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EXCURSIELIJST 1974  

ZATERDAG 13 APRIL : Excursie naar de Knardijk en bossen bij Ermelo.  
  Vertrek 's morgens 6.00 uur vanaf "De Punt" 
  6.10 uur vanaf het Lindenplein. 
  Aanmelden vóór 7 april a.s. bij de heer D. Passchier,  
  Egmonderstraat 45. Kosten ƒ 10,-- per persoon 

VRIJDAG 3 MEI : Vogel- en plantenexcursie op het landgoed "Offem" 
  Vertrek 19.00 uur vanaf ingang aan de Nieuwe Offemweg.  
  (Deze excursie nog onder voorbehoud, omdat de toestemming 
  van de heer F.W. Graaf van Limburg Stirum heden 13 maart 
  nog niet binnen was. Zie verdere mededelingen in 
  De Zeekant) 

ZATERDAG 11 MEI : Nachtegalenexcursie Noordduinen. 
  Vertrek 23.00 uur vanaf ingang Staatsbossen aan de Duinweg. 
  Geen kosten aan verbonden 

MAANDAG 3 JUNI : Vogelexcursie op het landgoed "Leeuwenhorst" 
  Vertrek 7.00 uur vanaf ingang bij Dijk en Burg.  
  Geen kosten aan verbonden. 

WADDENEXCURSIE   Ons traditioneel herfstweekend zal, op veler verzoek, 
  dit jaar weer naar Vlieland gaan. 

    We gaan het weekend van 13,14 en 15 september.  
  De kosten zullen ongeveer ƒ 50,-- per persoon bedragen,  
  waarin begrepen: reiskosten, overnachten in "Het Posthuis" 

   inc1. 2 warme maaltijden. 
Graag vóór 15 augustus a.s. opgeven bij de heer  
D. Passchier, Egmonderstraat 45 waarbij tevens de helft  
van de kosten ƒ 25,-- dient te worden betaald.  
Na de excursie zal verrekening plaats vinden.  
U hoort hierover nog meer in onze volgende "Strandloper". 

A.Cramer  
Secretaris 
 ISSN:2589-2762 print   ISSN: 2589-2770 online
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VOGELVANGERS 

In de zogenaamde beschaafde landen zoals België, Frankrijk, Spanje en  
vooral Italië worden van gevangen vogels de ogen geschroeid, hun pootjes  
gebroken en de slagpennen uitgerukt. De vogels worden opgehangen aan een  
lijn. Hun kreten trekken overvliegende soortgenoten. Zij strijken neer in  
haag of boom om dan te worden gevangen. 

De vogels vliegen jaarlijks vanuit de noordelijke broedgebieden via  
Italië en Sicilië naar Afrika ten zuiden van de Sahara. Hoeveel van deze 
insecteneters worden er in Italië neergehaald? Boven dat land worden zij  
in elk geval door meer dan een miljard patronen uit geweren bedreigd.  
Hoeveel van de ongeveer 3750 miljoen West-Europese vogels worden neerge-  
schoten is niet bekend. Een paar honderd miljoen vermoedelijk. En met  
ernstige gevolgen. 
Blijkens tellingen in vijf vogelstations is het aantal trekkende vogels  
vergeleken met 1968 sterk teruggelopen. Het aantal Grauwe Klauwieren   
met 91%, Winterkoninkjes met 80%, Roodstaartjes met 68%, Grote Karekieten  
met 64% en het aantal Lijsters met 34%. 

De massale uitroeiing van deze vogels brengt het natuurlijke evenwicht  
in de natuur ernstig in gevaar. De insecten krijgen vrij spel. Natuurlijk  
worden zij door middel van chemische stoffen bestreden, maar die bestrij-
dingsmiddelen komen tenslotte in het voedsel van de mensen terecht. Een  
weinig opwekkend vooruitzicht. Ik schat nog ongeveer tien jaar (ruim genomen)  
en veel Europese vogels zijn bijna of totaal uitgeroeid. Daarna houden de  
mensen de strijd tegen de insecten misschien nog twintig of dertig jaar  
vol en dan hebben zij hun zin, want dan is het land en de zee totaal vergif- 
tigd en gaan wij ten onder. 
Op schriftelijke vragen in de kamer over deze moordpartijen op onze  
vogels, antwoordde de staatssecretaris Brinkhorst van buitenlandse zaken,  
dat er weinig aan te doen is. De Italianen zijn echte vogelaars. Zij houden  
van schieten en daar kunnen wij als vogelaars (maar dan andere vogelaars  
als in Italië) het voorlopig mee doen. 

Stuk voor stuk horen zij op het schavot  
Maar dat is afgeschaft 
Dus gaan zij vlot hun vieze gang  
Zolang dit ongestraft blijft 
Bewijzen zij het niet bestaan van God 

N.B. Het behoud van de wereld ligt in alles wat wild is. 

Kees Luijt 
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EEN NOORDWIJKSE VOGELAAR IN SPANJE 

Toen mijn schoonzoon, die arts in Haarlem is, mij vertelde dat hij van  
20 september tot 18 oktober naar Spanje ging om een groep mindervalide  
bejaarden medisch te begeleiden en er een mogelijkheid was, dat ik mee kon,  
had ik er eerst niets geen zin in. Ik zou eerst nog 14 dagen naar Vlieland  
gaan en als je dan terug komt uit dat vogelparadijs, om dan naar zo'n heet  
land als Spanje te gaan, nee daar voelde ik niets voor. Daarbij kwam nog dat  
ik de daar gevoerde politiek helemaal niet kon waarderen. Na lang overwegen  
en nadat mijn dochter vertelde dat de Middellandse Zee vanuit het hotel te  
zien was, zodat de hitte wel mee zou vallen, besloot ik toch maar om mee te  
gaan. 

Ons hotel "liga son nombre" wat Spaans is voor "bond zonder naam" lag  
iets ten zuiden van de badplaats Cuballas aan de verkeersweg Barcelona- 
Tarragona en ongeveer 1 km. van de Middellandse Zee. 
Natuurlijk ging ik als rechtschapen Noordwijker de dag na aankomst eerst  
de kust verkennen. Dat was niet zo eenvoudig als je hier gewend bent,want  
wegen naar zee waren er niet. Eerst een drukke verkeersweg, dan een moeilijk 
begaanbare onkruidwildernis met hier en daar een wilde vijgenboom, dan een 
spoorlijn over wat uitkijken was want de treinen rijden erg snel en over- 
wegen waren er niet, vervolgens een moeras met een soort schorrekruid en  
zeekraal. Door dit moeras liep een dijkje naar zee. 
Een eind langs strand lopen zoals in Noordwijk kan je niet, want de helling  
naar zee is bedekt met rolstenen. 

In deze wildernis langs de zee was 
een rijk vogelleven. Het meest verras-
sende was, dat ik hier alle vogels uit 
Vlieland weer aantrof, zoals Rosse 
Grutto's, Bonte Strandlopers, een  
paar Kemphaantjes, veel Kleine Strand-
lopers, Kanoeten, Bontbekplevieren en 
wel een honderd Strandpleviertjes;  
maar ook aan het zuiden gebonden  
vogels zoals 2 Kleine Zilverreigers, 
Sardijnse Grasmus en de Brilgrasmus.  
De laatste twee zijn echt specifiek 
voor deze zeekraalvegetatie. Een soort 
rietzanger die je daar overal zag was 
de Waaierstaartrietzanger, een leuk 
nogal gestreept vogeltje met een 
afgeronde staart.  

Op de onkruidvlakte tegenover ons hotel veel Kuifleeuweriken en Tapuiten.  
Ook heb ik de Blonde Tapuit meermalen gezien, een paar zelfs nog in prachtkleed, 
wat een erg mooie vogel is. 

