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DE STRANDLOPER  DE STRANDLOPER  DE STRANDLOPER 
 

Orgaan van de Vereniging voor Vogelbescherming  

NOORDWIJK 
-------------- 

 
 
Redaktie  : E.Aartse - J.van Dijk – C.J.M .Verweij.  
Redaktieadres: Joz. de Veerstraat 42, Noordwijk.  
Secretariaat : Sluispad 5, Noordwijk. 
  
         5e jaargang no. 1 
----------------------------------------------------------- 
Van de redaktie 
Dit nummer van "De Strandloper" is het inventarisatienummer. We vonden het  
een bezwaar dat de inventarisatie van verschillende terreinen over diverse 
strandlopers werd verspreid. 
Wil men nu de inventarisatie van b.v. de Noordduinen nog eens nalopen, dan weet 
men vanaf deze jaargang, dat dit te vinden is in het eerste nummer van het 
jaar. Dit verklaart dan tevens de dikte van dit nummer. 
Nieuw is ook de inventarisatie van een tweetal bermen in Noordwijk. Dit werk  
is opgezet omdat door diverse publicaties in tijdschriften, kamervragen enz.  
de bermen in Nederland in 1971/1972 veel in de belangstelling zijn geweest. 
Geen inventarisatie van wat er broedt maar van wat er bloeit. 
Dit nummer van "De Strandloper" zal ook het College van Burgemeester en 
Wethouders, alsmede de raadsleden toegezonden worden. 
Soms bekruipt ons het gevoel dat, gezien de uitlatingen, de werkzaamheden van 
onze vereniging niet overal goed bekend zijn. 
Vandaar ook dat we de huisartsen en tandartsen vragen dit nummer in de wacht-
kamer neer te leggen. 
Door het werk van onze vereniging in brede kring nog meer bekendheid te  
geven, hopen we dat het onbegrip allengs zal verdwijnen. 
 
Mededelingen van het bestuur 

Contributie  : Ondanks de inflatie handhaven wij contributie op ƒ 6,-- 
       per jaar. Jeugdleden betalen ƒ 3,50 per jaar. 

  Donatie blijft ƒ 2,50 per jaar (minimum) 
Het Vogeljaar : Door prijsstijgingen is de huidige abonnementsprijs van 

  ƒ 4,50 per jaar verliesgevend. 
  We zijn genoodzaakt de abonnementsprijs van "Het Vogeljaar" 
  voor 1973 te verhogen tot ƒ 5,50 per jaar. 

Jaarvergadering  : De jaarvergadering wordt gehouden op MAANDAG, 5 FEBRUARI  
  1973 in DE RANK aan de Golfbaan. 
  Op deze vergadering worden de dia's vertoond van de    
  VLIELANDEXCURSIE. 
  De heer H. Aartse zal dan ook zijn film vertonen die hij   
  tijdens deze excursie gemaakt heeft. 
  Op deze vergadering zal de leden gevraagd worden hun mening  
  te geven over de mogelijke uitbreiding van de activiteiten  
  van de Vereniging. 
  In het kort komt het hier op neer: Alleen natuur- en vogel- 
  bescherming of met b.v. woon- en leefmilieu. 
  We hopen voor de vergadering met suggesties te komen. 
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JAAROVERZICHT 1972 
 
Weer ligt een jaar achter ons waarin door onze vereniging veel werk is verzet.  
In eerste instantie waren er de "gewone" werkzaamheden zoals de inventarisatie  
van de Noordduinen, het landgoed "Offem", "Nieuw-Leeuwenhorst" en het nestkast-
onderzoek op "Nieuw-Leeuwenhorst". 
Deze jaarlijks terugkerende taak omvatte wel een groot deel van de werkzaamheden. 
Ook het vogelasiel heeft in het afgelopen jaar zijn nut wel weer bewezen. U kunt 
een en ander in het verslag van het asiel in deze Strandloper nalezen. 
De deelname aan de door ons georganiseerde excursies was goed te noemen. Vooral  
de nachtegalenexcursie in de Noordduinen, die in de late uren werd gehouden, was 
een groot succes. 
Naast de maandelijkse waarnemersbijeenkomsten, waren er de vergaderingen en een 
tweetal dia-avonden met werk van eigen leden; bijzonder interessant en leerzaam! 
Ook onze jaarlijkse Strijbosavond, samen met onze vrienden van Vogellust, was weer 
een succes. 
De cursus vogelherkenning die dit najaar voor de eerste maal door ons werd 
gehouden, genoot een ruime belangstelling. Alle cursusavonden waren goed 
bezocht. Voor ons wel een stimulans om hier mee door te gaan. 
Dan waren er de werkzaamheden op het gebied van de bestudering van de gemeente- 
lijke structuurplannen, welke resulteerden in een bezwaarschrift t.a.v. de 
bebouwing van het landgoed "Offem" en van de bestemmingsverandering van de 
Hoogeveense polder (tussen Rijnsburg-Voorhout en ons dorp). 
Dit bezwaarschrift werd in eerste instantie door de meerderheid van het gemeente-
bestuur verworpen. Het bezwaarschrift ligt nu bij de Provinciale Staten. We hopen 
daar een meer luisterend oor te vinden. 
Verder hebben we ons bezig gehouden met de interim-nota van het structuurplan.  
Ook hierover hebben we onze mening uitvoerig aan onze gemeenteraad kenbaar gemaakt. 
We hopen zodoende op deze wijze een echte bijdrage te kunnen leveren aan het behoud 
van een leefbaar Noordwijk; leefbaar in die zin, dat ons dorp zijn aantrekke-
lijkheid ook op het gebied van natuurschoon niet verliest, of waar dit al het  
geval is, dit weer wordt hersteld. 
Dit was dachten wij in zeer beknopte vorm een verslag van het wel en wee van onze 
vereniging. Door sommigen van ons is het afgelopen jaar weer veel werk verzet maar 
zij deden dat in het belang van de natuur- en vogelbescherming. Het bestuur dankt 
hen hier hartelijk voor en hoopt dat ook in het komende jaar zij de lust en de 
kracht kunnen vinden om samen met ons weer mee te werken aan de bescherming van 
alles wat leeft en groeit. 
 

A.Cramer  
secretaris 
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FINANCIEEL VERSLAG 1972 
 

ONTVANGSTEN 
 

 UITGAVEN  

Saldo 1-1-1972 ƒ  698,99 kosten vogelasiel  ƒ  154,17 
Contributies/donaties    936,90 Kosten "Srandloper"    350,30 
  Kosten "Het Vogeljaar"     35,24 
  Vergaderingen, excursies e.d    113,80 
  Kosten secretariaat    212,33 
  Overige kosten     22,30 
  Saldo 31-12-1972    747,75 

 ƒ 1635,89 
 ========  ƒ 1635,89 

 ======== 
 

TOELICHTING  
 
Vogelasiel  
De plasticgolfplaten van het dak zijn vervangen, omdat er door een hagelbui 
in het najaar grote gaten ingeslagen waren. 
Onderhoud heeft derhalve bedragen  ƒ  72,75 
Voerkosten          38,42 
Verwarming         43,-- 

       ƒ 154,17 
         ====== 
 
"De Strandloper"  
Aangeschaft werd een gebruikte stencilmachine van  ƒ  150,--  
Papier, stencils, portokosten verminderd met 
  opbrengst stencilwerk voor derden en opbrengst 
  advertenties       200,30 

            ƒ 350,30    
         ====== 
Kosten "Strandloper" waren in 1971 ƒ 242,70 nu ƒ 200,30 
De "Strandloper" in zijn huidige vorm kan gehandhaafd blijven, dank zij  
de opbrengst van de advertenties en vermindering van portokosten, omdat  
de "Strandloper" zoveel mogelijk door een aantal leden bezorgd wordt. 
 
Het Vogeljaar  
In 1972 is de abonnementsprijs gehandhaafd op ƒ 4,50 per jaar:  
Aangezien thans een verlies op Het Vogeljaar geleden wordt, is de 
abonnementsprijs verhoogd tot ƒ 5,50 per jaar. 
 
Vergaderingen, excursies e.d. 
Kosten huurauto ganzenexcursie december 1971 Friesland    ƒ 118,73 
Dia-avond leden "De Kuip". Zaalhuur           35,-- 
Excursie Knardijk in april: ontvangen  ƒ 77,50 

    kosten huurauto  104,98 nadelig   27,48 
Excursie Vlieland, september ontvangen     ƒ 1170,-- 

     uitgaven Posthuis, 
     boot,vervoer  1114,40 voordelig 55,60 

Door een paar leden is het geld dat bij de afrekening gerestitueerd  
werd, in de kas gestort. Ook de rekening van de huurauto viel mee. 
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Cursus vogelherkenning najaar 1972, 
ontvangen van deelnemers  ƒ 110,-- 
kosten advertentie  34,34 
kosten zaal   69,--    113,34 nadelig  ƒ 3,34 
 

 
Strijbosavond  
Ontvangsten uit kaartverkoop, verloting   ƒ 262,75 
zaalhuur, prijsjes, kosten heer Strijbos     246,60 voordelig 16,15 
Rekening van drukkosten toegangskaarten nog niet  
ontvangen. 
Eventueel nadelig of voordelig verschil wordt met  
"Vogellust" verrekend. 
 
De kosten van het secretariaat betreffen in hoofdzaak  
portokosten, kosten bezoek vergaderingen en bijeenkomsten,  
aankoop rapporten, kaarten e.d. bestemmingsplannen enz. 
 

