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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  
 
FILMAVOND 
========= 
Op vrijdag, 27 oktober a.s. komt op onze uitnodiging de heer Jan P.Strijbos 
weer naar Noordwijk. 
Op deze avond, die wij samen met "Vogellust" organiseren, zal Jan P.Strijbos 
voor ons zijn kleurenfilm "Onze duinen" vertonen. 
U weet het, goede wijn behoeft geen krans. We zien dan ook deze "Strijbos" 
avond weer met belangstelling tegemoet. 
Leden en donateurs ontvangen t.z.t. een toegangsbewijs voor deze avond. 
Verdere belangstellenden kunnen zich voorzien van een plaatsbewijs tegen de 
prijs van ƒ 1,50 per persoon; jongeren tot 15 jaar ƒ 1,--  
Plaatsbewijzen zijn verkrijgbaar bij: 

sigarenmagazijn Vink, Wilhelminastraat hoek Molenstraat 
sigarenmagazijn Barnhoorn, Piet Heinstraat 48 en  
voor zover nog voorradig 's avonds aan de zaal. 

 
 
 

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

EXCURSIE VLIELAND  
Van onze excursie naar het eiland Vlieland – waar we met genoegen op terug 
zien- zullen de aldaar gemaakte dia's en film worden vertoond op onze jaar-
vergadering, waarvan de juiste datum nog moet worden vastgesteld. 
We hopen zeker op deze avond alle deelnemers aan genoemde excursie te mogen 
begroeten. 
 
 
 

---------------- 
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CURSUS VOGELHERKENNING  
Het ligt in de bedoeling deze winter van start te gaan met een cursus 
vogelherkenning. 
Deze cursus zal over 3 avonden worden verdeeld, respectievelijk 23 oktober, 
30 oktober en 6 november. 
Behandeld zullen worden: Het leren kennen van de zang, vliegbeelden en 
 andere kenmerken van verschillende groepen vogels,     
 dit met behulp van dia's en geluidbandjes. 
 Voor zover aanwezig zal gebruik gemaakt worden van    
 balgen (geprepareerde huidjes) van vogels. 

Belangstellenden kunnen zich voor deze cursus laten inschrijven bij:  
         W. Baalbergen, Schoolstraat 31, Noordwijk. 

A. Cramer,     Sluispad      5, Noordwijk 

Cursusgeld bedraagt ƒ 2,50 per persoon voor de gehele cursus (3 avonden) 

Deelnemers aan deze cursus ontvangen na inschrijving nadere gegevens. 

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

 
 
 
UIT HET ARCHIEF  

Voor leden ligt bij de secretaris, Sluispad 5 ter inzage: 

De Fitis. Mededelingenblad v.d. Vogelwerkgroep Haarlem, juni 1972 met o.m.  
    --inventarisatieverslag van het landgoed Leiduin 
    --idem        vogelmeer Kennemerduin 
    --idem        van de terreinen 3,4,5,6,7,8 A.W.duinen 

De Fitis. augustus 1972 met o.m. 
    --De visdief als broedvogel in 1971  
    --inventarisatieverslag van de terreinen 10,12,13,14 A.W.duinen  
    --eerste waarnemingen zomervogels 1972 

De Braakbal. Mededelingenblad van de Vogelwacht Utrecht met o.m.  
    --avifauna van het landgoed Sandwijck te De Bilt. 

Aythya. Periodiek voor N.J.N. ornithologen veren.in de VWG met o.m. 
    --vogelwaarnemingen op Holy-Noord te Vlaardingen 

Verslag vogelstudie 1971. 8e verslag vogelstudie uitgegeven door Contact- 
orgaan voor Vogelstudie van de K.N.N.V. april 1972 met o.m. 

--verschillende verslagen van diverse vogelwachten en vogelwerk 
  groepen. 

 
A. Cramer  
secretaris
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AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 
 

 SOORT                1e waarn. Plaats      Waarnemer   2e waarn. Plaats       waarnemer 
N roodborsttapuit 18 mrt noordduinen vdLinden 19 mrt noordduinen Dijk/Duyn 
N tjiftjaf 19 mrt Offem Cramer 22 mrt Z.H.L. vDijk 
N bontbekplevier 12 mrt Z-Flevoland vDijk 18 mrt over zee vDijk/Lind 
N zwarte roodstaart 25 mrt Boerenburg vDijk  1 apr zuidduinen Cramer 
L boompieper  8 apr noordduinen Glasbergen 11 apr noordduinen vDijk 
N boerenzwaluw  9 apr zuidduinen Cramer  9 apr Ruigenhoek vdLinden 
V zomertaling 19 mrt Z.H.L. vDuyn 21 mrt Z.H.L. vDijk 
N fitis  4 apr noordduinen vDuyn  6 apr Zanderij vdLinden 
 rietzanger  geen melding ontvangen    
L gekr.roodstaart 22 apr noordduinen vDijk 23 apr noordduinen vDuyn 
L gele kwikstaart  1 mei over zee vLind/Dijk  1 mei Rijnsburg Glasbergen 
N visdief  8 apr over zee vDijk 10 apr strand Cramer 
N grote stern  8 apr strand vDijk  1 mei over zee vdLinden 
N tapuit  1 apr zuidduinen Cramer  3 apr noordduinen vDuyn 
L paapje  7 mei AW-duinen vdLinden 11 mei AW-duinen vDuyn 
N zwartkop  1 apr Z.H.L. vDuyn 15 apr Leeuwenhorst vDijk 
L braamsluiper 22 apr Noordwijk Cramer  6 mei noordduinen vDuyn 
N sprinkh.rietzanger 12 apr noordduinen Aartse 22 apr noordduinen div. 
N nachtegaal 21 apr noordduinen vDijk 22 apr noordduinen vdLinden 
L grasmus  1 mei noordduinen vDijk  3 mei noordduinen Aartse 
L huiszwaluw  1 mei strand/duin vdLin/Duyn  2 mei de Klei Cramer 
L oeverzwaluw  1 mei strand vDuyn  4 mei strand vDijk 
L zwarte stern  1 mei over zee Cramer  2 mei over zee vDijk/Duyn 
N bonte vliegenvanger  1 mei Z.H.L. vDijk  geen 2e waarneming 
N tortelduif  1 mei Z.H.L. vDijk  6 mei noordduinen div. 
N tuinfluiter  1 mei Noordwijk Aartse  3 mei Z.H.L. vDijk 
N gierzwaluw 30 apr Langeveld vdLinden  1 mei Noordwijk Cram/Glasb 
V koekoek 21 apr noordduinen vDijk 22 apr noordduinen Cramer 
N grauwe vliegenv.  1 mei noordduinen vDuyn  geen 2e waarneming  
N grauwe klauwier  1 mei noordduinen vdLinden  6 mei noordduinen Aartse/Cra. 
L wielewaal 13 mei noordduinen Passchier    
L spotvogel 20 mei noordduinen vDuyn    
L bosrietzanger 13 mei noordduinen Passchier 19 mei noordduinen Passchier 
 