Elke dag kwam hier een herder met een grote kudde schapen en geiten en dan 
wemelden het er van de Gele Kwikstaarten. Het leek wel of ze bij de kudde  
hoorden, want als de schapen weg waren, zag je er maar enkele. Jammer dat ze 
allemaal in winterkleed waren, zodat je niet kon zien welke ondersoort het was. 
Een vogel die nogal eens tussen de Gele Kwikstaarten zat was de Duinpieper, die 
daar lang niet zeldzaam is. 

Het meest opvallende langs de kust was de enorme trek vooral van zwaluwen.  
Je kon niet naar de lucht kijken of je zag ze langs trekken. Zelfs 's avonds  
in de schemering zag je ze nog steeds voorbij vliegen. Hoofdzakelijk Boeren-  
en Huiszwaluwen en langs de zee Oeverzwaluwen. In het begin trokken ook 
Gierzwaluwen over en een paar troepen Alpengierzwaluwen. De laatste vielen  
op door hun grootte en vuilwitte onderkant. 
En dan Puttertjes; ongelofelijk wat een Puttertjes. Troepen van b.v.60 tot 80 
exemplaren waren geen zeldzaamheid. Het was wel de meest voorkomende vinken- 
soort. Gewone Vinken waren zeldzaam, wel Kneutjes en Groenlingen en een paar  
keer een troepje Rietgorzen. 
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Over zee enorm veel Zwarte Sterns, enkele Visdieven en een keer een 
Grote Stern. Verder vaak Blauwe Reigers, eenmaal een troep van 42 exemplaren. 
Tweemaal een Drieteenmeeuw en eenmaal een juveniel Jan van Gent. Meeuwen heb  
ik niet zoveel gezien. Het meest nog de Zwartkopmeeuw (Larus melanocephalus) en 
Kleine Mantelmeeuwen. Kokmeeuwen en Zilvermeeuwen waren bepaald zeldzaam. De 
Zilvermeeuwen die ik gezien heb, waren alle van de geelpotige ondersoort  
Larus argentatus michahellis. Ze leken in vergelijking met de Kleine Mantel- 
meeuwen een flink stuk groter dan onze Zilvermeeuwen. Hier is het verschil  
in grootte niet zo veel, maar de Middellandse Zee Zilvermeeuw is een flink  
stuk forser. Ook de kleur van de vleugels leek me donkerder dan die van onze 
Noordzee Zilvermeeuwen. De poten hadden dezelfde chromaatgele kleur als die  
van de Kleine Mantelmeeuw. 

Op zee heb ik vaak de Noordse Pijlstormvogel gezien en wel de Middellandse  
Zee vorm Puffinus puffinus mauretanicus. Overdag soms een enkeling die dan ver  
in zee over het water op de bekende pijlstormvogelmanier voorbij vlogen,  
maar in de schemering zag ik ook vaak troepjes foeragerende vogels vlak bij  
de kust en dan geven ze een heel andere indruk. Ze hebben dan echt dat vleer-
muisachtige van een Zwarte Stern, steeds met hangende poten naar het water  
duiken om iets van de oppervlakte op te nemen. Op het water zwemmen of duiken  
heb ik niet gezien. 

Roofvogels heb ik maar weinig gezien. Een keer een Bruine Kiekendief, een keer 
een Buizerd die over ons hotel vloog en drie keer een Torenvlak. Een vloog over  
de zeekraalwildernis met een prooi in zijn poten, die hij al vliegend plukte.  
Aan de neerwarrelende gele veertjes kon ik zien dat het een Putterje was. 

Langs de spoorlijn heb ik voor het eerst van mijn leven in het wild levende 
Raven gezien. Geweldig wat een mooie forse vogel is dat. Op een afstand kon ik  
als ze vlogen, ze al herkennen aan het wigvormige staarteinde. Ook de afhangende 
keelveren en de forse snavel waren goede kenmerken. 

Andere vogels die ik hier gezien heb waren, driekeer een IJsvogel, waarvan  
er één ver over zee vloog. In het meertje bij het moeras vaak kleine troepjes 
Smienten, Wintertalingen en een paar Krakeenden. Een keer een Draaihals die op  
de rolsteenhelling vlak aan het water zat, en in de bomen van een camping een 
Steenuiltje dat ik elke dag als ik in de schemering naar het hotel ging, zag. 
 
 

 

Achter het hotel waren met dichte 
naaldbossen begroeide berghellingen, 
waar het als de zon er op scheen 
ontzettend heet kon zijn. Het was een 
erg vogelarm gebied met wat Koolmezen 
en nogal eens Houtduiven. 
Leuker was het langs de verkeersweg  
en in de omgeving van Cuballas  
waar veel boomgaarden waren en waar  
men wat aan akkerbouw deed. 
Hier heb ik meermalen de Hop gezien  
en ook de Kleine Zwartkop, een heel 
mooi loodkleurig vogeltje met een 
gitzwart kopje een opvallend witte  
keel en als je hem dichtbij had een 
rood oog. Verder de Orpheus Grasmus, 
die direct herkenbaar was aan zijn 
witte ogen, die erg afstaken bij de 
zwarte kop. 
Sommige dagen wemelden het hier van  
de Bonte en Grauwe Vliegenvangers  
en dan zag je in elke boom of struik 
Fitis, Tjiftjaf, Grasmussen en een keer 
een Spotvogel, die ik herkende aan  
de lichte plek op de vleugels.  
Het valt niet mee om al die groen- 
grijze zangertjes uit elkaar te hou- 
den, vooral omdat ze geen geluid geven. 
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Mijn schoonzoon had voor een week een auto gehuurd en we zijn toen nogal  
eens het binnenland ingereden. Geweldig wat een mooie natuur daar. Je staat  
er gewoon machteloos te kijken naar die ontzettend mooie planten en bloemen  
op de rotsachtige berghellingen en dan voel je het gemis dat je geen botanicus 
bent, want je kent er niet een van. 
Op een stuwmeer zwommen 3 Krakeenden, 1 Wilde Eend en 1 Wintertaling. Op de 
berghelling een vlekkerige vogel met een korte opvallend rode staart die ik  
voor een Rode Rotslijster in winterkleed hield. Ook de Blauwe Rotslijster  
hebben we gezien en boven een snelstromende beek een troep Roodstuitzwaluwen.  
We konden ze erg mooi zien, omdat we vanaf een rotsrichel boven op hen keken.  
Een vogel die daar in die ruige natuur wel erg op zijn plaats was, was de 
Klapekster. Het is een vogel die wij vaak gezien hebben en die al in de verte  
de aandacht op zicht vestigde door zijn eksterachtig gesnater. 

Spanje is voor de natuurliefhebber een erg mooi land en je kan er erg  
mooie dingen zien. Toch raad ik elke vogelliefhebber aan om daar niet in de 
maanden oktober, november of december heen te gaan, want dan is het jachtseizoen 
geopend en men schiet daar niet alleen op Fazanten, eenden en konijnen zoals  
hier, maar op alles wat beweegt en vliegt. 

 
Joh.W. Moerkerk 

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

 
WEERPROFETEN ONDER DE DIEREN 

Toen in 1854 het KNMI werd opgericht, ging men een weersverwachting weten-
schappelijk vaststellen. Rond 1920 begonnen de eerste uitzendingen van de  
radio en vanaf die tijd werd het weerbericht over het gehele land verspreid.  
Nu is het zelfs zo, dat we via de weerkaart op de televisie kunnen zien waar  
een depressie ligt, hoever een regenfront nog van ons land vandaan is, waar  
de trogvormige randstoring die ons windkracht 10 bracht heengetrokken is. Via  
de weersatellieten is het mogelijk geworden een weersverwachting op te stellen 
voor een aantal dagen. 