E.Aarte 
penningmeester 

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

 
 

CONTRIBUTIE 1973 
Het lidmaatschap voor 1973 bedraagt ƒ 6,-- 
Jeugdleden betalen   ƒ 3,50 
Abonnement "Het Vogeljaar"  ƒ 5,50 
Donatie, minimum    ƒ 2,50 

 
Indien u uw contributie of donatie betaalt  
per giro bespaart u de penningmeester veel  
werk. 
U kunt de contributie/donatie overmaken op  

postgiro no. 2 5 7 3 7 9 5 t.n.v. 
Penningmeester Vogelbescherming  
"Noordwijk"   
Joh. Molegraafstraat 6 
NOORDWIJK 

 
 

-------------- 
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JAAROVERZICHT VOGELASIEL 1972  
 

Dit jaar werden 143 vogels binnengebracht. Evenals in voorgaande jaren was een 
groot deel er zo slecht aan toe, dat hulp niet meer mocht baten. 
In het najaar waren er veel slachtoffers van glazen windschermen e.d. De meeste 
waren spoedig weer hersteld; ze hadden slechts een paar uur rust nodig. 
Dit was helaas niet het geval met de GOUDLIJSTER die 2 oktober werd binnengebracht. 
Hij had waarschijnlijk zijn nekwervels beschadigd, zodat hij gedeeltelijk verlamd 
was. Door de langdurige krachtige oostenwind was deze vogel, die in Oost-Siberië en 
Japan broedt, hierheen gedreven en in de buurt van de Golfbaan tegen een windscherm 
gevlogen. Door personeel van Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden is de 
vogel geringd. Een aantal dagen later is de vogel toch dood gegaan. De dode vogel 
is in het museum opgezet. Dat deze waarneming iets bijzonders is, moge wel blijken 
uit het feit dat de Noordwijkse Goudlijster de 11e  waarneming is en de 3e levende 
goudlijster. 
Hieronder volgt een opsomming van de ontvangen en geloste vogels: 
 
Soort gebracht gelost Soort gebracht gelost 

fuut   2  - waterral   2   2 
roodkeelduiker   4  - bosuil   1   - 
dodaars   1  - ransuil   2   1 
blauwe reiger   5  - houtduif   2   1 
jan van gent   2  - turkse tortel   3   - 
noordse stormvogel   5  3 fazant   2   - 
grauwe gans   1  1 grote bonte specht   1   1 
bergeend   3  1 boerenzwaluw   1   - 
wilde eend  15 12 gierzwaluw   3   2 
zwarte zeeëend   3  - merel   5   - 
grote zeeëend   1  - zanglijster   1   - 
zeekoet  11 -  koperwiek   2   - 
alk   6  - GOUDLIJSTER   1   - 
zilvermeeuw   3  - koekoek   1   1 
stormmeeuw   2  - zwarte mees   2   2 
kokmeeuw  10  1 goudhaantje   1   1 
drieteenmeeuw   5  2 vuurgoudhaantje   1   1 
visdief   1  - tjiftjaf   1   1 
Grote stern   1  - zwartkop   1   1 
zilverplevier   1  - spreeuw   8   1 
scholekster   4  - huismus   2   - 
meerkoet   5  5 kauw   2   1 
waterhoen   4  4 ekster   3   1 

               TOTAAL 143  46 
              ===      === 
 

D. HOEK 
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BROEDVOGELS NIEUW-LEEUWENHORST 1972 
 

 1969 1970 1971 1972 
merel  12  14  12  13 
zanglijster   4   4   3   4 
Grote lijster   1   0   1   1 
huismus   2   2   2   3 
ringmus   0   1   0   0 
vink   1   1   1   1 
groenling   0   0   1   1 
rietgors   0   0     0   2 
heggemus   3   3   3   3 
roodborst   3   5   3  11 
nachtegaal   2   4   5   2 
winterkoning   4   6   4   7 
boomkruiper   0   0   2   2 
tjiftjaf   5   5   3   4 
fitis   6  11   9  10 
fluiter   0   0   1   0 
grasmus   1   2   1   1 
spotvogel   0   0   1   0 
zwartkop   7    8   5   6 
braamsluiper   0   0   0   1 
tuinfluiter   6   6   4   5 
rietzanger   1   2   1   0 
bosrietzanger   1   2   0   1 
wielewaal   0   0   1   0 
spreeuw  12  13  33  31 
zwarte kraai   1   1   1   1 
kauw   7  11   6   9 
vlaamse gaai   1   1   2   2 
grote bonte specht   1   1   1   1 
groene specht   0   1   1   1 
fazant   1   0   0   1? 
witte kwikstaart   0   0   0   1 
meerkoet   1   1   2   3 
waterhoen   2   2   3   3 
bosuil   1   1   1   1? 
houtduif   8  10  10   7 
tortelduif   3    5   4   6 
turkse tortel   3   1   3   3 
koolmees  12  13  15   9 
pimpelmees  10  12  10  14 
glanskop   1   0   3   2 
staartmees   1   0   2   2 
 
Enige opmerkingen bij deze lijst: 
a) De enige vink werd dit jaar pas half mei ontdekt. Uiteraard weer op dezelfde 

plaats als de voorgaande jaren. 
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b) De rietgors was dit jaar een nieuwe broedvogelsoort. Helaas lieten de riet-
zangers verstek gaan. Dit zal wel te wijten zijn aan het opruimen van het 
grootste deel van het overjarige riet. 

c) Opvallend is de toename van de roodborst. Voor een deel is deze toename te  
danken aan een paar avondtellingen, maar deze verhoogde inventarisatieacti-    
viteit kan toch niet alleen verantwoordelijk zijn voor deze sprong van 3 naar 11. 

d) De fluiter werd in mei 2x gezien, maar blijven was er helaas nu niet bij. 
e) In maart werden regelmatig zwarte spechten en kleine bonte spechten gezien.     

De laatste soort zou hier nog wel eens kunnen broeden, daar de soort op andere 
plaatsen langs de binnenduinrand niet zeldzaam is (A.W.D.-Meijendell) 

f) De bosuil broedde dit jaar niet in één van de broedholten waar we hem in    
vorige jaren aantroffen. De grote kast die helaas pas in april geplaatst werd, 
werd door een kauw gebruikt. Daar de uilen wel zijn waargenomen, hebben ze 
waarschijnlijk toch wel ergens een broedplaats kunnen vinden. 

 
J. van Dijk 

 
 

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

in de twintigste eeuw 
herschiepen de geleerden hemel en aarde  
en er lag olie op de wateren en de  
geleerden zeiden laat ons mensen maken  
wetenschappelijk-verantwoorde mensen 

 
toen hadden ze eerst het moderne westen  
gemaakt en ze zagen dat het fijn was  
de miljardste dag en de geleerden zeiden: 
wees economisch en niet vruchtbaar 
wordt eenzaam met elkaar en gebruik de pil  
en ban de bom 
toen was het avond geweest 
en het begon donker te worden 

 
toen hadden ze het gevogelte gemaakt  
straaljagers, bommenwerpers en raketten 
- naar hun aard het rijdend gedierte –  
kanonnen, tanks en pantserwagens –  
naar hun aard en de onderzeeërs naar  
hun aard en ze zagen dat het fout ging  
en zeiden dat er mensen om de zon vallen  
en dat er raketten op de maan landen 

 
toen vonden de roodborstjes het 
welletjes en floten het van God geleerde  
lied. 

 
Freek Rota 
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OVERZIOHT VAN DE BROEDVOGELINVENTARISATIE  
GEHOUDEN OP HET LANDGOED "OFFEM" IN 1972 

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

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar het landgoed "Offem" op zijn broedvogels 
geïnventariseerd. Ingrijpende verschuivingen of veranderingen in de broedvogel- 
lijst hebben zich evenwel niet voorgedaan. 
De veranderingen die hebben plaatsgevonden, zullen wij nu in het kort ter sprake 
brengen. 
Dit jaar wisten we vier broedvogelsoorten aan onze lijst toe te voegen t.w. de bosuil, 
de glanskopmees, de wintertaling en de koekoek. Daar staat echter tegenover, dat de 
grote lijster misschien van de lijst afgevoerd moet worden. We weten niet geheel zeker 
of deze soort inderdaad op "Offem" gebroed heeft. Het komende jaar zal daaromtrent 
wellicht meer zekerheid bieden. 
Evenmin bestaat er zekerheid omtrent het broedgeval van de putter. In elk geval is 
deze soort verscheidene malen waargenomen. Daarom zullen wij het komende broedseizoen 
aan deze soort extra aandacht schenken. 
Voor wat betreft de overige soorten valt op te merken, dat in vergelijking tot vorig 
jaar vooruitgang hebben geboekt de volgende soorten: wilde eend, houtduif, tortel, 
boerenzwaluw, kauw, ekster, vlaamse gaai, roodborst, merel, zanglijster, heggemus en 
ringmus. 
Achteruitgegaan zijn de volgende soorten: koolmees, tuinfluiter, vink, groenling en 
waterhoen. 
BROEDVOGELS  
 
 1. wilde eend           ±  8  21. merel 15 
 2. boomvalk  1  22. zanglijster  8  
 3. bosuil  1  23. grote lijster  1? 
 4. houtduif             ± 25  24. zwartkop  5 
 5. turkse tortel  5  25. tuinfluiter  2 
 6. tortelduif           ± 12  26. spotvogel  1 
 7. koekoek  1  27. fitis 10 
 8. groene specht  1  28. tjiftjaf  7 
 9. grote bonte specht  1  29. Vink              1 à  2 
10. boerenzwaluw  2  30. groenling  2 
11. zwarte kraai       1 à  2  31. putter  1? 
12. kauw                 ± 15  32. heggemus 10 
13. ekster  2  33. Huismus             ± 10 
14. vlaamse gaai       3 à  4  34. ringmus             ±  3 
15. koolmees 10  35. boomkruiper       1 à  2 
16. Pimpelmees         5 à  6  36. waterhoen  3 
17. staartmees  2  37. grauwe vliegenvanger  1 
18. glanskopmees  1  38. wintertaling  1 
19. winterkoning 12  39. spreeuw             ± 15 
20. roodborst  9     
 
WAARNEMINGEN VAN VOGELS DIE NIET OP 
"OFFEM" HEBBEN GEBROED 
 
 1. zwarte specht 5. oeverloper  9. appelvink 13. kneu         18. zwarte  
 2. ransuil 6. sijs 10. bonte kraai 14 blauwe reiger    mees 
 3. torenvalk 7. keep 11. kramsvogel 15. kleine bonte specht 
 4. buizerd 8. beflijster 12. koperwiek 16. bonte vliegenvanger 
      17. goudhaantje 
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Niet alleen de vogelstand op "Offem" is van belang, ook de flora is daar zeer de 
moeite waard. 
We geven hier enige kenmerkende plantensoorten: 
 
