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De Strandloper  
 
Orgaan van de Vereniging voor Vogelbescherming Noordwijk. 
 
4e  Jaargang nummer 1. 
 
Redactie: E.Aartse, J.v.Dijk, K.Verwey.  
Redactieadres: J. de Veerstraat 42, Noordwijk.  
Secretariaat : Sluispad 5, Noordwijk. 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---   
 
Van de redactie. 
 
Zoals u ziet is de Strandloper bij het begin van de 4e jaargang  
in een nieuw jasje gestoken. Wat de inhoud betreft is er zo te  
zien gelukkig ook iets veranderd. In de afgelopen jaren was de  
kopy vaak maar van enkele leden afkomstig, nu schijnt daar veran- 
dering in gekomen te zijn. Hopelijk kunnen we de pennenvruchten van 
nog meer leden tegemoet zien. Ook zult u een verandering in de  
redactie bespeurd hebben. De eerste drie jaargangen zijn gesten- 
cild op de machine van S.J.C. Dankzij J. Vink konden we hier ons  
blaadje steeds tegen een zeer lage prijs laten afdraaien. De ver- 
eniging beschikt echter sinds kort over een eigen stencilmachine,  
zodat we nu ons krantje geheel zelf kunnen verzorgen. De heer  
Aartse zal het blaadje stencilen en is ook bereid gevonden een  
deel van de kopy op stencil te zetten. 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Mededelingen van het bestuur. 
 
15 april : Excursie naar Zuid- en Oost-Flevoland 

vertrek: 6.00 uur vanaf de Punt en 6.10 van het Lin- 
denplein. Prijs f1.10,- en voor jeugdleden f1.5,- 

30 april : Nachtegalenexcursie voor iedereen. Vertrek 23.00 u.  
  Terug omstreeks 1 uur. 

       Vertrek vanaf de ingang van het S.B.B. aan de  
       Duinweg. 
11 mei : Excursie op Nieuw Leeuwenhorst.(zangvogels)  

    Verzamelen om 7.00 uur v.m. aan de ingang West- 
   einde (Dijk en Burg) 

9-10 sept. : Weekend Vlieland. 
  Vertrek op 8 september met de avondboot naar Vlie- 
  land. Logies in het befaamde Posthuis, 100 m van  
  het wad en 200 m van de zee gelegen. Kosten: ca.  
  f 40,-. Inlichtingen en opgaven: D. Passchier. 
 

--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o--o-- 
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Bestuursmutatie. 
 
Onze penningmeester de heer Deelder heeft de wens te kennen ge- 
geven het penningmeesterschap over te dragen aan een ander, dit 
mede in verband met zijn vertrek naar Voorhout. Een woord van dank  
aan de heer Deelder voor de correcte wijze waarop hij het beheer  
over de verenigingspenningen heeft gevoerd, is ons inziens wel  
op zijn plaats. We zullen de heer Deelder binnen de kring van ons  
bestuur wel missen, maar als gewoon lid hopen we hem nog dikwijls  
te ontmoeten. We hebben de heer Aartse bereid gevonden de functie  
van penningmeester op zich te nemen. We heten hem dan ook van har- 
te welkom binnen de kring van ons bestuur en hopen op een pret- 
tige samenwerking. 
 

A.Cramer, secr. 
 

--- --- --- --- --- --- --- 
 
Jaarverslag Vogelasiel. 
 
In het afgelopen jaar 1971 werden in het totaal 140 patiënten  
binnengebracht. Evenals in voorgaande jaren bestond een groot  
deel (ca 25 %) hiervan uit stookolieslachtoffers en ondanks de  
vele zorgen kon van deze groep geen enkele vogel worden losge- 
laten. 
Toch werden er dit jaar verhoudingsgewijs meer vogels in vrij- 
heid gesteld dan in voorgaande jaren, n.l. 44 stuks. 
Hieronder volgt een lijstje van de vrijgelaten vogels: 
 
fuut 1 kokmeeuw 1 merel 3 
jan van gent 1 houtduif 1 zanglijster 1 
tafeleend 1 turkse tortel 4 spreeuw 3 
wilde eend 7 fazant 1 veldleeuwerik 1 
waterhoen 1 patrijs 1 kauw 4 
waterral 1 kerkuil 1 zwarte kraai 1 
zilvermeeuw 1 kievit 1 zwarte mees 1 
stormmeeuw 2 gierzwaluw 2 huismus 3 
 

D. Hoek 
 

---o---o---o---o---o---o---o--- 
 

Uit het archief, voor leden ter inzage (bij A. Cramer) 
 
De Wulp: Blad voor Periodieke informatie, Veren.v.Vogelbescherming, 
    ’s-Gravenhage en omstreken. Nov. 71 en jan. 72. Diverse andere 
    stukken. 
De Braakbal: Contactorgaan v.d. Vogelwacht Utrecht, jaargang ' 71. 
De Fitis: Mededelingenblad v.d. Vogelwacht Haarlem, jaargang ' 71. 
De Pieper: Maandblad v.d. Vogelwerkgroep N.Hollanderkwartier, 
      Jaargang '71. 
Anser: Verenigingsblad v.d. Vogelbeschermingwacht Noord-Veluwe, jrg. '71 
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Kort jaaroverzicht over 1971. 
 
Aantal leden op 31-12-71: 107, 
aantal donateurs op die datum: 48. 
 
Bestuursamenstelling:  
W. Baalbergen, voorzitter 
E. Aartse, penningmeester  
A. Cramer, secretaris  
J. Moerkerk, J.A.J. vink, D. Passchier, leden. 
 
Excursieleider: D. Passchier 
Beheerder vogelasiel: J. Hoek 
Redactie Strandloper: J. v. Dijk, j. Vink, C. Verwey.  
Waarnemingenarchief : D. Passchier 
 
Voornaamste activiteiten in 1971: 
Excursies: april : Naar de Knardijk 
 mei : 2e pinksterdag, zangvogels op Leeuwenhorst 

  vogel- en plantenexcursie op Offem 
  Nacht(egalen) excursie Noordduinen. 

 sept. : Naar de Knardijk 
 dec. : Ganzenexcursie naar Friesland. 
Dia- en filmavonden : 
 jan. : Jaarvergadering met dia's verzorgd door 

  C. de Groot van de Vogelwerkgroep Haarlem. 
 sept. : Dia-avond over reis door Schotland door 

  J. Vink 
 nov. : Filmavond Galapagoseilanden verzorgd door 

  J.P. Strijbos 
 dec. : Dia-avond Nederland en Schotland door R. Koe- 

  voets. 
Waarnemersvergaderingen: 
             Deze werden maandelijks bij één der waarnemers thuis 
             gehouden. 
Aktie Duinweg- weg duin: 
 febr. : Extra uitgave van de Strandloper in de Zee- 

  kant met invulformulier. 
 mrt. : Handtekeningenactie huis aan huis in Noord- 

  wijk. 
 april : Aanbieding van de handtekeningenlijsten aan 

  de burgemeester en een onderhoud met onze 
  eerste burger. 

 nov. : Bezwaarschrift aan de gemeenteraad m.b.t. 
  bestemmingsplan Buitengebied. 

 dec. : Bijwonen van de hoorzitting over genoemd be- 
  stemmingsplan. Leiding had daar Weth. V. Duin. 