Toch is er een tijd geweest, dat de boer of de visser het zonder weerbericht 
moest doen. Voor hen was een weerbericht uitermate belangrijk i.v.m. oogsten, 
zaaien, maaien, wel of geen regen, windkracht enz. Geen wonder dat de natuur  
om hen heen goed in de gaten werd gehouden en dat het gedrag van de dieren  
voor hen van grote betekenis was. De ervaring heeft dan ook voldoende geleerd,  
dat behalve windrichting, vorming der wolken en andere kentekens in de damp- 
kring, menige verandering in de dieren- en plantenwereld, een verandering van  
het weer voorspelt. 

Wij zijn wat dat betreft de natuur te veel ontgroeid, maar toch leek het me 
eens leuk deze kentekens eens op te zoeken. Die kentekens dus die vroeger aan-
leiding gaven tot een min of meer betrouwbaar weerbericht. Voor deze kentekens 
moet je wel oude literatuur opzoeken en ik vond daarover voldoende in 
"De Levende Natuur" 4e jaargang blz.32 uit het jaar 1899. (aprilnummer)  
75 jaar geleden werd aan de volgende kentekens grote waarde gehecht voor  
de weersverwachting voor de eerstkomende 24 uur. 

Het is bekend dat veel dieren hun doen en laten veranderen naarmate de 
weersgesteldheid zich wijzigt. Door middel van hun zeer gevoelige zintuigen  
kunnen zij reeds veranderingen in het weer bespeuren lang voordat de mens  
de verschijnselen in de dampkring bemerkt. 

Ieder die een hond heeft, heeft zeker wel eens bemerkt dat er verandering in  
het weer op handen is, wanneer het dier plotseling lui en traag wordt en een 
onaangename geur verspreidt. Bijna altijd volgt er dan spoedig regen. 

Evenzo staat er regenachtig en buiig weer voor de deur, wanneer de koeien en  
de rammen gedurig met de koppen tegen elkaar stoten en de schapen en geiten 
onrustig heen en weer lopen. 
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Loeien de koeien ’s avonds nog lang in de wei, dan wordt er mooi weer verwacht. 

Laat de haan buitengewoon vaak zijn kukeleku horen en blijven de duiven in  
een onbehagelijke stemming op het dak zitten, dan kan men zeker regen verwachten. 

Wanneer de kippen 's avonds nog laat blijven voedsel zoeken en veel later  
dan gewoonlijk op stok gaan, volgt de volgende dag regen en slecht weer. 

Gaan de kippen schuilen bij een regenbui, dan is de regen niet van lange duur, 
wanneer ze blijven lopen dan zal de regen nog lang aanhouden. 

Eekhoorntjes zijn ook zeer gevoelig voor een aanstaande weersverandering. Zij  
zijn erg bang voor regen, onweer of storm en worden reeds enige tijd voor het 
gevreesde weer onrustig en opgewonden. 

De meeste weervoorspellers vindt men onder de vogels en vooral de trekvogels 
hebben als weerprofeten altijd een grote betekenis gehad. Trekken zij vroeg  
in de herfst naar het zuiden dan voorspelt men een lange en strenge winter.  
Keren zij vroeg in het voorjaar terug, dan hebben we spoedig zacht weer te 
verwachten, dan is de lente in aantocht. En toch gebeurt het nog wel eens dat  
de vroeg aangekomen lenteboden nog door sneeuw en vorst worden overvallen en 
bitter gebrek moeten lijden. Het spreekwoord zegt niet voor niets "Eén zwaluw 
maakt nog geen lente". 

Zwaluwen hebben evenwel van oudsher een goede naam als weervoorspeller gehad.  
Bij een dreigend onweer vliegt de huiszwaluw dicht langs de grond, terwijl  
hij bij bestendig helder weer hoog in de lucht boven de huizen vliegt. 

Helder en droog weer kan men ook verwachten als de houtduiven lustig koeren, 
wanneer de kraaien zich op het veld in grote troepen verenigen. 

Stormachtige nachten zijn op komst, wanneer de uil, vooral de kerkuil, allerlei 
buit in zijn nest verzamelt. Op die manier zorgt hij voor de volgende nachten  
als hij door het slechte weer niet op jacht kan gaan. 

Wanneer ganzen en eenden onder luid gesnater dikwijls duiken en in het water 
rondplassen, voorspelt dit binnen korte tijd regen. 

Toch moet men met het gedrag van de dieren voorzichtig zijn. Veel dieren  
zijn in de paartijd onrustig zodat dit niet altijd op een weersverandering  
hoeft te duiden. Een stukje ervaring en kennis van de dieren gaat hier dan  
ook een woordje meespreken. 

Ook veel insecten kondigen te voren een weersverandering aan. Kort voor regen-
achtig weer en vooral voor onweer, zijn vliegen en muggen erg lastig. Vooral  
de vliegen dringen dan de huizen binnen en zijn dan moeilijk te verdrijven. 

Bijen en wespen zijn voor een onweer onrustig, vliegen niet ver meer uit, maar 
keren na een korte tijd met een halve lading terug. 

Onder de vissen is vooral de grondeling als weervoorspeller bekend. Gewoonlijk 
houdt hij zich op op de bodem van het water, doch voor een onweer komt hij aan  
de oppervlakte en zwemt dan onrustig rond en hapt voortdurend naar lucht. 

Een hele beroemde voorspeller was de boomkikker, die vooral vroeger bij onze 
oosterburen als huisbarometer dienst heeft gedaan. Gewoonlijk werd deze arme 
weerprofeet met wat vliegen in een grote inmaakfles of vissenkom opgesloten,  
die met gaas word afgedekt. De fles of kom werd gedeeltelijk met water gevuld  
en hierin stond een kleine houten ladder, die tot boven in de fles of kom  
reikte. Zat de kikker nu boven op het laddertje en liet hij zijn stem horen,  
dan kregen we regen. Zat de boomkikker onder in de fles of kom dan bleef het  
goed weer. Hij kwaakte echter ook wel bij mooi weer, zodat zijn gekwaak niet 
altijd regen aankondigde. Wel bleek dat hij voor een onweer meer kwaakte dan 
gewoonlijk. 
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Deze laatste weervoorspeller dateert nog uit de tijd dat er nog volop boom- 
kikkers waren. Alleen in het oosten van ons land komt deze kikker nog voor, maar 
is zo zeldzaam dat hij terecht tot de beschermde dieren wordt gerekend. Ook  
in Duitsland gaat de boomkikker in aantal achteruit. 
We zullen het dus zonder deze levende barometer moeten doen en ons verlaten  
op de voorspellingen van het KNMI, die ondanks de perfecte apparatuur er nog  
wel eens naast zit. Misschien had men meer moeten letten op het gesnater van  
de eenden in het water? 

Probeert u dit jaar eens voor u zelf te ontdekken of die oude kentekens 
inderdaad nog opgaan. 
 

E.AARTSE 
 

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

 
 

EEN FRIES MEER IN HET LANGEVELD 

Zaterdag 1 en zondag 2 december waren bijzondere vogeldagen. Zelfs in de 
nieuwsuitzendingen van de NOS werd melding gemaakt van een enorme trek van  
vogels naar het zuiden. 

In de nacht van vrijdag op zaterdag was de vorst ingevallen. Een reactie  
van de vogels op zo'n grote temperatuurdaling was te verwachten. Maar zo'n  
reactie als op 1 en 2 december was enorm. 
Honderden Kramsvogels vlogen over de duinen naar zuidelijker streken. 

Na een nacht met vorst is het mijn gewoonte om even bij het Oosterduinmeer  
te gaan kijken, want dit meer blijft altijd lang ijsvrij. Het dient dus tot  
een van de laatste uitwijkplaatsen voor het waterwild. 
Op zaterdag 1 december was het er dan ook goed vogelen. Aan het begin van het 
meer, op een zandplaatje, zaten tussen de tientallen meeuwen 2 Bergeenden en 
2 Eidereenden, een vrouwelijk en een mannelijk exemplaar. Vooral de Eidereenden 
zijn geen alledaagse vogels op zoet water. Midden op het meer lagen tientallen 
Kuifeenden en een stuk of wat Smienten en Tafeleenden te dobberen. Behalve de  
vele wilde eenden bevolkte een twintigtal Knobbelzwanen de oevers van het meer. 
Als klap op de vuurpijl vloog er 's middags een Velduil uit het aangrenzende 
stukje heide. 