1. rankende helmbloem 10. bosanemoon (zowel enkel als dubbel) 
2. moerasrolklaver 11. lelietje-van-dalen 
3. gevleugeld hertshooi 12. bieslook 
4. penningkruid 13. helmbloem 
5. maarts viooltje 14. wilde hyacinth (wit,blauw en rose) 
6. knikkende vogelmelk 15. winterpostelein 
7, daslook 16. gewone vogelmelk 
8. groot hoefblad 17. vingerhoedskruid 
9. grootbloemmuur 18. brunel 
 
 

Waarnemers: D. Hoek 
Drs. C.M.J. Verweij 

 
 

-------------- 
 
 
NESTKASTENCONTROLE NIEUW-LEEUWENHORST 1972  
 
Hoewel er een aantal nestkasten verdwenen was (vandalisme?), was het aantal bezette 
kasten toch weer gelijk aan dat van vorig jaar n.l. 31. Hierbij waren 6 kasten, die 
zodanig door spechten behakt waren, dat spreeuwen deze kasten konden bezetten. In het 
komende winterseizoen zal het nestkastenbestand gedeeltelijk worden vernieuwd. 
Opvallend was dit jaar het grote aantal pimpels in vergelijking met de koolmezen. Of 
dit een normale populatieschommeling is, is in een dergelijk klein terrein niet vast 
te stellen. 
De opmerkingen gemaakt in de vorige verslagen over de superselectieve kastjes, kan 
hier herhaald worden. Alle zgn. Wageningse kasten waren bezet, terwijl meer dan de 
helft van de kleinste kastjes leeg bleef. 
 
 aantal  

nesten 
gem.aantal 
eieren    

gem.aantal 
grote pulli 

pimpelmees  14   10,6    7,7 
koolmees   9    8,7    6,1 
glanskop   2    9,0    5,5 
spreeuw   6    3,8    3,7 
 
De gemiddelden uitvoorgaande jaren 
 

 1969 1970 1971 1972 
 eitjes pulli eitjes pulli eitjes pulli eitjes pulli 
koolmees  8,5  6,6  8,5  7,5  10,2  8,1  8,7  6,1 
pimpelmees  8,0  5,7 10,4  6,9  10,8  7,6 10,6  7,7 
 

J. van Dijk 
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GEKNIPT UIT DE KRANTFN 

 
Ook de dierentuinen gaan bijdragen leveren om aan de ontstellende achteruitgang  
van de stootvogels in het algemeen een halt toe te roepen. Was het enige tijd  
geleden het dierenpark Wassenaar dat een aantal oehoes uitzette in de Eifel  
in West-Duitsland waar deze vogels vrijwel verdwenen zijn uit hun natuurlijke 
omgeving, nu is het Artis, dat 4 torenvalken (door geboorten was het aantal toren-
valken zo groot geworden) die in Artis verbleven, in vrijheid gesteld konden  
worden. De valken kregen, voordat zij werden losgelaten, een grondige jachttraining 
van een valkenier................. (uit Artis) 
 

---------------- 
 
Het is nu zover gekomen, dat Engelse dierentuinen leeuwen uit gaan voeren naar  
Zuid-Afrika, om de aldaar aanwezige wildparken te bevolken....... (uit A.D.) 
 

---------------- 
 
In de Australische staat Victoria is de vangst van haaien en de verkoop van de  
meeste soorten haaienvlees verboden, omdat in 70% van het haaienvlees dat in  
Victoria verkocht wordt teveel kwik is aangetroffen. Deze maatregel is genomen,  
omdat in Japan enige jaren geleden ruim 200 personen gestorven zijn na het eten  
van met kwik besmette vissoorten.............(uit Kon.Ned.Heidemij) 
 

---------------- 
 
De Amerikaanse maatschappij AMOCO gaat nu een derde boring naar gas doen in de  
duinen bij Bergen en Schoorl. Nu in het Pirola-vlak, een beschermd natuurgebied  
(de naam zegt al genoeg!!!). De gemeenten Bergen en Schoorl en de Provinciale  
Staten van Noord-Holland zijn er tegen en de Tweede Kamer heeft zelfs een motie 
aangenomen die de boring afkeurt. Slechts op grond van een enkele jaren geleden  
door de Kroon verleende concessie mag AMOCO boren. Minister Langman van Econo- 
mische Zaken voerde in Avro's Televizier aan, dat hiermee de rechtszekerheid  
gediend is. Maar ik vraag me nu af, gaat in een democratische staat de rechts-
zekerheid van één onderneming (of particulieren) boven het algemeen belang?  
Een eventueel compromis kan b.v. bereikt worden door schadevergoeding.......... 
(n.a.v. een bericht in De Telegraaf) 
 

---------------- 
 
Gelukkig hebben de Gedeputeerde Staten van Friesland besloten om de NAM te ver- 
bieden om op Terschelling een boorlocatie aan te leggen. De door de NAM gevraagde 
vergunning werd vorig jaar door BenW van Terschelling geweigerd, maar de Gemeente- 
raad dacht daar i.v.m. de plaatselijke economische belangen anders over. Dankzij  
de vele bezwaarschriften die bij G.S. werden ingediend, onthielden G.S. hun goed-
keuring aan de verleende toestemming..........(uit A.D. 
 

---------------- 
 
Eindelijk gaat men in India de tijger beschermen. Van dit dier liepen er omstreeks 
1900 nog zo'n 50.000 rond in India. Nu zijn er nog slechts 2.000 van overgebleven.... 
(uit A.D.) 
 
 

---------------- 
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De Belgische Rijkswacht heeft een goede vangst gedaan. Men heeft een vogelvanger 
Betrapt, die niet met klapnetten, maar met Japanse mistnetten werkte. Met deze 
netten ving de boosdoener duizenden vogels. De politie vond tientallen kisten met 
duizenden geplukte vogels die klaar stonden voor verzending. Uit de aanwezige veren 
kon opgemaakt worden, dat, behalve veel goudvinken, groenlingen en putters, ook de 
in Be1gië bijna verdwenen appelvinken waren gevangen.........(uit A.D.) 
 

---------------- 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben een ontwerpstreekplan opgesteld voor het 
stroomdalenlandschap van de Drentse Aa. Aan de landbouw zijn ingrijpende beper-
kingen opgelegd om de unieke landschapsstructuur te behouden. Er mogen geen cul-
tuurtechnische verbeteringen ingevoerd en geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest 
gebruikt worden. Deze maatregelen mogen niet ten koste van de boeren gaan en  
daarom zullen de bedrijven worden opgekocht. Het beheer zal worden gevoerd door 
Staatsbosbeheer. Verder zijn er natuurschoongebieden aangewezen die aan de landbouw 
onttrokken worden en weer in heide omgezet zullen worden. (kon.Ned.Heidemij.) 
D.i. naar mijn mening een goed voorbeeld wat er in veel gebieden gedaan kan worden 
aan het landschap. Ook kan men hier de grote overschotten in de landbouw enigszins 
beperken. 
 

---------------- 
 
In de strijd tegen de uitbreiding van Schiphol met een vijfde baan heeft de 
Stichting Vijfde Baanbos op de plaats waar die baan zou komen een stuk grond  
weten te bemachtigen. Op deze grond zijn nu door particulieren ongeveer 4.000  
bomen geplant. Als Schiphol de plannen voor deze vijfde baan toch doorzet, dan zal 
dat een heel probleem worden,omdat niet één boomeigenaar zijn eigendom vrijwillig 
zal weghalen. Daar zal vermoedelijk dan een onteigeningsprocedure op volgen die 
jaren zal vergen.......(weekblad) 
 

---------------- 
 
In Engeland heeft men nu een organisch vervangingsmiddel ontdekt voor DDT. Het is 
KNOFLOOK. Men heeft de olie uit de knoflook geïsoleerd, er een emulsie van gemaakt 
en er een strooimiddel aan toegevoegd. Praktijkproeven toonden aan, dat slechts  
± 10% van de bespoten insecten (luis, uienvlieg) in leven bleef. Tests op de gif-
tigheid voor dieren gaven enige vreemde resultaten te zien. Konijnen bleken beter 
bestand tegen de myxomatose en ingewandsinfecties te zijn en kippen werden minder 
gevoelig voor infecties aan de luchtwegen ...........(Kon.Ned.Heidemij.) 
 

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

Samengesteld door L. van Duyn 
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VERSLAG BROEDVOGEL- 
INVENTARISATIE 
 
NOORDDUINEN 1972 
 
    ----- 

 
Evenals in de 6 voorgaande jaren, is dit voorjaar weer door een tiental leden 
van onze vereniging het duingebied ten noorden van het dorp tot aan de 
Duindamse-slag op broedvogels geïnventariseerd.  
Hieronder vindt u een tabel waarin van 1966 t/m 1972 de aantallen en soorten 
in verzameld: 
 