Inventarisaties:  
 Noordduinen tot aan de Duindamse Slag (9 kavels) en 

de nieuwe golfbanen. 
Nestkasten en zangvogelinventarisatie op Leeuwenhorst 
Inventarisatie van Offem. 

 
  ''' ''' ''' ''' ''' ''' ''' 
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FINANCIEEL VERSLAG 1971 

 
Op de laatste waarnemervergadering van 1971 werd gevraagd naar de  
financiële toestand van de vereniging. 
Uit het kasboekje, dat door de heer Deelder zeer overzichtelijk werd 
bijgehouden, kon onderstaand overzicht worden gemaakt.  
 
ONTVANGSTEN  UITGAVEN  
Saldo 1-1-1971 ƒ 1041,60 Kosten "Strandloper" ƒ  242,70 
Contributies en donaties    813,75 Vogelasiel    370,78 
Rente 1970/1971     88,46 Vergaderingen,excursies ed.    101,80 
  Secretariaat    172,60 
  Kosten actie "Duin…weg"    342,16 
  Overige kosten     24,78 
 ƒ 1943,81 

 ======== 
 ƒ 1943,81 

 ======== 
 
 
TOELICHTING 
"Strandloper" 
De uitgaven betreffen aankoop stencils, papier, portokosten e.d. 
 
Vogelasiel  
In 1971 is het asiel uitgebreid met een vijver. 
Deze uitbreiding kostte aan hout, cement, verf, gaas e,d. ƒ 268,35 
Betaalde voernota's          59,95 
Brandstof voor kachel         42,48 
              ƒ 370,78 
               ======= 
 
Vergaderingen, excursies e.d. 
Nadelig saldo filmavond van Dijk         ƒ  37,50 
Nadelig saldo filmavond februari       75,-- 
Excursie april: ontvangsten    ƒ 117,-- 

    kosten benzine,huurauto    147,95   30,95 
 
Excursie september: ontvangsten   ƒ  80,-- 

  kosten benzine,huurauto   106,80   26,80 
Zaalhuur oktober          30,-- 
Zaalhuur december          38,-- 

     ƒ 238,25 
Opbrengst Strijbosavond     ƒ  58,25 
Ontvangen voor de excursie van december  ƒ  78,20  136,45 
Totaal nadelig             ƒ 101,80 
 
De rekening van de huurauto betreffende de excursie 
van december moet nog betaald worden. 
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Saldo 
Het saldo is als volgt samengeste1: kas ƒ 104,-- 

 giro    75,-- 
 bank   519,99 

ƒ 698,99 
======== 

 

Het verschil van f 342,61 tussen saldo 1-1-1971 en 31-12-1971 wordt 
veroorzaakt door de uitbreiding van het asiel en de actie Duinweg-weg duin. 
Deze extra kosten waren in totaliteit f 610,51 
Door hogere ontvangsten van contributies en donaties, mede veroorzaakt  
door sterke ledenwinst door de actie "Duinweg...weg duin" werd  
dit verlies gecompenseerd. 
Het aantal leden en donateurs bedroeg op 1-1-1972 154 

   === 
 

   PENNINGMEESTER  
   E. Aartse 

 

 
 
 
 
 
 

In januari is aan alle leden en donateurs een voorgedrukte  
girokaart toegezonden voor het overmaken van de contributie.  
Velen hebben reeds hun contributie of donatie overgemaakt. 
Het lidmaatschap voor 1972 bedraagt  ƒ 8,-- 
Jeugdleden betalen    ƒ 3,50 
Abonnement "Het Vogeljaar"   ƒ 4,50 
Donatie, minimum     ƒ 2,50 
 
Indien u uw contributie of donatie nog niet heeft betaald,  
bespaart u de penningmeester veel werk door de contributie  
of donatie over te maken op 

postgiro 2 5 7 3 7 9 5 t.n.v. 
 

Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk"  
Joh. Molegraafstraat 6 
NOORDWIJK 
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EXCURSIE TEXEL 25-26 september 1971 
 
Op 25-26 september 1971 maakten W.Baalbergen, A.Cramer, J.Glasbergen, J.Vink 
en E.Aartse, allen vergezeld door hun echtgenote, en W.Smit en L.van Duin 
(wettelijk te jong om een echtgenote te hebben) een excursie naar Texel. 
Gelogeerd werd in 2 zomerhuisjes op het kampeerterrein De Sluftervallei  
in de kop van het eiland. 
Een rustig gelegen camping die, de avond van aankomst, overkoepeld werd  
door een sprookjesachtige sterrenhemel. De Melkweg was inderdaad een witte 
baan langs de onbewolkte hemel. 
Een sterrenhemel, die in de Randstad Holland een zeldzaamheid is. Door de 
weerkaatsing van de lichten van de grote steden wordt de hemel dermate 
versluierd, dat slechts de zeer heldere sterren zichtbaar zijn. 
Een weldadige rust in de kop van Texel. Geen geroezemoes van het verkeer  
en geen gedaver van overkomende verkeersvliegtuigen. 
 
Zaterdag al vroeg op. De dames naar een of ander gehucht om inkopen te doen; 
de vogelaars voor een trip naar het strand. 
De duinen ter plaatse zijn kaal en lijken een beetje op de duinen in de  
Zuid maar minder hoog. 
Het strand zag er smerig uit. Een actie "schoon strand" zou geen overbodige 
luxe zijn. Veel hout, flessen, blikjes, wier en andere rommel in een dikke 
laag van de reep tot aan de vloedlijn. 
De zee daar en tegen zag er glashelder uit. Heerlijk zeewater met de kleur 
van flessengroen door het inschijnende zonlicht. Schuim was wit, zonder  
de in Noordwijk bekende grauwsluier. 
Een afgekalfde zeereep zonder prikkeldraad gaf het geheel een ouderwetse 
bekoring zoals in vroegere jaren de zeereep in Noordwijk er uitzag voorbij de 
eerste oprit. 
We troffen het bijzonder. Eerst een lange koppel zwarte zeeëenden, een paar 
bergeenden en toen ....13 jan van genten in drie jaargangen zwevend door de 
golfdalen van de branding noordwaarts. 
Na het ontbijt over strand naar de Slufter. Een uniek natuurgebied  
dat in open verbinding met de zee staat, voor iedereen toegankelijk is  
zonder dat een toegangsprijs betaald behoeft te worden. 
Op het strand werden 13 sneeuwgorzen waargenomen, een groepje rosse grutto's 
diverse soorten strandlopers en kanoetstrandloper.  
Dat vogelaars zich ook danig kunnen vergissen bleek wel toen, lekker lui 
achterover liggend in de lunchpauze, Baalbergen een tiental buizerds zag 
cirkelen. Voordat iedereen het er over eens was, dat het meeuwen waren, die  
op de thermiek omhoog cirkelden, waren we toch al een klein kwartiertje 
verder. 
 