Omdat de vorst aanhield was het niet uitgesloten dat er de volgende dag,  
zondag 2 december, een nog groter aantal watervogels te zien zou zijn. De enkele 
Smienten van de vorige dag waren aangegroeid tot grote koppels. De Wilde Zwanen  
en Ganzen die die dag overal in formaties overtrokken, waren nu ook present.  
Een tijdje zaten er 13 Wilde Zwanen midden op het meer, maar schuw als ze zijn 
vlogen ze al snel weer verder. Zo verging het ook de Grauwe Ganzen die, nog  
maar net geland, de reis naar het zuiden weer voortzetten. 

Het midden van het meer werd in beslag genomen door Smienten, die de hele  
dag daar invielen, Kuifeenden, Tafeleenden, Wilde Eenden, Knobbelzwanen en 
3 ♀♀ Grote Zaagbekken. In de westelijke uitloper van het meer waren 2 ♀♀ 
Brilduikers druk aan het duiken naar voedsel. Bij een poging de 2 brilduikers  
te naderen vloog uit de rietkraag een Waterral en later een Roerdomp op. 

Als je al die vogels op zo'n zonnige dag op dat meer ziet, dan is het net  
alsof je aan de oevers van een Fries meer staat. 
 

J. Bouwmeester 
Medewaarnemers: 
C. Bouwmeester en L. v. Duyn 
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NESTKASTJES OPHANGEN IN LEEUWENHORST 

Op 5 januari om kwart over acht waren we met 10 man present bij de heer  
Passchier om in Leeuwenhorst nestkastjes te gaan ophangen, schoonmaken en te 
repareren. We gingen met een aantal nestkasten op weg naar de hoofdingang van  
het Leeuwenhorstbos. Daar aangekomen gingen we eerst een ladder halen en  
verder te voet het bos in. 
We hadden al gauw het eerste nestkastje gevonden. We haalden het er af en  
vonden er een nest in. 
Het nestkastje moest hoger hangen maar met de ladder die we hadden konden  
we hem niet veel hoger hangen dus moesten we een andere ladder halen. Een  
paar jongens deden dat en brachten meteen een kruiwagen mee om de nestkastjes  
en wat gereedschap in te doen. Het duurde vrij lang en de andere jongens  
hadden het volgende nestkastje er al afgehaald. Verder ging het allemaal  
zeer goed. 
In een van de nestkastjes vonden we 10 eitjes die waarschijnlijk van een  
koolmees waren. In een ander kastje lag een dode koolmees. Het was een jong  
van vorig jaar, dat we goed konden zien omdat de zwarte streep op zijn borst  
nog niet duidelijk zichtbaar was. 
In de andere nestkastjes lagen veel uitwerpselen en nestjes en hier en daar een 
eitje. 
Enkele kasten moesten we vervangen door de kasten die we meegenomen hadden.  
Maar de meeste kasten konden, nadat we ze schoongemaakt hadden, weer aan de  
bomen gespijkerd worden. 
Teen de heer Passchier hoog in de boom een nestkast aan het ophangen was, gaf  
Rob een schreeuw, want hij zag twee ganzen vliegen. Wij keken ook en zagen ze ook. 
We moesten nog een paar nestkasten doen en we waren klaar. 
We gingen nog even bij de vijver kijken of er nog Wintertalingen zaten. En ja  
hoor we zagen er wel drie. 
Verder zagen we nog bij de vijver een Pijlstaart, een vrouwtje Brilduiker en  
nog ongeveer tien Kuifeenden en hoog boven de vijver zagen we een vliegende 
Grote Bonte specht, die we goed konden 
herkennen aan zijn karakteristieke 
vlucht. Hij heeft namelijk een sterk 
golvende vlucht. 
In het bos zagen we nog Koolmezen en 
Pimpelmezen, die zich veel lieten  
zien. Ook zagen we nog een Glanskop-
mees. 
Daarna gingen we naar huis, want het 
liep al tegen twaalven. 
We brachten eerst de ladders en de 
kruiwagen weg voordat we op de fiets 
stapten. 
Met enkele kapotte nestkasten achterop 
reden we naar de heer Passchier om de 
nestkasten weg te brengen en hem tevens 
te bedanken voor de leuke ochtend. 
 
               Robert en Peter Alkemade 
               (jeugdleden)  
 

-------------- 
Contributie en donatie al betaald? 
Zo niet, dan gaarne op girono. 2573795 t.n.v. Vogelbescherming 
"Noordwijk" te Noordwijk. 
U bespaart ons veel werk door uw contributie of donatie 
te gireren. 

Contributie 1974 ƒ 6,-- (min) 
Donatie 1974 ƒ 3,50 (min) 
Jeugdleden  1974 ƒ 3,50 
"Vogeljaar"      ƒ 9,-- 
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1973 1 Stb. 487 

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

487 BES L.U I T van 6 augustus 1973 ter uitvoering 
van art1kel 22, eerste lid, aanhef en onder a 
d 

. .~n 
e Natuurbeschermmgswet (Besluit beschermde 

inheemse plantesoorten). 

Wu JULIANA, BU DE GRATIE Goos, KONINGIN DER NEDER
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

~ de voordracht van .~e Staatssecretaris van Cultuur, Re
creatie en MaatschappeliJk Werk van 19 april 1973 nr 
10347, hoofdafdeling Natuur- en Landscbapsbescherming;' • 

Gelet op artikel 22 van de Natuurbeschermingswet (Stb. 
1967, 572); 

Gezien het advies van de Natuurbescbermingsraad; 

De Raad van State gehoord (advies van 9 mei 1973, nr. 18); 

Gezien bet nader rapport van de voornoemde Staatssecre-
taris van 26 juli 1973, nr. 10672, hoofdafdeling Natuur- en 
Landschapsbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1. Als beschermde plantesoort in de zin van de 
Natuurbeschermingswet worden voor het gehele land aange
wezen: 
1. Allium ursinum L - Daslook. 
2. Arnica montana L.- Wolverlei. 
3. Butomus umbellalus L. - Zwanebloem. 
4. Campanula species- Klokje, alle soorten. 
S. Cirsium dissectum (L.) Hill- Spaanse ruiter. 

6. Colebicum autumnale L. - Herfsttijloos. 

7. Dianthus deltoides L.- Zwolse anjer. 
8. Dipsa.cus fullonum L -Wilde kaardebol. 
9. Drosera species- Zonnedauw, alle soorten. 

10. Epipactis palustris (L.) Crantz - Moeraswespenorcbis. 

11. Bryngium maritimum L. -Blauwe zeedistel. 
12. FritiUaria meleagris L - Kievitsbloem. 
13. Geotiaua species; Gentianella species - Gentiaan, alle 

IOOrteD. 
14. Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. - Grote muggenor-

cbis. 
15. Jaaiperus communis L - Jeneverbes. 

16. Lathyrus tuberosus L -Aardaker. 

17. Leucojum aestivum L. - Zomerklokje. 
18. Menyanthes trifoliata L.- Waterdrieblad. 
19. Nartbedum ossifragum (L.) Huds.- Beenbreek. 
20. Ohir~his (Dactylorhiza) incarnata L. _ Vleeskleurige or

c s. 
21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

Orch~s (Dactylorhiza) maculata L. - Gevlekte orchis. 
Ohir.chts (Dactylorhiza) majalis Rchb. - Breedbladige or-
c s. 
Orchis morio L. - Harlekijn. 
Orchis (Dactylorhiza) praetermissa Druce - Rietorchis. 
Origanum vulgare L. - Wilde marjolein. 
Ornithogalum nutans L. -Knikkende vogelmelk. 
Ornithogalum umbellaturn L. -Gewone vogelmelk. 
Osmunda regalis L. - Koningsvaren. 
Parnassia palustris L. - Parnassia. 
Platanthera bifolia (L.) Rich. - Welriekende JW:btor
chis. 