 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
wilde eend  (-)  (3)  (1)  (2)  (1)  (2)  (5) 
casarca   -   -   -   1   -   -   - 
patrijs   3   1   2   1   2  (1)   1 
kievit   5   4   3   2   2   2   1 
houtduif (22)  46  51  48  60  65  72 
tortelduif   3   6   5   5   7  10  10 
turkse tortel   5   4   3   8   6   6   8 
koekoek  (-)  (1)  (2)  (2)  (-)  (2)   (2) 
steenuil   -   -   -   -  -  (1)  (1) 
ransuil   -   1   1   2   1   1   1 
groene specht   -   -   -   -   -  (1)  (1) 
grote bonte specht   -   -   1   2   3   1   3 
boomleeuwerik   1   3   1   1   2   3   2 
veldleeuwerik  (9)  35  33  32  33  34  48 
boerenzwaluw   -   1   3   1   -   -   - 
boompieper (19)  31  32  20  26  26  29 
graspieper   5   9  10   7   7  10  10 
witte kwikstaart   1   1   1   -   -   -   - 
grauwe klauwier   2   4   2   4   4   4   4 
winterkoning  10  16  18  17  12   17  17 
heggemus (21)  38  45  36   35  28  42 
Grote lijster   5   6   4   7   6   2   2 
zanglijster (15)  25  27  27  23  15  22 
merel (40)  67  67  73  68  61  79 
tapuit  16  13  25  22  23  24  26 
roodborsttapuit   3   5   6   7   6   4   9 
paapje   1   1   2   -   1   1   - 
gekraagde roodstaart  11  18  17  11   6   5   2 
nachtegaal  16  17  15  16  16  16  22 
roodborst  (4)  19  24  25  20  18  18 
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 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
sprinkhaanrietzanger   1   -   2   2   1   6   4 
spotvogel   -   1   -   1   -   1   - 
tuinfluiter   5   5   6   4   2    3   3 
zwartkop   1   3   3   6   4   4   8 
grasmus  33  42  36  16  23  13  22 
braamsluiper   1   -   -   -   -   1   - 
fitis  49  71  52  63  59  48  68 
tjiftjaf   6   5   8  10   9   8   7 
fluiter   3   -   -   -   -   -   - 
goudhaantje   1   -   -   -   -   -   - 
bonte vliegenvanger   -   -   1   -   -   -   - 
grauwe vliegenvanger   2   2   3   3   1   -   1 
staartmees   -   -   1   1   -   -   2 
kuifmees   2   1   1   1   4   -   1 
Pimpelmees   1   1   1   -   1   2   - 
koolmees   6   7   9  16   17  18  18 
geelgors  10  11  16  10  11   9   8 
vink  (2)   8  10   7   6   7   6 
groenling  (4)  18   9  12   8   3   5 
putter   -   1   1   -   -   -   - 
kneu (35)  84  67  54  60  65  76 
kruisbek   -   1   -   -   -   -   - 
huismus   6  15  24   7   6   7  13 
ringmus  13   4  16   9   5   8   8 
spreeuw  10   8  14   7   4   2  12 
vlaamse gaai   -   2    1   1   2   3   4 
ekster   2   2   2   4   1   2   3 
 
 
Van een hele reeks soorten valt het op, dat de aantallen in deze 7 achtereen-
volgende jaren een tamelijk gelijkmatig beeld te zien geven. 
Een aantal andere soorten geven een nogal wisselend beeld te zien wat de 
aantallen betreft. 
Deze laatste soorten willen we allereerst aan de hand van de lijst even 
doornemen. 
 
Wilde eend 
Deze komt op onze lijst steeds in een nogal klein aantal voor. Wij vermoeden 
dat het aantal groter is dan het aantal dat wordt opgegeven. De late aanvang- 
datum van onze inventarisatie zal mede een oorzaak zijn. Ook het vaststellen 
van een broedgeval is heel erg moeilijk. Men moet bij toeval op het nest 
stuiten of jonge eendjes aantreffen. 
 
Kievit  
De verwachting is dat de kievit wel spoedig uit ons duingebied zal zijn ver-
dwenen. De toenemende begroeiing van de eens zo kale kapvlakten en het steeds 
drukker worden van het gebied zullen hiervan wel eens de oorzaak kunnen zijn. 
 
Koekoek 
De aantallen van deze soort staan steeds tussen haakjes. Door ons systeem van 
inventariseren (broedgevallen vaststellen aan de hand van zingende mannetjes 
en geen nesten zoeken) is het moeilijk exacte aantallen op te geven. 
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Men moet al bij verrassing op een nest van een zangvogel stuiten met daarin  
een koekoeksei of een koekoeksjong. 

Groene specht 
Vermoedelijk een broedgeval in kavel I. Geregeld een paartje gezien, maar,  
ondanks intensieve waarneming, de broedplaats niet gevonden. 

Steenuil 
Dit jaar voor de eerste maal in onze lijst van broedvogels opgenomen. Het is 
nu wel zeker dat het steenuiltje in stapel bollenkisten op de grens van kavel  
V heeft gebroed. 

Zwartkop 
Deze soort is met een verdubbeling van het aantal ten opzichte van de 2 voor-
gaande jaren zeker waard vermeld te worden. Vermoedelijk komt er wat meer 
lijn in de begroeiing langs de Duinweg - die tijdens de aanleg van de nieuwe 
Duinweg nogal geleden heeft zodat deze onderkant voor de zangvogels weer zijn  
waarde krijgt. 

Grasmus 
Deze soort schijnt zich toch weer wat te herstellen, al zijn ze de klap van 
36 paartjes in 1968 naar 16 paartjes in 1969 nooit meer geheel te boven  
gekomen. 

Fitis 
De fitis is met 68 paartjes in dit voorjaar weer goed op het oude aantal van 
1967 en 1969 terug. De dalende lijn die we voor sommige soorten waarnemen,  
gaat gelukkig voor deze soort niet op. 

Grauwe vliegenvanger 
Ook de grauwe vliegenvanger is na een jaar van afwezigheid weer als 
broedvogel waargenomen al is het aantal van 1 paartje toch wel een benauwd  
bezit te noemen. 

Roodborsttapuit 
Deze soort schijnt zich in ons drukke en droge duingebied best thuis te  
voelen.  

Gekraagde roodstaart 
Deze soort sullen we als het zo door gaat, wel als broedvogel kwijt raken. 
Van 18 paartjes in 1967 tot 2 paartjes in 1972 is wel een hele achteruitgang. 
Misschien kunnen we met het plaatsen van geschikte nestkastjes iets voor deze  
soort doen!! 

Nachtegaal 
Opvallend is ook het grote aantal broedgevallen in dit voorjaar van de 
nachtegaal, en dit ondanks het minder fraaie voorjaarsweer. 
Dit aantal laat toch wel duidelijk zien, hoe interessant onze noordduinen  
toch wel zijn. 

Kneu 
Deze soort is door zijn grote bewegelijkheid tijdens de broedtijd moeilijk te 
inventariseren, zodat de aantallen in de lijst wel aan de lage kant zullen 
zijn. 
 
Zo hebben we dan in vogelvlucht de soorten die daarvoor in aanmerking kwamen 
doorgenomen. De cijfers spreken, dachten wij verder wel voor zich zelf. 
U moet wel bedenken dat menig uurtje vogelen, voordat deze lijst kon worden 
vastgesteld, hieraan vooraf is gegaan. 
De waarnemers die aan dit onderzoek van de laatste 7 jaar hebben meegewerkt 
zijn in volgorde van de kavels als volgt: 
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1. C.v.d.Luijt, D.Passchier, Mr.B.Punt 
2. J.Deelder, E.Aartse 
3. J.Moerkerk 
4. Dr.J.A.J.Vink  
5. A.Cramer 
6. J.Glasbergen 
7. D.Hoek 
8. W.Baalbergen 
9. W.van Duin, W.Pen, L.van Duijn 
 
Het is vrijwel zeker dat dit onderzoek een aantal jaren wordt onderbroken.  
De waarnemers van bovengenoemde terreinen zullen de komende 5 jaar mee gaan 
werken aan de broedvogelinventarisatie van de provincie Zuid-Holland, dit in 
opdracht van de Rijkswaterstaat. 
De leider van dit project in onze omgeving is ons lid Dr. J.A.J. Vink. We 
hopen u hier echter nog nader over te informeren. 
 

A.CRAMER. 
 

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

 
ACTIE BEHOUD ZWANEWATER 

 
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten  
heeft de gelegenheid gekregen 575 ha.  
duingebied bij Callantsoog het z.g. Zwanenwater  
aan te kopen. 
Dank zij financiële steun van de Provincie  
Noord-Holland en Ministerie C.R.M blijft 
voor "Natuurmonumenten" voor eigen rekening  
een bedrag van ƒ 600.000,-- 
 
Dat bijna 600 ha duingebied voor de toekomst  
als recreatiegebied bewaard kan blijven is  
zeker de moeite waard deze actie te steunen. 
 
U kunt dit doen door overschrijven op giro 
9933 t.n.v. Natuurmonumenten te Amsterdam  
actie behoud Zwanenwater. 
 
Ook kunt u bij het betalen van uw contributie  
of donatie 1973 iets extra's overmaken voor deze  
actie. 
 
Ieder bedrag is welkom. Het totaalbedrag van  
deze giften zullen wij overmaken aan Natuurmonu-  
menten. 
 
 

---------------- 
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DODE VOGELS OP HET STRAND 
 
Voor de derde maal een overzicht van mijn strandactiviteiten nl. het vast-
stellen van de soorten en de aantallen van voor de kust verongelukte vogels 
welke terecht komen op Noordwijkse strand tussen de strandpalen 80 en 76.  
Nu aan de beurt het winterhalfjaar 71/72. Voor de vijf winterhalfjaren tussen 
1966 en 1971 verwijs ik naar "De Strandloper" no.1 2e jaargang 1970 en no.2 
3e jaargang 1971 (d.w.z. het juninummer van 1971 waar nr.3 op staat, maar in 
feite nr.2 Is!!) 
Ook deze keer werden tussen september en april weer diverse soorten gevonden 
t.w. 18 soorten. Een normaal aantal gedurende de laatste jaren. Het aantal 
vogels echter, en dat is zeer verheugend, is aanzienlijk gedaald. Een daling 
die vorig jaar reeds begon en zich dit jaar voortzette. Dit jaar is het aan-
tal met de helft afgenomen tot een aantal van 31 exx zoals de volgende tabel 
laat zien: 
 
jaar          : 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 totaal 
aantal exx    :  100  125   83  109   58   31  506 
aantal soorten:   23   24   18   22   21   18   44 
 
Nog duidelijker dan deze getallen wordt het indien men bedenkt, dat van 
ongeveer de helft van het aantal soorten per jaar slechts één enkel exem-
plaar gevonden wordt, hetgeen dan een normale sterfte voor die soorten 
genoemd mag worden. Deze sterfte zal n.l. altijd blijven bestaan. 
Of een jaar, wat betreft vogelsterfte, slecht of normaal is, wordt 
voornamelijk bepaald door de aantallen karakteristieke zeevogels als zeekoet 
en alk, de meeuwensoorten en ook de fuut dus hooguit een tiental 
vogelsoorten. En deze aantallen worden dan weer bepaald door de volgende 
omstandigheden. 
 
