasandoorn 
en het Moeras vergeet-mij-nietje. En toen we wegliepen was door ook nog een 
IJsvogeltje, dat snel van ons weg vluchtte. 
We liepen de terp op, waar inmiddels de Narcissen het veld hebben moeten rui-
men voor Bezemkruiskruid, Akkerdistel en Jacobskruiskruid, waarop de geel bruin 
gestreepte “zebrarups” van de St. Jacobsvlinder zich te goed deed aan de blade-
ren. Helemaal boven naast het hutje van hole 1 stond een reusachtige Wegdistel 
in de zon te pronken.  
Naast hole 2 op de helling van de terp stonden een aantal gele Keizerskaarsen te 
pronken. De witte variant bleek bij nadere inspectie ook een Keizerskaars, maar 
dan de albino versie. De Stinkende ballote en de Akkerdistels zorgden nog voor 
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een paars accent. De pluizenbollen van de Akkerdistel zorgden alweer voor het 
volgend jaar; aan de pluizen hangen de zaadjes.  
Daarna vroeg de zuidhelling van de terp natuurlijk alle aandacht. Een bonte kleu-
renpracht. Duizendblad in het wit, roze en rood. Streepzaad, Koolzaad en Zwarte 
mosterd met hun verschillende tinten geel. Klaprozen in fel en valer rood. Mar-
grieten, Rolklaver, Honingklaver: ze dringen met hun gelige kleuren hier duidelijk 
om voorrang. En daar tussendoor al die verschillende grassen met hun groenige 
en beige tinten. En ook hier was het weer een en al gezoem.  
 

 
De gids tussen de planten “verstopt” (Maud van der Veen) 

 
Via het pad langs het Steengrachtkanaal liepen we verder. De waterkant was dicht 
begroeid met diverse planten, zoals een grote Moerasspirea en diverse Grote 
kaardenbollen. Verder zagen we daar nog Pluimzegge, Koningskaars, Moerasan-
doorn en Gespleten kompassla. Ook zagen we grote velden Guldenroede, die wat 
later in bloei komen. 
Terug langs de waterpartijen tussen hole 3 en 4 zagen we nog een aantal fraaie 
exemplaren Waterzuring in de kant staan. En er verstopt zich hier en daar nog een 
Grote Egelskop. Ondertussen vlogen de Boerenzwaluwen over ons hoofd, repten 
kleine pullen van Meerkoeten, Waterhoenen en Wilde eenden zich van ons weg 
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Ze hebben ook predatoren. De Groene Spechten zijn gek op deze kleine miertjes 
evenals de Kauwtjes en Gaaien. Ze moeten dan wel stevig graven om bij hun eten 
te komen. De Fazant snoept graag van de cocons van deze mieren. Die hoeft maar 
even te krabben om bij zijn maaltijd te komen, want de mierencocons zitten vlak 
onder de oppervlakte in het door de zon opgewarmde zand.  
Leuk om te ontdekken hoe zo’n opvallend landschapselement als de bulten in 
deze uiterwaarden ontstaan en in stand gehouden worden door de natuur zelf, als 
de maaimachines maar uit de buurt blijven. 
 
 
We kruisten het pad met een Wolf… 
 
Door: Cees Timmermans 
 
Op 25 april 2019 loop ik ‘s morgens om 7 uur met mijn dochter in het Kroondo-
mein op de Veluwe als we op het pad een serie grote prenten tegenkomen. In het 
gebied mogen geen honden komen. De breedte van de prent is zo groot!  Het zal 
toch niet …. Verder lopend komen we op het pad een drol tegen. Hij lijkt vrij vers. 
We volgen het spoor verder. Plotseling horen we in de verte schapen. Het is nogal 
ver maar duidelijk herkenbaar. Het geluid wordt harder. Het lijkt wel of er een 
flinke onrust is bij de schapen. Wordt er een kudde door een herder opgedreven? 
We volgen het lange rechte pad verder met versnelde pas.  
Dan midden op het pad weer een drol en dit is wel een heel flinke jongen. We 
vergeten even de schapen en storten ons op deze drol. Hij stinkt flink. Het is een 
groot plateau, bruingrijs met daarbovenop een tweede deel dat uitloopt in een 
lange punt die vooral bestaat uit vrij lange haren. We maken foto’s, omdat dit er 
onmiskenbaar uitziet als de drol van een wolf. Ik ken de beschrijving uit een artikel 
in het tijdschrift Natura.  
We hebben nu op een onderlinge afstand van 30 meter twee wolvendrollen. Mijn 
gedachten gaan naar de tentoonstelling in het bezoekerscentrum van Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Zou het niet prachtig zijn als ze daar zoiets zouden kun-
nen laten zien? Zo’n drol heeft een functie om het territorium van de wolf te mar-
keren voor andere wolven, maar hier liggen twee van die grenspalen vlak bij el-
kaar. We kijken nog eens goed naar onze tweede keutel. Bovenop zit een apart 
stukje geelgrijs materiaal. Ik meen er een hoefje van een hert of ree in te herken-
nen. Het is wel heel klein, misschien van een jonge ree. De ree is immers het 
hoofdvoedsel van een territoriale wolf; dat is een wolf die een eigen vast territori-
um heeft en niet meer zwerft. Dit is te mooi om zo voorbij te laten gaan.  
Heb ik iets in mijn rugzak om het mee te nemen, zonder dat het een grote bal 
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Als je googelt op Gele mier dan kom je al snel bij interessante informatie over 
Weidemieren. Ze kunnen overal leven waar gras groeit en kunnen daar mols-
hoopachtige bultjes laten ontstaan. Soms beginnen die ook in de poep van grote 
grazers. Ze hebben warmte van de zon nodig om hun eitjes uit te broeden. Dat is 
de reden dat ze die bulten laten ontstaan, zodat de zon de grond goed kan op-
warmen, ook als er hogere grassen staan. Als het gras machinaal gemaaid wordt 
dan worden de nestbulten beschadigd. Daarom vind je ze alleen op extensief 
begraasde weidegebieden. De uiterwaarden van de Overijsselse Vecht zijn daar 
een mooi voorbeeld van. Alleen de Schotse Hooglanders bewegen zich hier tussen 
en over de bulten van soms wel een meter doorsnee. 
Hoe ontstaan nu deze bulten in het landschap? Daarvoor is een mierenvolk nodig 
en dat kan soms wel miljoenen dieren groot zijn. Meerdere koninginnen houden 
zo’n werkstersbestand op peil. Zulke mierennesten kunnen zo een eeuwig leven 
hebben als maar niet door machinale bewerking de oppervlaktestructuur wordt 
aangetast. In intensief beweide graslanden komen ze daardoor alleen onder de 
afrasteringdraden soms nog voor. Maar ook in tuinen kunnen ze op niet te droge 
plekken voorkomen. De bulten in het landschap worden opgebouwd doordat 
voortdurend grond met mineralen uit de ondergrond omhooggewerkt wordt. 
Hierdoor ontstaat aan de oppervlakte een luchtige mineraalrijke aarde waarvan 
bepaalde planten kunnen profiteren, bijvoorbeeld Rood zwenkgras en Grote tijm.  
Wat is nu de drijfveer bij deze massale grondverplaatsing voor zulke kleine beest-
jes? Dat ligt in hun manier van leven en zich voortplanten. Je vindt deze mieren 
vrijwel niet aan de oppervlakte. Ze hebben daar weinig te zoeken, want ze leven 
vrijwel uitsluitend van de honingdauw van Wortelluizen. Die luizen leven op de 
wortels van grassen. Om zeker te zijn van dit voedsel houden de mieren er kweke-
rijen van deze Wortelluizen op na. Daarvoor graven ze ondergrondse gewelven 
rond de graswortels waar de luizen rustig kunnen hangen en wortelsap opzuigen. 
Als in een soort boerderij fokken ze de Wortelluizen, verzorgen ze zodat ze geen 
last hebben van schimmels en melken dan de honingdauw. Hun hele leven en 
bedrijvigheid speelt zich dan ook ondergronds af. Geen wonder dat je ze nooit aan 
de oppervlakte ziet. Ze hebben geen pigment en kunnen slecht tegen zonlicht. De 
bulten hebben ze ook nodig om van rondom zonlicht op te kunnen vangen voor 
het uitbroeden van de miereneieren van de koninginnen van de kolonie. Daar 
hebben ze zonnewarmte voor nodig en die is er niet diep in de grond. 
Hoe overleven deze kolonies en hun vee de vrijwel jaarlijkse overstroming van het 
gebied aan het eind van de winter? Het is tenslotte een uiterwaardengebied. Ook 
hier heeft de natuur iets op gevonden. De mieren produceren dan ondergrondse 
luchtbellen. Die houden het water buiten het nest en de luizenstallen. 
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en kwaakte hier en daar een kikker. Het was een wandeling met verrassend veel 
verschillende bloemen en planten. De enthousiaste uitleg van Jelle van Dijk zorgde 
ervoor dat veel vragen van de deelnemers beantwoord werden. 
We laveerden tussen de golfers door, die met een hele andere blik naar al dat 
hoge groen kijken. Toch fijn dat niet-golfers daar af en toe ook van mogen genie-
ten.  
 