31. Primula species- Sleutelbloem, alle soorten. 
32. Salvia pratensis L. - Veldsalie. 
33. Veronica longifolia L.- Langbladige ereprijs. 
34. Vinca minor L. - Maagdenpalm. 
35. Viola calaminaria (O.C.) Lej. - Zinkviooltje. 

Artikel 2. Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Be
sluit beschermde inheemse plantesoorten, treedt in werking 
op de tweede dag na de datum van uitgifte van het St~~tm
blad, waarin bet wordt geplaatsL 

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behoren
de nota van toelichting in bet Staatsblad zal worden geplaatst 
en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Porto Ercole, 6 augustus 1973. JUUANA. 
De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 

en Maatschappelijk Werk, 

W.MEIJBR. 

Uitgegeven de achttiende oktober 1973. 

De Minister wm IIISiitie, 
VAN AGT. 
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2 1973 

NOTA VAN TOELICHTING 

ID artikel 22. eerste lid. van de Natuurbes~benningswet 
1Rll'dt ooda' meer de mogelijkheid geopend een m Nederland 
iD bet wild voortomende plantesoort aan te wijzen als be
schenDde plantesoort. Een zodanige aanwijzing beeft tot ge
'WOII. dat DOCh de plant noch een deel daarvan mag wor~en 
~ geplukt of afgesneden en dat bet onder ZICh 
~ of te t oop aanbieden van zo'n uitgestoken, _geplukt.~ 
ol af~ plant of een deel daarvan ver~oden 1s, !enZl) 
'tOCI' bet verrichten van een of meer van die bandehogen 
outheffing is verleend dan wel de planten zijn gekweekt in 
tuiDeD ol kwekerijen. 

Het oogmerk van deze bepaling is om in bet wild levende 
planten. die in ons land door de toenemende invloed van de 
malS op de natuur met uitroeiing worden bedreigd, de no
di&c bescherming te bieden. Van bedoelde mogelijkheid is bij 
de:ze aJ&emene maatregel van bestuur gebruik gemaakt. 

Bij de oaclahavip aanwijzing is er evenwel van uitgegaan, 
dat bd om pnttisc:he redenen wenselijk is bet aantal be
ICbamde plantesoorten vooralsnog zo beperkt mogelijk te 
boaclaL Zo zijn in de lijst geen soorten opgenomen, die welis
wur zeldzaam zijn, maar die doordat zij weinig opvallen niet 
all 1"011 van plukken, uitsteken of afsnijden worden be
dreipl. EftDIDin zijn soorten aangewezen, waarvan bet voort
...._. ailslaiteDd in gevaar is door aantastingen van bet 
..ïliaa. ...rm zij leveD. Voor bet behoud van dergelijke soor
lal zijD ~ anda'e maatrqelen nodig dan een aanwijzing 
op poad ftD YOOrDOemd artikel Ook voor zeldzame soorten, 
die ..aeiijk zija te bertamen. wordt een aanwijzing als eerder 
1Jedoeld ftD WCÏDil praktisc:b nut geacht. 

Mede la' wille ftD de duidelijkheid is voorsbands afgezien 
._ lid ~ van beperkingen als bedoeld onder c van 
111 I ._ 8ltibl 22 ftD de Natuurbelc:benningswet. Hoewel 
... ap 11111 ta'lle aezicbt mjgchje:Q weinig zin lijkt te hebben 
- r' r WJJt, die bijvooi1Jeeld uitsluitend in Zuid-Limburg 
~ • bd &ebde land te belcbennen, maakt bet sterk 
ta a illlaloble en iataprovinciale verkeer, met 

name ook van personen die bun vrije dagen ver van hun 
woonplaats doorbrengen, een landelijke ~herming van der
gelijke lokaal voorkomende planten wenseliJk. Er kan dan na
melijk ook worden opgetreden tegen personen, die een be
schermde plant onder zich heb~en of te _koop aanbieden bui
ten de provincie, waarin deze m bet wdd voorkomt. In dit 
opzicht gaat deze regeling derhalve verder dan de op zich 
zelf zeer te waarderen provinciale of gemeentelijke verorde
ningen, die in hun werking naar bun aard beperkt zijn. 

In enkele gevallen zijn van een plantegeslacht alle soorten 
als beschermd aangewezen. Dit is onder meer geschied bij 
het geslacht Campanula (Klokje). Hoewel niet alle soorten 
van dit geslacht zeldzaam zijn en door uitsteken, plukken of 
afsnijden in bun voortbestaan worden bedreigd, is een aanwij
zing van alle soorten wenselijk, omdat zij moeilijk van elkaar 
zijn te onderscheiden. Er is daarom afgezien van het uitzon
deren van het meer algemeen voorkomende grasklokje (Cam
panula rotundifolia L.). 

Bij de opsomming van de beschermde plantesoorten zijn 
de wetenschappelijke namen aangehouden. Dit systeem ver
dient voorkeur boven bet gebruik van de Nederlandse na
men, omdat deze plaatselijk of regionaal kunnen verschilleu. 
Achter de wetenschappelijke namen, die in alfabetische volg
orde zijn gerangschikt, is de meest gebruikte Nederlandse 
naam vermeld. 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt, dat onder een plante
soort ook de ondersoorten en variëteiten daarvan zijn begre
pen. 

Ten behoeve van de toepassing van de onderhavige maat
regel .zal een brochure worden vervaardigd met gekleurde af
beeldingen en een korte beschrijving van de planten, die als 
beschermde plantesoort zijn aangewezen. 

De Statltssecretaris van Cultuur. Recreatie 
en Matltschllppelijk Werk, 

VONHOFF. 



-11- 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-12- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 1973 

NOTA VAN TOELICHTING 
Artikelen 

Artikel 1. Bij de aanwijzing van de beschermde diei'SOorten 
is de systematische volg<;»rde aa~geho~de!l van de gr 
(orden en families), waann het d1erenn)k IS verdeeld. A~ 
dan bij de aanwijzing van de beschermde plantesoortenD .~ 
van de beschermde diersoort.en ~e Nederlandse namen: 
eerst vermeld. Deze kunnen 10 dtt geval namelijk geen 
leiding tot misverstand geven. . aan. 

In de gevallen, waarin van een d1ergroep (familie) alle 500 
ten als beschermde diersoort zijn aangewezen, is afgezien v r· 
een opsomming van de daartoe behorende soorten. Dit heeft h~ 
voordeel, dat een diersoort van die groep, die thans nog niet in 
Nederland in het wild voorkomt, bij vestiging hier te lande 
eveneens onder de bescherming van de Natuurbescher. 
mingsw~t zal vallen. 

Wellicht te!l over:v~oe~e wordt nog opge~erkt, dat de hazel-
worm (Angws fragths Lmnaeus) een haged1ssoort is en dat dit 
dier derhalve door de aanwijzing van alle soorten hagedissen 
een beschermde diersoort is . 

. Artikel 2, eerste lid. A~ngezie!l de eieren en larven van 
kikkers (het zogenaamde kikkerdnl of -rit en de kikkervisjes) 
een belangrijke schakel vormen in het contact tussen kind en 
natuur, is de bescherming van de in dit lid genoemde kikker· 
soorten beperkt gebleven tot de volwassen dieren. 

