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BESTUURSMEDEDELINGEN  
 
Eind juni is de wandelroute door de Noordduinen gereed gekomen. Met een  
min of meer officieel tintje is de Hollandse uitgave aan de VVV en de 
Evenementencommissie aangeboden. 
Maar waarom nu speciaal een informatieve wandelroute vanuit Noordwijk?  
We hebben het altijd een gemis gevonden dat Voetspoor 14 van het Staatsbos- 
beheer wel vanaf Duinweg/Randweg en Duindamseweg uitgepaalde routes heeft  
Uitgezet, maar dat vanuit Noordwijk een dergelijke route niet begon. 
We hebben toen contact opgenomen met de heer Paff van het Staatsbosbeheer  
of er bezwaren bestonden tegen het uitzetten van een informatieve wandel- 
route in de boswachterij Noordwijk. Zijnerzijds waren er geen bezwaren en  
met man en macht is er gewerkt om de Hollandse uitgave vóór de schoolvakan- 
ties gereed te hebben. Dat is dank zij de grote inzet van de leden gelukt.  
Aan de Duitse uitgave werd toen al hard gewerkt maar dit was nog niet zo  
urgent omdat de vakanties in Duitsland 3 weken later begonnen. Ook deze  
uitgave was op tijd klaar. We zijn mevrouw Frijlink dankbaar dat zij geheel 
belangeloos de voortreffelijk vertaling heeft verzorgd. 
Blijkens inlichtingen bij de VVV is de verkoop van de Hollandse uitgave  
goed. De verkoop van de Duitse uitgave blijft, mede door het uitstekende  
strandweer van de laatste weken, beneden de verwachting. 
 
Contactavond 

Op 26 september 1975 is er een contactavond in "Het Verenigingsgebouw"  
in de Hoofdstraat. Aanvang 20.00 uur. 
Op deze avond zal het winterprogramma vastgesteld worden, er zullen dia's  
te zien zijn en er is gelegenheid om gewoon maar eens gezellig van gedachten  
te wisselen. 
We hopen op deze manier het contact met de leden te verstevigen. Misschien  
heeft u bepaalde ideeën, suggesties voor de toekomst, misschien heeft u  
kritiek. U komt er maar mee.... 
 
Terschelling 

Het jaarlijkse weekend vogelen staat weer voor de boeg. Ondanks vroege  
contacten met de fam. Kooijman van de "Wierschuur" kon men ons voor begin  
september geen plaats bieden. 
Via de VVV aldaar werd voor een passende vervanging gezorgd in de vorm  
van een kampeerboerderij "De oude reddingbootschuur" van de fam. Doeksen  
te Oosterend. 
We kunnen er iets meer luxe verwachten dan in de reeds eerder bezochte  
Wierschuur. 
Zo kan er van water, gas, echt licht en douches gebruik gemaakt worden. 

Medegenomen dient te worden: 

--voldoende brood en beleg voor het gehele weekend m.u.v.  
  zaterdagavond. Er zal dan een warme maaltijd geserveerd worden  
  in pension "Zonneweide". 

--Bestek en serviesgoed en de onvermijdelijke slaapzak. 

  Koffie en thee worden door de speciale weekendcommissie 
  georganiseerd. Daarvoor hoeft niets meegenomen te worden. 

Vetrek : vrijdag. 5 september te Noordwijk aan Zee 15.45 uur (De Punt) 
   te Noordwijk Binnen  16.00 uur (Lindenplein) 

Aankomst in Noordwijk 7 september + 22.00 uur. 
 
Met het K.N.M.I. is reeds overeenstemming bereikt voor wat het weer betreft  
en voorts is ieder verplicht een zak goed humeur bij de bagage in te  
pakken. 
Nadere inlichtingen over deze reis worden verstrekt door de heer  
D.Passchier. Egmonderstraat 45 te Noordwijk-Binnen 
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Zeetrekverslag I 
 
De zeetrek krijgt de laatste jaren steeds meer georganiseerde aandacht  
in de vorm van de Club van Zeetrekwaarnemers. Omdat hieraan ook verschillende 
waarnemers van onze vereniging meewerken kwam op één der vergaderingen de  
suggestie naar voren om in "De Strandloper" wat regelmatiger aandacht te  
besteden aan de activiteiten van de bovengenoemde club en aan de hierbij  
in Noordwijk gedane waarnemingen. 
Het hieronder volgende verslagje heeft betrekking op de periode januari  
tot half maart. In deze periode werd 35 uren waargenomen, verdeeld over 30  
dagen, welke veelal in de weekeinden vielen. 

Duikers. 
Er werden in 6 uren duikers waargenomen, 4 waarnemingen van 1 ex. 
op 4-1 19 ex. naar het zuiden en 1 ex. naar het noorden. 
  20-1  3 ex. naar het zuiden 
Het is opvallend. dat op 4-1 een WNW-wind waaide waarbij meteen een hoog aantal 
duikers langs vloog, terwij1 op de andere dagen, waarop kleine aantallen werden  
Waargenomen, de wind uit zuidelijke richtingen kwam. 

Futen. 
Er werden op 9 dagen Futen waargenomen. Dit waren meestal langs vliegende  
vogels. Door het vrijwel geheel ontbreken van vorst waren er zelden in  
zee zwemmende Futen te zien. Op 10-2 zaten echter twee baltsende Futen vlak 
achter de branding. 
Waarnemingen: Fuut   9-2 3 ex. noordwaarts, 3 ex. in zee 

16-2 5 ex. zuidwaarts, 3 ex. noordwaarts 
      Roodhalsfuut 16-2 1 ex. noordwaarts 
      Dodaars  16-2 1 ex. noordwaarts 

Eenden 
Het uitblijven van de vorst heeft ook invloed gehad op de eendentrek. Deze  
was vrijwel nihil. Zo waren er heel weinig uren met redelijke aantallen  
Zwarte Zeeëenden. Rond half februari was er onder invloed van de noordelijke  
wind een klein trekgolfje van Zwarte Zeeëenden en Smienten. Opvallend was  
de waarneming van Grote Zaagbekken op 9 februari. Deze soort is doorgaans  
zelden boven zee te zien en 9 februari was dan ook de enige dag dat hij  
langs de Noordzeekust van Hoek van Holland tot aan Den Helder gezien is.  
In Noordwijk werd van 9-10 uur één exemplaar, en van 09.50 – 11.50 uur  
twee exemplaren (man en vrouw) noordwaarts vliegend waargenomen. 
De enige andere waarneming kwam van de Hondsbosse Zeewering waar van  
10.30 uur tot 11.30 uur ook twee exemplaren (man en vrouw) noordwaarts  
vliegend werden gezien. Op grond van het feit dat er die dag verder geen  
Grote Zaagbekken gezien zijn mag men hieruit wel afleiden dat dit  
dezelfde vogels geweest zijn, wat inhoudt dat zij de afstand Noordwijk- 
Hondsbosse Zeewering - ongeveer 60 km - binnen 40 minuten afgelegd hebben  
(gemiddelde snelheid 90 km/uur). 
 