 
Clowntje in het Kruiskruid: de Harkwesp 
 
Door: Annelies Moolenaar 
 
In de warme julimaand viel er op vogelgebied niet zoveel te beleven, zodat de 
aandacht als vanzelf naar de alom nog bloeiende Jakobskruiskruiden ging. Vlinder-
tijd! Maar met de vlinders was het gedurende de maand juli bar gesteld, waar-
schijnlijk nog het prijskaartje van de droge vorige zomer. Ik was naar de Amster-
damse Waterleidingduinen gegaan, ingang De Oase, in de hoop daar in de buurt 
de Keizersmantel weer te zien. Die was daar vorig jaar, dankzij die warmte, nogal 
talrijk neergestreken vanuit zuidelijker oorden. En jawel, ook dit jaar gelukkig weer 
enkele daarvan gezien, oogstrelend mooi! 
 

 
De Keizersmantel (Annelies Moolenaar) 
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Tijdens het fotograferen hoorde ik een nogal overspannen gezoem om mij heen 
en ik schrok even van een nogal grote wesp. Maar die zocht z’n plekje op het 
Kruiskruid en nam met volle teugen de nectar in en het stuifmeel op. Op het eer-
ste gezicht dacht ik dat hij helemaal geel uitgeslagen ogen van het stuifmeel had, 
maar de wesp had werkelijk enorme gele ogen, en een soort gele snuit. Hij zag er 
wat clownesk uit eigenlijk. Een behoorlijk groot, lang lijf met citroengele strepen 
in het zwart. Dankzij fotoherkenning via de telefoon wist waarneming.nl mij 
meteen al te vertellen het met een Harkwesp te doen te hebben. Maar de naam 
verscheen in rode letters: dit is een zeldzame soort, weet u het zeker? 
Natuurlijk wist ik het niet zeker, ik had zelfs nog nooit van een Harkwesp gehoord. 
Maar het lukte wat goede foto’s te maken en opgetogen keerde ik huiswaarts, om 
deze “vangst” wat nader te gaan bestuderen. 
 

 
De Harkwesp (Annelies Moolenaar) 
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Geheimzinnige bulten in de uiterwaarden 
 
Door: Cees Timmermans 
 
Tijdens een kampeerweek in de nazomer van 2018 liepen we in de uiterwaarden 
van de Overijsselse Vecht bij Ommen. Opvallend daarbij was het grote aantal 
bulten in het grasland. Je vraagt je dan af hoe dit landschapselement is ontstaan. 
Nieuwsgierig geworden besloot ik één bult, die toch al door en koe mishandeld 
was, nader te onderzoeken. Met een klein schopje kon ik een gat in de bult gra-
ven. In eerste instantie kwam ik onder de vegetatie niets bijzonders tegen. Toen ik 
wat dieper kwam, zo’n 20 cm, zag ik een aantal licht geel gekleurde kleine mieren 
kruipen. Foto’s er van maken met mijn compact-camera viel niet mee. Je hebt 
geen idee wat er precies in beeld komt. Thuis op de computer de foto’s vergro-
tend, kwamen er enkele millimeters grote miertjes in beeld. Omdat dit het enige 
opvallende was dat ik in de bult tegenkwam vroeg ik me af of deze beestjes iets te 
maken zouden kunnen hebben met het ontstaan van dit mysterieuze landschap. 
Ook vroeg ik me af waarvan deze diertjes leven, boven de grond had ik geen mie-
ren gezien, alleen hier onder in de bulten kwam ik ze tegen. Speurwerk aan de 
winkel dus. 
 

 
Geheimzinnige bulten in het veld (Cees Timmermans) 
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Exotisch 
 
Door: Paul Venderbosch 
 
Een rivierkreeft  
uit Amerika 
Die is rood 
 
Waternavel 
uit Amerika 
Die is groot 
 
Een NVWA 
uit Nederland 
spreekt van nood 
 
Ook Ambrosia 
uit Amerika 
moet dan dood 
 
Nee niet logisch 
Niet ecologisch 
Wel knap exotisch 
 

 
Rode Amerikaanse rivierkreeft (Paul Venderbosch) 
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Inderdaad: 100 % zeker de Harkwesp, Bembix rostrata (= met een sneb, snuit, 
snaveltje), uit de orde der Vliesvleugeligen en de familie der Graafwespen. Het is 
een behoorlijk zeldzame soort in Nederland, en ze komt alleen in zanderige gebie-
den voor, en met name in de kustduinen. Specifiek: in het mos-duin-grasland, dat 
is duingebied waar het nog losse zand bijeengehouden wordt door een bovenste 
moslaag, en op die manier vast genoeg is zodat het niet instort als er een gangetje 
gegraven wordt. Maar als het duin vergrast, is het zand niet meer los genoeg voor 
de wesp om het met haar gereedschap, de harkjes aan haar voorpoten, te bewer-
ken. Vandaar dat deze soort nu voorkomt in afgeplagde gedeeltes van de AWD. 
Laat ik nou dezelfde avond ook een foto van de Harkwesp tegenkomen bij een 
determinatiegroep op Facebook: zelfde verschijning, naast een badhanddoek op 
het zand. En de vraag van de indiener was: waarom blijft deze wesp almaar naast 
mijn handdoek zitten? Ja, het kwartje valt: de wesp had vast “harkplannen” op dat 
zanderige stukje.…. En aangezien het een niet agressieve wespensoort is, bleef 
mevrouw daar dus rustig wachten. Zal niet gebeuren bij de Gewone wesp, als die 
nestplannen heeft…. 
De wespen zijn solitair: iedere dame graaft voor zichzelf een holletje, met een 
gang van zo’n tien centimeter lang, en doet daar haar legsel: één eitje. Ze voedt de 
larve met vliegen en zweefvliegen. Na ongeveer twaalf dagen verpopt de larve. 
Dan sluit moederwesp de ingang, en begint een nieuw holletje te graven voor het 
volgende ei.  
Het nest is zeer verstoringsgevoelig, er hoeft maar een Damhert (of mens) de 
poot/voet op te zetten en het stort in. In de zomer kan een Harkwesp slechts vijf 
of zes nakomelingen opkweken tot pop voor het volgende seizoen. Het blijft daar-
door dus ook een kwetsbare soort! 
Ik ben nog een paar keer teruggegaan om Harkwespen te zoeken en te tellen. 
Tussen De Oase en Panneland zag ik er regelmatig eentje, ook op het Kruiskruid. 
En bij De Zilk waren ze ook te vinden, langs het Oosterkanaal bij de brug. Ik herken 
nu zelfs hun gezoem al, het klinkt behoorlijk nijdig dus het valt echt op. 
Bij De Zilk heb ik een drietal Harkwespdames actief gezien met het uitgraven van 
een holletje. Geweldig, dat was echt harken….! Met de voorpootjes werd een 
flinke straal zand naar buiten geschoffeld. Een sprinkhaan, die daar vlakbij neerge-
streken was, kreeg een heleboel over zich heen en bleef versuft zitten. De nesthol-
letjes zaten zo’n dertig centimeter van elkaar vandaan. En grappig was ook, dat de 
ene wesp stiekem even ging kijken bij het holletje van de ander, als die er even 
niet was. Dat leidde tot lichte schermutselingen, maar niet hevig. Het blijken dus 
koloniebroeders te zijn. 
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Elke wandeling levert toch altijd wel weer wat leuks op! Als deze Duinrel uitkomt, 
vliegen er allicht nog wel enkele dames Harkwesp rond, maar overwinteren kun-
nen ze niet: dat doen alleen de ondergrondse poppen.  
Geraadpleegde bron en verdere informatie: www.ecopedia.be. 
  
 
Zomerwandeling Leyduin, Vinkenduin en Woestduin 
 
Door: Jan Albert Moolenaar 
 
Met zes belangstellenden maakten we zaterdag 13 juli o.l.v. Jan Plomp een mooie 
tocht door diverse percelen van Landschap Noord-Holland. Voor wie er niet bij 
konden zijn, hier een korte impressie. Klimaatgesteldheid tijdens de tocht: af en 
toe iets regen, bewolking en nog even de zon.  
 