Artikel 2, tweede lid. Hoewel de rivierprik niet met uit· 
roeiing wordt bedreigd, is de soort evenals de beekprik, 
w.aarvan het voortbestaan wel in gevaar is, als beschermde 
~1ersoort aangewezen. Dit houdt verband met het feit dat de 
JOnge ex~m~!aren van de rivierprik, waarvan de volw~ die
ren aanzteni~Jk langer dan 1 S cm worden, niet of nauwelijks zijn 
te ondersch~1den van .de beekprik, die een lengte van ten hoogste 
15 cm beretkt. Het ts om deze reden dat de aanwijzing niet 
geldt voor de rivierprik langer dan 15 c~. 

De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk, 

VONHOFF. 
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In het Staatsblad in een aantal planten en dieren aangewezen die onder de bescher- 
ming van de natuurbeschermingswet gaan vallen. 
In een bijeenkomst die wij dit voorjaar met de heer Binsbergen van het ministerie 
van C.R.M. hadden, hoorden wij al iets hierover. Het lag toen in de bedoeling, naast 
de dierensoorten, een 100—tal planten als zodanig aan te wijzen. Dit blijken er nu 
ca. 35 te zijn geworden, zij het dan dat van verschillende families alle soorten 
beschermd zijn. Hoe dan ook, ik ben blij dat er in elk geval een begin is gemaakt. 
Van de beschermde planten komen de volgende in Noordwijk voor: 
Daslook   : Komt in een vrij groot aantal voor op "Offem". 
Zwanenbloem    : Deze kunnen we vinden in de sloten van de polders rondom het 

  dorp o.a. in de Noordzijderpolder en de Hoogeveense polder. 
Grasklokje    : Van de Klokjes groeit alleen het grasklokje in onze omgeving. 
Wilde Kaardebol : Is te vinden langs de Duinweg. Plant doet het goed in droog- 

    boeketten, vandaar ook dat deze plant zeer zeldzaam is  
     geworden. 
Zwolse anjer : Op fazanten voerplaatsen in de AW—duinen is soms dit anjertje 

  te vinden. 
Blauwe zeedistel : Te vinden in de reep voor het dorp en in de Zuidduinen. 
Aardakker  : Komt nog wel voor in AW—duinen, maar wordt daar steeds minder. 
Gevlekte orchis : Te vinden in Leeuwenhorst. 
Rietorchis  : idem. 
Knikkend vogel- : Komt zeldzaam voor langs Dunweg. Gewone vogelmelk is veel te 
melk en gewone     vinden in de plantsoengordel langs het sportveld aan de 
vogelmelk    van Panhuysstraat. 
Parnassia  : Een normaal voorkomende plant in natte duinen. Door wateront- 
         trekking en een betere waterhuishouding in de polders achter de 
     duinen thans hier verdwenen. In de AW-duinen is Parnassia zeer 
     zeldzaam. 
Sleutelbloem : Vroeger een algemene plant in de duinen. Nu geheel verdwenen.  

  Sleutelbloem komt nog zeer zeldzaam voor in de AW-duinen. 
Van de zoogdieren komen hier, behalve de bruinvis en de tuimelaar die soms voor 
de kust te zien zijn, verschillende soorten vleermuizen en de egel voor. 
De zandhagedis vertegenwoordigt hier de reptielen en is in het duin vrij algemeen. 
Van de amfibieën komen de gewone en rugstreeppad en de bruine en groene kikker voor. 
De gewone en kleine watersalamander kunnen we nog in de duinplassen vinden. 
De vissen vormen een groep waarvan bekend is. Mogelijk zijn er lezers die 
hiervan iets naders kunnen vertellen. 
Voorlopig zullen de beschermende maatregelen wel een theoretische zaak blijven.  
Ook al is het de bedoeling bepaalde controleurs vogelwet ook t.a.v. deze  
besluiten bevoegdheid te verlenen, zullen er nu nog weinig ambtenaren met op-
sporingsbevoegdheid zijn die voldoende kennis bezitten om in voorkomende  
gevallen te kunnen optreden. 
Ik zou daarom graag nog eens de raad van Jac. P. Thijsse willen doorgeven:  
Laat staan die plant, degenen die na u komen willen er ook van genieten!  
 

W.Baalbergen 
-------------- 

 

GEKNIPT UIT DE KRANTEN 

Geschoten gans neemt wraak!!!!! 
In Overijssel hadden twee jagers het gemunt op een koppel ganzen die op een  
hoogte van ongeveer 30 meter overvloog. Eén van de jagers ging op de grond  
liggen en wist vanuit deze positie twee ganzen te raken. Nu gebeurde het, dat  
één van de geschoten vogels boven op het hoofd van de jager terecht kwam.  
De man liep een hersenschudding en een bloeding in de mond op!!! De andere jager 
bleef ongedeerd.......... 

(Nw.Leidse Crt) 
-------------- 
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De paradijsvogel en de zwarte kaketoe sterven uit in Indonesië, zo meldt het 
Indonesische persbureau. Er zijn geen boswachters genoeg om het stropen van  
deze beschermde vogels te voorkomen. Ze brengen ongeveer 170 gulden per  
stuk op.. ..... 

(De Volkskrant) 
-------------- 

 
Dit voorjaar zullen in Italië meer dan 200 miljoen vogels, waaronder meer dan  
80 miljoen kleine zangvogels geschoten worden. Dit zijn bijna uitsluitend 
trekvogels, daar het inheemse wild in Italië nagenoeg geheel is uitgeroeid.  
Het Nederlandse comité "Mondiaal Alternatief" wijst er op, dat sinds 1968 
verschillende soorten trekvogels met 75 tot 81 procent zijn teruggegaan.  
Indien de vogelmoord niet wordt gestaakt worden de landen waar de trekvogels 
vandaan komen bedreigd door een ecologische ramp. Er zullen dan over ongeveer  
4 jaar geen vogels meer zijn om de insectenstand op peil te houden, met als  
gevolg een nog gevaarlijker toepassing van insecticiden. En dit zal tenslotte  
geen effect meer hebben, omdat de insecten voldoende afweer tegen het gif  
zullen ontwikkelen. 
Bij gebrek aan jachtwild zoeken de Italianen het ook in het buitenland. Het  
Duitse actiecomité tegen de vogelmoord heeft ontdekt, dat Italiaanse jagers  
een reusachtige pleisterplaats van trekvogels in Joegoslavië als doelwit  
van hun sport hebben uitgekozen. Joegoslavië, begerig naar het deviezen  
brengende "jachttoerisme", heeft het gebied in de buurt van Zagreb verpacht  
aan Italiaanse jagers voor 18.000 gulden. Zes jaar geleden bestond het plan  
hier een van de grootste vogelreservaten van Europa te stichten. Van dit plan  
is kennelijk afgezien, nu Italiaanse jagers kans hebben gezien dit gebied  
in handen te krijgen. De Italianen hebben bovendien broedplaatsen aan de 
Adriatische kust gepacht, om daar "op alles te schieten wat maar beweegt". 
Inmiddels is gebleken, dat het Italiaanse eiland Palmarola volledig van wild  
is "gezuiverd". De jagers zijn er in geslaagd de hele planten- en dierenwereld  
te ruïneren. Omdat dit op meer plaatsen in Italië het geval is, zoeken de  
jagers nu "nieuwe gebieden" in Joegoslavië en Hongarije .......... 

(Trouw,Telegraaf) 
 
 

 
 

Op de Veluwe komen nieuwe rustgebieden voor grofwild en stootvogels. Ze zijn  
nodig omdat de stormen nogal wat oude houtopstanden, waartussen het wild  
leefde, hebben weggeslagen. Nu zijn er zeven stiltegebieden en dit worden er  
zeker tien. Uitbouw van het aantal rustgebieden is temeer noodzakelijk nu de  
stand van de stootvogels, in het bijzonder die van de buizerd, weer iets lijkt  
toe te nemen. De rustgebieden zullen eerst in de herfst van dit jaar kunnen  
worden aangelegd. Dat gebeurt in combinatie met herbebossing en herinrichting 
van gebieden die door de stormrampen zwaar beschadigd zijn..........  