De Slufter. Een grandioos zwerfgebied met zijn heldere kreken. Glashelder  
tot op de bodem, die op sommige plaatsen zeker 1,50 m diep was. Niet alleen 
een paradijs voor de vogels, maar ook voor de planten. Een bonte planten-
gemeenschap, die echter in het late seizoen duidelijk verarmd was. Nog 
bloeide het Engels gras, lamsoor, strandduizendguldenkruid soms plaatselijk 
volop. Als contrast hiertussen het paars en rood van de zeekraal. Hoe mooi 
moet dit gebied zijn in het voorjaar!!!! 
Ook de vogels waren rijk vertegenwoordigd. Scholeksters, wulpen, l regenwulp, 
meeuwen en een late grote stern. Als een witte wolk viel een dertigtal kluten 
neer in een plasje. 
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Aan het eind van de Slufter door duin terug naar de camping. Op een vochtig 
plaatsje met watermunt en penningkruid, bloeide volop parnassia, een plant 
die helaas in de Noordwijkse duinen inclusief de Amsterdamse Waterleiding 
verdwenen is. 
 
Aangezien eten klaar maken typisch vrouwenwerk is, werd ons verzocht te 
verdwijnen. Graag zelfs, want het was eb in de Waddenzee, zodat daar van  
alles te beleven en te zien viel. Veel steenlopers, aalscholvers, eidereenden, 
wat bergeenden en reigers. Een reiger was aan het ploeteren om het gespietste 
botje van zijn lange snavel te krijgen en toen dat uiteindelijk lukte, de kunst 
hem te consumeren. 
 
De volgende dag een rondrit over het hele eiland. Honderden goud- en 
zilverplevieren in de weilanden, patrijzen, tureluurs, kieviten, groenpoot-
ruiters enz. 
 
Op de boot kon terug gezien worden op een geslaagd vogelweekend met  
zeer goed vogelweer. 
Opvallend weinig roofvogels werden er waargenomen, een paar torenvalken,  
1 smelleken en bij het verlaten van het eiland de kiekendief. 
 
Bij de Hondsbossche zeewering werd nog even gestopt, maar op een late visdief 
na, was er weinig te beleven. Trouwens.....men leed aan verzadiging. 
 
74 verschillende soorten vogels zijn er dat weekend waargenomen. 
 
In september a.s. wordt weer een weekend georganiseerd, waarbij de echtge-
noten weer aanwezig zijn. Vlieland staat dan op het programma. Volgens 
insiders het mooiste eiland van de Wadden. 
Of dit zo is? Overtuig u en geef u op voor de Vlielandexcursie op 
9 en 10 september. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
 
Het rare voorjaar 1972....... 
Weekend 11-12 maart beleefden we een koude golf met temperaturen  
rond de tien graden onder nul. De sneeuw ligt nog vers in het geheugen. 
Weekend 18-19 maart was het weer lente en hoe???? 
zaterdag 18 maart werd een distelvlinder waargenomen op .......een sneeuw-
klokje. 
Ja...dat rare voorjaar 1972 
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Een oude excursie. 
 
Op 27 dec. 1971 hebben wij (Wicher Pen, Alexander Morzer Bruins en ik)  
een historische vogelexcursie gemaakt. 
Dat houdt in dat deze zelfde tocht al eens eerder gemaakt is, en wel  
op 26 dec. 1920 door 3 Haarlemse vogelaars (n.l. G.Smit, B.Veenstra,  
H.Tesch) die toen ongeveer dezelfde leeftijd hadden als wij nu.  
Het oude vergeelde verslag van de tocht begon met het opschrift  
"Vogeldag 26 december 1920". Ook de weersomstandigheden waren geno- 
teerd en deze waren vrijwel identiek aan het weer dat wij hadden.  
Dit weerbericht luidde als volgt: Een matige Z.W. wind met een bewolk- 
te lucht en een temperatuur van 48 graden fahrenheit (d.i. 8 gr. cel- 
cius). 
De route die de vogelaars namen in 1920, begon in Haarlem, n.l. bij  
het park "Den Hout", daarna langs de weilanden langs de Houtvaart.  
Deze zijn nu grotendeels bebouwd en er loopt een snelweg doorheen.  
De andere genoemde terreinen zijn vrijwel hetzelfde gebleven, n.l.: 
Aerdenhout, Marieënbosch, Oranjekom, Duinvliet, Elswoud, Oosterduin, 
Koningshof en het strand van Zandvoort van km-paal 65 tot 67.  
Het was voor ons erg moeilijk om precies dezelfde route te volgen,  
omdat er vaak vele wegen naar één punt leidden en omdat er vele we- 
gen zijn bijgekomen of veranderd. Maar met een stafkaart van 1937  
zijn we er toch uit gekomen, hoe de vogelaars in 1920 ongeveer gelo- 
pen en gefietst hebben. 
Alle vogels die op deze route gezien zijn, zijn geteld en genoteerd. 
Zowel in 1920 als in 1971 zijn we aan 43 soorten vogels gekomen. Maar  
ik weet niet of onze oude vrienden ook de huismussen, fazanten en 
knobbelzwanen meegeteld hebben of dat deze vogels er niet waren. 
De totaalaantallen vogels verschillen wel, n.l. 1154 ex. in 1920 en 
2200 ex in 1971. Deze cijfers zeggen natuurlijk weinig, want wij tel- 
den een paar honderd meeuwen boven een vuilnisbelt, 250 kauwtjes op  
slaaptrek en 400 huismussen ook mee. 
De bonte kraaien zijn duidelijk achteruit gegaan, n.l. van 232 ex  
toen tot 25 ex die wij nu telden. Laatst hoorde ik dat deze achteruit- 
gang een andere oorzaak heeft: niet het verminderen van het totaal  
aantal bonte kraaien maar het niet meer naar het zuiden trekken,  
omdat zij in het broedgebied 's winters nog genoeg eten op kunnen  
scharrelen op voederplaatsen, vuilnisbelten e.d. om in hun onderhoud  
te voorzien. 
De roeken lieten het bij ons afweten maar de kauwtjes zijn in aantal  
meer dan verdubbeld. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat we toeval- 
lig een groep van 250 op slaaptrek tegen kwamen. Het is wel opvallend  
dat wij geen enkele roofvogel zijn tegengekomen terwij1 er in 1920  
4 roofvogels werden genoteerd, n.l. steenuil, torenvalk, slechtvalk, 
sperwer. 
Ten noorden van Zandvoort is een spartelvijver en een natuurvijver  
gecreëerd, waar veel eenden in zaten. Zo zijn er natuurlijk ontzettend  
veel dingen veranderd, zodat we niet kunnen zeggen dat we nu exacte  
aantallen hebben van te populatieverschil in 51 jaar. Wel kunnen we 
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een vooruitgang van vogels die, van de mens profiteren en een achter- 
uitgang van vogels die de mens schuwen constateren. 
Dan nu een vergelijking van de twee excursies: 
 
