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ZO WAS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER OP TERSCHELLING 

Het is vrijdagmiddag half vier. Kritisch kijk ik nog eens even naar de  
lucht, waar tot mijn vreugde slechts een enkel wolkje aanwezig is. Het goede  
weer dat al de hele week aanwezig is, houdt het schijnbaar langer vol dan  
Fred Emmer ons gisteravond met een emotieloze uitdrukking voorspelde.  
Nu maar gauw bepakt en bezakt naar de bushalte bij de Boerenburgerweg, waar  
de Volkswagen bus van ons aller voorzitter mij verder de weg naar Terschelling  
zal wijzen. 

"Daar gingen ze de wagen vol geladen". Aan deze schitterende ballade van  
"Neerlands Hoop in bange dagen" moet ik denken, als ik samen met nog negen  
mensen in de Volkswagen bus (een mooi busje, ruim genoeg voor zes personen)  
aan de tocht begin. Gelukkig is een goed humeur redelijk aanwezig, zodat we  
zonder het te beseffen, de hinderpaal Alkmaar, vorig jaar nog een knooppunt  
van luid toeterende vehikels, al voorbij zijn, zonder ook maar één blik naar  
buiten te hebben geworpen. Hier zorgt dan ook wel een op zeer hoog peil  
staande discussie over Zeearenden (jawel, Wim van Duijn is er ook bij),  
italianen (zonder hoofdletter), eierrovers en ander milieuverpestend tuig  
voor. Ook blijkt er voor honderden guldens in fotoartikelen te zijn omgezet  
en de theorie "hoe jonger het lid, des te duurder de camera" begint steeds  
vastere vormen aan te nemen. 

Al met al zijn we bijna weer van de Afsluitdijk af, als ons aller voor-  
zitter, tevens bestuurder, in de verte een roze punt ontwaart. Als een goed 
voorzitter betaamt, reageert hij onmiddellijk, niet geheel beseffend welk een  
ravage dit achter ons geeft. Het busje komt in de berm tot stilstand en een 
verheerlijkt "flamingo" wordt gehoord. Achter ons blijken echter meerdere  
Noordwijkse vogelaars richting Terschelling te gaan en zij, gezegend met een  
scherpe blik, bemerken het roze mormel ook en staan onmiddellijk achter ons  
in de berm. Het ander losrijdend tuig wat zich hier weer achter bevindt, stopt  
ook, in de mening dat er minstens enkele doden zijn gevallen. 
Verheugd kon men deze mensen enkele minuten later tegen elkaar horen zeggen,  
dat de file gelukkig zeer snel is opgelost, zodat de eerste goede daad van  
de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk een feit is. 

Op de boot aangekomen, geeft de zon er de brui aan, gaat het hard waaien  
en zitten de vogelaars al snel achter een bak "leut". Een half uur op zo'n  
boot is erg leuk. De boot naar Terschelling duurt anderhalf uur en even  
opgewekt als toen we er op gingen, gaan we weer van de boot af. 

Op de kade blijkt het organisatietalent van Dick Passchier per jaar  
omhoog te schieten, want in plaats van drie kwartier op een miezerig busje  
te moeten wachten zoals vorig jaar op Vlieland, staat er een knots van een  
bus klaar. In de bus gaat plotseling ieders aandacht uit naar drie voor  
velen onbekende heren op middelbare leeftijd, waarvan er een Kees heet,  
een ander komijnekaas op zijn boterham heeft en de laatste minstens slager  
is, daar hij een worst schijnt meegenomen te hebben waar hij de bus minstens  
een week op kan trakteren. 

Bij ieder café dat opgemerkt wordt, stijgt een steeds enthousiaster  
gebrul op omdat iedereen doorkrijgt dat ieder café later gezien, dichter bij  
het einddoel ligt. Ja vogelaars zijn zo gek nog niet!! 
Het rumoer weet echter van geen ophouden, als blijkt dat naast de slaapgele- 
genheid ver van de bewoonde wereld, toch een café is gelegen, luisterend naar  
de illustere naam "De Grie". 

Het is nu al een paar uur stikdonker en het vinden van een geschikte  
slaapplaats is nogal een vermoeiend werk. We worden bijna door een groep  
opstandige vrouwen uit onze slaapgelegenheid gegooid, maar ondanks "het jaar  
voor de vrouw" zijn wij ook zo zot nog niet. 

En nu door naar de kroeg. Hier blijkt toch wel een generatiekloof te  
bestaan. De ouderen blijven in de eetzaal achter met borrel en kaarten, ter- 
wijl wij "De Grie" als opvangcentrum nemen. De allerjongsten blijken geheel  
van de aardbodem verdwenen te zijn. 
In het café hebben drs.C.M.J en Fairport Convention het hoogste woord en  
om kwart over twaalf heeft de kroegbaas het laatste woord en worden we er  
uit gegooid.  
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Vrolijk ziet men de groepering verder trekken, maar hier en daar hoort men een 
kritische noot over het geluidsvolume dat wordt uitgestoten en daarom is het om 
half twee geheel rustig. 

Een donderend gerinkel doet mij ontwaken. Er zijn natuurlijk weer enkele  
figuren die toch niet buiten de technologie van de modern westerse samen- 
leving kunnen en zo nodig de wekker om half zes moeten laten aflopen. Ergens  
naast mij begint er één, slaapdronken in het oud-hollands vermaningen over  
het vroege tijdstip te uiten, en verschrikt over zulk een onzin haast ik mij  
naar het wad. 