(Arnhemse Crt) 
-------------- 

 
Een milieubewuste witstaart te Naarden  
doet zijn behoefte thans boven de aarde.  
Hij heeft hiervoor gekozen 
omdat ondergronds lozen 
Een zaak is met grote gevaren! 

(Natuur en Milieuzorg) 
-------------- 

 
Samengesteld door  
L. van Duyn 

 
 
 
 



-15- 
 
 

STROPERS IN DE NOORDDUINEN 

Ik heb me wel eens afgevraagd - en u zich misschien ook wel,  
of er in de Noordduinen nog wel eens gestroopt wordt. Ik dacht  
van niet, maar zondag 10 februari is het bewijs geleverd van  
wel. 
We gingen zoals gewoonlijk met de honden naar het duin. Na een  
tijdje door het duin gewandeld te hebben kwamen we op het  
stenen pad naast de zeereep. Plotseling zag ik een konijn, maar  
het zat niet stil. Nee, het rende steeds weg en sloeg dan over  
de kop. Ik dacht, hé daar klopt iets niet. Ik ben er toen maar  
naar toegegaan. Toen ik hem eens goed bekeek, bleek hij in een  
strik te zitten. Om zijn nek zat een stuk koperdraad, dat in de  
grond vastzat met een stuk hout. Wel een rot manier, want het  
konijn wurgt zich ze1f langzaam maar zeker. 
Ik heb het stuk hout uit de grond getrokken en het konijn  
meegenomen. 
We zijn toen naar de duinwachter gegaan, maar die was niet thuis.  
Zijn vrouw heeft toen dat konijntje maar losgemaakt. We hebben  
het maar weer losgelaten, waarna het konijntje snel de benen nam.  
Naar aanleiding van dit geval is er reden te meer om vooral  
langs de zeereep goed op te letten of je gestrikte konijnen  
ziet. Er zitten daar veel konijnen en je mag er niet in, dus  
minder kans op ontdekking. Dat dit de enige strik is, lijkt me  
zeer onwaarschijnlijk. 
 

Rob de Mooij  
jeugdlid 

 
 

De door de heer Vermaas aan onze vereniging geschonken bibliotheek is bijna  
klaar om door onze leden gebruikt te kunnen worden. De bibliotheek is open  
eens in de 14 dagen te beginnen op woensdag 3 april Willibrord-Mavo van Panhuys-
straat 's avonds van 19.00 uur tot 19.30 uur. De catalogus zal in de volgende 
Strandloper worden opgenomen. 
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WAARNEMINGEN van januari en februari 1974 aangevuld  
met nagekomen gegevens van december 1973 

ROODKEELDUIKER  1 ex.  6- 1 AW-duinen H.Verkade 
  1 ex. 20- 2 AW-duinen E.Aartse 

FUUT 64 ex.  2-12 over zee van Dijk 
 26 ex.  2- 2 over zee,zuidwaarts van Dijk 

ROODHALSFUUT  7 ex. 10- 2 over zee,zuidwaarts van Dijk 

DODAARS  2 ex.  2-12 Z.H.L. L.van Duyn 
  1 ex. 25-12 Z.H.L. L.van Duyn 
  1 ex.  2- 2 Haarlemmertrekvaart Aartse 

NOORDSE STORMVOGEL  1 ex. 12- 1 dood op strand C.van Duyn 

JAN VAN GENT  2 ex. 23- 2 over zee,noordwaarts van Dijk 

KUIFAALSCHOLVER  1 ex. 16- 2 over zee,zuidwaarts van Dijk 

ROERDOMP  1 ex.  2-12 Oosterduinmeer          L.v.Duyn/Bouwmeester 

KRAKEEND  2 ex. 27- 2 over zee,noordwaarts van Dijk 

SMIENT  4 ex.  1-12 Oosterduinmeer          L.v.Duyn/Bouwmeester 

PIJLSTAART  1 ex.  5-12 en 20-1 Z.H.L.            DvdOever/Bouwmeester 

SLOBEEND  1 ex. 23-12 Oosterduinmeer               Straathof,Gebr. 
  2 ex. 31-12 id.                        Bouwmeester/vDuyn 

WATERRAL  1 ex.  2-12 Oosterduinmeer idem 
  1 ex. 23-12 id. idem 
  1 ex. van nov. tot begin jan. Langevelderweg idem 

BRILDUIKER  2 ex.  2-12 Oosterduinmeer          L.v.Duyn/Bouwmeester 
  2 ex.  6- 1 over zee,zuidwaarts van Dijk 

GROTE ZEEEEND  1 ex.  5- 1 over zee,zuidwaarts van Dijk 
  2 ex.  6- 1 id. van Dijk 

ZWARTE ZEEEEND 112 ex.  6- 1 over zee,zuidwaarts van Dijk 

EIDEREEND  2 ex.  1-12 Oosterduinmeer Bouwmeester 

GROTE ZAAGBEK  4 ex.  2-12 over zee,zuidwaarts van Dijk 
  3 ex.  2-12 Oosterduinmeer          L.v.Duyn/Bouwmeester 

GRAUWE GANS 30 ex.  2-12 AW-duinen                       Bouwmeester 

KOLANS 11 ex.  2-12 over zee,zuidwaarts             van Dijk 
 64 ex.  2-12 Oosterduinmeer van Duyn 

H.Verkade  300 ex.  6- 1 over zee,noordwaarts 

ROTGANS  2 ex. 25-11 boven AW-duinen                 Bouwmeester 

BRANDGANS  8 ex.  2-12 boven Nora                      Bouwmeester 

WILDE ZWAAN 51 ex.  2-12 boven Nora Bouwmeester 
 24 ex. 23- 2 Vinkeveld               R.de Mooy/R.Alkemade 

BUIZERD  1 ex. 26- 1   Noordduinen                Cramer/Glasbergen 
  1 ex. 11-11 AW-duinen               HvDuyn/J.Bouwmeester 
  1 ex.  2-12 AW-duinen               HvDuyn/J.Bouwmeester 
  2 ex. 20- 2 AW-duinen                       Aartse 

RUIGPOOTBUIZERD  1 ex. 27 en 28-10 AW-duinen H.van Duyn 

BLAUWE KIEKENDIEF  2 ex.  6- 1   AW-duinen                       H.Verkade 

GRAUWE KIEKENDIEF  1 ex. 23-12   Langeveld              Straathof/Bouwmeester 

SMELLEKEN  1 ex.  1-12 Langeveld                 J.en C.Bouwmeester 
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TORENVALK  regelmatig waargenomen  
   2 ex. 11- 2    bij oude kerk  R.de Mooy 

GOUDPLEVIER   3 ex.  2-12 Oosterduinmeer L.van Duyn 

STEENLOPER   3 ex.  1-12 over zee,zuidwaarts van Dijk 

BOKJE   3 ex. 25-12 Oosterduinmeer Bouwmeester 
   1 ex. 16- 2                         R.Alkemade/R.de Mooy 

WATERSNIP 100 ex.  3-11 Noordwijkerhoek v.d.Oever 

TURELUUR   1 ex. 1 en 2-11 Oosterduinmeer Bouwmeester 

BONTE STRANDLOPER  10 ex.  Oosterduinmeer Bouwmeester 

GROTE BURGEMEESTER   1 ex. 12- 1 op strand                   van Dijk/Verkade 

VISDIEF   1 ex. 25-11 en 26-11 Oosterduinmeer      J.en C Bouwmeester 

VELDUIL   1 ex. 13-11 AW-duinen                        idem 
   1 ex.  1-12 Oosterduinmeer idem 

IJSVOGEL   1 ex.  3-12 achter Offem                v.d.Oever/Putman 

BARMSIJS   2 ex. 19- 1 Nieuw Leeuwenhorst v.d.Oever 
   2 ex. 16- 2 Leeuwenhorst            R.Alkemade/R.de Mooy 

GOUDVINK   1 ex. 19- 1 Dobbelmanduin A.Roozen 

GEELGORS   6 ex. 23- 2 Vinkeveld               R.Alkemade/R.de Mooy 

SNEEUWGORS   1 ex.  2-12 Noordduinen van Dijk 
 

Voor hen die moeite hebben met de afkortingen zoals 
AW-duinen en Z.H.L. een korte toelichting. 
AW-duinen Duinen van de Amsterdamse Waterleiding gelegen tussen 

    Langevelderslag en Zandvoort 
    Hiervan worden alleen de waarnemingen die op Noordwijks   
    grondgebied gedaan zijn (provinciegrens) opgenomen. 