N = normale aankomsttijd 
V = vroege  ,, 
L = late  ,, 
 
Wanneer men deze data vergelijkt met die van 1971 is er niet veel verschil waar te 
nemen. Opgemerkt moet worden dat de meeste waarnemers alleen in het weekend kunnen 
kijken, waardoor een tijdsverschil van 6 dagen aantoonbaar is. De indruk wordt gewekt 
dat de meeste vogels in het weekend arriveren. Het is juist andersom; de waarnemers 
arriveren in het weekend. 
Opmerkelijk is dat over het algemeen genomen de aankomstdatum vóór half april voor  
de meeste vogels t.o.v. 1971 iets eerder ligt, daarna komt de aankomstdata praktisch 
overeen met 1971. 
In mei sloeg het weer om. Over het algemeen zijn de late aankomstdata 1972 door  
dit slechte weer nog later dan in 1971. Grasmus, huiszwaluw 13 dagen, gele kwikstaart 
23 dagen. 
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AKTIVITEITEN ROND HET ASIEL VAN 1 januari 1972 tot 8 september 1972 
 
Gedurende deze periode ontvingen we 101 exemplaren, waarvan er 31 weer in 
vrijheid gesteld konden worden. Het aantal olieslachtoffers viel mee: 12 
exemplaren waaronder 1 grote zeeëend. Dit kan twee oorzaken hebben, óf er wordt 
minder olie geloosd óf er zijn minder vogels op de Noordzee. Waarschijnlijk zal 
het laatste wel het dichtst bij de waarheid komen. 
In de Boekerslootlaan was, door een nog niet opgehelderde oorzaak, olie in de 
sloot terechtgekomen; 14 wilde eenden werden in het asiel schoongemaakt en 12 
er van konden weer in vrijheid worden gesteld. 
Uit de Betuwe ontvingen we een jonge bosuil, die uit een kerktoren gevallen 
was. Terugzetten bleek niet mogelijk. 
Twee weken later arriveerde een jonge ransuil, die door jongens "gevonden" 
was in de Noordduinen. Beide vogels werden naar het ooievaarsdorp "Het 
Liesveld" gebracht. Men heeft daar een vogelrevalidatiecentrum ingericht. De 
buizerd, die wij daar 2 jaar geleden brachten, kan niet meer in vrijheid 
gesteld worden en verblijft daar nu nog met een 6-tal soortgenoten. 
In dit ooievaarsdorp zijn dit jaar de eerste jonge ooievaars geboren. Een 
welkome aanvulling op het achteruit hollende ooievaarsbestand in Nederland. 
In augustus ontvingen we een grote stern die in het afgelopen voorjaar op 
"Griend" geringd was. Evenals een visdief stierf de grote stern aan vergif. 
Dit jaar werden weer 2 waterrallen in het dorp aangetroffen; één vogel vond 
men zelfs in de huiskamer. 
 
Hieronder volgt een lijst van de in vrijheid gestelde vogels: 
 

wilde eend 12 waterral 2 
bergend  1 meerkoet 4 
grauwe gans  1 houtduif 1 
drieteenmeeuw  1 gierzwaluw 2 
noordse stormvogel  1 ekster 1 
kokmeeuw  1 koekoek 1 
waterhoen  2 zwartkop 1 

 
 

Dick Hoek 
 
 
 
ENIGE DATA   TWICKEL GESPAARD AKTIE GEEN S 23 MET SUCCES BEKROOND 
Op 15 maart 1972 namen Provinciale Staten van Overijssel het besluit het 
nieuwe tracé van de provinciale weg S-23 (Almelo-Bornerbroek-Delden) niet uit 
to voeren. Hierdoor kon worden voorkomen dat het landgoed Twickel opnieuw 
door een weg zou worden doorsneden. 
De stemmenverhouding op 15 maart 1972 in de Staten was 40 tegen aanleg, 14 voor 
Dit was in december 1971       25 ,,    ,,      31   ,, 
In mei 1971          12 ,,    ,,      36   ,, 
In januari 1971      slechts  1 ,,    ,,      rest ,, 
 
Wat een goedgerichte actie al niet kan doen!!!!!! 

(uit Natuur en Landschap 1/1972) 
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De Gele Kwikstaart in de Bollenstreek.  
 

In 1970 werden wij door P. en P. Lindhout gewezen op een paartje  
Engelse Gele Kwikstaarten aan de Kraaierslaan. Het jaar daaropvolgend  
bleken er weer Engelse Gele Kwikstaarten voor te komen. Op weg naar  
de Kraaierslaan zag ik ze toen ook op nog twee plaatsen in het bol- 
lenland, zonder dat ik pogingen ondernam het broeden vast te stellen.  
Toch kwam toen de vraag bij mij op of deze Engelse Gele Kwikstaarten  
alleen maar aan de Kraaierslaan voorkomen, of dat deze vogels overal  
in het bollenland broeden. 

Begin mei 1972 werd begonnen het bollenland in de Noordzijder 
polder te onderzoeken. Tot mijn verbazing waren er meer Engelse Gele 
Kwikstaarten dan gewone! Dit stimuleerde mij zodanig dat vrijwel  
alle bollenpercelen in onze omgeving één of meerdere malen bezocht  
werden, waarbij in totaal op 110 plaatsen Engelse gele kwikstaarten  
werden gevonden en op 169 plaatsen de gewone grijskoppige gele kwik- 
staarten. Daar de meeste vogels met voer in de bek en/of sterk alar- 
merend werden aangetroffen, is het vrijwel zeker dat al deze kwik- 
staarten als broedvogels beschouwd kunnen worden. Dit betekent dat  
het bollenland, en vooral de tulpenpercelen, als zeer ideale biotopen 
gekenschetst mogen worden. 
"broedvogels van Noord-Holland" noemt als rijke gele kwikstaart- 
gebieden: 

Marken  : 14/100 ha 
   Wieringermeer :  2/100 ha 

De "Avifauna van Midden-Nederland" noemt de Eempolder als zeer be- 
langrijk gebied  : 5,6-10,5/100 ha. 
Nog hogere dichtheden werden door J. v.d. Straaten vastgesteld in de 
uiterwaarden bij Gorkum : 25/100 ha. 
De Bollenstreek slaat hierbij vergeleken een goed figuur: 
Hoogeveense polder : 16,9/100 ha 
Vinkenveld   : 12,7/100 ha 
Kleine Zilk   : 12,6/100 ha 
Hierbij moet dan nog bedacht worden dat het bollenland druk bewerkt  
wordt, enkele malen bespoten wordt, en veel verspreid liggende be- 
bouwing kent. De hoogste dichtheden werden aangetroffen in de open 
tulpengebieden met veel sloten.(Hoogeveense polder, polder Berg en  
Daal) 

Naast het opvallende voorkomen van de Engelse gele kwikstaart  
is het toch wel verheugend te mogen constateren dat het bollenland 
zo rijk aan gele kwikstaarten is. Ook vond ik bij mijn naspeuringen  
nog heel wat kieviten, scholeksters, veldleeuweriken en patrijzen.  
Een dergelijke rijke vogelstand had ik in dit cultuurland niet voor  
mogelijk gehouden. 
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Bij het vinden van een dergelijk groot aantal paren Engelse Gele 
Kwikstaart vraag je je af of deze soort (ondersoort ?) de laatste  
jaren is toegenomen of dat er nooit op gelet is. Voorlopig houd ik  
het op het laatste, maar er zijn aanwijzingen dat er toch ook van een  
toename sprake kan zijn. 