soort 1920 1971 soort 1920 1971 
zwarte kraai    9   10 steenuil    1    - 
bonte kraai  232   25 torenvalk    1    - 
roek   10   -- slechtvalk    1    - 
kauw  129  295 sperwer    1    - 
vlaamse gaai   12   10 houtduif  101   90 
groenling    6    1 blauwe reiger    5   13 
kneu    3   -- waterhoen   15   80 
vink   38   35 meerkoet    3   30 
sijs   25   30 grote mantelmeeuw    3   10 
kuifleeuwerik    2   10 zilvermeeuw   67  120 
boomleeuwerik   30    - kokmeeuw   74  400 
akkerleeuwerik   26  stormmeeuw   12   27 
boomkruiper    9    3 tafeleend    2   50 
boomklever    6    2 eenden spec.   12 -(eidereend?) 
koolmees   42   25 kuifeend    1   34 
pimpelmees   23    5 zwarte zeeëend   17    - 
matkopmees    1    5 dodaars    5     1 
staartmees   23    7 huismus    -  400 
goudhaantje   22    - fazant    -   10 
merel   40   20 ekster    -    2 
zanglijster    1    1 knobbelzwaan    -    2 
roodborst   11    8 grote bonte specht    -    1 
heggemus   10    2 groene specht    -    2 
winterkoning   16    3 zwarte mees    -    1 
kleine bonte specht    1    - wilde eend    -   50 
spreeuw   55  250 koperwiek    -   80 
scholekster    -    2 Bonte strandloper    -    6 
 

W. v. Duyn 
 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---    
 
 

Bestemmingsplan buitengebied Noordwijk. 
 
Ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening is in december het be-
stemmingsplan voor het buitengebied van Noordwijk ter visie gelegd. 
Er was daarbij gelegenheid tegen dit bestemmingsplan bezwaren in te 
brengen. We hebben met enkele mensen deze plannen bestudeerd en kwa- 
men daarbij tot de volgende conclusies: 
Het plan beslaat het gehele grondgebied van Noordwijk uitgezonderd: 
1.de beide dorpskernen  
2.het middengebied tussen de dorpskernen 
3.de oude golfbanen 
4.de nieuwe golfbanen 
5.het Langeveld 
6.enkele stroken langs de duinvoet ten noorden van Noordwijk. 
Voor de meeste van deze gebieden gelden aparte bestemmingsplannen. 
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We hebben ons in het algemeen wel met de plannen kunnen verenigen.  
Enkele punten riepen echter nog wat vragen op. 
a.De bestemming van de polder, gelegen tussen Noordwijk en Rijnsburg,  
de Kloosterschuur zeggen de Rijnsburgers. Aan deze polder is bestem- 
ming agrarisch B. gegeven. Dit wil zeggen dat er niet onbeperkt kas- 
sen en bedrijfsgebouwen mogen worden gebouwd, maar dat er toch wel 
mogelijkheden voor zijn. Wij vinden dat deze mooie polder, als het  
laatste stuk rustig land random Noordwijk behouden moet blijven in  
de tegenwoordige staat. De polder is rijk aan plant- en vogelleven  
en zal bij verdere bebouwing van b.v. kassen sterk in waarde afne- 
men. Ook landschappelijk is de polder het aanzien zeker waard, be- 
bouwing zal hier zeker afbreuk aan doen. We hebben de gemeenteraad 
voorgesteld de bestemming te wijzigen in agrarisch A. wat bebouwing  
uitsluit, of beter nog agrarisch met landschappelijke waarde, hetgeen  
nog betere waarborgen schept. 
b.De bestemmingsvoorschriften van het landgoed Offem. Daarbij is de 
mogelijkheid opengelaten het landgoed verder te bebouwen met 4-5  
landhuizen met bijgebouwen. In het ongunstigste geval zou dat kunnen 
betekenen dat het gebied in 6 kavels kan worden verdeeld voor b.v.  
villabouw. Wij vinden dit onaanvaardbaar. Het landgoed is in veel op- 
zichten bijzonder fraai. Het is landschappelijk mooi, heeft een zeer 
gevarieerde plantengroei en is voor de vogels een goede broed- en 
verblijfplaats. Offem neemt in Noordwijk een onmisbare plaats in. Ook  
al is het gebied niet voor de bevolking opengesteld, het vormt toch  
een oase van rust in ons dorp. Het is daarbij niet ondenkbaar dat 
openstelling op een later tijdstip wel mogelijk zal zijn. We zijn van  
mening dat het gebied in geen geval verder bebouwd mag worden en  
dat het in de huidige staat behouden moet blijven. We staan in deze  
mening niet alleen; ook het S.B.B. en den Contactcommissie voor Na- 
tuur- en landschapsbescherming hebben overwegende bezwaren tegen  
deze bestemmingsvoorschriften. We hebben de raad voorgesteld deze 
voorschriften zodanig te wijzigen dat verdere bebouwing onmogelijk  
wordt gemaakt. 
Eén dezer dagen zal de raad het bestemmingsplan behandelen. We ver- 
wachten dat zij met onze bezwaren rekening zullen houden. Mocht u in  
deze tijd raadsleden tegenkomen, praat eens met ze over deze zaak.  
Wijs ze op de noodzaak Noordwijk leefbaar te houden in elk opzicht. 
 
Zo zie je overigens maar.....je rolt op milieugebied van de ene zaak  
in de ander. De strijd tegen de weg, en het parkeerterrein in de Noord- 
duinen is nog niet ten einde of nieuwe aanslagen op het restant van 
Noordwijks natuurgebied worden al weer beraamd. Het is wel eens om  
moedeloos van te worden. Kranten, radio en t.v. hebben de mond vol en  
zijn vol zorg over ons milieu. Een ieder schijnt het er over eens te  
zijn dat we leven aan de rand van een vulkaan. De overheid echter  
gaat maar rustig door, neemt nog steeds verkeerde beleidsbeslissingen. 
Desondanks.....we gaan door !! en we rekenen erop dat u, onze leden 
ons zullen steunen. 