De weersgesteldheid 
Slecht weer, storm en vorst, eisen vaak een zware tol. Onder die barre 
omstandigheden zijn de vogels meestal genoodzaakt naar gebieden met beter 
weer te trekken en tijdens deze trek eist uitputting, hetgeen vaak een gevolg 
is van ondervoeding, vele slachtoffers. Ze kunnen dan letterlijk dood uit de 
lucht vallen! Een doodsoorzaak die we niet in de hand hebben en van jaar tot 
jaar verschillend is. De laatste 2 winters zijn zacht geweest en ongetwijfeld 
heeft dit tot deze lage cijfers bijgedragen. 
 
De aanwezigheid van voedsel 
De winters zijn wat dat betreft voor alle vogels kritiek. Voedselgebrek als 
doodsoorzaak is niet duidelijk bij de strandvondsten te constateren, maar zal 
ook elk jaar in verschillende mate bijdragen. Hoewel we deze doodsoorzaak 
misschien niet in de hand hebben, kunnen we toch de voedselvoorraden veilig 
stellen door rijke voedselgebieden tot het uiterste te beschermen. Daarbij 
gaan mijn gedachten wat Nederland betreft natuurlijk naar het Waddengebied, 
dat nog altijd van diverse zijden bedreigd wordt. 
Denkend aan de bescherming van het Waddengebied, herinner ik me steeds weer 
die actie van een aantal jaren geleden om "LOS HINOJOS", een gedeelte van de 
Marismas, een rijk moerasgebied in Zuid-Spanje, te beschermen tegen de 
industrialisatie. Een actie met veel succes en ook door Nederland sterk 
gesteund. En terecht!: Maar hoe is dat te rijmen als ons Waddengebied zo 
sterk bedreigd BLIJFT? 
 
 
 
 
 



 
-17- 

 
 
Na dit kleine dwaalspoor een derde oorzaak die voor mij de aanleiding was  
om deze tellingen te doen. 
 
De verontreiniging door olie op zee 
Een doodsoorzaak die wij vrijwel geheel in de hand hebben. Hoewel nog enkele 
in een olielaag gehulde meeuwen zijn gevonden, is de hoeveelheid olie op 
het strand dit laatste jaar zo klein en de sterfte daardoor zo gering geweest 
dat ik de beste verwachtingen heb voor de komende jaren. 
Dat is een verheugend feit. 
 
Tenslotte nog iets dat de aantallen gevonden dode vogels bepaald en dat 
is de grootte van de vogelpopulatie. Bij een afname van de vogelpopulatie 
zal ook de aantallen vondsten achteruitgaan. Die populatieafname schijnt 
te bestaan. Het is dus niet te hopen, dat dat de verklaring is voor het 
kleine aantal vogels dat dit jaar op het strand gevonden is. 
 
De volgende tabel geeft dan het overzicht van het afgelopen winterhalfjaar, 
hetgeen een totaal geeft van 31 exx verdeeld over 18 soorten. 
Bij mijn bezoeken aan Noordwijkse strand buiten de 4 km en gedurende het 
hele jaar werden nog een fitis, een kuifeend en een grauwe gans gevonden, 
waardoor het aantal soorten, sinds 1966 gevonden, gekomen is op 66 soorten. 
 

fuut 1 kokmeeuw 1 
roodhalsfuut 1 drieteenmeeuw 4 
noordse stormvogel 2 alk 2 
blauwe reiger 1 zeekoet 4 
meerkoet 1 Zwarte kraai 1 
scholekster 1 koperwiek 1 
grote mantelmeeuw 1 merel 1 
zilvermeeuw 3 spreeuw 2 
stormmeeuw 3 vink 1 

 
(27 sept. 1972: Helaas vliegen vandaag weer drie kleine mantelmeeuwen 

    over de zeereep waarvan de buiken bruinzwart gekleurd  
    zijn door de olie) 

 
H. v.d. Linden 

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

 
JAARVERGADERING op MAANDAG 5 FEBRUARI 1973 in DE RANK aan de Golfbaan  
aanvang 20.00 uur 
Dia's en film van Vlielandexcursie 
 

---------------- 
 
GIRONUMMER 2573795 voor overmaken van contributie en donatie.  
t.n.v. penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk" 
 
"Het Vogeljaar" is een uitgave van Stichting Het Vogeljaar. Verschijnt 
tweemaandelijks. Een tijdschrift voor vogelstudie en vogelbescherming. 
Abonnement kost ƒ 5,50 per jaar. 
"De Strandloper" is de kwartaaluitgave van de activiteiten van onze 
Vereniging. Voor leden en donateurs GRATIS.  
Dit om verwarring te voorkomen. 
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EEN BLOEM IS EEN VRIEND, DOOR DE NATUUR GEGEVEN.  
(opschrift Fleur-op verjaardagskalender) 

 
Economisch aspect 
Nederland staat bekend om zijn bloemen. In 1971 exporteerden we voor bijna  
1 miljard gulden aan bloembollen, snijbloemen, planten, heesters, bomen e.d. 
Bloemen zijn tevens de vertolkers om de medemens onze dankbaarheid, genegen-
heid of waardering te tonen. Niemand zou kunnen ontkennen dat bloemen in het 
dagelijkse leven niet belangrijk zijn. 
Economisch gezien zijn bloemen niet meer weg te denken in onze maatschappij. 
Duizenden mensen verdienen hun brood met het verzorgen, snijden, rooien, 
veilen, transporteren en verkopen van deze vrienden. 
Duizenden tonnen gif worden jaarlijks gebruikt om insecten, virussen, zwammen, 
bacteriën e.d., die de handelswaarde nadelig zouden kunnen beïnvloeden, te 
verdelgen. Het spuiten van insecticiden en herbiciden is in deze bedrijfstak 
niet meer weg te denken. Stoppen met spuiten betekent dat de oogst het eerste 
jaar nagenoeg vernietigd zal worden. Een biologisch evenwicht is pas na jaren  
te verwachten, 
Uit economisch oogpunt is het bespuiten min of meer aanvaardbaar. 
 
Bermen 
Nederland heeft ongeveer 30.000 ha wegbermen langs 100.00 km verharde en 
onverharde wegen. 
Hier gaat echter niet op, dat een bloem een vriend is, die ons door de natuur 
gegeven is. De berm is het stiefkind van bloemenminnend Nederland. Hoewel 
bermen het landschap verlevendigen met zijn rijke bloemenpracht, bestaan ze 
echter uit onkruid. 
Een definitie van onkruid is: alles wat geen economische (handelswaarde) 
heeft. Dit betekende echter wel, dat de bermen vogelvrij werden verklaard.  
De bermen werden bespoten met stoorstoffen of werden zo vaak gemaaid, dat 
troosteloze, kale en in tijden van droogte, brandgevaarlijke stroken zich 
kilometers lang langs de wegen uitstrekten. 
Economische motieven zijn ver te zoeken, of het moet zijn de kantonniers aan 
het werk te houden. 
 
Ethisch aspect 
Tweederde van de Nederlandse bevolking leeft in de stedelijke gebieden. Deze 
mensen zoeken hun ontspanning meer en meer in de natuur. Geen wonder, dat 
juist de stadsmens protesteert als hij langs dit kale bermenlandschap rijdt. 
Veel kosten worden gemaakt, die door deze mensen gemeenschappelijk moeten 
worden opgebracht, om de bermen een zo'n woestijnachtig uiterlijk als 
mogelijk is te geven. 
De zindelijkheid van de één (rijk, provincie, gemeente of polder), die het 
presteert een berm soms 7 keer te maaien in een seizoen, ergert duizenden 
anderen. 
Gelukkig is nu een kentering te constateren, omdat bermen uit recreatief 
oogpunt een belangrijke functie gaan innemen. 
 
Oorzaken intensief bermenonderhoud 
Allereerst de eerder genoemde zindelijkheid. Een begroeide berm met fluite-
kruid, bereklauw, duizendblad, smeerwortel, kamille enz. enz. is een 
"onverzorgd" gezicht. 
Automobilisten zouden afgeleid worden door de bermbegroeiing. Een "schone" 
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berm die zich kilometers langs de autowegen uitstrekt, leidt volgens mij  
meer af door zijn eindeloze troosteloosheid, dan een bonte bloemenpracht.  
Een begroeide berm leidt tot het storten van vuilnis op die "onkruid" plaat- 
sen. Indien dit zo is, zal het opruimen aanmerkelijk goedkoper zijn dan het 
regelmatig maaien of bespuiten. 
Eigenaars van gecultiveerd land langs de bermen zijn bang voor het over- 
waaiende zaad. Dit argument is ontzenuwd, omdat een berm zijn eigen specifieke 
begroeiing heeft, waarvan de planten slecht of in het geheel niet gedijen in 
gecultiveerde gronden. De eigenaars spuiten trouwens hun gronden toch 
al met insecticiden en stoorstoffen, zodat het weinige zaad wat opkomt wel 
vernietigd wordt. 
Hoogopgroeiende bermen langs smalle wegen geeft een benauwd gevoel. Dit kan 
alleen de verkeersveiligheid ten goede komen, omdat men onbewust langzamer 
gaat rijden. 
De bermplanken en verkeersborden moeten duidelijk zichtbaar zijn en blijven. 
Akkoord, maar dat hoeft niet te leiden tot een vernietiging van bijna alle 
vegetatie van bermplank tot bermplank. 
Zelfs 'De Distelverordening" heeft geen enkel bestaansrecht meer, omdat uit 
proefnemingen is gebleken, dat distels alleen de specifieke bermgronden 
prefereren en slecht gedijen op cultuurgronden. 
 