Waarnemingen: Wintertaling 

Smient 
 
 
Pijlstaart 
 
Toppereend 
Tafeleend 
Brilduiker 
Zwarte Zeeëend 
 
 
Middelste Zaagbek 
Grote Zaagbek 
Bergeend 

op 5 uren waargenomen, in totaal 8 ex. 
op 6 uren waargenomen met als topuren: 
29-1 30 ex. noordwaarts 
12-3 11 ex. noordwaarts 
9-2   6 ex. noordwaarts 
1-3   4 ex. noordwaarts 
9-2   4 ex. zuidwaarts 
9-2 8 ex. noordwaarts 
op 4 uren waargenomen, in totaal 7 exemplaren. 
regelmatig waargenomen met als topuren: 
4-1  36 ex. zuidwaarts, 19 ex. noordwaarts  
15-2 50 ex. in zee zwemmend 
4-1 1 ex. zuidwaarts 
9-2   in 2 uren 1 en 2 ex. noordwaarts  
op 8 uren waargenomen met als topuren: 
20-1 6 ex. zuidwaarts 
26-2 3 ex. noordwaarts 
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 Rotgans 
Grauwe gans 
Kolgans 

11-4 1 ex. zuidwaarts 
18-1 1 ex. zuidwaarts 
 9-2  4 ex. zuidwaarts 

 
Meeuwen 

Het voorkomen van de meeuwen beperkte zich vaak tot wat heen en weer vlie- 
gen  in kleine aantallen langs de kust. De Zilvermeeuwen van 18-1 hebben  
waarschijnlijk op het strand gezeten, vanwaar zij door wandelaars of iets  
dergelijks werden verjaagd. De andere grote aantallen betroffen meeuwen   
die achter vissersboten aanvlogen. 

Waarnemingen:  Zilvermeeuw 
                     
               Stormmeeuw 
               Kokmeeuw 
               Drieteenmeeuw 

    18-1   395 ex. zuidwaarts 
    10-2 ± 400 ex. achter vissersboot 
    10-2 ± 100 ex. achter vissersboot 
    10-2 ± 300 ex. achter vissersboot 
    5 waarnemingen met in totaal 7 volwassen 
    exemplaren en op 
    24-1 1 eerstejaars exemplaar noordwaarts. 
    Alle waarnemingen uit januari. 

 
Steltlopers 

Omdat de meeste steltlopersoorten zich in de winter in de rivierdelta's  
van Zuid-Europa en Noord-Afrika ophouden, zijn er langs onze kust weinig  
te zien. 
De Drieteenstrandloper is dan onze talrijkste steltloper en ook de Schol- 
ekster wordt, vooral na begin februari, ook vrij algemeen gezien. 

Waarnemingen: Drieteenstrandloper: Vrijwel elk uur waargenomen met 
                 als grootste aantallen 
                 9-2 14 ex. zuidwaarts en 15 ex.   
                            noordwaarts 
                15-2  1 ex. noordwaarts en 27 ex.  
                            op het strand. 

Paarse strandloper   9-2  1 ex. zuidwaarts 
Scholekster          Regelmatig waargenomen met als 

                 grootste aantal 12 ex. zuidwaarts  
                 op 12-2 

Kemphaan         12-3  3 ex. noordwaarts 
 
Verder werden ook nog waargenomen: 

Alk-Zeekoet 
 
 
 
Aalscholver 
Blauwe kiekendief 

3 waarnemingen van 1 exemplaar 
De Alk en Zeekoet zijn vaak al op korte afstand niet 
meer van elkaar te onderscheiden, zodat zij onder deze 
gemeenschappelijke naam genoteerd worden. 
Op 18-1 en 2-3 1 ex. zuidwaarts. 
9-2  1 exemplaar ♀ noordwaarts. 

Samengesteld door  
L. van Duijn 

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

Naschrift "Flevo-excursie" 1974 Zie de Strandloper 7e jaargang no.2-1975 
Vlak na het verschijnen van het vorige nummer ontvingen wij bericht van 
het Rijksinstituut voor Natuurbeheer over de waargenomen geringde Kolgans.  
De waargenomen Kolgans is in de DDR van de gekleurde halsband voorzien.  
met de bedoeling te kunnen nagaan waar ze naar toe gaan als ze de DDR ver- 
laten. Ieder jaar worden de ganzen met een andere kleurencombinatie geringd  
om de trekroutes van jaar tot jaar te kunnen nagaan. 

 
L.van Duijn 
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ZEETREKVERSLAG II 
 
De waarnemingen die in dit gedeelte verwerkt zijn, werden verzameld in de  
periode 15 maart tot 15 juli 1975. Vrijwel dagelijks werd te Noordwijk in  
de ochtenduren over zee gekeken. De waarnemingsuren zijn als volgt verdeeld: 

tweede helft van maart  38 
eerste helft van april  26 
tweede helft van april  25 
eerste helft van mei  21 
tweede helft van mei  34 
eerste helft van juni  16 
tweede helft van juni  28 
eerste helft van juli  25 

Natuurlijk is het in dit artikeltje niet mogelijk alles wat gedurende deze  
uren is waargenomen te bespreken. Alleen de meest opvallende verschijnselen  
zullen vermeld worden, terwij1 ook enkele zaken vergeleken zullen worden met 
vorige jaren en waarnemingen die gedaan zijn op andere plaatsen langs onze  
kust. 
 
Duikers 

Er werden dit voorjaar opvallend weinig duikers gesignaleerd. Van de gebruike-
lijke terugtrek van half april tot half mei werd dit jaar vrijwel niets  
opgemerkt. Aan de Hondsbossche Zeewering werd echter wel duikertrek waarge- 
nomen. Dagen waarop meerdere ex. per uur werden gezien waren 8, 14, 20 en  
25 mei. Zelfs op 1 juni werden nog 5 noordwaarts vliegende vogels opgemerkt. 
 