 
W. Baalbergen 
 

""" """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ """ 
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Overzicht van de broedvogelinventarisatie op het landgoed Offem  
gehouden in 1971. 

 
wilde eend  2 zanglijster  4 
boomvalk  1 merel 10 
houtduif         ca 15 roodborst  4 
tortel  2 spotvogel  1 
turkse tortel  4 zwartkop  5 
groene specht  1 tuinfluiter  4 
grote bonte specht  1 fitis  9 
boerenzwaluw  1 tjiftjaf  6 
zwarte kraai  1 grauwe vliegenvanger  1 
kauw             ca 10 heggemus  2 
ekster  1 spreeuw             ca 15 
vlaamse gaai  3 groenling  4 
koolmees 15 vink  2 
pimpelmees  6 putter  1 
matkopmees  1 huismus             ca 10 
staartmees  2 ringmus  1 
winterkoning 13 waterhoen  6 
grote lijster  1 boomkruiper  1 
 
In totaal dus 36 verschillende soorten. 
Verder hebben we, hoewel niet broedend, nog waargenomen: 
gedurende de maand januari 1971 een steenuil, 
op 11 april 2 kepen, 5 koperwieken, 1 gekraagde roodstaart, 
op 6 mei 1 nachtegaa1, 1 kneu, 
op 15 mei 1 koekoek, 
half mei zagen we ook een wintertaling met jongen, maar het is ondui- 
delijk of deze wel op Offem gebroed hebben; misschien zijn ze afkom- 
stig van Zonneveld, 
half november 1 appelvink, 1 ijsvogel, 
en december 71 en januari 72 1 zwarte specht. 
 

waarnemers: C.Verwey 
D.Hoek 
W.v.Duin 
 
 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
 
Aan het eind van deze strandloper vindt u weer het aankomstdatafor- 
mulier. Hoewel de eerste gasten er al zijn moet het via uw aanteke- 
ningenboekje toch nog wel mogelijk zijn de soorten in te vullen. 
Ook als u niet alle soorten heeft ingevuld kan uw formulier veel  
waarde hebben. 
Graag geheel of gedeeltelijk ingevuld sturen of afgeven aan  
D. Passchier, Egmonderstraat 45, Noordwijk-binnen. Gaarne voor 1 juni. 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
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VOGELBESCHPEING NOORDWIJK EN DE MILIEUVERONTREINIGING 
 

Op een waarnemersvergadering begin dit jaar is de suggestie naar voren 
gekomen de naam van de vereniging meer inhoud te geven en ook natuurbe-
scherming in ruime zin er bij te betrekken. 
Door de natuur te beschermen heeft vogelbescherming zelfs enige zin. 

Dit heeft er toe geleid, dat aan alle raadsleden eind januari een brief 
gezonden is, waarin gevraagd werd bij de algemene beschouwingen bij de 
begroting van 1972 aandacht te besteden aan de milieuverontreiniging in 
Noordwijk. 

In "De Zeekant" van 24 februari werden de punten, die aan de raadsleden  
zijn toegezonden, gepubliceerd. 
In het kort wordt het volgende door ons gevraagd: 
a) Het spuiten van straten, plantsoenen, bermen e.d. met zgn. groeistoffen  

te stoppen of te beperken, 
b) Bij gladheid zoveel mogelijk over te gaan op het strooien van zand 

en het strooien van zout te verminderen, 
c) Aandacht te besteden aan de verontreiniging van plantsoenen, bermen  

en open plaatsen. 
De Vereniging voor Vogelbescherming biedt hulp aan bij een eventuele  
actie "Schoon Noordwijk' 

 
Bij de algemene beschouwingen bij de begroting waren diverse raadsleden 
verontrust door de vergaande vervuiling van Noordwijk. 
De heer Bedijn zei in zijn algemene beschouwingen het volgende: 

     "Zaken, zoals clandestien storten van huisvuil, te 
vroeg neerzetten van vuilniszakken, legen van as- 
bakken van auto's, verontreiniging van trottoirs 
door uitwerpselen van honden, wegwerpen van pa- 
pier en vodden, dient u (college van BenW) vol- 
gens art.149 van de algemene Politieverordening 
aan te pakken" ("De Zeekant" van 2-3-1972) 

 
Ten aanzien van het milieubeheer merkte de heer Hese op: 

     "dat stranden, straten en duinen steeds vuiler  
worden, de zee haar aantrekkingskracht reeds  
lang heeft verloren, de luchtverontreiniging  
boven Noordwijk toeneemt, het verbranden van  
afval en vuil op de velden rond Noordwijk de  
grens van het toelaatbare heeft overschreden,  
het kwikgehalte van de wateren rond Noordwijk  
een gevaarlijke norm heeft bereikt en de ver- 
zilting van grond door het strooien van zout 
en pekel als zeer ernstig moet worden ervaren".  
De heer Hese propageert het instellen van een 
soort reinigingspolitie ("De Zeekant" van 2-3-1972) 

 
Bij het onderzoek van de begroting was uit de eerste afdeling al  

vragen over de vergaande vervuiling van Noordwijk gesteld. 
In haar antwoord op deze vragen deelde BenW mede, dat een ambtenaar  
voor milieubeheer zal worden aangesteld. 
Of betreffende raadsleden al of niet beïnvloed zijn, door ons schrij- 
ven doet er niet toe. Er wordt nu wat aan gedaan. 
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Toen de brief aan de raadsleden was verzonden, kreeg ik zijdelings  
te horen "zo hebben jullie weer wat", op een toon van, als je als ver- 
eniging tegenwoordig niets aan milieuverontreiniging doet, tel je niet  
meer mee. 

Nu raadsleden met dezelfde vragen over de milieuverontreiniging komen,  
ligt de zaak wel even anders. Zij, de bestuurders van Noordwijk, willen 
resultaten zien en dus....moet er iets gedaan worden. Het hoort nu eenmaal 
tot de taak van BenW de wensen van de raadsleden uit te voeren. 

We hadden als vereniging nog zo hard mogen brullen over die milieu-
verontreiniging en als geen raadslid hiervoor warm was gelopen, waren we 
roependen in de woestijn geweest, hadden ons nodeloos geërgerd en kwaad 
gemaakt.  

Je kan nu wel als vereniging wijzen op de milieuverontreiniging en  
je hulp aan bieden bij een eventuele actie "Schoon Noordwijk", maar daar 
houdt het niet mee op. 