Vlakbij het buiten Leyduin, gebouwd in 1920, zagen we Moerasandoorn, Lever-
kruid en Gele kamille of Heelblaadjes. Enkele vogelsoorten die we tegenkwamen: 
Huis-, Gier- en Boerenzwaluw, Winterkoning, Grote Bonte Specht, Groene Specht, 
Zanglijster, Buizerd, Glanskop, Boomkruiper en Boomklever. Hier en daar spron-
gen jonge kikkertjes/padjes, slechts één Blauwe Reiger had belangstelling…. 
Vlakbij de moestuin, die we na afloop bewonderden, zagen we een indrukwek-
kende wijdvertakte en in bloei staande Kaukasische vleugelnoot en daartegenover 
een enorme Plataan. We kwamen langs enkele uitgegraven poeltjes met begin-
nend plantenleven. Bij een oudere waterpartij zagen we Grote egelskop in ver-
schillende stadia. Ook zagen we Biggenkruid en Akkerkool. Ineens stonden we oog 
in oog met een Wijngaardslak die er na al die regen van vrijdag weer zin in kreeg 
om aan de wandel te gaan. Er zouden er nog meer volgen, o.a. één met een ge-
deeltelijke woningkraak en één zeer atletisch exemplaar! 
 
Nabij een voormalige V1- lanceerinrichting zagen we Bosandoorn. We liepen naar 
het Vinkenduin waar ooit door Jacob van Lennep en de zijnen op schalkse wijze 
Vinken werden gevangen in de herfst. 
Ook liepen we door Woestduin, langs het gelijknamige huis uit 1850, de paarden-
renbaan en het fundament van het totalisatorhuisje dat gebruikt werd bij de 
voormalige gokactiviteiten. Maar voor ons was Groot heksenkruid, het Vlasbekje 
en het Sint-Janskruid een beter alternatief! Toen werd ook nog een Plooirokje 
(mooi paddenstoeltje) opgemerkt, gevolgd door Valse salie (een plant). Indruk-
wekkend, al die roodkleurende Zuring door graspercelen heen! Ook was er Ak-
kerwinde (met zachtroze bloem; vergeleken met de bekendere Haagwinde met de 
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Bijvangsten 
Tijdens de vele tellingen in de afgelopen tien jaar heb ik ook verschillende waar-
nemingen gedaan van soorten die niet onder het project vallen, ik noem ze bij-
vangsten. Het waarnemen van deze soorten is een leuke toevoeging aan het tellen 
van de stadsvogels voor MUS. Vrijwel ieder jaar heb ik tenminste één zo´n waar-
neming waarbij de meeste tijdens een ochtendtelling worden gedaan. Op mijn lijst 
met bijvangsten staan: 
 Een Koekoek bij Huis ter Leede op 24 mei 2008 
 Een Koekoek op het Planetenplein op 24 mei 2008 
 Een ♂ Mandarijneend bij het Tennispark op 25 april 2009 
 Een Kleine Ral over het Motel op 30 mei 2009 
 Een ♀ Bruine Kiekendief over het Planetenplein op 17 april 2011 
 Een Lepelaar over de Molen van Speelman op 2 juni 2011 
 Een Lepelaar over het Motel op 29 april 2012 
 Zes Witgatten over Jachthaven Jonkman op 6 juli 2012 
 340 Brandganzen over de Hyacinthenstraat op 26 april 2014 
 Een Koekoek bij sportpark De Roodemolen op 31 mei 2014 
 24 Scholeksters over Jachthaven Jonkman op 12 juli 2014 
 Een Groene Specht op de Lindelaan op 23 april 2016 
 Een ♀ Bruine Kiekendief over het Motel op 9 juli 2016 
 Lepelaar over de Lansiershof op 2 mei 2017 
 
Tenslotte 
Ik vind het leuk om aan het project MUS mee te doen. Vooral de ochtendtellingen 
zijn leuk om te doen omdat het dan nog redelijk stil is in het dorp en de zingende 
vogels de overhand hebben. Bij de avondtelling is er veel geluidshinder (auto’s en 
vliegtuigen) en krijg je soms bijdehante opmerkingen te horen. Maar dat mag de 
telpret niet deren. De tien jaar tellen hebben een schat aan waarnemingen opge-
leverd die, zoals uit figuur IV blijkt, een mooi beeld geven van de ontwikkeling van 
de Sassemse stadsvogelpopulatie. Voor een aantal soorten is dit beeld negatief en 
dat is niet mooi; vooral van de grafieken van de Vink en in mindere mate van de 
Pimpelmees en de Spreeuw word je niet vrolijk. De grafieken van de Gierzwaluw 
en de Huismus geven je daarentegen positieve energie om met de tellingen door 
te gaan. 
 
Van Stijn 2009. Mussen gezocht en gevonden in Sassenheim. Sassemse Vogels 5: 30-33. 
Van Stijn 2010. Ook in 2009 weer mussen gezocht in Sassenheim. Sassemse Vogels 6: 30-33. 
Van Stijn 2013. Vijf jaren MUS-sen voor de Huismus en andere stadsvogels. Sassemse Vogels 
9:41-45. 
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FIGUUR IV: Ontwikkeling van stadsvogels in Sassenheim van 2008-2017 
 
Bij deze grafieken kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
 Bij de Houtduif is er een lichte daling waarbij route 2172 het slechtste scoort 

(- 20%). 
 Bij de Turkse Tortel is er een licht dalende trend. 
 Bij de Gierzwaluw is een groot verschil tussen beide routes; een licht negatie-

ve trend bij route 2171 en een positieve bij route 2172. 
 Bij de Kauw is er een lichte daling. 
 Het aantal waargenomen Pimpelmezen daalt flink met voor beide routes 

samen nu nog maar de helft van het aantal vogels bij de start van het project 
MUS in Sassenheim. 

 Bij de Koolmees is er een gelijkmatige ontwikkeling van de routes. 
 Bij de Tjiftjaf is er een mooie stijging voor beide routes met een dip in 2016. 
 Het rustige verloop van de Winterkoning. 
 Bij de Spreeuwen is er een flinke daling van het aantal waargenomen vogels 

tot zo’n 50% van het aantal in 2008 waarbij route 2172 beduidend slechtere 
resultaten geeft dan route 2171. 

 Bij de Merel is er een gelijkmatige ontwikkeling van de routes. 
 Bij de Huismus is er een groot verschil tussen de routes; beide zijn positief 

waarbij route 2172 flink positiever is dan route 2171. Het aantal Huismussen 
is in tien jaar tijd bijna verdrievoudigd. 

 Het aantal getelde Vinken tijdens beide routes is enorm gedaald waardoor de 
populatie in 2017 nog maar 20% bedraagt van de startpopulatie in 2008. 
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witte ‘pispot’) vlakbij een terrein waar in 1935 de World Jamboree van de padvin-
derij is gehouden. 
 

 
De atletische Wijngaardslak (Annelies Moolenaar) 

 
De zon brak door en meteen kwamen er toch nog wat vlinders tevoorschijn. Na 
wat niet te determineren witjes zagen we actief wordende Bruin zandoogjes.  
Toen koersten we weer naar het Leyduin en klommen we naar de Belvedère, een 
uitzichttorentje op een hoog punt in het bos. Bij de voet aangekomen (degenen 
die o.l.v. Cees een paar jaar geleden de voorjaarswandeling maakten kunnen het 
zich misschien nog herinneren) moesten we nog 38 treden omhoog. Maar we 
werden daarna beloond met een heerlijk bekertje koffie van Jan, en na de perfec-
te fotoshots te hebben gemaakt daalden we weer af. We zagen een imposante 
Zwavelzwam en bloeiend Haarmos. Ook de historisch fraaie, thans gerestaureerde 
Waterkelder bekeken we, met rechts drie gangen en links twee gangen: ja, de 
heer Van Lennep moest ook een “aftapje” hebben…. 
Na bijna drie uur, bedankten we Jan voor de mooie wandeling die hij had uitgezet. 
Super! Vogelaars onder ons hebben veel plantenkennis opgedaan!  
Tenslotte veel bedrijvigheid in de moestuin, waar de Afrikaantjes de aaltjes moe-
ten lokken zodat de worteltjes niet te dun uitvallen. Diverse Haarlemmers waren 
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aardbeien aan het plukken en ontdeden de tuin, waar ook al mooie Dahlia’s te 
zien waren, van onkruid.  
Twee Grote groene sabelsprinkhanen zaten, verscholen in de bermbegroeiing, zich 
wellicht te verlekkeren op de insecten die op de koolplanten (die nu nog onder het 
plastic stonden) afkomen. Ook bloeide daar Bernagie en Schapenzuring en een 
soort Vogelwikke die misschien toch anders heet. Het zag er allemaal prachtig uit 
en was daarmee een leuke toegift op de wandeling! 
 