Eenden 

In het voorjaar is er langs de Hollandse kust meestal aardige trek van 
allerlei soorten waterwild te zien. Evenals in voorgaande jaren bereikte 
deze trek in de tweede helft van maart haar hoogtepunt. Zeer goede eenden- 
dagen waren: 23, 24, 25 en 26 maart. De opvallendste soorten waren de Smient 
(tot + 172 ex. per uur) en de Rotgans (tot 427 ex. per uur). Ook werden op deze 
dagen heel wat Zwarte Zeeëenden (tot 560 ex. per uur), Kuifeenden, Slobeenden, 
Pijlstaarten, Bergeenden en Middelste Zaagbekken gezien. 
Vergelijken we de aantallen van Noordwijk met die van de Maasvlakte en de 
Hondsbossche dan blijkt dat er op de Maasvlakte meestal veel minder water- 
wild is gezien, maar op de Hondsbossche vaak beduidend meer. Dit wijst er op 
dat veel vogels waarschijnlijk over een breed front oostwaarts vliegen en 
door de kustlijn in noordelijke richting gestuwd worden (het omgekeerde wat 
er in het najaar met zoveel landvogels langs onze kust gebeurt). 
Ook voor veel steltlopersoorten zou dit een verklaring kunnen zijn voor het 
feit, dat de Hondsbossche vaak met iets hogere aantallen uit de bus komt dan 
Noordwijk of Scheveningen. 
Van enkele soorten werd nog opvallend late trek waargenomen. Zo werden tot 
ver in juni nog Grote Zeeëenden gezien, op 23 juni zelfs nog 86 ex. 
De Middelste Zaagbek werd zelfs nog op 8 juni en 2 juli langs vliegend 
waargenomen. 
Eind juni en begin juli werden veel Bergeenden waargenomen. Deze vogels trek- 
ken naar de Duitse Bocht om daar te ruien. Op 6 en 7 juli werden de grootste 
groepen gezien resp. 168 en 197 beide keren in twee uur. 
 
Steltlopers 

Het meest verrassend was wel het uitblijven van een grote trekgolf Rosse  
Grutto’s, zoals we dat de laatste jaren gewend waren. Hoewel de wind naar 
menselijk inzicht uit de goede hoek woei (tussen nw en no) bleven de uurto- 
talen vrijwel steeds beneden de 199. Zeer goede steltloperdagen waren er dit  
jaar maar weinig nl. 6 april en 17 mei. De eerstgenoemde dag gaf veel Bonte 
strandlopers (tot 300 ex. per uur), Kluten (tot 83 ex. per uur) en Tureluurs  
(tot 43 ex. per uur) te zien. 
Zeer merkwaardig dat de trek van de Bonte strandloper pas vrij laat op gang  
kwam nl. na 10.00 uur. Dit zou er op kunnen wijzen dat bepaalde topdagen  
gewoon gemist zijn omdat buiten de weekenden vrijwel steeds tot half acht 
waargenomen werd. 
De indrukwekkendste dag was echter 17 mei. Tot 7.00 uur waren er nog slechts 
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kleine aantallen steltlopers gepasseerd. Uit het zuidwesten naderde daarna 
een vreselijke onweersbui waardoor het vrijwel geheel duister werd. Toen na 
ongeveer een uur de bui gepasseerd was, barstte er een geweldige trek los. 
Dichte zwermen steltlopers laag over zee en grote groepen zwaluwen over de 
zeereep gaven de waarnemer nauwelijks de gelegenheid alles nauwgezet te  
administreren. Enkele totalen tussen 8.00 en 10.00 uur. 

Kanoetstrandloper 2000  Tureluur    268 
Zilverplevier  340  Wulp       54 
Bontbekplevier   80  Zwaluwen (vnl. boeren- 

 en oeverzwaluwen) 2000 

Dit alles passeerde bij zeer nevelig weer en zwakke n.o. wind. Verder was  
de laatste week van mei nog erg druk met veel dichtbij passerende groepen 
steltlopers in verschillende soorten. In juni werden niet veel steltlopers  
meer gezien, hoewel kleine groepjes Zilverplevieren, Oeverlopers, Bontbekjes, 
Drieteentjes, Tureluurs en Kanoeten tot halverwege de maand bleven nadrup- 
pelen. 
 
Sterns 

Hoewel er vooral in Zeeland de gehele winter weer waarnemingen van Grote  
sterns werden gedaan, moesten wij bij Noordwijk wachten tot de 13e april.  
Het Visdiefje verscheen hier op 16 april. De eerste trekgolf kwam echter pas  
op 30 april (vrijwel jaarlijks een heel goede trekdag). In de ochtenduren  
was er nog maar heel weinig trek, maar tegen de middag passeerden er honder- 
den Visdiefjes per uur. Langs de Hollandse kust was verder 8 mei een opmerke-
lijke trekdag. Bij Scheveningen werden in één uur 369 Grote Sterns geteld 
terwijl aan de Hondsbossche in de avonduren enorme zwermen Visdiefjes en 
Noordse sterns passeerden. Ook werden op deze dag verscheidene Lachsterns 
opgemerkt. Merkwaardig dat in de eerste helft van mei op Terschelling vrijwel 
geen stern werd gezien. 
De sterntrek bleef in de tweede mei-decade op een laag pitje. Na 25 mei  
kwam er weer flink trek op gang met vaak 100-200 ex. per uur (vnl. Visdiefje). 
Het meest opvallend fenomeen van de sterntrek in 1975 moest evenwel nog  
komen. Nadat er in juni nog steeds aardig trek was geweest, begon op 25 juni 
een enorme stoot Noordse sterns door te komen. Deze sterke trek duurde tot in 
de eerste juliweek. De Noordse sterns vlogen in dichte groepen zeer snel 
noordwaarts, vaak gebruik makend van de golfdalen. Deze snel vliegende groepjes 
waren de gehele dag te zien, hoewel de doorkomst in de ochtend en avond wel  
het sterkst was. 
Waarschijnlijk zullen deze zeer noordelijk broedende vogels te laat in het 
broedgebied arriveren om nog met succes voor nakroost te kunnen zorgen.  
Ook de Grote stern trok in deze periode nog stevig door: uur totalen van meer 
dan 50 ex. waren eerder regel dan uitzondering. Ook bij deze soort is het  
niet duidelijk waarom er begin juli nog noordwaarts getrokken wordt. 
Dwergsterns werden niet in opvallende concentraties waargenomen. Dit geldt 
eveneens voor de Zwarte stern. Beide soorten werden nooit meer dan 25 ex. per 
uur gezien. 
Einde mei was voor deze soorten wel de beste tijd. 
 
Dwergmeeuw 

Vergeleken met de uitzonderlijk goede trek van voorjaar 1974, waren de aan-
tallen die dit voorjaar gezien werden vaak onbeduidend. Goede dagen waren  
30 april (vooral langs de Hondsbossche) en 8 mei, toen bij Noordwijk 76 ex.  
in 2 uur werden geteld. Ook 12 mei was de moeite waard met 61 ex. In juni  
werd deze soort 3x gezien, maar in de eerste helft van juli al weer 5x. 
 