Allereerst nu iets over het voorkomen van de Engelse gele in  
Europa. Zoals de naam al zegt is het voornaamste broedgebied Engeland 
(uitgezonderd Cornwall en het noorden). In Schotland broedt de soort  
alleen bij Glasgow en in Wales en Ierland is de soort uitgestorven.  
Verder is deze soort algemeen langs de Kanaalkust van Frankrijk. 
In België is eenmaal het broeden vastgesteld evenals in Falsterbo  
in Zweden. In Duitsland heeft de soort van 1910 tot 1941 op Helgo- 
land gebroed en enige malen op enkele eilandjes voor de Duitse kust.  
Uit Z-Noorwegen zijn broedgevallen bekend uit 1946, 1947 en 1960.  
In Nederland zijn tot 1970 ca 25 broedgevallen vastgesteld, en wel  
bij Den haag, Noordwijk (1921,1925), Afsluitdijk, Texel, Vlieland, Ter-
schelling, Hondsbossche, Castricum, Waterland, Saeftinge, Loosduinen, Am-
sterdam, Heemstede. 
Ook trekwaarnemingen komen vooral uit het kustgebied, maar ook zijn  
er waarnemingen van O-Flevoland en zelfs drie van Eindhoven. 

Uit deze gegevens blijkt wel dat de Engelse Gele Kwik een ty- 
pische kustvogel is. Alleen in Engeland komt hij ook in het bin- 
nenland voor, maar misschien kan dit verklaard worden door het feit  
dat de gewone gele kwikstaart in Engeland zeldzaam is. 

In ons gebied wordt de Engelse gele naar de duinkant toe ook  
talrijker. Daar overtreft hij zelfs de gewone. Een paar gegevens mogen  
dit illustreren: 
 
      terrein Engelse gele kw. Gele kwikstaart. 
Langeveld         8 paar         3 paar 
Vinkenveld         6 paar         6 paar 
Hoogeveense polder        23 paar        36 paar 
Haarlemmermeer (bij Abbenes)         0 paar        14 par 
 

Opvallend is dat in Frankrijk de beide gele kwikstaarten, waar- 
over het hier gaat, niet door elkaar voorkomen. Dit houdt in dat de 
Bollenstreek het belangrijkste gebied van Europa is, waar beide gele 
kwikstaarten in grote aantallen door elkaar voorkomen. Het vormt een  
uniek gebied om te bestuderen in hoeverre de beide gele kwikstaarten 
verschillen vertonen in biotoopkeuze, of er concurrentie is, of er  
gemengde paren optreden, enz. 
Er bestaat n.l. een zeer uitgebreide literatuur over het soortpro- 
bleem binnen de gele kwikstaarten-groep. De gele kwikstaart is de  
enige zangvogel van het noordelijk halfrond die zo'n enorme variatie  
kent in de tekening van de kop. De meeste auteurs onderscheiden wel  
15 of meer subspecies. Velen wensen de geelkoppigen als een aparte  
soort te beschouwen. 
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Deze soort, "Motacilla Lutea", wordt dan weer verdeeld in: 
Motacilla lutea flavissima : groene kop met gele wenkbrauw-Enge- 

     land. 
Motacilla lutea lutea    : geheel gele kop-Kirgiezensteppen 
Motacilla lutea taivana    : olijfgroene kop met gele wenkbrauw- 

               streep-Zee van Okhotsk (U.S.S.R.) 
Merkwaardig is het dat vrijwel alle auteurs die zich intensief met  
dit probleem hebben beziggehouden, de geelkoppipe vogels als aparte  
soort beschouwen,terwij1 de systematici (Mayr,Voous,enz) evenals de  
meeste vogelgidsen nog de oude verdeling in ondersoorten aanhouden.  

 

Zij wijzen erop dat er  
gemengde paren voorko- 
men tussen grijskoppige  
en geelkoppipe vogels en 
dat er verder ook niets 
bekend is over ecologi- 
sche differentiatie. 
     Over de gemengde  
paren het volgende. In-
derdaad zijn er nogal  
eens gemengde paren ge-
vonden, vooral in Engeland. 
Het betrof hier steeds  
een vrouwtje flavissima en 
een mannetje flava. Logisch 
want de grijskoppen zijn 
daar zeldzaam en daar  
wordt beter op gelet. In 
ons land zijn ook gemengde 
paren gemeld, maar nu 
steeds een vrouwtje flava 
en een mannetje flavissima. 
Ook worden er af en toe 
vogels gezien die zowel 
kenmerken van flava als  
van flavissima vertonen. 
Een dergelijke vogel zag  
ik aan de Duinweg: licht-
bleekgele buik, gele wenk-
brauwstreep, blauwgrijze 
nek en rug. Toch heb ik 
geen gemengde paren gezien. 
De voornaamste reden hier- 
van is dat bij veel wijf- 
jes de ondersoort niet is 
vast te stellen, Zelfs in 

 
   x – broedgevallen (alle, tot 1970) 
   o – waarnemingen  
       (tussen 1960 en 1970) 
 
Kaartje van het voorkomen van de Engelse gele 
kwikstaart in Nederland. 
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de hand is dit soms onmogelijk. Bij een groot aantal gele kwikstaarten  
was het echter toch wel mogelijk om bij een flink aantal wijfjes de  
subspecifieke aard vast te stellen. 

Het niet vinden van gemengde paren is misschien toch niet zo  
vreemd als het lijkt. Bij veel soorten is aan de rand van het ver-
spreidingsgebied één der sexen slecht vertegenwoordigd. Komt in zo'n 
randgebied een nauwverwante soort talrijk voor, dan is het ontstaan  
van gemengde paren geen zeldzaamheid. Zo komen in Schotland in be- 
paalde randzones veel gemengde paren auerhoen x korhoen voor en  
in Zuid-Duitsland withalsvliegenvanger x bonte vliegenvanger.  
Het is dan ook niet vreemd dat de gemende paren juist_daar voor- 
komen, waar of de Engelse of de gewone gele kwikstaart slecht ver- 
tegenwoordig zijn, zoals Zuid-Engeland, delen van Nederland en Hel- 
goland. In dit licht bezien is het ontbreken van mengparen in de  
Bollenstreek niet vreemd. 