 
Stormachtige libellenexcursie te Panneland 
 
Door: Annelies Moolenaar 
 
De uitnodiging voor deze excursie werd vergezeld van een prachtfoto van een 
Hoogzomerglazenmaker – nou, daar had ik wel belangstelling voor! En dan nog 
wel een excursie met gids, dus aardig wat leemtes in de libellenkennis konden 
worden gevuld. 
Maar de weersverwachtingen waren 10 augustus 2019 niet zo best. Uitgerekend 
deze zaterdag naderde er een lagedrukgebied dat een stevige Zuidwester zou 
opleveren. In de vroege ochtend werd ik dus ook wakker van een fluitende wind 
door kieren en nog openstaande ramen. Jammer, met zo’n harde wind houden de 
gelijkvleugeligen (juffers) en ongelijkvleugeligen (libellen) zich verstopt op be-
schutte plaatsen, net zoals vlinders dat doen. Ik verwachtte dan ook wel min of 
meer dat de excursie afgeblazen zou worden.  
Maar nee, geen bericht, dus KNNV’ers gaan gewoon de deur uit: ongeacht het 
weer, valt er buiten altijd wel wat te ontdekken! 
Eenmaal bij de AWD, ingang Panneland, aangekomen, bleef het getal der deelne-
mers staan op drie, en verder geen gids te bekennen. Na het plegen van enkele 
telefoontjes werd duidelijk dat de excursie dus toch wel was afgezegd, alleen net 
nadat de schrijver van dit verslag en de twee anderen, Maud van der Veen en 
Adrie van Dam, van huis waren gegaan.  
We besloten gedrieën op stap te gaan en ons van de harde wind niet te veel aan 
te trekken. Op het eerste stuk wandelpad woei wel wat dood hout uit de bomen, 
maar het zag er niet echt gevaarlijk uit. Een Rode eekhoorn stak over, dat was 
alvast leuk want zo vaak zie je die niet meer in het duin. Een grote libel (formaat 
Keizerlibel) zoefde met flinke vaart over het bospad, om ons te motiveren door te 
zetten en als Hans en Grietje de weg door het bos te vervolgen.  
Bij stilstaand water, met bloeiend Kikkerbeet, kregen we een mooie karpersoort in 
beeld, maar geen jagende libellen. Wel zagen we hier en daar in de kantbegroeiing 
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wat vaag groenige of blauwachtige juffertjes (Watersnuffel, Lantaarntje), tot ons 
oog viel op een mooie blauwe juffer die aan het struikgewas hing. Dat bleek een 
Azuurwaterjuffer te zijn, volgens de determinatie van waarneming.nl, een alge-
mene soort maar voor mij was ze nieuw. We bemerkten boven het wateropper-
vlak toch nog wel enige activiteit: een Lantaarntje was met haar achterlichtje on-
der water vermoedelijk eitjes aan het leggen. 
 

 
Mannetje en vrouwtje Paardenbijter op rij (Maud van der Veen) 

 
Een stukje verderop begon een wandelpad langs een gelukkig niet droogstaande 
watergang met mooie plantengroei: Duinkruiskruid, Watermunt, Watereppe, 
Waterkers, Blauw glidkruid, Brunel, Duinreigersbek. Twee soorten nachtvlinder 
dwarrelden daar wat rond: de Waterleliemot en de Gestreepte goudspanner.  
Als je zo langs de oever van stilstaand water rondloopt, is het altijd goed uitkijken 
voor de amfibieën. In de zomertijd lopen en springen er tal van kleine padjes en 
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kikkertjes rond. Laten we nu toch ook twee keer een jong Rugstreeppadje zien, die 
een aanzienlijk hoger wandeltempo heeft dan de Gewone pad. Ze zetten de sok-
ken er flink in om van schuilplaats tot schuilplaats te kunnen gaan. 
Een grote oranjebruine vlinder streek neer in het kruiskruid: jawel, een Keizers-
mantel! Helaas behoorlijk versleten, het beestje had amper nog ondervleugels, 
maar het was er overduidelijk eentje. Deze stormachtige dag weerhield hem/haar 
er dus ook niet van om op pad te gaan. 
De meeste libellen die we hier en daar zagen, waren geel-,groen- of roodbruin, of 
helderrood, en niet zo heel erg groot. Ga daar maar eens aan beginnen als leek…. 
Ik had ter voorbereiding op deze excursie nou net een aardig artikel kunnen lezen 
in het augustusnummer van tijdschrift Vlinders van de Vlinderstichting, over de-
terminatie van Rode heidelibellen. En dit moesten ze wel zijn! 
Met het blote oog is het niet goed te zien, maar leve de digitale fotografie! En 
volgens mij hebben we toch echt drie soorten gezien: de Bruinrode, de Steenrode 
en de Bloedrode heidelibel. Vooral die laatste was wel erg mooi, met, zoals een 
kenmerk was: geheel zwarte pootjes. De Steenrode heidelibel heeft in het voor-
aanzicht een soort hangsnor, en ook dat is op de foto te zien. De Bruinrode was 
waarschijnlijk wel de meest voorkomende, met twee duidelijk gele vlekken aan de 
flank. De kleur van het lijf is weliswaar meer gelig dan bruinrood. Maar zo is dat: 
soms is het een vrouwtje, of een nog niet goed uitgekleurd mannetje. Net als het 
verenkleed bij meeuwen, echt voor de experts om daar goed uitsluitsel over te 
geven… Maar voor ons doen zijn we, zonder gids, toch best ver gekomen. 
Over veren gesproken: Maud vond een Gaaienveertje, zo’n heel mooie 
blauw/zwarte. Zo eentje raap je altijd op, en kom je op een gegeven moment thuis 
weer tegen in je tas of jaszak.  
Waar zijn de libellen als het hard waait? In ieder geval niet boven het water, dat 
was duidelijk. Langs de zonnige en luwe kanten van het water werd wel enigszins 
gevlogen. Een paar keer kwam een mannetje Oeverlibel voorbij, met het mooi 
blauwbedauwde lijfje. Maar er moest toch nog meer zijn, ook gezien de tijd van 
het jaar…. 
Ineens deed Maud een ontdekking: ze riep ons naar een grote oude eik, waar, als 
een soort kerstversiering, vier prachtige libellen op rij aan een tak hingen. En wat 
leken ze op de foto van de Hoogzomerglazenmaker! We waren hier natuurlijk 
ontzettend opgetogen over, en vele foto’s werden gemaakt. Even verderop hing 
nog zo’n trosje, als rijp fruit in een boom, drie kleuren libel bij elkaar. Eenmaal 
thuis hielp waarneming.nl me snel uit de droom: het waren Paardenbijters, geen 
zeldzaamheid dus. Maar zo mooi hoe ze daar hingen! We zagen er zo bij elkaar 
wel een stuk of tien, samen met Heidelibellen. Weer wat geleerd. Zoek bij wind de 
libellen niet op het water maar kijk in de bomen! 
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Ontwikkelingen in tien jaar MUS 
 In de tien jaar veldwerk zijn er aardig wat vogels geteld waardoor ik nu van een 
aantal soorten een beeld kan schetsen van het wel en wee van deze soorten in 
Sassenheim. Hiervoor heb ik per soort voor ieder jaar de indexwaarde bepaald 
waarbij de indexwaarde voor het eerste jaar (2008) op 100 is gezet. Op deze ma-
nier heb ik voor elk van deze soorten tien indexen bepaald en die in een grafiek 
uitgezet tegen de jaren. Dit heb ik per soort zowel voor beide routes apart als voor 
beide routes samen gedaan. In elke grafiek toont de stippellijn de ontwikkeling 
van route 2171, de streepjeslijn die van route 2172 en de doorgetrokken lijn die 
van beide routes samen. Figuur IV toont niet alleen de ontwikkeling van de top vijf 
soorten Gierzwaluw, Koolmees, Turkse Tortel, Kauw en Merel, maar ook die van 
Houtduif, Pimpelmees, Tjiftjaf, Winterkoning, Spreeuw, Huismus en Vink. 
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Sprinkhanen en krekels waren er volop, maar daarover ontbrak het ons geheel 
aan kennis. Hoewel, één soort laat zich wel heel gemakkelijk determineren: de 
Blauwvleugelsprinkhaan. Die hebben we heel wat keren weg zien zeilen op z’n 
mooie blauwe vleugels. 
 