Jan van Gent 

Geregeld waarnemen in juni 1974 deed ons vermoeden, dat deze soort vast wel 
algemener in de zomermaanden voor onze kust vertoeft, dan wordt verondersteld. 
De waarnemingen van dit voorjaar onderstrepen dit zeer nadrukkelijk. In juni 
werd de Jan van Gent op 14 dagen gezien en in de eerste helft van juli op  
6 dagen. Dit betekent, dat deze soort in de zomermaanden bij Noordwijk alge-
mener was dan in de herfst van 1974 (toen er wel erg weinig Jan van Genten 
werden gezien). Op de Hondsbossche was 1 juni erg leuk met 19 ex. in 2 uur.  
Bij Noordwijk was 5 juni wel aardig met 11 ex. in 10 minuten. 
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Noordse stormvogel 

Langs de gehele kust werden in de eerste helft van april nogal wat (soms wel  
10 ex. op een paar kilometerstrand) ex. van deze soort gevonden. In mei werd 
slechts één waarneming gedaan, maar in juni werd deze soort liefst 5x opgemerkt. 
Ook langs de Hondsbossche werden zeer geregeld Noordse Stormvogels gezien. 
Waarschijnlijk zijn dit nog niet broedrijpe dieren die in de zomer wat rond- 
zwerven. 
 
Natuurlijk werden er buiten de hier in het kort besproken soorten nog heel  
wat interessant waarnemingen gedaan. Voor mijzelf was de Noordse pijlstorm- 
vogel die op 21 juni op korte afstand passeerde het hoogtepunt. Voor anderen  
was dat de Hop die op 22 april zomaar recht uit zee op ons af kwam vliegen  
of de Witte pelikaan die op 25 mei majestueus boven de branding zweefde. Op  
zulke momenten wordt snel vergeten, dat er ook veel uren zijn geweest waarin  
alleen de gewone meeuwen werden waargenomen en waarbij alle dorpsnieuwtjes 
uitvoerig werden besproken. 
De meeste waarnemingen werden gedaan vanaf het clubhuis van de Z.V.N. door 
W.Baalbergen, A.Cramer, B.Heethuis, R.de Mooij, L.en H.van Duijn, H.Verkade en 
ondergetekende. 

 
J.van Dijk 

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

 
 

DE JEUGDCLUB 
 

Door de vele voorbereidende werkzaamheden aan de  
Terschelling-excursie, moeten we het stellen met  
een beknopt vooruitzicht op de activiteiten van de  
jeugdclub. 

Dinsdag 19 augustus werd alweer de eerste avond na  
de vakantie gehouden, waarop de nieuwe werkzaam- 
heden besproken werden. 

We kunnen verschillende diaseries verwachten  
(o.a. Noorwegen) 
Ook zullen weer diverse trips gemaakt worden  
naar de waterleiding, strand en duin. 
Voorts willen we wat uitgebreid aandacht besteden  
aan het leven in het water d.m.v. microscopisch  
onderzoek. 
Aan de hand van uilenbraakballen zal onderzocht  
worden welke soorten muizen in bepaalde gebieden  
voorkomen. 
Bovendien hopen we op een gunstig najaar voor het  
waarnemen van de vogeltrek. 

Voorwaar een lijst om van te likkebaarden. 

Ten overvloede nog even een extra aanmoediging  
voor twijfelaars. Iedere donderdagavond 19.00 uur 
in de Willibrord-Mavo aan de van Panhuysstraat  
contactavond, boeken lenen, soms dia's kijken en  
bespreken wat een ieder zoal pleegt mee te brengen.  
En dan zaterdag éénmaal per 14 dagen het grotere  
werk. 

Tot zover het jeugdfeest. 
 

B.Heethuis  
D.Passchier 
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AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 1975 
 

Roodborsttapuit   
 

Tjiftjaf   
 

Bontbekplevier  
 

Zwarte roodstaart  
 

Boompieper  
 

Boerenzwaluw  
  

Zomertaling 
   

Fitis   
 

Rietzanger  
 

Gekraagde roodstaart 
  

Gele kwikstaart  
  

Eng.gele kwikstaart  

Visdief  
 

Grote stern  
 

Tapuit  
  

Paapje  
 

Zwartkop  
  

Braamsluiper  
 

Sprinkhaanrietzanger  
 

Nachtegaal 
   

Grasmus 
   

Huiszwaluw   
 

Oeverzwaluw   
 

Zwarte stern  

Bonte vliegenvanger 
  

Tortelduif  
  

 2 jan.  
26 febr.  

31 jan. 
29 maart  

24 maart  
 4 april  

27 maart  
 3 mei 

 1 maart  
 9 april 

21 maart  
14 april  

 3 maart  
 4 april  

 9 april  
12 april  

19 april  
 5 mei 

18 april  
19 april  

24 maart  
 3 april  

19 april 

16 april 
17 april 

13 april 
17 april  

 5 april  
 5 april  

19 april  
 6 mei 

27 april  
28 april  

27 april  
 3 mei 

22 april  
25 april  

19 april  
19 april  

26 april  
30 april  

19 april  
20 april  

19 april  
19 april  

11 mei 

 4 mei 
 8 mei 

27 april  
29 april 

De Blink 
Hoogwaak 

Lisserbos 
Maaldrift 

over zee 
over zee 

Duinpark 
Duinpark 

De Blink 
Noordduinen 

Katwijk 
Noordduinen 

Z.H.L. 
Lisserbos  

Oegstgeest 
De Blink 

Leidsevaart 
Terschelling 

Noordduinen 
Duinpark 

Oegstgeest 
Noordduinen 

Vliegveld Valkenb. 

over zee 
strand 

over zee 
over zee 

trimbaan 
Noordduinen 

A.W.L. 
A.W.L. 

Lisserbos 
Puik en Duin 

Noordduinen 
Calorama 

Noordduinen 
A.W.L. 

Noordduinen 
A.W.L. 