Bij het ontdekken van zo'n grote populatie vraag je je af of  
deze kwikstaarten hier al eerder voorkwamen en of ze alleen tot de 
Bollenstreek beperkt zijn. Waarschijnlijk zijn veel Engelse gelen 
vaak over de gele kop gezien, daar de meeste vogelaars meer aandacht  
hebben voor duin en strand dan voor het bollenland. Waarschijnlijk  
zal de Engelse gele kwikstaart ook op andere plaatsen te vinden zijn. 
Zo vond ik op 28 juni 1972 nog 3 paar bij Bakkum (N.H.); waarvan 1  
paar een koekoek voerde. Ook uit Voorschoten en Delft werden broed- 
gevallen gemeld, die er misschien toch wel op wijzen, dat er van een  
toename sprake is. 

Hopelijk lukt het in 1973 ook in Zeeland, N.Holland, Friesland  
en Groningen mensen bereid te vinden, aan dit onderzoek mee te wer- 
ken. Een speciaal formulier zal daarvoor opgesteld worden, zodat er 
misschien ook op vragen als soortconcurrentie, aankomstdata, biotoop, 
e.d. een antwoord gevonden kan worden. 
 
J.de Veerstr.42      J. van Dijk 
Noordwijk. 
 
Belangrijkste geraadpleegde literatuur: 
Mayaud,N.:(1952)"Motacilla flava L. en France, ses races, leurs distribu- 

    tions geographique et leurs migrations", Alauda 20 : 1-20 
Milne,B.S:(1959)"Variations in a population of yellow wagtails", 

    Br. Birds 52: 281-295 
Sammalisto,L.:"An interpretation of variation in the dark-headed 

    forms of the Yellow Wagtail", Br. Birds 54: 54-69.(1961) 
    "Gene-flow between the Yellow-headed and grey-headed po- 
    pulations of the Yellow wagtail complex". Ann aced Sci. 
    fenn. A IV 182:1-9. (1971) 

Smith,S :(1950) "The yellow wagtail", Londen. 
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EXCURSIE VLIELAND 8-9 en 10 SEPTEMBER 
 
Het eiland, wat dit jaar met een bezoek vereerd zou worden, was Vlieland. Een 
heerlijk rustig eiland, waar auto's en bromfietsen geweerd worden en waar het 
enige gemotoriseerde verkeer bestaat uit wat auto's en bromfietsen van de 
plaatselijke bevolking. "Het Posthuis", zo'n 8 km van het dorp gelegen, zou 
onze roestplaats zijn. De ligging van het Posthuis heeft alles mee. Het ligt 
700 m van strand, 100 meter van bos, 500 meter van het wad en 500 meter van 
de kroonpolders. Geen wonder dat "Het Posthuis" internationale bekendheid 
geniet bij biologen, ornithologen en zomaar natuurliefhebbers. Zo te zien 
zouden de 26 gasten uit Noordwijk het hier wel uit kunnen houden, als 
tenminste het weer een beetje meewerkte. De vooruitzichten waren,(altijd-
optimistisch blijven) niet bepaald best. 
 
Zaterdag  
Bij bet eerste vale ochtendlicht bed uit en naar buiten. Iedere minuut moest 
benut worden. We zijn tenslotte niet naar Vlieland gekomen om eens lekker uit 
te slapen. De vloed kwam op in de Waddenzee. Onder de wal lag het wad nog 
droog, maar de grote groepen vogels die deze grauwe, glibberige vlakte 
bevolkten, bewezen wel dat verderop in zee de platen volliepen. 
Tegen de wal aan hoorden we het gefluit van wulpen. Door onbekende oorzaak 
werd de gehele groep opgeschrikt en vielen een paar honderd meter weer in. We 
schatten de vlucht op ± 800 exemplaren. 
Het wad herbergde een bonte verzameling vogels. Honderden tureluurs, schol- 
eksters, bergeenden, kluten en rosse grutto's. Duizenden kanoetstrandlopers, 
bontbekpleviertjes en in zee een groot aantal eidereenden. 
Na het ontbijt met het gehele gezelschap de kroonpolders "ronden". Het wad was 
nu geheel volgelopen. De vogels waren de polder ingetrokken om daar laag water 
af te wachten om dan weer over het wad uit te zwermen. Ieder poldertje had zijn 
eigen vogelsoort. Een poldertje met uitsluitend wulpen, scholeksters, tureluurs 
en kluten. Een ander met rosse grutto's en kanoetstrandlopers, weer een ander 
met bontbekplevieren, zilver- en mantelmeeuwen. 
Boven de polders de trage vlucht van een blauwe kiekendief en het zenuwachtig 
geflapper van een biddende torenvalk. 
De kanoeten en grutto's zijn erg zenuwachtig en er is weinig voor nodig om de 
tienduizenden vogels de lucht in te krijgen. Aangegrepen door massahysterie 
wolken de rosse grutto's omhoog. Door dit lawaai schrikken de kanoeten ook op 
en gaan met duizenden tegelijk op de wiek. De lucht is verduisterd door de 
enorme massa vogels, dat chaotisch, maar later met een zichtbaar patroon door 
elkaar heen vliegt. Onbegrijpelijk dat het niet "regent" van tegen elkaar 
aangevlogen vogels. Niet één valt er naar beneden. Voor een drieste zilver- 
meeuw, die dwars door de woest kolkende groep kanoeten heen vliegt, wordt 
moeiteloos ruimte gemaakt. 
Een paar minuten later strijkt alles weer neer. Het veld kanoeten wordt bij 
iedere invallende vlucht compacter. Steeds blijken er bij te kunnen; er wordt 
wat ingeschoven zodat, als alle kanoeten zijn neergestreken, je het idee 
krijgt, dat het onmogelijk is dat daar nog vogels tussen kunnen. Het kan.... 
Vanuit de Waddenzee vloog een groep kanoeten de polder in en liet zich 
plompverloren midden tussen de andere kanoeten vallen. Het ging best. 
Onze snelheid lag niet erg hoog. Gemiddeld 1 km. per uur. Er werd uitgebreid 
gefilmd, gefotografeerd en gekeken. 
Het weer verslechterde. De voorspellingen waren ook niet best; langdurige 
regen in het gehele land. De zon verdween. De prachtige wolkenformaties 
werden geslecht tot een grauwe egale massa, waaruit het nu en dan druppelde. 
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Via een stukje Vliehorst, langs het strand terug naar "Het Posthuis". Het 
regende af en toe flink. Na de koffie, die voor ons warm was gehouden (in 
"Het Posthuis" gaat de service ver en is niets te dol) het bos in. 
Een prachtig gemengd bos, dat, ondanks de ligging direct aan zee, weinig te 
lijden schijnt te hebben van de zeewind, zout en zand. 
Qua vogels was het bos niet druk, hoewel het weer ook niet meewerkte. Veel 
wind en zware regenbuien. 
De oogst aan vogels was; wat goudhaantjes, een kruisbek, bonte- en grauwe 
vliegenvangers, gekraagde roodstaart en houtsnip. 
 