 
Drie kleuren bij elkaar (Adrie van Dam) 

 
Wat vlinders betreft kunnen het Bruin zandoogje en het Bont zandoogje nog op 
onze lijst, en Atalanta, Distelvlinder en één Bruin blauwtje.  
We hebben er een prima en ook heel gezellige “doe-het-zelf”-excursie van ge-
maakt, en wie thuis gebleven is vanwege de wind heeft toch echt wat gemist! 
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Waarnemingen 11 mei t/m 10 augustus 2019 
 
Door: Sarah Humphrey 
 
Zinderende temperaturen met twee hittegolven in een maand tijd, de eerste code 
rood voor hitte ooit en begin augustus een zomerstorm; dat zijn de kenmerken 
van zomer 2019. Ik heb geen mussen van het dak zien vallen, maar toch was het 
behoorlijk stil in de tuin tijdens het warme weer. Rond deze tijd van het jaar liggen 
er in de streek bollenvelden onder water. Tot nu toe zijn dat er weinig, naar mijn 
weten drie: een tussen de Engelse Laan en de Jacoba van Beierenweg in Voorhout, 
een langs de Leidsevaart in Lisse en een bij de Hyacintenlaan in Hillegom. Ze leve-
ren nog geen echte bijzonderheden op; maar op andere locaties zijn de afgelopen 
tijd wel leuke soorten waargenomen, zoals Wespendief, Draaihals, Bonte en 
Grauwe Vliegenvanger, Kwartel en Porseleinhoen. 
 
Op 1 juni zijn er 36 Aalscholvers ter plaatse bij Nieuw Leeuwenhorst in Noordwij-
kerhout (HVE). 
Een roepende Roerdomp is op 11 juni te horen in de omgeving van de Sint Bavo in 
Noordwijkerhout. De roep is ook opgenomen op een geluidsrecorder (MWI). 
In juli en augustus zijn Grote Zilverreigers regelmatig gezien, o.a. in Polder Boek-
horst in Voorhout, de Floris Schouten Vrouwenpolder Noord te Sassenheim, de 
Elsbroekerpolder te Hillegom en de Lageveense Polder in Lisse (WNL).  
 
Aan Ooievaars is er ook geen gebrek; ze zijn de laatste tijd overal te zien. Om een 
paar locaties te noemen: Warmond (de bekende nestplek langs de Herenweg), de 
Elsgeesterpolder in Voorhout en bij de Oude Vuilnisbelt in Sassenheim (VWA). 
 
Op 19 juni vliegt er een Lepelaar in oostelijke richting over de Parklaan in Sassen-
heim (HVS). Drie vogels vliegen op 9 juli in westelijke richting over het centrum 
van Hillegom (WNL). Een maand later op 8 augustus zijn er 17 exx. ter plaatse in 
de Vosse- en Weerlanerpolder te Hillegom (WNL).  
 
21 Bergeenden zijn op 6 juni ter plaatse in de Hoogeveense Polder te Noordwij-
kerhout (WNL). 
Zomertalingen zien wij niet vaak in onze regio. In de laatste twee jaar zijn er maar 
9  waarnemingen van deze soort gedaan. Toch is er op 2 juni een ♂ ter plaatse in 
de Elsgeesterpolder te Voorhout (WNL). 
28 Kuifeenden zijn op 11 juni ter plaatse in de Hoogeveense Polder (WNL).  
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Vinken 
2171 2172 

Soort  Aantal Soort  Aantal 
Groenling 203 Vink 87 
Vink 67 Groenling 74 
Putter 45 Putter 21 
Kneu 1   
 
Mezen 

2171 2172 
Soort  Aantal Soort  Aantal 
Koolmees 538 Koolmees 587 
Pimpelmees 142 Pimpelmees 144 
  Staartmees 9 
 
Struikzangers 

2171 2172 
Soort  Aantal Soort  Aantal 
Zwartkop 36 Zwartkop 48 
Tuinfluiter 15 Tuinfluiter 21 
Grasmus 2 Braamsluiper 1 
Braamsluiper 1 Grasmus 1 

FIGUUR III: Aantallen per route van kraaien, vinken, mezen en struikzangers 
 
Het hoogste aantal soorten dat ik op één telpunt heb waargenomen, is 38. Dit heb 
ik zowel op telpunt sportpark De Roodemolen als op telpunt Motel Sassenheim 
(beide van route 2171) gedaan. Het hoogste aantal soorten op route 2172 be-
draagt 35 soorten en die heb ik op telpunten Huis ter Leede en Jachthaven Jonk-
man waargenomen.  
 
Het hoogste aantal getelde vogels per telpost bedraagt 998 ex en komt van tel-
punt Hyacinthenstraat dat op route 2172 ligt. Op de andere route is het hoogste 
aantal getelde vogels op één telpunt 872 ex en dat was op telpunt Wilhelmina-
laan. Het laagste aantal vogels op één telpunt is 477 ex en komt van telpunt Jacht-
haven Jonkman. Op route 2171 heb ik op telpunt Motel Sassenheim slechts 551 
vogels geteld en dat was het laagste aantal van deze route. Beide telpunten zijn 
op hun route juist de telpunten waar ik de meeste soorten heb geteld. De grootste 
verscheidenheid aan soorten zegt dus niets over het aantal getelde vogels. 
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uil en Boomklever. Het tweede telpunt van deze route ligt langs de A44 nabij 
Jachthaven Jonkman waar Buizerd en Torenvalk broeden. 
 
Aantallen MUS 
Tijdens mijn tien jaar tellen voor MUS heb ik 17594 vogels geteld verspreid over 
56 soorten. Op route 2171 telde ik van 48 soorten 8688 vogels terwijl route 2172 
goed was voor 52 soorten en 8906 vogels. In allebei de routes is de Kauw de 
meest getelde vogel, met in route 2171 de Merel op plaats twee en de Turkse 
Tortel op drie. Bij route 2172 staat de Gierzwaluw op de tweede plaats gevolgd 
door de Merel. In figuur II staat de top tien van getelde vogels van beide routes 
apart en van beide routes samen. Naast deze top tien kun je in figuur III de aantal-
len zien van getelde kraaien, mezen, vinken en struikzangers op beide routes. 
Zoals je kunt zien, zijn er soms opmerkelijke verschillen tussen beide routes. Voor-
al het verschil in het aantal waargenomen Gierzwaluwen tussen route 2171 en 
2172 is groot (428 ex). En dat geldt ook voor de Kauw: in 2171 heb ik 1860 ex 
geteld en in 2172 2187 (verschil van 327 ex). Ook het verschil bij de Groenling is 
opvallend.  
 

2171 2172 Samen 
Soort  Aantal Soort  Aantal Soort  Aantal 
Kauw 1860 Kauw 2187 Kauw 4047 
Merel 890 Gierzwaluw 909 Merel 1707 
Turkse Tortel 700 Merel 817 Turkse Tortel 1425 
Koolmees 538 Turkse Tortel 725 Gierzwaluw 1390 
Huismus 533 Koolmees 587 Koolmees 1125 
Gierzwaluw 481 Huismus 472 Huismus 1005 
Spreeuw 341 Spreeuw 394 Spreeuw 735 
Houtduif 340 Zilvermeeuw 327 Zilvermeeuw 663 
Zilvermeeuw 336 Wilde Eend 265 Houtduif 555 
Winterkoning 282 Houtduif 215 Wilde Eend 540 

FIGUUR II: Top tien soorten per route 
 
Kraaien 

2171 2172 
Soort  Aantal Soort  Aantal 
Kauw 1860 Kauw 2187 
Ekster 219 Ekster 196 
Zwarte Kraai 76 Zwarte Kraai 50 
Gaai 30 Gaai 32 
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Een Wespendief vliegt op 1 juni over het Sollasi bungalowpark in Noordwijkerhout 
(RJA). 
Leuk is de waarneming van een vliegende Rode Wouw op 11 juni over de Sint 
Bavo in Noordwijkerhout (WNL). 
Een ♂ Bruine Kiekendief vliegt op 13 juli over de Parklaan in Sassenhein (EVS). 
Op 21 juni weet een Havik een jonge Zwarte Kraai te pakken in Sassenheim. De 
roofvogel is opgejaagd door beide ouders waarna de Havik de Kraai loslaat (WNL).  
Als een Sperwer in de buurt is, is het bijna altijd raak. Een jagende ♀ zorgt 12 mei 
voor veel onrust onder de plaatselijke Huiszwaluwen in de omgeving van Elsbroek 
in Hillegom; een alerte Spreeuw weet de andere vogels bijtijds te alarmeren 
(TVH). Op 28 juli heeft een ex. een jonge Merel te pakken in de dennenboom in de 
tuin van een waarnemer (WNL). De dag daarna pakt hij of zij weer een vogel. 
Drie roepende Buizerds zijn op 23 mei te horen in Warmond (JST). 
Twee Boomvalken vliegen op 27 mei over het zuidelijke deel van de Zwetterpolder 
in Noordwijkerhout (PSP). Een ex. vliegt op 26 juni over de Hoofdstraat in Sassen-
heim (HVS). Nog een Boomvalk is op 2 juli aan het jagen in Polder Elsgeest te 
Voorhout (MDG). 
Een adulte Slechtvalk is regelmatig te zien, rustend op de toren van de Sint Pan-
cratiuskerk in het centrum van Sassenheim.  
 