Zuidduinen 
Noordduinen 

A.W.L. 
Noordduinen 

Leidsevaart 
Flevoland 

over zee 

Noordduinen 
Lisserbos 

Lisserbos 
Langeveld 

J.Bouwmeester  
J.van Dijk 

L.van Duijn 
Cramer/Glasbergen 

J.van Dijk  
J.van Dijk 

J.van Dijk  
J.van Dijk 

Aartse/v.d.Niet 
J.Zonneveld 

A.C.Cramer jr. 
J.Zonneveld 

J.van Dijk  
L.van Duijn 

J.Zonneveld  
E.Aartse 

W.v.d.Niet  
J.van Dijk 

J.van Dijk  
J.van Dijk 

J.Zonneveld  
W.v.d.Niet 

Cramer/Glasbergen 

J.van Dijk  
A. Cramer 

J.van Dijk  
H.van Duijn 

A.Cramer  
E.Aartse 

E.Aartse  
L.van Duijn 

L.en H.van Duijn 
J.van Dijk 

J.van Dijk  
L.van Duijn 

E.Aartse 
J.Bouwmeester 

E.Aartse  
E.Aartse 

J.van Dijk  
E.Aartse 

E.Aartse 
J.Bouwmeester 

J.Bouwmeester  
J.van Dijk 

J.van Dijk 

Aartse/v.d.Niet 
L.van Duijn 

L.en H.van Duijn 
J.Bouwmeester 
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Tuinfluiter 23 april Bavo W.v.d.Niet 
 27 april Langeveld J.Bouwmeester 

Gierzwaluw 20 april Noordwijk J.Zonneveld 
  3 mei Vliegveld Valkenburg Cramer/Glasbergen 

Koekoek 19 april Noordduinen J.van Dijk 
 20 april De Blink Aartse/v.d.Niet 

Grauwe vliegenvanger  8 mei Zuidduinen W.v.d.Niet 
 14 mei Langeveld J.Bouwmeester 

Grauwe klauwier 14 mei Noordduinen J.Zonneveld 
 18 mei Noordduinen J.Zonneveld 

Bosrietzanger 15 mei Leidsevaart J.Bouwmeester 
 17 mei Haarlemmertrekvaart L.van Duijn 
 

 
Samengesteld door 
J.Glasbergen 

 
 

-------------- 
 
 
 
Maak eens een ander tuintje 

Net als bij zoveel andere mensen moest het in onze tuin  
zo nodig erg netjes zijn; geen onkruidje mocht er groeien  
en alles werd keurig gewied, strakgetrokken en aangeharkt.  
Nu is dat niet zo erg als je in een streek woont waar  
de grond vruchtbaar is en het in een ommezien weer  
volgroeit. Maar toen wij in Noordwijk kwamen wonen was  
ons tuintje zand en nog wat; in ieder geval niet veel  
bijzonders. En toch maar doorgaan met wieden als er  
nog wat opkwam. 
Ja en na de bloei van de bollen moest je wel plantjes  
kopen anders zat je met een kale boel. 
Gelukkig beseften we dat het zo niet kon doorgaan. We hadden  
uit onze oude woonplaats een es meegebracht en die bleek  
het hier goed te doen, zo goed, dat we door uitzaaiing soms  
wel elf esjes hadden. Het bracht schaduw en beschutting en  
door bodembedekkers werd de grond ook beter vastgehouden.  
Alle afval uit de keuken, schillen, eierdoppen, theebladeren  
en alles wat uit de tuin komt, wordt nu in een hoekje  
gedeponeerd en vormt zo een lekkere prut die dan weer  
door de grond wordt gewerkt. 
We kunnen het nu zonder kunstmest stellen en de structuur  
van de grond is veel beter geworden. 
Nu zal het dichter bij zee wel moeilijker zijn maar juist  
daar kan men de bodem beter bedekt houden, al is het dan  
door onkruid. 
Probeer het eens met afval en laat het onkruid maar een  
poosje zijn gang gaan. Het groeit er niet voor niets,  
maar in uw geval wel voor niets. 

 
A.v.d.Oever-van Vliet 

 
 

-------------- 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
Het is binnen niet al te lange tijd afgelopen met de stank in Nieuw-Leeuwenhorst Met 
de eigenaar van de varkenshouderij en de gemeente Noordwijkerhout werd  
door de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" overeenstemming bereikt over  
het verplaatsen van het bedrijf elders in de gemeente Noordwijkerhout per 
1 april 1876............ 
           (ZHL) 
 

-------------- 
 
De overbevissing van de zeeën begint dramatische vormen aan te nemen. Het is  
in de afgelopen vangstperiode alleen aan Schotland en Nederland gelukt om  
de aan deze landen toegewezen quota voor haring bij elkaar te vissen. De landen met 
de grootste toewijzingen zagen daar geen kans toe. Zij hadden boten genoeg, maar de 
haring was er eenvoudig niet..... 
Met de tong en de schol was het al niet veel beter. De reeds bestaande vis-
vangstbeperkingen zullen nog strenger moeten worden om te voorkomen dat de  
zeeën helemaal leeggevist worden............ 

(Telegraaf) 
 

-------------- 
 
Amerikaanse paleontologen hebben de fossiele resten ontdekt van een vliegend  
reptiel dat een vlucht had van 17 meter. Daarmee was dit het grootste dier dat ooit 
het aardse luchtruim heeft doorkliefd. Het dier leefde meer dan 60 miljoen jaar 
geleden en had een vlucht die zes maal groter is dan die van de Zuid-Amerikaanse 
condor, de grootste thans levende vogel. Het vliegende reptiel is waarschijnlijk een 
aaseter geweest. Vliegende reptielen van een vergelijkbare  
soort, de pterosaurussen, leefden naar men aanneemt, van vis die zij in scheer- 
vlucht uit de oceaan opdoken............ 

(Nieuwe Krant) 
 

-------------- 
 
Op een dag in april hebben duizenden padden acht uur lang de autobaan München-
Garmisch Partenkirchen versperd. Door de zachte winter waren de padden onge- 
woon talrijk. Aangespoord door het warme weer gingen zij op weg naar hun tradi- 
tionele bruiloftsplaatsen. De massale stoet was 10 km breed. De politie verleen- 
de meteen voorrang aan het "langzaam verkeer"...........  

(AD) 
 

-------------- 
 
Begin van dit jaar is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het regeringsvoorstel 
bedreigde uitheemse diersoorten in ons land te beschermen. Vanaf een nog vast  
te stellen datum zal het verboden zijn om bepaalde dieren te verhandelen of  
onder zich te hebben. De regering zal zich bij het opstellen van de lijst van 
diersoorten laten leiden door de opsomming van dieren welke behoren bij het  
in 1973 te Washington gesloten verdrag over de internationale handel in bedreigde 
dier- en plantensoorten. Ook de Vereniging voor de bescherming van de fauna te 
Londen heeft een lijst van bedreigde dieren - in totaal 135 - opgesteld:  
Een greep uit deze lijst: 
-Het vingerdier, een halfaap, wordt beschouwd als een slecht voorteken en daarom 
 doden de inwoners van Madagaskar elk exemplaar dat zij in het oog krijgen. 
-De zeekoe van het Amazonegebied smaakt erg lekker. 
-De grote Indische rhinoceros heeft een hoorn die de potentie van oude mannen 
 herstelt, althans dat geloven de Chinezen. 
-De Amazone-otter staat goed om de schouders van Amerikaanse vrouwen. 
-Enzevoort........... 