ZONDAG 
's Morgens vroeg aan het strand kregen de aldaar verzamelde, kou en regen 
trotserende waarnemers het niet cadeau. Zware regenbuien en weinig te zien. 
Wat zwarte zeeëenden, een paar jan van genten, een eenzame rosse grutto en 
een paar steenlopertjes was de gehele lijst van een paar uur waarnemen. 
De wind was gelukkig naar noordwest gegaan, zodat de buitenactiviteit wel zou 
afnemen. 
Na het ontbijt liet het zonnetje zich even zien. De lucht dreigde nog, maar 
het blauw veroverde meer en meer de hemel, de wind werd minder en rond tien 
uur konden we zeggen, dat we een prachtige zondagmorgen hadden. 
Het was goed liggen tegen een duintje, in het zonnetje, kijkend over het 
trage bewegen van de Waddenzee. Menig "vogellatijn" werd hier opgehaald. 
Tijdens het eten misten we Passchier. Die was 's morgens vroeg met zijn 
schuiltent vertrokken cm foto's te maken. 
In "Het Posthuis" kan alles, dus zijn eten werd op een laag pitje warm- 
gehouden. Toen hij eindelijk verscheen, vertelde hij dat niets die morgen 
lukte. Diverse keren had hij zijn tent verplaatst, zonder succes op een 
beetje redelijke foto. Als klap op de vuurpijl viel een kiekendief bij zijn 
schuiltent neer, echter niet voor het ingestelde fototoestel maar achter zijn 
tent.... Het enige waarnemingsgaatje aan de achterkant was een ritssluiting 
die een centimeter openstond. 
's Middags werd een ieder aan zijn lot overgelaten en kon men gaan en staan 
waar men wilde, als men maar weer om vier uur terug was voor de bus die ons 
naar de boot zou brengen. 
Dat lukte bijzonder goed. 
In Oost-Vlieland vermaakte men zich enorm met de hondsbrutale kokmeeuwen, die 
bijna de patatfrites uit je zakje kwamen halen. Voor de vrouwen was het een 
belevenis meeuwen zo dichtbij te kunnen zien, ze bijna te kunnen aaien. 
Het tochtje terug naar Harlingen was koud en winderig, maar zeer interessant, 
omdat we 2 van de 3 zeehonden hebben gezien die de Wadden nog rijk zijn. 
 
We kunnen terug zien op een zeer geslaagd weekend. Het weer was, gezien de 
verhalen uit Noordwijk over de regenval daar, goed geweest. De meeste regen 
is daar 's nachts gevallen. 
87 soorten vogels zijn waargenomen met als uitschieters: 
3 soorten kiekendieven, krombekstrandloper, kleinst waterhoen, 2 
sneeuwgorzen, 2 baardmezen en 1 paarse strandloper. 
 
1971-Texel  1972-Vlieland 1973-Terschelling? 
 
 

E. Aartse 
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GEKNIPT UIT DE KRANTFN 
 
Eindelijk is het dan zover!!! Be Belgische minister van landbouw heeft de 
vogelvangst in België verboden. Men is dus eindelijk gezwicht voor de talloze 
internationale verzoeken om de massale vogelslachtingen stop te zetten.  
De minister verklaarde het vangen en doden van miljoenen zangvogels niet meer 
verantwoord te vinden in deze tijd van aandacht voor het milieu...... 
 

---------------- 
 
Dat zelfs natuurmonumenten in deze tijd ernstig gevaar lopen, bewijst wel het 
volgende. Het Naardermeer wordt met vervuiling bedreigd!!!! Op een weiland 
dichtbij het meer is een wel ontdekt, waaruit ernstig chemisch verontreinigd 
water opborrelt. In het welwater zijn concentraties koper, chroom en zink aan- 
getroffen, die viermaal zo hoog zijn als voor de Rijn toelaatbaar is. 
De sloten van dit weiland komen uit op het Naardermeer......... 

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

 
Het is in deze tijd min of meer de gewoonte natuurgebieden op te offeren als 
er maar geld te verdienen valt. 
Weer hebben enkele ambtenaren en de directie van het olieconcern Total vastge- 
steld dat de gunstigste weg voor het pijpleiding tracé van het Sloegebied naar 
Rotterdam dwars door het natuurgebied "De Poel" op Zuid-Beveland loopt.  
"De Poel" is een 8000 ha groot natuurgebied, dat vooral van belang is door het 
daar aanwezige en spontaan gevormde meidoornheggengebied. Wanneer het door-
sneden gaat worden door de 200 meter brede pijpleidingstraat, zal het u wel 
duidelijk zijn dat het natuurgebied lelijk zal worden aangetast. 
Een goed alternatief is er: men kan de straat langs de rijksweg door Zuid-
Beveland laten lopen, daar is het landschap toch al verprutst. 
Maar daar willen de ambtenaren niet van horen, omdat zo de industrialisatie 
rondom Borsele in de toekomst in gevaar komt. In een enquête die onlangs 
gehouden is, liet echter 81% van de inwoners van Borsele weten tegen verdere 
industrialisatie, in de toekomst te zijn. 
Je vraagt je toch wel eens af, wie er nu eigenlijk regeert, het volk of een 
handjevol ambtenaren.......... 

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

 
Rijkswaterstaat blijkt ondanks haar image van aanlegger van wegen door natuur- 
terreinen toch wel enig respect te hebben voor de vogels. Om een kolonie 
oeverzwaluwen te redden, heeft zij de bouw stopgezet van een viaduct in de 
rijksweg Assen-Groningen. De zwaluwen nestelden in een landhoofd van het 
viaduct. Het werk wordt nu pas hervat als alle eieren zijn uitgebroed en de 
jonge vogels kunnen vliegen. 
 