Op 9 augustus zijn er 12 Patrijzen ter plaatse in de Elsgeesterpolder te Voorhout 
(WNL). 
Op 14 juni om 02:25 uur weet een waarnemer in de omgeving van de Sint Bavo in 
Noordwijkerhout een roepende Kwartel op te nemen met zijn geluidsrecorder 
(MWI). Een aantal dagen later, op 25 juni, is hier om 01:02 uur de roep van een 
overvliegend Porseleinhoen opgenomen op de geluidsrecorder (MWI). 
 
Een paartje Scholeksters in het centrum van Hillegom doen hun best om een jong 
groot te brengen. Ze hebben een nest op het dak van een kantoorgebouw (TVH). 
Op het parkeerterrein van Golfbaan Tespelduyn heeft een ander paartje Scholek-
sters een nest gemaakt. Hier weten ze, tussen de geparkeerde auto’s, uiteindelijk 
twee jongen groot te brengen (TVH). 
Twee Kluten vliegen op 6 juni over Noordwijkerhout (WNL).  
Een paartje Kleine Plevieren is op 31 mei ter plaatse in de Hoogeveense Polder te 
Noordwijkerhout (PSP). Nog een ex. is op 4 juni te horen roepend in de Berg en 
Daalpolder te Voorhout (WNL). 
Op 7 augustus zijn er 200 Goudplevieren ter plaatse in de Elsgeesterpolder te 
Voorhout (WNL).  
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Een groep van 50 Kieviten is op 7 augustus te zien in de omgeving van de Leidse-
vaart in Noordwijkerhout (WNL). 
 
De laatste 3 Grutto’s van 2019 zijn op 31 juli aan het foerageren in de Elsgeester-
polder te Voorhout (WNL).  
Een overvliegende Regenwulp is op 29 juli roepend te horen in Voorhout (SHU). 
Op 3 augustus vliegt er een vogel in westelijke richting over de Zilkerpolder in 
Noordwijkerhout (JDR). 
Op 11 mei vliegt een Groenpootruiter in noordelijke richting over de Oude Vuil-
nisbelt in Sassenheim (JDR). Een vogel is op 24 juli ter plaatse in Warmond (JST). 
Twee Witgatten zijn op 19 juni ter plaatse in de Kooipolder te Sassenheim (CZU). 
Op 26 juni vliegt er een ex. over de Kagersingel in Sassenheim (JDR).  
Een Oeverloper is op 17 mei aanwezig bij de Oude Vuilnisbelt in Sassenheim (JDR). 
Op 2 augustus zijn 4 exx. ter plaatse in de Zilkerpolder te Noordwijkerhout (JDR). 
 
Een adulte Zwartkopmeeuw is op 31 juli ter plaatse in de Elsgeesterpolder te 
Voorhout (WNL). Hier is op 26 mei een Dwergmeeuw te zien, vliegend in zuidwes-
telijke richting over de polder (RGE). 
 
Op 14 juni zijn er 20 Visdieven ter plaatse op het Bedrijventerrein Gravendam in 
Noordwijkerhout (WNL). 60 Vogels vliegen op 1 augustus in oostelijke richting 
over Sassenheim (JDR). 
 
Een Koekoek vliegt op 2 augustus in noordelijke richting over de Zilkerpolder te 
Noordwijkerhout (JDR).  
 
Op 11 juli is er een roepende Bosuil te horen bij Nieuw Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout (HVE). Nog een ex. laat zich horen op 24 juli in Hillegom in de wijk 
Elsbroek (WNL). 
 
Een stuk of 80 Gierzwaluwen zijn op 11 juli ter plaatse in Sassenheim (WNL). Op 9 
augustus vliegt er een ex. over de Lisser Poelpolder (JDR). 
 
Een IJsvogel is drie keer gezien in de Laageveense Polder te Lisse (23 mei, 25 mei 
en 9 augustus). Andere waarnemingen komen van Huys te Warmond, de Zilker-
polder in Noordwijkerhout en Nieuw Leeuwenhorst.  
Een roepende Groene Specht is op 8 augustus te horen op de Parklaan in Sassen-
heim (HVS).  
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Mijn routes MUS 
Zoals gemeld heb ik twee routes die ik ieder jaar fiets. Route 2171 ligt ten westen 
van de Hoofdstraat en Parklaan en route 2172 ligt ten oosten van de beide wegen. 
In figuur I worden de telpunten van beide routes getoond. Iedere route heeft een 
aantal kenmerkende soorten: op route 2171 tel ik meer Scholeksters, Houtduiven, 
Winterkoningen, Merels, Zanglijsters, Heggenmussen, Huismussen, Groenlingen 
en Putters terwijl route 2172 juist meer Meerkoeten, Turkse Tortels, Gierzwalu-
wen, Kauwen, Koolmezen, Huiszwaluwen en Spreeuwen laat zien. 
 

 
FIGUUR I: MUS-routes 2171 (▲) en 2172 (●) met bijbehorende telpunten 

 
In allebei de routes is er diversiteit in leeftijd van de huizen: het zijn niet allemaal 
oude huizen en ook niet allemaal relatief nieuwe huizen, er is een mooie sprei-
ding. Dit laat zich ook terug zien in de aantallen van bijvoorbeeld de Gierzwaluw 
en Huismus, beide soorten die in het huis broeden. Huismussen komen meer voor 
in route 2171 terwijl ik op route 2172 meer Gierzwaluwen tel.  
Sommige soorten zijn exclusief voor een bepaalde route en dat heeft natuurlijk 
alles te maken met de locatie van het telpunt. Het tiende telpunt van route 2171 
ligt bij sportpark De Roodemolen waar in een rietperceel Kleine Karekiet huist; het 
is het enige telpunt van deze soort op beide routes. Het eerste telpunt van 2172 
ligt bij buitenplaats Huis ter Leede met een parkachtige tuin die goed is voor Bos-
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Tien jaar MUS-sen in Sassenheim, wat heeft dit opgeleverd? 
 
Door: Hans van Stijn 
 
Het Meetnet Urbane Soorten (MUS) van Sovon volgt broedvogels van de stedelijke 
omgeving. Nederland verstedelijkt immers in hoog tempo (16% van het oppervlak). 
In 2008 ben ik in Sassenheim gestart met het project MUS en tel ik twee routes, 
één ten westen van de Parklaan/Hoofdstraat en één ten oosten van deze door-
gaande route door het dorp. Hierover heb ik eerder in Sassemse Vogels, het jaar-
boek over vogels kijken in Sassenheim, bericht (Van Stijn 2009, 2010 en 2013). 
Inmiddels zijn we ruim tien jaar verder en is het tijd om eens te kijken wat tien jaar 
veldwerk heeft opgeleverd. 
 
Het doel van MUS 
Het project MUS richt zich op het vastleggen van de aantallen en de verspreiding 
van vogels van het stedelijke gebied. Dit omvat niet alleen dorpen en steden, 
maar ook gehuchten, villawijken, bedrijven- en industrieterreinen, havens, parken, 
begraafplaatsen, volkstuinen en sportterreinen. Tijdens een telling noteer ik alle 
soorten die binding met het terrein hebben: een jagende Sperwer tel ik wel mee 
terwijl ik een groep overvliegende Brandganzen niet noteer. MUS is een langjarig 
monitoringprogramma dat een laagdrempelig en populair project is, waaraan 
inmiddels ruim 850 tellers meedoen. Door over een langere periode deze gestan-
daardiseerde telling uit te voeren, ontstaat een goed beeld van de stadsvogelpo-
pulatie van Nederland. En dat geldt natuurlijk ook voor Sassenheim: door inmid-
dels tien jaar te tellen, is een redelijk beeld van de Sassemse vogelpopulatie ont-
staan.  
 