Belangrijke aspecten tot extensief bermenonderhoud 
Als recreatiegebied wordt de berm steeds belangrijker. Zo belangrijk, dat  
een nieuw woord als "bermtoerisme" het Nederlands heeft verrijkt. 
Onkruid krijgt ineens een economische waarde. Geen handelswaarde, maar een 
sociaaleconomische waarde. 
Kinderen kunnen hier bloemen plukken. Biologen vinden hier een prachtig 
werkterrein, omdat de bermen zich dwars door Nederland uitstrekken en steeds 
wisselende bodemstructuren zich voordoen. Amateurfotografen vinden hier 
objecten bij de vleet, niet alleen bloemen, maar ook veel insecten. 
Brandnetels b.v., echt geen mooie plant voor een bermbegroeiing, is echter 
uitermate belangrijk voor de dagvlinders atalanta, kleine vos en dagpauwoog. 
De rupsen van deze vlinders kunnen op geen enkele andere plantensoort groot 
worden. Het radicaal vernietigen van brandnetels heeft onherstelbare gevolgen 
voor deze belangrijke bestuivers. 
Ook de nachtegalenpopulatie is erg afhankelijk van een wilde onderbegroeiing 
en veel brandnetels. 
De insectenwereld verarmt toch al. Als nu 30.000 ha berm totaal voor insec-
ten verloren gaat, wat moet er dan van de koninginnepage terecht komen? De 
rups voedt zich uitsluitend met peen, wilde peen of melkeppe. 
Wat moet er van de distelvlinder worden, waarvan de rups zich voedt met de 
speerdistel? 
Diverse insecten kunnen alleen maar in leven blijven door de nectar van de 
bloemen. Geen bloemen, dan ook geen insecten. 
De kleine sluipwesp parasiteert in larve stadium op rupsen, die voor de land-
bouw zeer schadelijk zijn. Op natuurlijke wijze wordt door de sluipwesp 90% 
van de rupsen van het koolwitje onschadelijk gemaakt. Maar kool wordt zeer 
intensief bespoten. Wat er met de sluipwesp gebeurt, laat zich wel raden. 
Nederland kent 300 soorten bijen en wilde bijen en 35 soorten hommels. Hun 
voortbestaan is mede afhankelijk van de wilde flora. 
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Door intensieve bespuitingen, die ware slachtingen aanrichten onder de 
schadelijke insecten, worden ook veel nuttige insecten verdelgd. Belangrijke 
bijkomstigheid is, dat de land- en tuinbouw voor een groot deel afhankelijk 
is van de insecten, omdat deze voor de broodnodige bestuiving moeten zorgen. 
Zoals vaak moet ook hier de goede onder de kwade lijden. 
Imkers plaatsen al jaren lang korven in boomgaarden omdat de natuurlijke 
bestuiving door andere insecten onvoldoende is, terwijl de imker, als hij 
aangewezen zou zijn op de flora rond de korven een noodlijdend bestaan zou 
lijden. 
De extensief beheerde bermen, die bermen dus die uit gemakzucht of personeels- 
gebrek niet gemaaid of bespoten worden, zijn niet alleen belangrijk voor de 
insecten maar ook voor de vogels, knaagdieren, reptielen enz. De vogels vinden 
hier broedplaatsen. De bermen zijn tevens belangrijke foerageplaatsen door de 
veelheid van insecten en zaden. Een hoge begroeiing geeft tevens de mogelijk- 
heid tot bescherming. 
 
Kentering behoud van bermen 
Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland hebben in 1971 gewezen op de 
bezwaren die aan het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen zijn 
verbonden. Aanbevolen wordt de bermen mechanisch te behandelen. Niet alleen 
schade aan de berm, maar ook het oppervlaktewater wordt verontreinigd, omdat 
het gif via de regen in sloten, beken, kanalen e.d. terecht komt en daar de 
waterflora en -fauna bedreigd, 
Goed maaien dus, maar hoeveel keer per jaar wordt niet gezegd, zelfs niet 
aanbevolen. 
Om een rijkbloeiende berm te krijgen moet voor de eerste keer gemaaid worden 
als de hoge planten zoals fluitekruid, bereklauw e.d. uitgebloeid zijn. De 
lichtminnende planten zoals de composieten krijgen dan gelegenheid te 
bloeien. Na deze bloei, de bermen nog eens maaien, zodat ook de herfstplanten 
kunnen bloeien. 
Een goed onderhouden berm kan wel 100-120 verschillende soorten planten 
opleveren over een betrekkelijke korte afstand. 
 
Berm Nieuwe Zeeweg en Duinweg 
Landelijk is een kentering te constateren in het onderhoud van de bermen. 
Kamerleden bemoeien er zich ook al mee en de minister van verkeer en 
waterstaat zal op de desbetreffende vragen met een antwoord komen. Een goed 
gebruik in Nederland is dan ook de gulden middenweg bewandelen. Er zal iets 
aan de bermen gedaan worden zoveel mogelijk tot ieders tevredenheid. 
Hoe is het nu in Noordwijk met de bermen gesteld? 
Ik heb in 1972 2 bermen intensief nagelopen om te zien of er 100-120 
verschillende planten in de bermen gevonden zouden kunnen worden. 
De berm aan de Nieuwe Zeeweg - de oude trambaan - is in 1972 slechts 1 keer 
gemaaid. Gemaaid werd op een vrij gunstig tijdstip nl. half juli. De meeste 
zomerplanten stonden in volle bloei die echter door het hoogopschietende gras 
e.d. niet tot zijn recht kwamen. Rond half augustus was de berm prachtig 
begroeid. De berm aan de Duinweg werd voor de eerste keer gemaaid omstreeks 
half april. Waarom is me nu nog steeds een raadsel. Het gras stond ongeveer 
een drie vingers hoog en de enige belangrijke begroeiing bestond uit grote 
plekken klein hoefblad, die bloeiend nog geen 10 cm halen. 
Eind mei werd de berm voor de 2e keer gemaaid. De berm begon net mooi te 
worden van de verschillende bloeiende grassen. 
Begin juli voor de 3e keer gemaaid. Acceptabel, omdat de berm inderdaad wat 
begon te verwilderen. 
Begin augustus voor de 4e keer gemaaid, echter slechts gedeeltelijk. Omstreeks 
deze tijd was inderdaad de berm aan de Duinweg op zijn mooist. Tegen niet maaien 
bestond mijnerzijds ook geen enkel bezwaar. Alleen die plaatsen waar Canadese 
fijnstraal nogal uitbundig bloeide werden gemaaid. 
In het najaar, eind oktober, werd de berm voor de 5e keer gemaaid. 
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Kan nu in Noordwijk gezegd worden dat hier een doelgericht onderhoud van de 
bermen wordt toegepast? Misschien was het wel de bedoeling maar het is mogelijk 
uit de hand gelopen. Ondanks de goede verstandhouding met de opzichter van de 
plantsoenen, de heer H. Schipper, is het me nooit duidelijk geworden waarom 
de berm aan de Duinweg van begin juli tot eind oktober niet gemaaid is. 
Mede op mijn verzoek heeft hij het maaien in het begin van de zomer uitgesteld 
tot begin juli. Inderdaad was in juni deze berm op zijn mooist en maaien zou 
zeker niet op zijn plaats zijn geweest. Hij heeft zijn personeel opdracht 
gegeven de bermsloot niet to maaien, mede vanwege de prachtige plantengroei, 
en de wilde kaardebol te sparen. 
En toch kan niet gezegd worden dat het onderhoud, wat de oorzaak dan ook mag 
zijn geweest, geslaagd is te noemen. 
Voor de droge berm aan de Nieuwe Zeeweg was 1 keer maaien genoeg, maar voor 
de vrij vochtige bermen aan de Duinweg, juist in die natte zomermaanden, was 
het funest. 
Half augustus zagen de bermen er verwaarloosd uit, hetgeen direct te merken 
was aan de grote hoeveelheden vuil die daar maar neergegooid werden. De 
schilder deponeerde daar zijn lege blikken en oud glas, de elektricien zijn 
oude buizen en draden, de loodgieter zijn w.c. pot, stortbak en ander 
sanitair, de paardenhouder zijn zakken met paardenvuil, de bloemist zijn 
onverkoopbare handel. Dit alles werd bedekt door de hoogopschietende 
verwaarloosde begroeiing. 
Hieruit blijkt wel dat een verwaarloosde berm tot gevolg heeft dat er 
inderdaad vuilnis en andere rommel wordt gestort. 
Het moet toch mogelijk zijn dat er een vorm van bermonderhoud te vinden is 
die verder gaat dan het creëren van een doods biljartlaken en niet leidt tot 
een verwilderd hooilandschap. 
Hieronder volgt dan de lijst met gevonden planten. Voor de volledigheid wordt 
uiteraard niet ingestaan, zeker niet aan de Duinweg, omdat de inventarisatie 
van de broedvogels de hoofdzaak was. U moet deze lijst meer zien als een 
indicatie van wat er nu zo groeit in een berm. 
De 2 bermen verschillen nogal. De oude trambaan is voornamelijk rijk aan 
diverse soorten grassen. 
De Duinweg is van een geheel ander gehalte. De westzijde van de berm heeft 
plaatselijk een echte duinbegroeiing, bij het bosje de restanten van de oude 
boerderij van Puik en Duin. Restanten dan in de vorm van planten, die vroeger 
in de tuin gestaan hebben en nu verwilderd zijn. 
De oude trambaan word geïnventariseerd van trottoirband tot Liguster, totale 
lengte ± 700 meter. 
De bermen aan de Duinweg werden geïnventariseerd van raster tot raster. De 
lengte was ook hier ± 700 meter.(zie kaartje) 

Acer pseudoplatanus Esdoorn 
Duinweg 
x 

 
Nw.Zeeweg 
- 

Achillea millefolium duizendblad x x 
Aegopodium podagraria zevenblad x x 
Aethusa cynapium hondspeterselie - x 
Agrostis canina kruipend struisgras x x 
Agrostis stolonifera fioringras x x 
Agrostis tenuis gewoon struisgras x x 
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  Duinweg Nw.Zeeweg 
Alliara petiolata  
Allium vineale  
Alopecurus pratensis 
Alyssum benthanii  
Anagallis arvensis ssp.   
           arvensis  
Angelica sylvestris 
Anthriscus sylvestris 
Anthoxanthum odoratum 
Arctium pubens  
Arabidopsis thaliana 
Armoracia rusticana 
Artemisia lloydii  
Artemisia vulgaris  
Atriplex patula  
Atriplex hastata  
Barbarea vulgaris  
Ballote nigra 
Bellis perennis  
Bidens tripatitus  
Brassica spec.  
Bromus mollis 
Bromus sterilis  
Bryonia dioica  
Cakile maritima  
Capsella bursa-pastoris 
Cardamine hirsuta 
Cardamine pratensis  
Carduus crispus 
Carduus nutans 
Carex hirta 
Cerastium arvense 
Cerastium holosteoides 
Cerastium semidecandrum 
Calystegia sepium 
Chrysanthemum leucanthemum 
Chrysanthemum parthenium 
Cirsium arvense 
Cirsium vulgare 
Claytonia perfoliata 
Cochlearia danica 
Convovulus arvensis  
Crepis biennis 
Crepis capillaris 
Crepis paludosa 
Crocus spec. 
Cynoglossum officinale 
Dactylis glomerata  
Daucus carota 
Delphinium ajacis 
Descurainia sophia 
Diplotaxis tenuifolia 
Dipsacus fullonum 