---------------- 
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Over de Oosterschelde is ook het laatste woord nog niet gevallen. In mei 
werd er een Oosterscheldeconferentie gehouden in Cadzand, waar enkele vooraan- 
staande ambtenaren w.o. prof. Korringa van het instituut voor visserijonderzoek, 
zouden spreken. De Oosterschelde heeft als functie de kinderkamer voor het 
zuidelijk deel van de Noordzee en prof. Korringa is dan ook fel tegen de 
afsluiting. 
De ambtenaren kregen een zwijgplicht van het ministerie van landbouw en visserij. 
Dit gebeurde waarschijnlijk om het ministerie van verkeer en waterstaat, dat 
de afsluiting wil doorzetten, niet al te veel in de wielen te rijden!!!! 
De voorspellingen voor de afgesloten Oosterschelde zijn ook zeer slecht. 
Vrijwel alle organismen die voorkomen op de schorren, slikken en dijkglooiingen 
en in het water zullen afsterven. Dit is ook voorgekomen in de Grevelingen, 
waar nu bijna geen leven meer in zit. 
Ex-minister Drees wil de zeearm met alle geweld dicht hebben (vandaar de 
bijnaam die de actiegroep "Oosterschelde open" hem heeft gegeven: Willem de 
Beerputbouwer) voornamelijk uit het oogpunt van veiligheid. Maar meer dan 50% 
van de bewoners uit het betrokken gebied zijn tegen de afsluiting!!!! De 
ministers Drees en Udink gaan er mede van uit, dat het Rijnwater binnen 10 
jaar wel schoon zal zijn, zodat het toekomstige Zeeuwse meer met schoon 
Rijnwater gevuld zou worden. Hier ziet het echter niet naar uit. Frankrijk 
gaat een grote watergekoelde kernenergiecentrale aan de Rijn bouwen en ook in 
Nederland wordt nog bijna niets gedaan om de vervuiling van de Rijn tegen te 
gaan. 
Als de Oosterschelde dicht zou gaan, zou het "Delftse Plan" de schade iets 
kunnen beperken. Er zouden dan stormvloedkeringen in de dam worden 
aangebracht waardoor de Oosterschelde toch als getijdengebied intact kan 
blijven. Er is m.i. slechts één goed alternatief en dat is  tevens het 
goedkoopste: dijkverzwaring en verder de Oosterschelde open!!!!! 

 
        Spreekverbod over de             Uit het Algemeen Dagblad      
        Oosterschelde 
        (N.L.C. 29 mei 1972)             Samengesteld door L. van Duyn 
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INDRUKKEN UIT NOORWEGEN 
 

Afgelopen zomer hebben we voor de tweede maal Noorwegen bezocht. De 
eerste keer hebben we vooral de kuststrook gezien, nu wilden we het berggebied 
en het midden van het land bekijken. 
Onderweg vielen al direct de grote aantallen WITTE KWIKSTAARTEN op, die langs 
de wegen naar doodgereden insecten zochten. Bij elk beekje waar we stopten, 
hoorden we de roep van de OEVERLOPER. 

Het eerste gebied waar we enkele dagen verbleven, was het gebergte 
Jotunheimen, dat steeds meer in trek komt als wintersportcentrum. De gehele 
streek daar ligt boven de boomgrens (1000 meter). De plantengroei bestaat uit 
lage poolberken, poolwilgen, korstmossen en allerlei prachtig bloeiende 
steenbreekachtigen. 

Op het pad, waarlangs we onze tent hadden opgeslagen, zagen we steeds 
een paartje BONTBEKPLEVIEREN. 

Vroeg in de morgen begonnen we onze eerste bergtocht (het was daar al om 
drie uur licht). In dit gebied is verdwalen niet denkbeeldig, daarom volgden 
we een route die met stapeltjes stenen was aangegeven. 
Na twee uur bereikten we de eerste bergtop, waar we niet alleen beloond werden 
met een prachtig uitzicht, maar we zagen hier ook een grote groep rendieren. 
Een prachtig gezicht; er waren bijna witte en zeer donkergekleurde dieren bij. 
Overal zagen we TAPUITEN en GRASPIEPERS. Enkele RAVEN cirkelden langs een 
steile bergwand en lieten hun donkere roep horen. 
Overigens is het aantal vogels veel geringer dan in Nederland. Je kan er 
kilometers lopen zonder dat je een vogel ziet. 

In deze streek werden ook FRATERS waargenomen. De streek vertoont een 
opvallende gelijkenis met het overwinteringgebied van de FRATER bij 
Noordwijk. De Zuidduinen. 
Het tweede gebied waar we een paar dagen verbleven, ligt een honderd 
kilometer zuidelijker en bestaat uit een groot bergplateau; het grootste van 
Europa. De Hardangervidda zoals deze streek genoemd wordt, zal gedeeltelijk 
een nationaal park worden (± 60.000 ha). In het hele gebied ontbreekt elke 
boomgroei en er liggen veel visrijke meren. 

Vanuit dit gebied wilden we naar de grootste gletsjer van Noorwegen. Het 
doel werd echter niet bereikt omdat we onderweg fantastische waarnemingen 
deden. We waren net op weg toen we opeens een vrouwtje SNEEUWHOEN opjoegen. 
De vogel was niet schuw en we konden hem op ons gemak bekijken. We hoorden 
het lage, knarsende geluid, dat verwarring met de MOERASSNEEUWHOEN uitsloot; 
bovendien geeft de moerassneeuwhoen de voorkeur aan meer bosachtig terrein. 

Nadat we de eerste berg "genomen" hadden, werden we in het aangrenzende 
dal verwelkomd door de melancholieke alarmroep van de GOUDPLEVIER. In het dal 
was het vrij drassig, zodat we er omheen trokken. We joegen tientallen 
GOUDPLEVIEREN voor ons uit. 
Een paar honderd meter verderop wilden we wat gaan rusten bij een meertje 
toen we weer het geluid van de SNEEUWHOEN hoorden. De vogel kwam op ons af en 
toen we naar haar toeliepen, begon ze wat onbeholpen voor ons uit te 
fladderen. Het duurde niet lang of we zagen de jongen (misschien een week 
oud) paniekerig heen en weer rennen. Er werd een dia gemaakt, waarna we maar 
een ander plekje uitzochten om wat te rusten. 
Een paar kilometer verderop zagen we op eens, op nog geen twee meter afstand, 
een MORINELPLEVIER. Het dier trok zich ogenschijnlijk niets van ons aan, maar 
bleef toch nieuwsgierig in onze richting kijken. 
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Het gelukte ons hem op een halve meter te naderen, daarna vloog hij een 
metertje verderop en begon voedsel te zoeken. 

Op de terugweg zagen we o.a. een STRANDLEEUWERIK met een bijna vliegvlug 
jong, een paar SNEEUWGORZEN en een IJSGORS. Heel mooi was de koptekening van 
de laatste: zwarte kop, dan een lichte streep bij het oog en een diep 
kastanjebruine nek. Teleurstellend was wel dat we geen enkele dagroofvogel 
hebben gezien; eenmaal werd 's nachts de BOSUIL gehoord. 

Via Stavanger langs de kust (waar we een BEFLIJSTER en een KLEINE JAGER 
zagen) reden we naar de zuidkust van Noorwegen om daar met de boot het land 
te verlaten. De vakantie was voorbij. 
 