Het terrein dat ik mag inventariseren (gedeelte oud-terrein van  
W. van Duin) wordt begrensd door de Oorlogsweg, Koolaspad van de driehoek, 
rijwielpad, Duinweg en Dennenweg. Insiders weten dat dit terrein erg kaal  
is. De begroeiing, ongeveer 20% van het terrein, is voornamelijk geconcen-
treerd in wat dellen. 

Tijdens verkenning van het terrein heb ik me wild geërgerd aan de  
soms plaatselijke vervuiling. 
Zaterdag 4 maart, samen met de heer Lissenberg, en zondag 5 maart, alleen,  
is dit terrein in de morgenuren schoongemaakt. 
 
De "inventarisatie" van dit gebied is als volgt 

16 stuks glaswerk, waarvan 9 liter flessen van frisdrank en 7 diverse 
   potten en flesjes (Diverse potten leken verdacht veel op augurken- 
   of appelmoespotten. Afkomstig van een teleurgestelde bramenzoeker?)  
47 bier- en frisdrankblikken 
44 plastic bekertjes voornamelijk van frisdrank 
 4 diverse ijzeren doosjes 
 1 plastic tank van 5 liter (benzine?) 
 3 m' geplastificeerd ijzerdraad 
 2 bussen van zonnebrandolie 
 2 tassen vol plastic zakjes, scherven, doppen, karton, papier enz. 

 
Met deze rommel werden 3 vuilnisbakjes van Staatsbosbeheer volgestampt.  

Het restant was voldoende om een plastic zak van Staatsbosbeheer voor de 
helft te vullen. 

Met een gerust hart kan ik zeggen, dat het terreintje voor 90% schoon 
is. 

Het merkwaardige is, dat de vervuiling plaatselijk is en voornamelijk  
op zeer beschutte plaatsen. Plaatsen die voornamelijk bezocht worden  
door 2 personen en van verschillend geslacht. Bewezen is wel, dat liefde 
dorstig maakt. 

Het personeel van het Staatsbosbeheer is niets te verwijten. Zij kunnen 
tenslotte niet overal zijn en hun werkzaamheden omvatten meer dan alleen  
het schoonhouden van het duin. De ergste vervuiling is juist op die  
plaatsen die door het normale publiek niet bezocht worden. 
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We hebben de gemeente aangeboden te helpen. 
Laten we ook Staatsbosbeheer behulpzaam zijn. Tijdens het waarnemen 

doorkruist ieder van ons zijn terrein. Neem een plastic zak mee en ruim  
de rommel op die je tegenkomt. 
Als wij, als vereniging een beroep doen op Staatsbosbeheer of een bepaalde 
suggestie hebben, worden we ook geholpen. 

Daarom deze oproep aan de waarnemers, leden en donateurs. 
Gaat u duin in voor waarneming of een wandeling, neem een plastic zak  

mee en ruim op wat u tegenkomt. Er staan voldoende papierbakjes langs het 
rijwielpad en randweg om uw vondsten in te doen, 
 

"Schoon Noordwijk" zal wel een kwestie worden van het gemeentebestuur 
"Schoon duin" zal door de vereniging op zich genomen kunnen worden. 

 
    E. AARTSE 
 
 

     -------------------- 
 
 

MENS EN NATUUR 
 
In samenwerking met de Belgische Natuur- en Vogelreservaten organiseert  
de volkshogeschool De Blankaart in de komende maanden 3 cursussen over 
verschillende aspecten van de verhouding tussen de mens en de natuur.  
Tijdens deze cursussen zal onderzocht worden of de ecologie ons nieuwe  
hoop kan geven voor de maatschappij van morgen, in hoe verre over- 
bevolking en leefwijze bijdragen tot milieuontwaarding, hoe de Belgische 
overheid de problemen opvangt, of natuurreservaten als zodanig nog een 
planologische kans maken enz. 
Niet alleen problemen worden onder de loep genomen, iedere dag is er  
een excursie, waarbij je kennis kunt maken met enkele typische land- 
schappen en natuurreservaten in West-Vlaanderen. 
De volkshogeschool De Blankaart is gelegen vlakbij een vijver, die deel 
uitmaakt van een natuurreservaat (80 ha) 
Alle belangstellenden (vanaf 17 jaar) kunnen aan deze cursussen  
deelnemen. 
Data van de drie cursussen zijn: 

 
5 - 10 juni 1972 
3 -  8 juli 1972 

     24 - 29 juli 1972 
 
Deelname in de onkosten, volledig pension, excursies, inleidingen en 
dergelijke inbegrepen ƒ 105,-- 
Voor jongeren en studenten ƒ 80,-- 
Verdere inlichtingen, programma en inschrijvingen, veertien dagen vóór  
elke cursus op De Blankaart te 8178-WOUMEN, België. 
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DE VERVUILING VAN HET ZEEWATER VOOR ONZE KUST  
 
Dat het zeewater voor onze kust al aardig vervuild is, weten we wel. De vraag 
is echter in welke mate deze vervuiling afhankelijk is van het getij, de wind-
richting en de temperatuur van het water. 
Ik heb in de maanden september en oktober de kans gehad om te onderzoeken 
waar de bacteriologische vervuiling van afhangt. 
Deze wordt gemeten door het aantal colibacteriën per ml. water te tellen.  
De colibacterie zit in de fecaliën van mens en dier, samen met andere 
bacteriën. Wanneer er veel ongezuiverd afvalwater, d.m.v. persleidingen in de 
zee wordt geloosd, dan zal de concentratie colibacteriën groot zijn. De coli- 
bacterie zelf is onschadelijk, maar als er veel van deze bacteriën in het 
zeewater zitten, dan is de kans ook groot dat er schadelijke bacteriën in 
voorkomen. Zoals bijvoorbeeld de bacterie die paratyfus veroorzaakt. 
 
Gedurende twee maanden heb ik 2 keer in de week 's ochtends vroeg een water-
monster genomen. Op school had ik toen de beschikking over een speciale 
voedingsbodem nl. Mackoncky Agar. Het watermonster wordt in zgn. petrischalen 
geënt; dit zijn ronde platte schalen waarin een dun laagje gelatineachtige 
voedingsbodem ligt. Eén ml. van het zeewater wordt met een pipet in de petri-
schaal geënt. Daarover wordt nog een beetje voedingsbodem gegoten. De gelatine 
mengt zich met het zeewater en stolt dan, zodat de bacteriën in de gelatine 
vast zitten. 
De colibacteriën vermenigvuldigen zich zo snel, dat ze, na 18 uur in de 
broedstoof te hebben gezeten bij een temperatuur van 35 graden Celsius,  
al zichtbaar zijn. Waar een bacterie heeft gezeten is dan een rode stip te 
zien. Per keer worden er 5 schalen geënt. Het gemiddeld aantal bacteriën per 
schaal is dan het aantal bacteriën per ml. zodat uitschieters naar boven en 
naar beneden worden genivelleerd. 
 