(Het Parool) 
 

 
-------------- 
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In het natuurgebied nabij het Brabantse Oisterwijk leeft een steeds groeiend  
aantal Siberische gestreepte eekhoorns. Van nature hoort de Siberische gestreepte 
eekhoorn in de Sovjet-Unie thuis, van de Oeral tot hoog in Siberië. In zijn 
vaderland geldt hij als een voor bos- en landbouw nogal schadelijk diertje,  
dat tevens een overbrenger is van de tekencephalitis, een horsen- en hersen-
vliesontsteking, gepaard gaande met ontsteking van het ruggemerg, waardoor 
verlammingen van blijvende aard optreden. Deze ziekte komt alleen in 
Midden- en Oost-Europa voor tussen april en oktober, de tijd dat de teken  
bloed zuigen. De nu nog kleine bevolkingsexplosie van de Siberische gestreepte 
eekhoorn wordt door de natuurbeheerders beslist niet welkom geheten. Al vele  
malen is gebleken hoe gevaarlijk het kan zijn dieren over te brengen naar  
gebieden waar ze oorspronkelijk niet thuis horen (b.v. het Europese konijn  
in Australië, de muskusrat in Europa). Enkele jaren werden de eerste van deze 
eekhoorns in de bossen bij Oisterwijk gezien. Sindsdien werden ze steeds  
meer waargenomen. Er wordt nu geprobeerd om aan de aanwezigheid van deze  
eekhoorns een einde te maken, want zij kunnen een gevaar gaan vormen voor  
onze eigen fauna en wanneer er nu niets aan gedaan wordt, kunnen wij over  
enkele jaren met een plaag zitten die nauwelijks meer te bestrijden is....... 
 

(Telegraaf) 
 

-------------- 
 
De meikever is vrijwel uitgestorven in grote delen van West-Duitsland  
als gevolg van het overdadig gebruik van DDT en andere insecten dodende  
middelen. In West-Duitsland ken men meikevers alleen nog in de dierentuin  
van Frankfurt gaan zien. Daar huizen in de exotische afdeling 30 van deze 
kevers, die uit Zwitserland zijn ingevoerd.......  

( AD ) 
 

-------------- 
 
Het verschijnsel van de "jagende" hond neemt op het ogenblik hand over hand 
toe, waardoor grote schade wordt aangericht onder het jonge wild, zoals 
reeën, hazen, konijnen, fazanten, kieviten en grutto's. De achter het wild 
jakkerende hond is een ellendig bijverschijnsel van de recreatie geworden. 
Veel meer mensen dan vroeger hebben een hond en de eigenaren van stropende 
honden hebben er meestal geen idee van wat voor onheil hun huisdieren 
kunnen aanrichten. 
Recent voorbeeld: Dit voorjaar slachtten in Edam twee honden die volgens 
de eigenares pas om half negen 's avonds waren ontsnapt, in één nacht 
29 schapen af. Elf van deze 29 dieren stonden op het punt lammeren te werpen, 
zodat er ook nog eens tussen de 10 en 20 lammeren verloren gingen...... 
Er is maar één remedie, zo vindt men; een aanlijngebod. Maar op dit punt 
heersen in ons land nogal onoverzichtelijke toestanden. In de ene gemeente 
is een aanlijngebod van kracht, in de andere gemeente niet. In de ene gemeente 
moeten honden buiten de bebouwde kern volgens de politieverordening ter 
plaatse worden aangelijnd, in een naburige gemeente is hier geen sprake van. 
Het vervelende is, dat de meeste eigenaren goedwillende mensen zijn, die er 
kennelijk geen flauw vermoeden van hebben hoeveel jonge dieren en jonge 
vogels het slachtoffer worden van hun "lievelingen". Deze mensen realiseren zich 
niet dat een hond van nature een gepassioneerde achtervolger is, die in 
onze natuur een ware plaag kan zijn voor het weerloze jonge wild......... 
 

(Telegraaf) 
 

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

Samengesteld door  
Leen van Duyn 



-12- 
 

WAARNEMINGEN MAART, APRIL en MEI 

FUUT    1 ex. 16 maart  Maandagse Watering G.de Croock 
 1 ex. 24 maart    over zee noordwaarts H.van Duijn 
 1 ex. 1 april Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
 1 ex. 17 april over zee zuidwaarts H.van Duijn 
 2 ex. 20 april Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
 1 ex.  6 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 

ROODHALSFUUT 1 ex. 28 april  over zee noordwaarts  H.Verkade 

DODAARS   1 ex. 16 febr. boven zee J.van Dijk 
 2 ex. 23 febr. Haarlemmertrekvaart R.Alkemade 
  1 ex. 6 maart Zuid-Hollands Landschap G.de Croock 
  1 ex. 6 maart Maandagse Watering G.de Croock 

AALSCHOLVER  1 ex. 2 maart over zee zuidwaarts L.van Duijn 
 1 ex. 13 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
  1 ex. 20 april over zee noordwaarts H.Verkade 

NOORDSE STORMVOGEL  1 ex. 2 april strand R.de Mooij 

WINTERTALING 20 ex. 22 febr. Lisserbos L.van Duijn 
 1 ex. 16 maart achter Offem G.de Croock 
 1 ex. 21 maart achter Offem G.de Croock 
 99 ex. 23 maart  over zee noordwaarts L.van Duijn 
 30 ex. 24 maart  over zee noordwaarts H.Verkade 
  1 ex. 1 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
 11 ex.  2 april    over zee noordwaarts L.van Duijn 
  4 ex.  4 april over zee noordwaarts L.van Duijn 

SMIENT              5 ex. 12 febr.  over zee zuidwaarts L.van Duijn 
  12 ex. 14 febr. over zee noordwaarts L.van Duijn 
 370 ex. 23 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
 3 ex. 24 maart over zee noordwaarts H.Verkade 
 15 ex. 28 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  4 ex. 1 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
  8 ex. 2 april over zee noordwaarts L.van Duijn 

PIJLSTAART 6 ex. 9 febr. boven zee J.van Dijk 
  1 ex. 27 febr.    Oosterduinmeer J.Bouwmeester 
  2 ex. 1 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
  1 ex. 6 april over zee noordwaarts H.Verkade 

SLOBEEND 2 ex. 28 febr. Haarlemmertrekvaart R.Alkemade 
 18 ex. 23 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
 2 ex. 28 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  2 ex. 2 april Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
 2 ex. 17 april over zee noordwaarts H.van Duijn 
  2 ex.  6 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 
  2 ex. 17 mei Offem D.Hoek 

KUIFEEND 121 ex. 23 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
 11 ex. 28 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  7 ex. 8 april Haarlemmertrekvaart R.de Mooij 
  3 ex. 11 mei over zee noordwaarts R.de Mooij 