Dick Hoek 
 
 
 

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

FITISSEN MET EEN AFWIJKENDE ZANG 
 
Een aantal jaren geleden, tijdens een kleine "invasie" van grauwe fitissen, 
meende men in de Noordduinen ook een grauwe fitis te horen. Met een bandrecorder 
werd het geluid opgenomen en vergeleken met het geluid van de grauwe fitis. 
Visueel kwam men er al niet uit en d.m.v. het geluid hoopte men de vogel te 
kunnen determineren als een grauwe fitis. Helaas...Het was geen grauwe fitis en 
na lang onderzoeken bleek het het geluid van een fitis te zijn met een iets 
afwijkende zang. Dit komt wel meer voor en aardig is de waarneming van de heer 
Joh.J. Frieswijk uit Amsterdam, die het volgende schreef in "Natura" van juni 
j.l. over de Tjif-tjaf-Fitis-mengzanger te Bergen (ER) 
 

Dit voorjaar (1972)hoorde ik in april en mei aan het begin van de 
Duinweg te Bergen geregeld een zanger die in zijn strofen elementen  
van Tjiftjaf- en Fitis-zang verenigde. Het begin van zijn lied werd 
steeds gevormd door enige "slagen" Tjiftjaf-zang, waarop een "smeltend" 
Fitis-lied volgde. Het lukte mij niet de vogel te zien te krijgen, daar 
het terrein (opgaand loofhout met dichte ondergroei)zeer ontoegankelijk 
is. Een determinatie Tjiftjaf/Fitis op lichaamskenmerken kon dus niet 
worden verricht. Toch meen ik te kunnen stellen dat ik met een Fitis te 
maken had die Tjiftjaf-elementen aan zijn zang toevoegde en niet 
omgekeerd. Het Fitisgedeelte van de strofen deed normaler aan dan het 
Tjiftjaf-gedeelte, dat er (enigszins afgezwakt) aan vooraf ging. 
Een Duitse onderzoeker, Schubert, die een uitgebreide analyse maakte van 
bandopnamen van een Duitse Tjiftjaf-Fitis-mengzanger (Beiträge zur 
Vogelkunde 14 -1968/69:354-368) meent dat mengzangers van dit type 
Fitissen zijn, die dank zij een rudimentair vermogen (geërfd van een 
gemeenschappelijke Tjiftjaf-Fitis-voorouder) elementen van de Tjiftjaf-
zang konden aanleren. 
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WAARNEMING FEBRUARI t/m AUGUSTUS 1972 
 

PARELDUIKER   1 ex. 23 apr. over zee,noordwaarts van Dijk 

ROODKEELDUIKER   8 ex.  5 feb. over zee van Dijk 
   1 ex. 12 feb. over zee,noordwaarts v.Dijk/Aartse 

ROODHALSFUUT   1 ex.  7 mrt. Z.H.L. op 5 mei dood aan-  
getroffen 

van Dijk 

GEOORDE FUUT   1 ex.  8 mei dood aangetroffen Noord-  
zijderpolder 

van Dijk 

NOORDSE STORMVOGEL   1 ex. 20 aug. In asiel opgenomen  

JAN VAN GENT   1 ex. 28 mei   2e jaars ex. over zee,noord-   van Dijk 
waarts in augustus 8 maal waargenomen  
in aantal variërend van 1 tot 6 ex. 

AALSCHOLVER   4 ex. 23 mrt. over zee,noordwaarts            van Dijk 
   2 ex.  1 apr. over zee,zuidwaarts van Dijk 
   6 ex.  2 mei  over zee,noordwaarts van Dijk 
   2 ex.  4 mei over zee,noordwaarts van Dijk 
   2-1 en 1 ex. op resp. 2,6 en 21 augustus, 

                  zee, noordwaarts             v.Dijk/Aartse 

KUIFAALSCHOLVER   1 ex. 27 apr.  over zee,noordwaarts           Baalb/vDijk 

LEPELAAR  11 ex. 17 mrt.  over zee,noordwaarts           van Dijk 
  30 ex.   17 apr.  over zee,noordwaarts           van Dijk 
   1 ex. 20 aug.  over Noordwijk  Lissenberg 

PIJLSTAART   8 ex. 25 mrt. Z.H.L. van Dijk 
   2 ex. 12 aug. over zee,zuidwaarts            Aartse/vDuijn 

TOPPEREEND 120 ex.  9 feb.  van Dijk 
  13 ex. 19 apr. over zee,noordwaarts van Dijk 

BRILDUIKER   2 ex.  5 feb. over zee,noordwaarts van Dijk 
   3 ex. 22 apr. over zee,noordwaarts van Dijk 

GROTE ZEEEND  14 ex. 28 apr. over zee,noordwaarts van Dijk 

ZWARTE ZEEEEND   4 ex. 12 feb. over zee,zuidwaarts Passchier 
   4 waarnemingen in aug.t.w.16,24,30 en 31     Aartse/vDuijn 

  resp. 3,1,5 en 6 ex.over zee,noordwaarts     Baalb/Cramer 

EIDEREEND  52 ex. 25 mrt. over zee,noordwaarts van Dijk 

MIDDELSTE ZAAGBEK   8 ex. 28 apr. over zee,noordwaarts van Dijk 
   1 ex.  6 mei over zee,noordwaarts van Dijk 
   7 ex. 29 aug. over zee,zuidwaarts      Aar/Duyn/Baal/Cram. 

GROTE ZAAGBEK  48 ex.  1 feb. over zee,zuidwaarts van Dijk 
  30 ex.  5 feb. over zee,noordwaarts van Dijk 

NONNETJE   3 ex.  1feb. over zee,zuidwaarts van Dijk 
   2 ex.  2 feb. over zee,zuidwaarts van Dijk 
   1 ex. 12 feb. over zee,zuidwaarts Passchier 

CASARCA   1 ex. 29 apr. noordduinen Baalbergen 
   1 ex.  1 mei noordduinen v.d.Linden 
   1 ex. 11/13 mei Bronsgeest van Dijk 
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GRAUWE GANS   4 ex. 18 mrt. over zee,zuidwaarts van Dijk 
 14 ex. 10 apr. over zee,noordwaarts Baalbergen 

RIETGANS  8 ex.  1 feb. Boerenburg,zuidwaarts van Dijk 

ROTGANS  3 ex.  1 feb. over zee,noordwaarts van Dijk 
  8 ex. 29 mrt. over zee,zuidwaarts van Dijk 
 13 ex. 29 mrt. over zee,noordwaarts Cramer/Baalb. 
  3 ex.  4 apr. over zee,noordwaarts Baalb. 

WILDE ZWAAN  9 ex.  2 feb. over zee,zuidwaarts van Dijk 

SLECHTVALK  1 ex. 25 apr. over zee,noordwaarts Baalb. 
  1 ex. 25 aug. vanuit zee langs kust        meerdere waarn. 