Langevelderslag: Noordelijke verbindingsweg Noordwijkerhout 
     naar strand 

Duindamseslag: Zuidelijke verbindingsweg Noordwijkerhout 
    naar strand 

Nora     Radiostation Marine Luchtvaartdienst 
Z.H.L.    Bezit van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, 

genaamd Leeuwenhorst, gelegen tussen Noordwijk en 
Noordwijkerhout. 

Oosterduinmeer Meer gelegen ten noorden van Noordwijkerhout,  
    die ontstaan is door zandwinning t.b.v. kalkzandsteen 

     fabricage. 
 

D. Passchier 
-------------- 

 
Girono. van onze vereniging is: 2573795 t.n.v. Vogelbescherming  
"Noordwijk" te Noordwijk. 
U bespaart ons veel werk door uw contributie of donatie te gireren. 
Contributie 1974 ƒ 6,-- (min) 
Donatie 1974 ƒ 3,50 (min) 
Jeugdleden  1974 ƒ 3,50 
Abonnement "Het Vogeljaar" ƒ 9,-- 
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JEUGDCLUB AAN DE ZWIER. 

Mochten we in het eerste nummer van "De Strandloper" alleen nog spreken van  
de wil om te starten met een jeugdclub, nu, ongeveer 2 maanden later, kunnen we al 
terug zien op een 6-tal zaterdagochtenden die met nogal sterk gevarieerde 
activiteiten werden gevuld. En naar wij dachten met succes. Zo is het voormalige 
groepje van 10 jeugdleden uitgegroeid tot ongeveer 25 jongelui, waarbij wij ook 
een zestal meisjes mochten begroeten. Een verheugend verschijnsel, omdat het er 
alle schijn van had, dat juist de dames nog al wat drempelvrees moesten overwin-  
nen om zich actief bezig te gaan houden met de natuur in al zijn schakeringen. 
Voorts kunnen we, dank zij de gastvrijheid van de Willibrord-Mavo, beschikken over 
een lokaal, waar onder andere dialezingen kunnen worden gehouden. We zijn hierdoor 
in staat onder alle omstandigheden de jeugdclub iets te kunnen bieden. 

Hieronder volgt een overzicht van de eerste werkzaamheden: 
5 januari: Leeuwenhorst (Zuid-Hollands Landschap). Nestkasten schoonmaken en voor 
           een deel vervangen. Enkele kleine reparaties werden verricht. Tevens 
werden de kasten op advies van de heer van Dijk (opzichter bij Z.H.L.) wat  
hoger gehangen, waardoor ze buiten bereik zijn van kwaadwillende jongelui (hopen 
we). Ook nu weer stelde de heer van Dijk zijn ladders beschikbaar, waarvoor uiter-
aard onze hartelijke dank. Onze dank gaat ook uit naar de heer Glasbergen, die  
8 gloednieuwe kasten produceerde. 
19 januari: Als 5 januari. Op beide ochtenden werden bovendien enkele leuke waar- 
            nemingen gedaan waaronder Pijlstaart, Brilduiker en Barmsijs. 
2 februari: Willibrord-Mavo. Lezing met behulp van lichtbeelden en op de band 
   opgenomen vogelzang. De merel, veldleeuwerik, koolmees, roodborst en 
heggemus stonden hiervoor model. Daarna volgde een rondwandeling door Leeuwenhorst, 
waar enkele van de hierboven genoemde vogels zich ook buiten van hun beste kanten 
lieten horen. 
16 februari: Leeuwenhorst. Onder een strak blauwe hemel werd een wandeling gemaakt 
    door een ander deel van het voormalige landgoed, waar men met succes 
braakballen van de ransuil verzamelden. Verder wees Cor van Duijn ons enkele 
spechtsmidsen (vorken in bomen waar de Grote Bonte Specht een dennenappel in 
vastklemt en daar de zaden uitpikt). 
2 maart: Willibrord-Mavo. Aanvankelijk slecht weer (regen) dus... 

   De al eerder genoemde braakballen waren deze zaterdag het doel. Onder 
leiding van Wim van Duijn (zeer deskundig op dit terrein) werden de ballen uit 
elkaar gepeuterd met als resultaat de restanten van 5 soorten muizen te weten 
veldmuis, bosmuis, huismuis, spitsmuis en dwergspitsmuis en bovendien 2 soorten 
vogels, huismus en veldleeuwerik. Ook hierna nog even naar Leeuwenhorst voor een 
frisse neus. 
16 maart: Willibrord-Mavo. Alweer minder mooi weer en een grieperige heer 

    Heethuis. Dus binnen blijven, Dialezing over de weidevogels zoals 
kievit, scholekster, tureluur en grutto. Na afloop bleek het weer iets beter ge-
worden te zijn en kon de bestemming voor deze zaterdagmorgen uitgevoerd worden 
n.l. een gecombineerde duin/strandwandeling. Het duin bood echter weinig fraais, 
het strand veel stuifzand en veel schelpen. De schelpen werden ijverig verzameld 
om bij een volgende gelegenheid aan de orde te komen. 
De goede lezer kan het niet ontgaan zijn, dat van de bovenstaande punten de  
meeste buiten uitgevoerd zijn. Allicht, zult u zeggen, want waar leer je de natuur 
zo goed kennen dan door er midden in te staan. 
Zaterdag 30 maart willen we naar de reigerkolonie in Warmond. Ieder die mee wil 
dient zich die morgen op of om de Willibrord-Mavo te bevinden, waar om 7.00 uur  
de hielen oostwaarts worden gelicht. (we gaan daar uiteraard per fiets heen)  
Het is raadzaam een pakje brood mee te nemen en ......een aspirientje voor de 
heer Heethuis. 

D.PASSCHIER 
-------------- 

 
 
 
 
 
 



AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 1974 

 
----------------------------------------------------------- 
Tijdstip van 
normale terugkeer 
 

Soort 
 

1e waarneming 
dag        plaats 

2e waarneming 
dag        plaats 

MAART Roodborsttapuit   

 Tjiftjaf   

 Bontbekplevier   

 Zw.roodstaart   

 Boompieper   

BEGIN APRIL Boerenzwaluw   

 Zomertaling   

 Fitis   

 Rietzanger   

 Gekr.roodstaart   

 Gele kwikstaart   

 Visdief   

 Grote stern   

 Tapuit   

HALF APRIL Paapje   

 Zwartkop   

 Braamsluiper   

 Sprinkhaanrietzanger   

 Nachtegaal   

 Grasmus   

 Huiszwaluw   

 Oeverzwaluw   

EIND APRIL Bonte vliegenvanger   

 Tortelduif   

 Tuinfluiter   

 Gierzwaluw   

 Koekoek   

BEGIN MEI Grauwe vliegenvanger   

 Grauwe klauwier   

 Wielewaal   

 Spotvogel   

 Bosrietzanger   

 
NAAM: 

ADRES: 
 
Eventuele bijzonderheden graag op de achterzijde van dit blad. 
Formulier vóór 1 juni inleveren 
 