Look-zonder-look 
kraailook 
grote vossestaart 
schildzaad 
 
rood guichelheil  
gewone engelwortel 
fluitekruid  
reukgras 
gewone klis 
zandraket 
mierikswortel 
duinaveruit  
bijvoet 
uitstaande melde 
spiesbladmelde 
barbarakruid  
stinkende ballote 
madeliefje  
driedelig tandzaad  
kool alg. 
zachte dravik  
ijle dravik 
heggerank 
zeeraket  
herderstasje  
kleine veldkers 
pinksterbloem  
kruldistel  
knikkende distel  
ruige zegge 
akkerhoornbloem  
gewone hoornbloem 
zandhoornbloem  
haagwinde 
margriet 
moederkruid 
akkerdistel 
speerdistel 
winterpostelein  
deens lepelblad 
akkerwinde  
groot streepzaad  
klein streepzaad 
moerasstreepzaad 
crocus 
hondstong 
kropaar 
wilde peen  
ridderspoor  
sofiekruid  
gewone zandkool  
wilde kaardebol 

- 
- 
x 
- 
 
x 
- 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
x 
x 
-  
x 
x 
x 
- 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
-  
x 
x 
x 
- 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
 
- 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
- 
- 
x 
- 
x 
x 
x 
x 
- 
- 
x 
x 
x 
x 
x 
- 
x 
- 

 
 
 
 
 



-23- 
 
 
  Duinweg Nw.Zeeweg 
Echium vulgare 
Elyrnus arenarius  
Elytrigia repens  
Epilobium hirsutum 
Epilobium palustre 
Epilobium parviflorum  
 
Epilobium roseum  
Equisetum arvense  
Erigeron canadensis  
Erodipm neglectum  
        ssp.dunense  
Erophila verna 
Erysimum cheiranthoides 
Eupatorium cannabinum 
Euphorbia helioscopia 
Festuca rubra 
Galeopsis tetrahit  
Galium aparine 
Galium palustre 
Galium verum 
Geranium molle 
Geranium robertianum 
Glechoma hederacca 
Gnaphalium uliginosum 
Helictotrichon pubescens 
Heracleum sphodylium 
Hieracium pilosella 
Hippophae rhamnoides  
Holcus canatus 
Holcus mollis 
Hordeum murinum 
Hyacinthus orientalis 
Hypericum tetrapterum 
Hypochaeris radicata 
Inzula campestris  
Inzula multiflora  
       ssp.multiflora  
Juncus effusus  
Koeleria gracilis  
Latium album  
Lamium amplexicaule  
Lamium purpureum  
Leontodon autumnalis  
Ligustrum vulgaris  
Linaria vulgaris  
Lotus corniculatus  
      ssp. corniculatus  
Lotus uliginosus  
Linaria annua  
Lycium barbarum  
Lycopsis arvensis  
Lycopus europaeus  
Lythrum salicaria 

slangekruid 
zandhaver 
kweek 
harig wilgeroosje 
moerasbasterdwederik 
kleinbloemige 
basterdwederik   
rose basterdwederik 
heermoes  
canadeense fijnstraal 
   
duinreigersbek 
vroegeling  
steenraket  
leverkruid 
kroontjeskruid 
roodzwenkgras 
hennepnetel  
kleefkruid 
moeraswalstro  
echt walstro 
zachte ooievaarsbek 
robertskruid 
hondsdraf 
moerasdroogbloem  
zachte haver  
bereklauw  
muize-oor  
duindoorn  
echte witbol 
zachte witbol 
kruipertje  
hyacinth  
gevleugeld hertshooi 
gewoon biggekruid 
gewone veldbies 
 
veelbloemige veldbies 
pitrus 
fakkelgras 
witte dovenetel 
hoenderbeet 
paarse dovenetel 
herfstleeuwetand 
liguster 
vlasbekje 
 
rolklaver 
moerasrolklaver 
judaspenning 
boksdoorn 
kromhals 
wolfspoot 
kattestaart 
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  Duinweg Nw.Zeeweg 
Malva neglecta 
Matricaria inodora 
Matricaria matricarioides 
Matricaria recutita 
Melandrium album  
Melandrium rubrum  
Medicago lupulina  
Melilotus albus 
Melilotus altissimus  
Mentha aquatica 
Mentha spicata 
Moehringia trinervia 
Muscari botryoides  
Myosotis arvensis  
 
Myosotis discolor  
 
Myosotis ramossissima 
Narcissus spec.  
Nasturtium microphyllum 
Oenothera biennis 
Ornithogalum nutans 
Ornithogalum umbellatum 
Papaver dubium 
Papaver rhoeas 
Papaver orientale  
Phleum arenarium  
Phragmitis communis  
Picric hieracioides 
Plantago lanceolata 
Plantago major 
Poa annua 
Polygonum amphibian 
Polygonum aviculare 
Polygonum cuspidatum 
Polygonum dumetorum 
Polygonum convolvulus 
Polygonum persicaria 
Populus alba 
Populus nigra 
Potentilla anserina 
Potentilla reptans  
Prunella vulgaris  
Quercus rubur 
Ranunculus acris  
Ranunculus bulbosus 
Ranunculus ficaria 
Ranunculus lingua 
Ranunculus repens 
Ranunculus sceleratus  
 
Rhinanthus glaber  
Rorippa islandica  
Rorippa sylvestris  
Rosa rugosa 
Rubus caesius 

klein kaasjeskruid 
reukloze kamille 
schijfkamille 
echte kamille 
avondkoekoeksbloem 
dagkoekoeksbloem 
hopklaver 
witte honingklaver 
akkerhoningklaver 
watermunt 
groene munt 
drienerfmuur 
blauwdruifje 
middelst 
  vergeetmijnietje 
veelkleurig 
  vergeetmijnietje 
ruwvergeetmijnietje 
narcis 
slanke waterkers 
gewone teunisbloem 
knikkende vogelmelk 
vogelmelk 
kleine klaproos 
gewone klaproos 
oosterse papaver 
zanddoddegras 
riet 
bitterkruid 
smalle weegbree 
grote weegbree 
straatgras 
veenwortel 
varkensgras 
japanse duizendknoop 
heggeduizendknoop 
zwaluwtong 
perzikkruid 
abeel 
zwarte populier 
zilverschoon 
vijfvingerkruid 
brunel 
zomereik 
scherpe boterbloem 
knolboterbloem 
speenkruid 
grote boterbloem 
kruipende boterbloem 
blaartrekkende  
  boterbloem 
grote ratelaar 
moeraskers 
akkerkers 
rimpelroos 
dauwbraam 
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  Duinweg Nw.Zeeweg 
Rumex acetosa  
Rumex acetosella 
Rumex crispus  
Rumex obtusifolius  
Salix repens  
Saponaria officinalis 
Saxifraga fridactylitis 
Sedum acre 
Senecio jacobaea var.  
        flasculosus  
Senenio viscosus 
Scrophularia nodosa  
Sisymbrium altissimum  
Sisymbrium officinale  
Sium erectum  
Solanum dulcamara  
Solanum nigrum  
Solanum tuberosum  
Sonchus asper  
Sonchus arvensis  
Sonchus oleraceus  
Stachys palustris  
Stachys sylvatica  
Stellaria media  
Symphytum officinale  
Taraxacum officinale  
Teucrium scorodonia  
Thlaspi arvense  
Thymus pulegioides  
Tragopogon pratensis ssp. 
           pratensis  
Tragopogon pratensis ssp. 
           minor  
Trifolium arvense  
Trifolium dubium  
Trifolium campestre  
Trifolium pratense  
Trifolium repens  
Tulipa spec.  
Tussilago farfara  
Typha spec.  
Ulmus carpinifolia  
Urtica dioica  
Urtica urens  
Valerianella locusla  
Verbascum thapsus  
Veronica arvensis  
Veronica beccabunga  
Veronica hederifolia  
Vicia cracca  
Vicia hirsuta  
Vicia sativa ssp. 
     augustifolia  
Viola arvensis  
Viola tricolor  
Vicia sepium 

veldzuring 
schapenzuring 
krulzuring  
ridderzuring  
kruipwilg  
zeepkruid  
kandelaartje  
muurpeper 
 
jacobskruiskruid 
klein kruiskruid 
knopig helmkruid 
hongaarsesraket 
gewone raket 
kleine watereppe 
bitterzoet 
zwarte nachtschade 
aardappel 
brosse melkdistel 
akkermelkdistel 
gewone melkdistel 
moerasandoorn 
bosandoorn 
vogelmuur 
smeerwortel 
paardenbloem 
valse salie 
witte krodde 
grote wilde tijm 
 
gele morgenster 
 
kleine morgenster 
hazepootje 
kleine klaver 
liggende klaver 
rode klaver 
witte klaver 
tulp 
klein hoefblad 
lisdodde 
iep 
grote brandnetel 
kleine brandnetel 
veldsla 
koningskaars 
veldereprijs 
beekpunge 
klimopereprijs 
vogelwikke 
ringelwikke 
 
smalbladwikke 
akkerviooltje 
driekleurigviooltje 
heggewikke 
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SLOTOPMERKINGEN 

Duinweg 

Het was voor mij een grote verrassing, dat bij uitwerking van deze 
inventarisatie, de bermen in 1972 185 verschillende soorten planten  
hebben opgeleverd. 
Een intensievere inventarisatie zal zeker nog meer soorten opleveren.  
Bij de soortenlijst moet aangetekend worden, dat bedoelde bermen tot  
de mooiste en breedste van de Duinweg behoren. 
Soortenrijkdom wordt ter plaatse mede bepaald door: 
 
1e. Sporen van vroegere bewoning (moederkruid, vogelmelk en knikkende 
    vogelmelk, groene munt) 
2e. Storten van landbouwafval en tuinvuil (judaspenning, tulp, hyacinth)  
3e. Vochtigheid van de bermen. In de bermslootjes heeft gedurende 1972 
    bijna het hele jaar water gestaan (blaartrekkende boterbloem, 
    watereppe, lisdodde, beekpunge) 
4e  Aangevoerde planten. Tijdens aanleg nieuwe Duinweg is grond aangevuld  
    en zijn graszoden gelegd.(klein hoefblad, margriet, gevleugeld herts- 
    hooi, kaardebol?) 
5.  Voorkomen van duinen en bos aan de rand van de weg. Berm aan westkant  
    heeft plaatselijk een duinbegroeiing.(slangekru1d, hondstong, konings- 
    kaars) 

Nieuwe Zeeweg 
Ook hier wordt het aantal soorten beïnvloed door het vele tuinvuil  
(papaver, ridderepoor, alyssum) en landbouwvuil (veel koolsoorten) dat  
hier neergegooid wordt. 
Niet bekend is hoe de gele morgenster en de kleine morgenster hier gekomen 
zijn. 
De gele morgenster komt in deze berm zeer veel voor. Van de Kleine  
morgenster zijn slechts een paar exemplaren gevonden. In herfstbloei 
werden de planten geteisterd door de z.g. morgensterbrand. Weinig planten 
kwamen tot bloei en de meeste bloemknoppen bestonden uit een zwarte, 
wat korrelige substantie. 