 
 WINDRICHTING 
 NOORD OOST ZUID WEST WINDSTIL 
AANTAL bacte- 
riën per ml. 
(gemiddeld) 

 
  1 

 
 0,5 

 
 30 
 == 

 
 3 

 
  30 
  == 

 
Voor het zeewater gelden de volgende maatstaven: 
 0- 1 colibacterie per ml.    schoon 
 1-10 colibacterie per ml.   licht vervuild 
10 en meer colibacterie per ml. sterk vervuild 
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Dit is te verklaren doordat de vuile stroom zeewater zich niet gelijkmatig 
over de Noordzee verspreidt, maar langs de kust blijft stromen. 
Bij winden uit noordelijke richting krijgen we dan redelijk schoon water  
van ver uit de kust, maar als de wind uit zuidelijke richting komt, dan 
krijgen we het vuile water uit de richting van Het Kanaal. 
Als het windstil is dan wordt het geloosde vuile water helemaal niet  
verdund. De concentratie van colibacteriën zal ook afhangen van het getij  
en de temperatuur van het zeewater. 
Maar om dit te onderzoeken zal het onderzoek over een veel langere periode 
uitgespreid moeten worden. 
Het is duidelijk dat het zeewater voor onze kust vervuild is, maar het hoeft 
niet te betekenen dat men het zwemmen meteen maar moet laten. Het is alleen 
een teken aan de wand. 
Dit was dan alleen nog maar de bacteriologische verontreiniging. De veront-
reiniging door chemische afvalstoffen zal ook wel aanzienlijk zijn. 
Ik hoop het onderzoek binnenkort weer voort te zetten en dan op wat langere 
termijn, zodat de afhankelijkheid van, temperatuur en getij ook duidelijk 
naar voren zal komen. 
 

W. Smit 
 

----------------- 
 
 
 
 
VOOR DE LIEFHEBBERS  
 
Op alle zaterdagen tussen 15 april en 27 mei, alsmede op 1 mei, 
11 mei (Hemelvaartsdag) en 23 mei (dinsdag na Pasen) organiseert  
de Zaanse VVV in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek 
tochten per rondvaartboot naar het Wormer- en Jisperveld een 2100 ha  
groot natuurreservaat voor weidevogels (grutto, fuut, visdiefje, zwarte 
stern, tureluur en zelfs de lepelaar). 
Een vogelkenner is aan boord voor tekst en uitleg. 
 
Start Hotel "Huis te Zaanen" (200 meter van station Wormerveer) tot en  
met 6 mei. 
Na 6 mei is de start in Jisp café "De Lepelaar". 
 
Er worden iedere zaterdag 3 tochten gemaakt en wel om 8 uur, 10.30 uur  
en 13.00 uur. 
Zaterdag 20 mei (Luilak) een extra tocht die om 5.30 uur begint. 
 
Door de grote belangstelling ieder jaar voor, deze tochten, verdient  
het aanbeveling ruim van te voren zich op te geven bij de Zaanse VVV 
Stationsstraat 89B Zaandam. Telefoon 02980-62221. 
 
Kosten bedragen ƒ 5,-- per persoon en ƒ 3,50 voor ieder kind tot 10 jaar. 
Kaartjes worden toegezonden nadat de kosten gestort zijn op girono.  
591226 t.n.v. Zaanse VVV, Zaandam. 
 
 

----- 
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WAARNEMING SEPTEMBER 1971 t/m JANUARI 1972 

 
DUIKER   1 ex 10 okt. over zee noordwaarts Passchier 
   8 ex 27 okt. idem van Dijk 

ROODKEELDUIKER   1 ex 25 jan. asiel D.Hoek 

FUUT   1 ex 10 okt. over zee zuidwaarts Passchier 
  15 ex 27 okt. over zee zuidwaarts van Dijk 
     eind januari, duizenden futen in zee 
   30 jan. Van Katwijk tot Duindamseslag 
           ± 4000!!! Ex. van Dijk 

ROODHALSFUUT   2 ex 27,28,29 okt. over zee,zuidwaarts van Dijk 

GRAUWE PIJLSORMVOGEL   2 ex  8 nov. over zee zuidwaarts van Dijk 

JAN VAN GENT    In de maand september werden in 10 dagen resp. 
  1,4,1,2,4,2,1,1,1 en 3 exx geteld    Baalb.Pass.Dijk 
    In oktober werden in 7 dagen resp. 
  2,5,110,150,35,182 en 3 exx. Geteld 10,11 en 16 okt. 
     waren topdagen  
   1 ex  9 nov.  van Dijk 

AALSCHOLVER   1 ex 10 sept. over zee zuidwaarts van Dijk 
   4 ex  5 okt. over zee noordwaarts Baalbergen 

SMIENT   1 ex 30 jan. Z.H.L. D.Hoek 

KUIFEEND  35 ex 27 okt. over zee van Dijk 
   2 ex 29 dec. Z.H.L. Passchier 

TAFELEEND  20 ex 27 okt. over zee van Dijk 

BRILDUIKER   1 ex 28 okt. over zee van Dijk 
   2 ex 20 nov. over zee zuidwaarts van Dijk 

GROTE ZEEEEND   1 ex 27 okt. over zee van Dijk 
   4 ex 24 dec. over zee van Dijk 

ZWARTE ZEEEEND 130 ex 19 sept. over zee zuidwaarts van Dijk 

EIDEREEND   6 ex 20 nov. over zee noordwaarts D.Hoek 

GROTE ZAAGBEK   1 ex 20 nov. over zee D.Hoek 

BERGEEND   1 ex  4 sept. over zee noordwaarts Glasbergen 

GRAUWE GANS   3 ex  5 okt.  Glasbergen 
  14 ex  9 okt.  van Dijk 
  18 ex 16 okt.  Passchier 

KOLGANS 125 ex 29 dec. over zee zuidwaarts Passchier 

ROTGANS  50 ex  5 okt. over zee zuidwaarts Baalbergen 
   2 ex 24 dec. over zee noordwaarts van Dijk 

BRANDGANS   1 ex 27 okt. over zee Baalbergen 

KLEINE ZWAAN   2 ex 29 jan. Nieuw-Leeuwenhorst van Dijk 
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BUIZERD   1 ex 16 okt. over zee noordwaarts Passchier 
   1 ex 27/28 nov. dorp Cramer/Glasb 
   1 ex 29 dec. noordduinen Passchier 

SPERWER   18,22 en 26 sept. resp. 1,2 en 3 waargenomen  
                              Moerkerk,Glasb. en anderen 
   9,15 en 16 okt. resp. 1,15 en 1 ex.  
   3 ex  6 nov. noordduinen Cramer/Glasb 
   3 ex 20 nov. noordduinen Cramer/Glasb 
   1 ex 29 dec. Offem Passchier 

BRUINE KIEKENDIEF   1 ex  5 sept. zuidduinen (vrouwtje) Cramer 

VISAREND   1 ex 15 sept. Noordwijk-binnen Cramer 

BOOMVALK   1,5,9 en 10 sept. resp. 1,2,1 en 1 ex Glasb/Baalb/Dijk 

SMELLEKEN   1 ex  5/16 okt.  