Per route zijn er drie tellingen die ongeveer anderhalf uur duren. Kenmerken van 
deze tellingen zijn: 
 De eerste telling is tussen 1 en 30 april en de tweede telling tussen 15 mei en 

15 juni. Beide tellingen beginnen een half uur voor zonsopgang en dat bete-
kent vroeg starten: in april rond 6.00 uur en in mei/juni rond 5.00 uur. 

 De derde telling is tussen 15 juni en 15 juli en begint na 19.00 uur. Het is een 
avondtelling die speciaal gericht is op Gierzwaluwen. 

 Op elke telling tel ik de twaalf telpunten van die route. 
 Op ieder telpunt tel ik vijf minuten lang alle vogels die binding met het terrein 

hebben. 
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Ook dit keer komt er één waarneming van een Kleine Bonte Specht binnen: een 
roepend ex. op 23 juli bij Nieuw Leeuwenhorst in Noordwijkerhout (HVE).  
Op 3 augustus is er om 06:00 uur een roepende Draaihals te horen op het Sollasi 
bungalowpark in Noordwijkerhout (RJA). 
 
Op 11 mei zijn er 35 Oeverzwaluwen ter plaatse in Polder Boekhorst in Voorhout 
(WNL). Op 28 juni is het aantal vogels opgelopen tot 50 exx. (MDG).  
50 Boerenzwaluwen zijn op 15 juli ter plaatse bij de Leidsevaart (Noordwijkerhout) 
(WNL).  
20 Huiszwaluwen zijn op 3 augustus aanwezig in de Zilkerpolder te Noordwijker-
hout (JDR).  
 
De meeste waarnemingen van Engelse Kwikstaarten komen uit de Elsgeesterpol-
der in Voorhout (WNL). Op 31 mei is er een ex. ter plaatse in de Hoogeveense 
Polder te Noordwijkerhout (PSP). 22 Gele Kwikstaarten zijn op 31 mei hier te zien 
(PSP).  
 
Een zingende Nachtegaal is op 7 juni te horen bij Nieuw Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout (WNL). 
Op 15 juni is er een Blauwborst ter plaatste bij de Klinkenbergerplas (WNL). 
Een ♂ Zwarte Roodstaart is op 12 mei ter plaatse in de Mottigerpolder te Voor-
hout (JWI). Een roepend ex. is op 26 juni te horen in het westelijke bollengebied te 
Hillegom (TVH). 
Drie Tapuiten zijn op 17 mei te zien in de Elsgeesterpolder in Voorhout (WNL).  
Alle waarnemingen van Roodborsttapuiten komen uit de Elsgeesterpolder in 
Voorhout (WNL). 
 
Een ♂ Merel zingt nog op 30 juli in Sassenheim zijn hoogste lied (SHU).  
Een juveniele Grote Lijster is op 25 mei ter plaatse bij de Sancta Maria in Noord-
wijkerhout (CZU). 
 
Een zingende Sprinkhaanzanger is op 12 mei te horen in de Vosse- en Weerlaner-
polder te Hillegom (WNL). De zang is onmiskenbaar. 
De meeste waarnemingen van zingende Rietzangers komen van de Oude Vuilnis-
belt in Sassenheim (JDR, JVD, WNL). Een Bosrietzanger is op 19 mei ter plaatse in 
de Zilkerpolder te Noordwijkerhout (JDR). Een ex. is op 15 juni zingend te horen bij 
de Klinkenbergerplas (WNL). 
Op 9 juni zijn er 6 Kleine Karekieten aan het zingen bij het Oosterduinse Meer in 
Noordwijkerhout (JVD). 
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Er is geen gebrek aan Spotvogels dit jaar. De meeste waarnemingen komen van de 
Sint Bavo in Noordwijkerhout, maar zingende vogels zijn ook te horen in de Berg 
en Daalpolder in Voorhout, bij de Ruigenhoek en in de Hoogeveense Polder in 
Noordwijkerhout en in Lisse (VWA). 
Een Braamsluiper is op 12 mei ter plaatse bij het Ter Wegenpark in Sassenheim 
(JDR). Twee foeragerende vogels zijn op 24 juli te zien bij het Sollasi bungalowpark 
(RJA).  
Op 6 juni zijn er 6 Grasmussen ter plaatse bij de Klinkenbergerplas (JDR). 
Een zingende Tuinfluiter is op 23 mei te horen bij Piet Gijs langs de Leidsevaart 
(AMO). Op 24 mei hoort een waarnemer een zingende Fluiter in het Keukenhof-
bosch (WNL). 
Op 19 juli is er een zingende Tjiftjaf te horen op de Sportdreef in Sassenheim 
(SHU).  
Een zingende Bonte Vliegenvanger is op 23 mei te horen in de omgeving van de 
Achterweg in Lisse (AMO). In het Keukenhofbosch zijn op 14 mei drie Grauwe 
Vliegenvangers aanwezig (AMO). 
 
Een groep van 15 Huismussen is op 24 juli ter plaatse in de Voorhoutse Elsgees-
terpolder (WNL). 
Op 5 juli vliegen er 4 Kruisbekken over Sportpark de Roodemolen in Sassenheim 
(JDR). 
Een juveniele Appelvink is op 24 mei ter plaatse bij Klein Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout. Nog een vogel is op 21 juli te zien bij Huys te Warmond (WNL). 
 
 
Met dank aan de waarnemers: 
 
AMO Annelies Moolenaar  MDG Mariska de Graaf 
EVS Eefje van Stijn   MWI Maarten Wielstra 
HVE Hein Verkade   PSP Peter Spierenburg  
HVS Hans van Stijn   RJA Rob Jansson   
JDR Job de Ridder   SHU Sarah Humphrey  
JST John Stigters   TVH Thomas van Haaster 
JVD Jelle van Dijk   VWA Vele waarnemers 
JWI Jan Wierda   WNL waarneming.nl  
       
Waarnemingen voor de periode 11 augustus t/m 10 november kunnen doorgege-
ven worden via www.waarneming.nl, bereikbaar via onze website, of per e-mail 
aan Sarah Humphrey: vogelsbollenstreek@gmail.com. 
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Uitnodiging jubileumavond natuurvereniging De Bollenstreek 
 
Door: John van Velzen (Voorzitter natuurvereniging De Bollenstreek) 
 
Onze actieve natuurvereniging bestaat dit jaar alweer 25 jaar! Gewend om aan elk 
lustrum aandacht te besteden doen we dat ook deze keer en wel op woensdag 25 
september. U wordt hierbij dan ook van harte uitgenodigd om woensdagavond 25 
september ons 25-jarig jubileum in dorpshuis “de Meerkoet” mee te komen vie-
ren. U vindt “de Meerkoet” op Krabbescheerstraat 1, 2165 XG in Lisserbroek. 
 
Wij hebben de bekende natuurfotograaf Jan Vermeer bereid gevonden om deze 
avond een fotopresentatie te komen geven. Jan Vermeer wordt steeds vaker ge-
vraagd als jurylid bij grote internationale foto-evenementen. Hij is medeoprichter 
van het magazine “Natuurfoto” en was tot voor kort hoofdredacteur. De laatste 
jaren is hij als fotograaf regelmatig in de polaire zone actief. Hij zal ons met een 
presentatie van zijn prachtige foto’s zeker niet teleurstellen. 
 
Zoals reeds eerder in onze Duinrel van juni 2019 aangegeven verbinden we aan 
ons jubileum een fotowedstrijd. Thema van deze wedstrijd is “natuur in meest 
brede zin van het woord”. We hopen op inzendingen van prachtige foto’s, ge-
maakt op een vakantie, tijdens een excursie geschoten of gewoon genomen in de 
tuin. De inzenddatum hiervoor was tot 1 september, dus bij het ontvangen van 
deze Duinrel al verstreken, maar kom toch vooral naar deze avond om de inzen-
dingen te bekijken en ook te jureren! De jury bestaat namelijk uit uzelf en alle 
aanwezigen op deze avond. Omdat de meeste aanwezigen geen deskundigen op 
het gebied van de fotografie zullen zijn, zal dat ook bij de beoordeling van de fo-
to’s tot uiting komen. Het gaat dus niet om technische perfectie maar om de ge-
voelswaarde die de natuurfoto heeft. U krijgt op onze feestavond de gelegenheid 
om met enkele stickers aan te geven welke foto’s u het leukst vindt. Degene met 
de meeste plakkertjes zal een passende prijs in ontvangst kunnen nemen. 
 