Literatuur: 
Natuur en Landschap 
Natuurbehoud 
Recreatievoorziening 
Natura 
Diverse week- en dagbladen 

 
     Gele morgenster 

 

 

 
 
 
Wilde kaardebol 
 
 
 
 
 
 
 
 
          E. Aartse 
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WAARNEMING SEPTEMBER / NOVEMBER 1972 
 

PARELDUIKER   1 ex. 22 okt. over zee v.Dijk 

DUIKER spec.  11 ex. 25 nov. over zee in 1 uur v.Dijk 

ROODHALSFUUT   1 ex. 22 okt. over zee v.Dijk 

DODAARS   1 ex. 11 nov. West-end Glasbergen 

NOORDSE STORMVOGEL   3 ex. 25 okt. waarvan 2 dood op strand v.Dijk 

JAN VAN GENT  in sept. 10 dagen waargenomen en in 
okt. 9 dagen waargenomen met max. 100 ex. 
per uur op 21 okt. 

AALSCHOLVER   1 ex. 21 okt. over zee noordwaarts            v.Duijn 
   2 ex. 22 okt. over zee noordwaarts v.Duijn 

KRAKEEND  11 ex. 30 sep. noordduinen,noordwaarts v.Duijn 

SMIENT   7 ex.  2 sep. over zee,noordwaarts        Aartse/v.Duijn 

IJSEEND   3 ex. 25 nov. over zee,zuidwaarts v.Dijk 

GROTE ZEEEND   4 ex. 16 okt. over zee v.Dijk/ 
 Bouwmeester   2 ex. 21 okt. over zee 

  1 ex. 28 okt. over zee id. 
  2 ex.  8 nov. boven zee v.Dijk 

MIDDELSTE JAGER  4 ex. 14 nov. boven zee v.Dijk 
  6 ex. 25 nov. boven zee v.Dijk 

GRAUWE GANS  2 ex.  5 sep. Noordwijk,zuidwaarts        v.Duijn/Paschier 
  1,2,3,5 en 6 okt. resp. 6,2,45,16 en 5 ex.    div.waarn. 

 waarnemingen van 3 okt. en 6 okt. in 2 groepen 

GANS SPEC.  4 ex. 29 okt. Ruigenhoek Bouwmeester 

KOLGANS  1 ex.  4 okt. over zee v.Dijk 

RIETGANS  2 ex. 17 okt. zeereep Bouwmeester 

ROTGANS  3 ex. 28 sep. over zee,zuidwaarts v.Duijn 

WILDE ZWAAN  1 ex. 16 okt noordduinen,zuidwaarts Glasbergen 

BUIZERD  1 ex. 21/29 okt. Sancta en Boerenburg vDijk/vDuijn 
  1 ex. 14 nov. Dobbelmanduin Glasbergen 

RUIGPOOTBUIZERD  2 ex.  7 okt. A.W.duinen vDuijn/Bouw- 
meester   1 ex.  8 okt. A.W.duinen 

SPERWER  tijdens trek in okt. op 11 dagen waargenomen 
 variërend van 1 tot 4 ex. en in november op 
 4 dagen waargenomen van 1 tot 3 ex. 

 
 
div.waarn. 

BRUINE KIEKENDIEF  1 ex.  3 sep. Noordduinen Aartse 

BLAUWE KIEKENDIEF  1 ex. 24 sep. Nora Bouwmeester 

GRAUWE KIEKENDIEF  1 ex. 30 okt. Boerenburg,oostwaarts v.Duijn 

VISAREND  1 ex. 28 sep. A.W.duinen Aartse 

BOOMVALK  september div. waarnemingen, 3 ex., waarvan 
 2 juv. boven Noordwijk                   Glasbergen/Pasch. 

SLECHTVALK  2 ex.  3 okt. boven dorp,zuidwaarts Passchier 
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TORENVALK  1 ex. op 17 en 24 sept. Noordwijkerhoekbrug 

in okt.7 dagen waargenomen van 1 tot 3 
ex.; in november 4 dagen waargenomen, 
steeds 1 ex. 

Passchier 
Glasb./vDuijn 
Glasbergen 

BONTBEKPLEVIER  1 ex.  6 okt. op strand vDijk/vDuijn 

ZILVERPLEVIER  in oktober 9 dagen waargenomen, variërend 1 
 tot 8 ex.; 1 waarneming van 20 ex. Ruigenhoek 

 
Bouwmeester 

GOUDPLEVIER  1 ex. 23 sep. op strand v.Duijn 

STEENLOPER  1 ex.  ? nov. op strand v.Dijk 

BOKJE  1 ex. 22 okt. A.W.duinen Bouwmeester 

HOUTSNIP  1 ex. 28 okt. Noordduinen v.Duijn 

ROSSE GRUTO  1 ex.  5 okt. over zee,noordwaarts v.Duijn 

WITGATJE  1 ex.  7 okt. Noordduinen Passchier 

OEVERLOPER  1 ex.  1 sep. over branding              v.Duijn/Passchier 

GROENPOOTRUITER  1 ex.  Noordduinen                     Bouwm/vDuijn 

PAARSE STRANDLOPER  2 ex. 25 okt. strand v.Dijk 

KLEINE JAGER  in september 7 dagen waargenomen max.5 ex.Aartse/vDuijn/Pas 
 in oktober 4 dagen waargenomen, max 2 ex.     vDijk/vDuijn 

    1 ex. 13 nov. over zee,zuidwaarts v.Dijk 

GROTE JAGER  1 ex. 24 nov. over zee,zuidwaarts v.Dijk 

MIDDELSTE JAGER  2 ex. 13 nov. over zee,zuidwaarts v.Dijk 

DRIETEENMEEUW  61-40-48 en 15 ex. op rep.11,12,13 en 22 nov. vDijk/vDuijn 

VISDIEFJE  2 ex. 22 okt. op strand v.Duijn 

DWERGSTERN  4 ex. 13 sep. over zee,zuidwaarts v.Duijn 

GROTE STERN  2 ex.  2 okt. over zee,noordwaarts v.Duijn 

KERKUIL  1 ex. 13 nov. Boerenburg v.Dijk 

KLEINE BONTE SPECHT  1 ex. 5/28 okt.Noordduinen v.Dijk/Glasb. 

STRANDLEEUWERIK  1 ex.  7 okt. Noordduinen v.Dijk 

BONTE KRAAI          100ex. 19 okt. boven Noordwijk Passchier 

KAUW                500 ex. 19 okt. boven Noordwijk Passchier 

VLAAMSE GAAI       3000 ex. 19 okt. boven Noordwijk Passchier 

BAARDMEES 60,21 en 3 ex. resp. op 6,7 en 8 okt. 
Noordduinen en Dobbelmanduin 

 
div.waarn. 

BEFLIJSTER  1 ex.  7 okt. Noordduinen                  Punt/Passchier 

ZWARTKOP  1 ex. 11 nov. Offem Glasbergen 

BONTE VLIEGENVANGER  3 ex.  2 sep. Noordduinen Aartse 
  2 ex.  6 okt. Noordduinen Glasbergen 

KLAPEKSTER  1 ex.  5 okt. Langeveld Bouwmester 
  1 ex. 25 nov. Noordduinen v.Duijn 

PUTTER             + 60 ex.  7 okt. Duinpark v.Dijk 

FRATER  1 ex. 24 okt. zeereep v.Duijn 

BARMSIJS in okt. en nov. Veel waarnemingen door div. waarnemers 
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KRUISBEK  5 ex. 16 sep. noordduinen Passchier 
  1 ex. 30 sep. noordduinen v.Duijn 
  2 ex.  7 okt. noordduinen v.Dijk 

VINK             + 25000 ex. 25 okt. noordduinen in 1 uur v.Duijn 

RIETGORS 30 ex.  6 okt. over dorp Glasbergen 
 10 ex. 14 nov. Dobbelmanduin Glasbergen 

SNEEUWGORS 20 ex. 18 nov. Duinpark Passchier 
 
 
 
 

BONT GEVEN IS LIEFDE GEVEN 
Komt daarom vrijblijvend kijken bij  
Bonthuis Teunissen 
Rozengracht 202 A.dam 
---------------------------- 

 
(kop van een advertentie in "Het Parool"  
 vlak voor Kerstmis) 

 
Deze tekst vaak lezen en goed laten door- 
dringen en vooral niet denken aan: 
.....de zeehondjes in Canada 
.....de bevers in N.Amerika en Canada 
.....de jachtluipaard 
.....de poema 
.....de ijsbeer 
.....de poolvos 
.....de ocelot 
.....de tijger 
.....de jaguar 
.....de ...... 
.....de ...... 
.....de ...... 

  
(Laten we hopen dat het verstand, dat tenslotte  
 met de jaren komt, bij bonthuis teunissen in 
 1973 werkelijkheid wordt) 

 
 
 

 