TORENVALK   in september 4 waarnemingen van elk 1 ex. 
  in oktober   2 waarnemingen van 3 en 2 ex. 
  in november  2 waarnemingen van elk 1 ex. 
  in december  2 waarnemingen van elk 1 ex. 
  in januari   2 waarnemingen van elk 1 ex. 

RANSUIL   1 ex  8 jan. Noordduinen        Aartse/Cramer/Glasb. 

VELDUIL   1 ex 16 nov. polder De Klei Cramer/Glasb 

PATRIJS   8 ex  6 nov. noordduinen        Aartse/Cramer/Glasb. 
  20 ex  4 dec. zuidduinen         Aartse/Cramer/Glasb. 

WATERRAL   1 ex 20 nov. Noordwijk-binnen Cramer/Glasb 

BONTBEKPLEVIER   4,6 en 7 sept. resp. 3,1 en 6 ex. Aartse/Cramer/Glasb. 

ZILVERPLEVIER   1 ex 24 sept. over reep Moerkerk 
   1 ex 26 sept. over reep Moerkerk 
   1 ex  2 okt. over reep Glasbergen 
   1 ex 20 nov. zuidwaarts van Dijk 

GOUDPLEVIER  16 ex 16 okt over strand zuidwaarts    Glasb./Pass.         
  60 ex 20 nov. de Klei Cramer/Glasb 

WATERSNIP  11 ex 16 okt. zuidwaarts Cramer/Glasb 

BONTE STRANDLOPER   2 ex  7 sept. zuidwaarts Passchier 

DRIETEENSTRANDLOPER   5 ex 20 dec. strand                 L.v.Duyn/W.Smit 
  12 ex  4 jan. strand Moerkerk 
   7 ex 12 jan. strand Moerkerk 

KLEINE JAGER   in september gedurende 7 dagen waargenomen 
   6 ex 16 sept. boven zee  
   2 ex 10 okt. boven zee                  v.Dijk/Pass. 

GROTE JAGER   1 ex 24 nov. dood op strand van Dijk 

ZWARTKOPMEEUW   gehele maand september op strand en in zee 
  regelmatig in oktober gezien. Laatste waarneming 
  op 14 nov. 
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DWERGMEEUW   1 ex 19 sept. over zee zuidwaarts van Dijk 
   1 ad.ex 3 nov. over zee zuidwaarts van Dijk 

DRIETEENMEEUW  82 ex 16 okt. in 1 uur over zee 
zuidwaarts 

Glasb/Dijk 

   8 ex 27 okt. over zee zuidwaarts van Dijk 
   5 ex 28 okt. over zee zuidwaarts van Dijk 
   maand november regelmatig waargenomen  
  70 ex  8 nov. in half uur  

GROTE STERN   tot half september regelmatig trekwaarnemingen 

ALK   1 ex 16 okt. over branding zuidwaarts Glasb/Dijk 
   1 ex 8/24 nov.over branding van Dijk 

ZEEKOET   1 ex 6,17 en 24 nov. over branding van Dijk 
   1 ex 12 jan. in zee Moerkerk 

HOLENDUIF   3 ex 20 nov. noordduinen Glasb/Cramer 

IJSVOGEL   1 ex  2 okt. Offem D.Hoek 

KLEINE BONTE SPECHT   1 ex 21 sept. noordduinen Moerkerk 
   1 ex 23 jan. Z.H.L. D.Hoek 

ZWARTE SPECHT   1 ex 13 nov. Calorama van Dijk 
   1 ex 23 dec. Z.H.L. L.v.Duin 

BONTE KRAAI  80 ex 16 okt. noordduinen  

ZWARTE MEES grote invasie en doortrek in oktober van Dijk 
 in nov. en dec. nog enkele warnemingen van Dijk 

TAPUIT   1 ex 24 okt. strand Cramer 

BONTE VLIEGENVANGER   1 ex 19 sept. Z.H.L. van Dijk 

GROTE GELE KWIKSTAART   1 ex 29 okt. zeereep van Dijk 

KLAPEKSTER   5 waarnemingen in oktober           div. waarnemers 
  2 waarnemingen in november          id. 
  1 waarneming in januari             id. 

FRATER   1e waarneming najaar 1971 31 okt.          Cramer 
  sindsdien in sterk wisselend aantal, doch max. 200 
  ex. regelmatig t/m januari in zuidduinen gezien 

BARMSIJS  12 ex 23 okt. trekwaarneming 
noordduinen 

Aartse/Cramer/
Glasbergen 

   8 ex 30 okt. idem  
  60 ex  6 nov. idem  

GOUDVINK   1 ex 28 nov. Z.H.L. L.v.Duin 

RIETGORS   1 en 2 ex resp. op 16,30 okt.  
                  trekwaarneming 

 
Cramer/Glasb 

SNEEUWGORS   3 ex 15.nov. Strand       Arie Cornelis Cramer 
             en Passchier 

 
 

-------------------------------- 
 

  



A A N K O M S T D A T A   Z O M E R G A S T E N        1 9 7 2 
 
naam waarnemer: 
adres ,, ,, ,,: 
 
tijdstip van nor- 
male terugkeer 

soort    1e waarneming 
         Dag   plaats 

2e waarneming 
dag  plaats 

maart roodborsttap.  
 tjiftjaf  
 bontbekplev.  
 zw.roodstaart  
 boompieper  
begin april boerenzwaluw  
 zomertaling  
 fitis  
 rietzanger  
 gekr.roodst.  
 gele kwikst.  
 visdief  
 grote sten  
 tapuit  
half april paapje  
 zwartkop  
 braamsluiper  
 spr.haanrietz.  
 nachtegaal  
 grasmus  
 huiszwaluw  
 oeverzwaluw  
 zw.stern  
eind april bonte vliegenv.  
 tortelduif  
 tuinfluiter  
 gierzwaluw  
 koekoek  
begin mei gr.vliegenv.  
 gr.klauwier  
 wielewaal  
 spotvogel  
 bosrietzanger  
 
Eventuele bijzonderheden graag op de achterzijde van dit blad. 