Het programma voor deze avond luidt als volgt: 
De zaal in de Meerkoet gaat open om 19.30 uur. U wordt tot 20.15 uur in de gele-
genheid gesteld om de ingeleverde foto’s te beoordelen door stickers te plakken. 
Na een openingswoordje van de voorzitter volgt de fotopresentatie van Jan Ver-
meer. In de pauze zal de prijs voor de mooiste foto worden uitgereikt. Na afloop is 
er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje. De avond duurt naar verwach-
ting tot ongeveer 22.00 uur. 
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Van de redactie 
 
Door: Cees Timmermans, Thomas van Haaster en Annelies Moolenaar 
 
Alstublieft: vier inspirerende excursieverslagen! Aangezien de excursie Veldleeu-
werik helaas niet doorging (vanwege het slechte weer die dag) ontbreekt daarvan 
een verslag. De libellenexcursie werd ook afgelast vanwege windkracht 7, maar 
enkele dappere dames zijn toen toch nog de duinen ingegaan. Gelukkig maar, 
want dat leverde weer een mooi verhaal op. 
 
In de afgelopen zomer zijn er dagen geweest van zeer hoge, on-Nederlandse tem-
peraturen. Maar ook zonder dat wanen wij ons in exotische oorden: door bijvoor-
beeld het veelvuldig voorkomen van Amerikaanse rivierkreeft, Ambrosia en Grote 
waternavel. En dan die Eikenprocessierups en Buxusmot....  
Plaagdieren en exotische woekerplanten, wat moeten we ermee? Ja, de gemid-
delde Nederlander begint de natuur te vrezen en grijpt snel naar de spuitbus en 
ander verderf. Ons dichtende lid Paul Venderbosch vatte deze nood samen in een 
krachtig gedicht, en als u meer van zijn werk wilt lezen krijgt u bij dezen de tip dat 
er recentelijk een dichtbundel van zijn hand is verschenen: “Dichterbij Hillegom”. 
 
Als natuurvereniging staan wij er voor om van de natuur te kunnen blijven genie-
ten. Vandaar dat u hier kunt lezen over onschuldige mieren die slechts bulten in 
het landschap veroorzaken en niet op de huid. Tevens over huiselijke mussen, 
harkende wespen, cameraminnende plevieren en hoe de Wolf, eenmaal gevestigd 
in een territorium, geen gevaar meer oplevert voor het vee. 
 
De redactie verheugt zich natuurlijk enorm op de feestavond van 25 september! 
De winnaar van de fotowedstrijd zal niet alleen met roem overladen huiswaarts 
kunnen keren, maar natuurlijk ook uitgenodigd worden om het verhaal bij de 
winnende foto hier in dit blad te vertellen. We zien er naar uit! 
 
We nodigen u ook uit om onze website nog eens te bezoeken. Er is een prachtig 
fotoverslag van de excursie Leyduin door fotograaf Sjaak Weijers aangeleverd. 
Tevens is als bijlage bij deze Duinrel op de site een fraaie oude kaart van het Zuid-
Hollands polderlandschap geplaatst, beschikbaar gesteld door Otto Thomas. Zo 
worden oude en nieuwe bronnen aangevoerd om je te kunnen verdiepen in het 
verleden en het heden van onze omgeving, en proosten wij op een mooie toe-
komst met nog weer minstens 25 jaar KNNV Natuurvereniging de Bollenstreek! 
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Activiteitenprogamma  
 
Zaterdag 14 september: Bezoek aan het vogelringstation in de AWD 
We zijn deze dag van harte welkom bij het vogelringstation in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen. We krijgen alle facetten van het vogelringen te zien. Het is 
een weersafhankelijke excursie, het kan dus afgelast worden en naar een andere 
datum worden verplaatst. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. 
We vertrekken om 8.15 uur vanaf het gemeentehuis van Lisse naar de ingang 
Zandvoortselaan, waar we lopend naar het ringstation gaan. Deelname kost €2,00 
per persoon (als bijdrage in de kosten voor de vogelringen). U kunt ook een eigen 
set vogelringen sponsoren voor €10,00. U ontvangt in dat geval de terugmeldin-
gen van deze ringen; zo kunt u uw “eigen” vogel volgen. 
Opgeven voor 12 september bij Jan Plomp janplomp2017@gmail.com. Wilt u bij 
opgaaf aangeven of u zelf rijdt en eventueel anderen mee kunt nemen (in dat 
geval graag ook opgeven hoeveel ruimte u heeft) of dat u liever met een ander 
meerijdt. Meerijders betalen €1,00 aan de chauffeur.  
 
NB: Dit is een extra excursie welke eerder alleen per mail bekenbaar is gemaakt. 
Het is dus mogelijk dat u de Duinrel ontvangt nadat deze excursie gegeven is. 
 
 
Woensdag 25 september: jubileumavond natuurvereniging De Bollenstreek 
Onze actieve natuurvereniging bestaat dit jaar alweer 25 jaar! 
Gewend om aan elk lustrum aandacht te besteden doen we dat ook deze keer en 
wel op woensdag 25 september. U wordt hierbij dan ook van harte uitgenodigd 
om deze woensdagavond ons 25-jarig jubileum in dorpshuis “de Meerkoet” mee 
te komen vieren. U vindt “de Meerkoet” op Krabbescheerstraat 1 in Lisserbroek. 
Verdere informatie over deze feestelijke gebeurtenis kunt u lezen in deze Duinrel. 
 
 
Zaterdag 5 oktober: Herfstwandeling op Tespelduyn 
De golfbaan van Landgoed Tespelduyn bestaat uit veel meer dan strak geschoren 
fairways en afslagpunten. Tussen de holes liggen stroken grond waar veel wilde 
planten te zien zijn. Maar ook op het gebied van paddenstoelen is er in de randen 
van de baan veel te beleven. Om u mee te laten genieten van al het moois dat 
groeit en bloeit op Tespelduyn, organiseren we 5 oktober weer een wandeling.  
Verzamelen bij het restaurant van de golfbaan: Tespellaan 53 , 2211VT Noordwij-
kerhout. De rondleiding start 9.30 uur en duurt tot circa 12.00 uur. 
Geef je voor 3 oktober op bij Maud van der Veen: m.veen@hccnet.nl. 
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Donderdag 7 november: Lezing over Spinnen  
Spinnenspecialist Gerard van der Klugt zal ons in een avondvullend programma in 
woord en beeld kennis laten maken met het leven van de spinnen. 
Wij krijgen uitgebreide informatie over de belangrijkste spinnenfamilies, de li-
chaamsopbouw en -functies, de zintuigen, het paringsgedrag en nog veel meer. 
Deze avond begint om 20.00 uur in De Klister, Heerenweg 105 te Lisse en duurt 
tot ongeveer 22.00 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis. 
 
 
Woensdag 13 november: “Voor-Leden-Door-Leden”-avond  
De “VLDL”-avond is een goede gewoonte geworden binnen onze vereniging. 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.  
De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur in de Klister Heereweg 105 
te Lisse. Toegang is gratis. 
Wie neemt de uitdaging aan en laat de andere leden genieten van de natuur zoals 
zij die beleven? Opgeven voor 8 november bij Jan Plomp, tel: 0252-516545 of per 
e-mail: janplomp2917@gmail.com.  
 
 
Zaterdag 23 november: Vogelexcursie Zuidpier van IJmuiden 
Wij gaan weer (het is inmiddels bijna een traditie aan het worden) vogelen op de 
Zuidpier van IJmuiden. Onze gids is dit keer rasvogelaar Otto Thomas. Hij kent alle 
stand- en trekvogels die er te zien zijn. We zijn benieuwd wat we dit keer allemaal 
voor moois tegen gaan komen!  
We vertrekken om 8.00 uur vanaf de parkeerplaats van het gemeentehuis in Lisse 
en zijn hier rond 13.00 uur weer terug. 
Opgeven voor 14 november per e-mail bij: jan.bischoff.tulleken@gmail.com. Wilt 
u hierbij aangeven of u zelf rijdt en eventueel anderen mee kunt nemen (in dat 
geval graag ook opgeven hoeveel ruimte u heeft) of dat u liever met een ander 
meerijdt. Meerijders betalen €4,00 aan de chauffeur. 
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Maak € 15,00 respectievelijk € 36,25 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-
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Thomas van Haaster 
Sarah Humphrey 
Voorkant: “Morinelplevier”, Annelies Moolenaar
Achterkant: “Grote groene sabelsprinkhaan”, Annelies Moolenaar
Achterkant binnen: “Wolvensporen”, Cees Timmermans

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 december 2019. 
De sluitingsdatum voor de 
kopij is 15 november 2019.
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