TAFELEEND 1 ex. 19 maart Leeuwenhorst J.Bouwmeester 
  1 ex. 3 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
 4 ex. 26 april Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 

DRILDUIKER 2 ex. 14 febr. over zee noordwaarts L.van Duijn 
 1 ex. 23 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  5 ex. 2 april over zee noordwaarts L.van Duijn 

GROTE ZEEEEND  1 ex.  4 april over zee noordwaarts G.de Croock 
  1 ex. 6 april over zee noordwaarts R.de Mooij 
  2 ex. 11 mei over zee noordwaarts R.de Mooij 

ZWARTE ZEEEEND 89 ex. 24 maart over zee zuidwaarts H.Verkade 

165 ex.  4 april over zee noordwaarts G.de Croock 
 76 ex. 6 april    over zee noordwaarts H.Verkade 

EIDEREEND 4 ex. 23 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
 3 ex. 24 maart over zee noordwaarts H.Verkade 
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MIDDELSTE ZAAGBEK  2 ex.  9 febr. over zee noordwaarts L.van Duijn 
  1 ex. 14 febr. over zee noordwaarts L.van Duijn 
  1 ex. 28 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  2 ex. 24 maart over zee noordwaarts H.van Duijn 
  3 ex.   29 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  2 ex. 31 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  1 ex.  2 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
  5 ex.  4 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
  1 ex.  5 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 

GROTE ZAAGBEK  1 ex.  9 febr. boven zee J.van Dijk 
  2 ex.  9 febr. over zee noordwaarts L.van Duijn 
  2 ex. 24 maart over zee noordwaarts H.van Duijn 
  1 ex.  3 mei Polder Hogeweg J.Zonneveld 

BERGEEND  3 ex. 14 febr. over zee noordwaarts L.van Duijn 
  1 ex. 27 febr. paartje Oosterduinmeer J.Bouwmeester 
  6 ex. 23 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  6 ex. 24 maart over zee noordwaarts H.van Duijn 
  4 ex. 26 maart over zee noordwaarts H.van Duijn 
  6 ex. 20 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
 11 ex.  6 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 

GRAUWE GANS 22 ex. 26 febr. over Duinpark oostwaarts J.van Dijk 
 11 ex.  4 april over zee noordwaarts H.Verkade 
 14 ex.  4 april over Lageveense Polder L.van Duijn 
 19 ex. 20 april over Lageveense Polder L.van Duijn 

KOLGANS  4 ex.  9 febr. boven zee J.van Dijk 

ROTGANS 72 ex. 24 maart over zee noordwaarts H.Verkade 
 127 ex. 24 maart over zee noordwaarts H.van Duijn 
 419 ex. 26 maart over zee noordwaarts H.van Duijn 
 70 ex.  over zee noordwaarts R.de Mooij 
 26 ex.  2 april over zee noordwaarts L.van Duijn 

KNOBBELZWAAN 11 ex.  5 mei Polder Hogeweg J.Zonneveld 

BUIZERD  1 ex.  6 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 

SPERWER  1 ex. 21 febr. Lageweg J.Bouwmeester 
  1 ex.  1 april Offem J.Bouwmeester 

ZWARTE WOUW  1 ex. 11 mei boven Noordwijk H.Verkade 

ZEEAREND  1 ex.  8 juni boven De Blink Aartse/v.d.Niet 

BLAUWE KIEKENDIEF  1 ex.  9 febr. over zee noordwaarts L.van Duijn 

BOOMVALK  1 ex. 30 april Offem D.Hoek 

TORENVALK  3 ex.  8 april Offem J.Zonneveld 
  2 ex. 13 april Offem D.Hoek 
  1 ex. 30 april Offem D.Hoek 
  2 ex. 20 april Offem D.Hoek 
  1 ex.  5 mei Offem D.Hoek 

WESPENDIEF  1 ex. 29 mei Oegstgeest A.Ruigrok 

WATERRAL  2 ex. 16 febr. Dijk en Burg L.van Duijn 

KIEVIT 62 ex. 23 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 

BONTBEKPLEVIER  1 ex. 24 maart over zee noordwaarts H.Verkade 
  8 ex. 13 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
 15 ex. 28 mei over zee noordwaarts H.Verkade 

KLEINE PLEVIER  1 ex. 19 april De Zilk J.Bouwmeester 
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GOUDPLEVIER 30 ex. 16 febr. Lisserbos L.van Duijn e.a. 
 200 ex. 13 maart achter Offem G.de Croock 
 500 ex. 21 maart achter Offem G.de Croock 
                   1000 ex. 26 maart achter Offem G.de Croock 

ZILVERPLEVIER 14 ex.  6 april over zee noordwaarts H.Verkade 
 10 ex.  5 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 
 27 ex.  6 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 

STEENLOPER  6 ex. 23 april over zee noordwaarts H.van Duijn 
  1 ex.  4 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 
  2 ex.  5 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 
  1 ex.  6 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 
 11 ex.  6 mei over zee noordwaarts H.Verkade 

KLEINE STRANDLOPER  1 ex. 14 mei Oosterduinmeer J.Bouwmeester 

BONTE STRANDLOPER 54 ex. 25 maart over zee noordwaarts H.Verkade 
 102 ex. 28 maart over zee noordwaarts H.Verkade 
 73 ex.  4 april over zee noordwaarts L.van Duijn 
 245 ex.  6 april over zee noordwaarts H.Verkade 

DRIETEENSTRANDLOPER 62 ex. 13 april over zee noordwaarts L.van Duijn e.v.a. 

GROENPOOTRUITER  3 ex.  6 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 
  5 ex.  7 mei over zee noordwaarts H.Verkade 

OEVERLOPER  4 ex. 14 mei Oosterduinmeer J.Bouwmeester 
  1 ex. 24 mei Vliegveld Valkenburg Cramer/Glasbergen 

ROSSE GRUTTO  1 ex. 24 april over zee noordwaarts H.Verkade 
  1 ex. 26 april Vliegveld Valkenburg in  

zomerkleed 
 
Cramer/Glasbergen 

WULP 59 ex. 23 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  5 ex.  4 april over zee noordwaarts L.van Duijn 

REGENWULP  1 ex.  6 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 
 25 ex. 17 mei overvliegend Bronsgeest J.Bouwmeester 
  3 ex. 21 mei over zee noordwaarts H.Verkade 

HOUTSNIP  1 ex. 19 april Zuid-Hollands Landschap H.van Duijn 
  1 ex. 21 april Noordduinen H.van Duijn 

WATERSNIP  1 ex. 23 febr. Haarlemmertrekvaart R.Alkemade 
 150 ex. 13 maart achter Offem G.de Croock 
 123 ex. 16 maart achter Offem G.de Croock 
 250 ex. 20 maart achter Offem G.de Croock 
  1 ex.  5 april Oosterduinmeer J.Bouwmeester 