BOOMVALK  1 ex. 17 juni over zee,zuidwaarts Moerkerk 
  broedgeval tot eind september met min. 3 ex.  
  regelmatig boven dorp waargenomen  

BRUINE KIEKENDIEF  1 ex. 12 aug. vrouwtje Noordduinen Van Duijn 

PORSELEINHOEN  1 ex. 19 feb. Noordwijkerhoekbrug           Baalb/Paschier 

BONTBEKPLEVIER  9 ex.  5 mrt. over zee,noordwaarts Moerkerk 
  4 ex.  5 juli strand van Dijk 
  3 ex. 12 aug. over zee,zuidwaarts         Aa/Duy/Baal/Cra. 
  2 ex. 30 aug. over zee,noordwaarts van Duyn 

ZILVERPLEVIER 13 ex. 20 mei over zee,noordwaarts v.d.Linden 
  2 ex. 20 mei op strand v.d.Linden 

MORINELPLEVIER  3 ex. 30 apr. Zweefvliegveld Langeveld 2ex. 
waren volledig uitgekleurd 

v.d.Linden 

STEENLOPER  4 ex.  1 mei over zee v.d.Linden 
  1 ex.  7 mei strand v.d.Linden 
  2 ex. 14 mei over zee,noordwaarts van Dijk 
  1 ex. 10/11 aug. strand Baalbergen 

HOUTSNIP  8 waarnemingen tussen 4 en 18 april tot max. 
 5 ex. zweefvliegclub Langeveld en noordduinen 

v.d.Linden 

REGENWULP  2 ex.  8 aug. over zee,zuidwaarts         Aa/Duy/Baal/Cra. 

ROSSE GRUTTO 18,19 en 22 april resp.7,1 en 3 ex. over zee v.d.Linden 
 26,27 en 28 april resp.180,96 en 524 ex. over 

               zee,noordwaarts 
van Dijk 

 11 ex. 28 aug. over zee,noordwaarts van Duyn 

WITGATJE  1 ex. 12 aug. noordduinen van Duyn 

OEVERLOPER  1 ex. op 7,23,31 aug. over zee vDuyn/Aartse 

GROENPOOTRUITER  2 ex. 26 aug. noordduinen,zuidwaarts      Aa/Duy/Baal/Cra. 
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KANOETSTRANDLOPER  2 ex. 26 aug. Duinweg Glasbergen 
 15 ex. 20 aug. over zee,noordwaarts       Aa/Baal/Cra/Duyn 

BONTE STRANDLOPER  2 ex. 30 aug. over zee,noordwaarts idem 

DRIETEENSTRANDLOPER 15 ex. 28 mei. strand Baalbergen 

GRAUWE FRANJEPOOT  1 ex. 29 aug. over zee,zuidwaarts AA/Baal/Cra. 

GROTE JAGER  1 ex. 26 aug. boven zee Glasb./Aartse 

KLEINE JAGER  in augustus 10 dagen waarnemingen  
  max. 5 ex. op 31 augustus  

KLEINE BURGEMEESTER  1 ex. 17 apr. over zee,noordwaarts van Dijk 

DWERGMEEUW 46 ex. 25 mrt. over zee,noordwaarts Moerk/vDijk 
  2 ex. 20 apr. over zee,noordwaarts van Dijk 
  3 ex.  2 mei over zee,noordwaarts van Dijk 
  1 ex.  4 mei over zee,noordwaarts van Dijk 

DRIETEENMWEEUW  1 ex.  5 feb. over zee,zuidwaarts van Dijk 
 12 ex. 16 mei over zee,noordwaarts Baalbergen 
 200 ex. 17 mei over zee,noordwaarts Baalbergen 
 26 ex. 16 mei over zee,noordwaarts van Dijk 
   ver uit de kust waarschijnlijk  
   nog 150 ex.  
  1 ex.  4 aug. boven zee van Dijk 

ZWARTE STERN  op 12,17 en 21 augustus werden waarnemingen  
  van meer dan 100 ex. per uur  

LACHSTERN  7 ex. 30 aug. over zee,noordwaarts vDijk/Aartse 

VISDIEFJE  1 ex. 10 apr. over zee,noordwaarts Baalbergen 
 918 ex. 28 apr. Geteld in 1½  uur,over zee, van Dijk 
 noordwaarts gedurende 8 dagen trek met meer  

dan 100 ex. per uur in augustus 
 

DWERGSTERN 22 ex.  2 mei over zee,noordwaarts Baalbergen 
 92 ex.  3 mei over zee,noordwaarts Baalbergen 
 63 ex.  1 mei over zee,noordwaarts van Dijk 
 151 ex.  2 mei over zee,noordwaarts van Dijk 
 11 ex.  8 aug. over zee,zuidwaarts Aartse/vDuyn 
  6 ex. 12 aug. over zee,zuidwaarts Aartse/vDuyn 
 13 ex. 21 aug. over zee,zuidwaarts Aartse/vDuyn 

GROTE STERN geheel augustus, 30 augustus enige dag met  
 meer dan 100 ex. per uur van Dijk 

ZEEKOET  1 ex.  5 apr. over zee,noordwaarts Baalbergen 

KLEINE BONTE SPECHT  1 ex. 14 en 19 maart Z.H.L. van Dijk 

ZWARTE SPECHT  1  3 t/m 7 maart Z.H.L. van Dijk 

BOOMLEEUWERIK  4 ex. 13 feb. noordduinen Aartse 
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KLAPEKSTER  1 ex. 21 mrt. noordduinen Moerkerk 

BEFLIJSTER  1 ex.  8 juni noordduinen Aartse 

BRAAMSLUIPER  1 ex. 19 en 20 mei noordduinen v.d.Linden 

FLUITER  1 ex. 20 mei noordduinen v.d.Linden 

GRAUWE VLIEGENVANGER 3 ex. 20 mei noordduinen v.d.Linden 

BONTE VLIEGENVANGER  1 ex.  6 mei noordduinen Baalbergen 
  1 ex.  2 juni Z.H.L. van Dijk 

FRATER 250 ex. 19 feb. Laatste waarneming van deze 
soort in zuidduinen 

Aartse/Cramer 
Glasbergen 

KRUISBEK 41 ex. 26 juni noordduinen van Dijk 
  3 ex. 29 juni noordduinen van Dijk 
  nog enkele juli-waarnemingen Van Duijn 

KOEKOEK  8 ex.  2 juni zeereep Moerkerk 

OEVERZWALUW    1 ex.  1 mei strand noordwaarts v.d.Linden 
 
 
Meer algemene soorten zoals kuifeend, bergeend, fuut, wintertaling e.d. zijn 
niet opgenomen, omdat anders de lijst van waarnemingen te lang zou worden, 
waardoor de interesse en leesbaarheid mogelijk zou verminderen. 
 