BOKJE  3 ex. 13 febr. Oosterduinmeer J.Bouwmeester 
  3 ex. 27 febr. Oosterduinmeer J.Bouwmeester 
  1 ex.  5 april Oosterduinmeer J.Bouwmeester 

KLUUT  7 ex. 20 maart Hogeveensepolder J.Bouwmeester 
 40 ex. 23 maart Hogeveensepolder L.van Duijn 
 10 ex. 28 maart Hogeveensepolder L.van Duijn 
  6 ex. 29 maart Hogeveensepolder L.van Duijn 
 46 ex.  6 april Hogeveensepolder H.Verkade 
  1 ex. 18 april Haarlemmertrekvaart R.de Mooij 
  6 ex.  7 mei Hogeveensepolder R.de Mooij 

DWERGMEEUW  5 ex.  6 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 
 14 ex.  7 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 
 64 ex.  8 mei over zee noordwaarts (ad.) L.van Duijn 
 12 ex.  8 mei over zee noordwaarts (juv) L.van Duijn 

DRIETEENMEEUW  2 ex. 29 maart over zee noordwaarts L.van Duijn 
  1 ex. 29 maart over zee noordwaarts H.Verkade 
  2 ex. 31 mei over zee noordwaarts R.de Mooij 
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ZWARTE STERN  2 ex. 12 mei over zee noordwaarts H.Verkade 
  3 ex. 28 mei over zee noordwaarts H.Verkade 

GROTE STERN 27 ex.  8 mei over zee noordwaarts L.van Duijn 

NOORDSE STERN  1 ex.  4 mei over zee noordwaarts L.van Duijn e.a. 
  2 ex. 28 mei over zee noordwaarts H.Verkade 

DWERGSTERN 14 ex. 28 mei over zee noordwaarts H.Verkade 

KOEKOEK  3 ex. 14 mei Noordduinen J.Zonneveld 

STEENUIL  1 ex. 21 febr. Langeveld J.Bouwmeester 
  1 ex. 28 febr. Offem J.Bouwmeester 

BOSUIL  1 ex. 28 febr. Offem J.Bouwmeester 
  2 ex.  5 maart Sancta Maria J.Bouwmeester 
  2 ex. 30 april Offem D.Hoek 
  1 ex.  5 mei Offem D.Hoek 

IJSVOGEL  1 ex. 16 maart Zuid-Hollands Landschap G.de Croock 
  1 ex.  1 april Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
  april en mei vele waarnemingen Offem D.Hoek 

DRAAIHALS  1 ex. 27 maart Noordduinen Aartse/v.d.Niet 
  1 ex. 11 t/m 17 mei Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 

GROENE SPECHT  4 ex.  4 april Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
  4 ex. 13 mei Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 

KLEINE BONTE SPECHT  2 ex. 23 febr. Zuid-Hollands Landschap L.van Duijn e.a. 
  1 ex. 24 april Bronsgeest J.Bouwmeester 

OEVERZWALUW 40 ex. 17 mei over zeereep noordwaarts L.van Duijn e.a. 

BOERENZWALUW 558 ex. 17 mei over zeereep noordwaarts L.van Duijn e.a. 
 46 ex. 17 mei over zeereep zuidwaarts L.van Duijn e.a. 

HUISZWALUW 20 ex. 17 mei over zeereep noordwaarts L.van Duijn e.a. 

WITTE KWIKSTAART  1 ex. 13 febr. Leeuwenhorst J.Bouwmeester 

KLAPEKSTER  1 ex. 17 april Haarlemmertrekvaart R.de Mooij 

BEFLIJSTER  2 ex. 19 april Oud-Leeuwenhorst G.de Croock 

KRAMSVOGEL 50 ex. 19 april Vliegveld Valkenburg A.Cramer 
 60 ex. 26 april Valkenburg Glasbergen 
  1 ex. 24 april Noordwijkerhout J.Bouwmeester 
  3 ex.  9 mei Hogeveensepolder J.Bouwmeester 

KOPERWIEK  1 ex. 22 april Offem J.Bouwmeester 

STAARTMEES  2 ex.  1 maart Zuid-Hollands Landschap H.van Duijn 
  1 ex. 16 maart Zuid-Hollands Landschap G.de Croock 
  1 ex. 10 april Zuid-Hollands Landschap H.van Duijn 

STAARTMEES (noordse 
vorm) 

  
 1 ex. 

 
16 maart 

 
Zuid-Hollands Landschap 

 
G.de Croock 

GLANSKOPMEES  2 ex. 10 april Zuid-Hollands Landschap H.van Duijn 
  1 ex. 19 april Zuid-Hollands Landschap H.van Duijn 

KUIFMEES  2 ex.  4 mei Noordduinen J.Zonneveld e.a. 

BOOMKLEVER  1 ex.  5 mei Offem D.Hoek 

SNEEUWGORS  2 ex. 26 april Noordduinen A.Ruigrok 

PUTTER 20 ex. 15 maart Noordwijkerhout H.van Duijn 
  3 ex.  9 april Hogeweg J.Zonneveld 
  5 ex. 27 april Noordduinen A.Ruigrok 
  2 ex.  5 mei Offem D.Hoek 
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SIJS  5 ex. 23 febr. Zuid-Hollands Landschap L.van Duijn 

WIELEWAAL paartje 24 april Keukenhof J.Bouwmeester 

BONTE KRAAI  3 ex.  8 april Langeveld J.Bouwmeester 

NIJLGANS paartje 26 april en 3 mei 
Vliegveld Valkenburg 

 
Cramer/Glasbergen 

 
 
Samengesteld door 
J.Glasbergen 

 

 

 

 

 

 

De contributie/donatie van een 50-tal  

leden en donateurs is tot op heden  

nog niet betaald. 

Wilt u voor uzelf even nagaan of  

u niet in gebreke bent gebleven?  

Indien u de contributie of donatie  

per giro overmaakt bespaart u de  

penningmeester veel werk. 

Indien medio september niet aan  

deze oproep is gehoor gegeven, dan  

zal dit bedrag persoonlijk worden  

opgehaald. Hierin gaat echter  

avonden werk zitten, die beter aan  

actieve, natuur- en vogelbescherming  

kunnen worden besteed, dan aan het  

ophalen van contributies en donaties. 

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

   Vogelbescherming Noordwijk 

Contributie  ƒ 6,-- per jaar (min) 

Jeugdleden  ƒ 3,50 per jaar 

Donatie  ƒ 2,50 per jaar (min) 

 "Het Vogeljaar"  ƒ 9,00 per jaar  

 