Het miezert, een kille wind slaat scheef over het wad, ook de zon is amper  
op. Het mooie weer van de vorige dag is veranderd in een troosteloos aandoend  
geheel. Op het wad lopen wat Bontbekjes, Goudplevieren, Rosse grutto's, Bonte 
strandlopers, Steenlopers en zelfs twee Krombekken, pas opgemerkt als ze er  
van doorgaan. 
Het is nog geen zeven uur, maar een naderende bui doet ons besluiten terug  
te gaan. Naarmate de zon echter hoger klimt, wordt het weer minder somber  
en een groepje haast zich om nog even wat van de zeetrek mee te pikken.  
De zee (overigens nog wel twee kilometer verwijderd van Oosterend) brengt  
nog wat leuke trek, twee Jan van Genten over de branding en ook nog enkele  
Kleine jagers wat verderop. Na twintig minuten wordt de terugweg aanvaard   
om niet te laat voor de wandeling te zijn. 

Bij de Boschplaat aangekomen blijkt het hoog water te zijn. Over de kwelders  
wordt de tocht voortgezet. Veel Steenlopers en verrassenderwijs veel Krombek-
strandlopers bieden zich goed fotografeerbaar aan, waardoor het tempo niet  
al te hoog komt te liggen. 
Overal groeit om ons heen de zeeaster, een enkele maal zonder straalbloemen,  
waar de fotografen onder ons zich dan weer in vastbijten. Ook lamsoor en  
rode ogentroost staat er veel. Verderop in de duinen wordt zelfs de klokjes- 
gentiaan gevonden. 
Een Bruine kiekendief maakt even zijn opwachting en een groepje Steenlopers  
schiet voorbij. Voor ons uit zitten twee Zilverplevieren en een verdwaalde  
Kanoet. Twee Dwergsterntjes verrassen ons even. Het is weer duidelijk het 
bekende beeld van de wadden.  
Aan het einde van het voor ons bereikbare gedeelte van de Boschplaat (een  
brede geul verspert ons de weg) gaan we richting stuifdijk om via het strand  
weer terug te lopen naar Oosterend. 
Vlakbij de stuifdijk worden we verrast door een twintigtal Grauwe ganzen  
die zich met enig stemgeluid over ons heen spoeden. 

Verbaasd kijken we nu pas goed in de lucht waar een meteorologische  
zeldzaamheid zich voordoet. Precies boven ons hoofd hangt de scheiding tussen  
twee fronten. Dit is ook de plaats waar windhozen soms ontstaan. Hoog in de  
lucht wordt er duidelijk één gevormd en even later zien we hem over de  
stuifdijk komen, veel zand mee de lucht in nemend. Even later zal hij vlak langs 
enkele gefascineerd kijkende vogelaars door een meertje gaan, water en  
vogels de lucht inzuigend. 

Het wordt weer mooi weer en op het strand gaan de jassen dan ook uit.  
Op het strand blijkt verder dat men geen wijn uit door de zee meegevoerde  
flessen moet drinken en met deze wijsheid gaan we verder. 

Na nog een hele lange wandeling komen we eindelijk weer doodop bij het  
beginpunt aan, waar Jan Hoek grinnikend op een duintje zit. Hij heeft een  
jonge Roodpootvalk gezien. 
Terwijl wij ons lens liepen op de Boschplaat om wat te zien, blijkt de gehele  
tijd een Roodpootvalk op onze slaapgelegenheid te hebben gezeten. 

Snel naar het slaaphok, waar in plaats van een Roodpootvalk een plaatselijke 
inboorling met een groen jasje en een kijker, een vogelaar dus, ons vermaant  
om rustig te blijven, omdat de Roodpootvalk zo toch weer komt. 
Zo gezegd en zo gedaan. Al gauw zitten een man of dertig op stoelen, met pils, 
kijker, sigaret en fototoestel in de hand voor een hoop hout, waar het beest  
zo op zal gaan zitten. Ja..ja.., de ene sarcastische opmerking na de andere  
wordt gehoord, omdat niemand het gelooft. Plotseling is het even stil, een  
valkje nadert, gaat op tien meter van ons of zitten op de houtberg.  
 

 



- 4 – 
 
Algemene verbazing. 
Een jonge Roodpootvalk!! Een constant geklik van fototoestellen daalt op  
ons neer. Ik denk even na hoe dit mogelijk is. Opeens gaat mij een licht op.  
Dick Passchier, de organisator van dit festijn, heeft natuurlijk dit beest  
gehuurd en die plaatselijke inboorling moet een valkenier zijn. 
Waarom heeft Dick Passchier zijn monstrueus grote telelens, waar je hem  
werkelijk altijd mee ziet sjouwen, niet meegenomen? juist, omdat hij van  
te voren wist dat er een Roodpootvalk op korte afstand te zien zou zijn.  
De grote lens zou alleen maar onhandig zijn en daarom heeft hij een kleine  
240 mm lens bij zich. 
Verder is Nederland 32.500 km2 groot; de houthoop slechts 20 m2, zijn  
misschien 1 op de 1000 Roodpootvalken zo mak als deze, komen er hoogstens 10 
Roodpootvalken in een jaar naar Nederland en kwam het beest precies op  
het moment toen iedereen er voor klaar zat. 

Nu heb ik per ongeluk wat kansberekening gehad en kan ik u vertellen  
dat de kans op het verschijnen van een Roodpootvalk als u er voor gaat  
zitten in de achtertuin bij een hoopje gelijk is aan nul. Alleen de moge- 
lijkheid blijft over van een gehuurde Roodpootvalk. Ontstemd over zulk een  
handige oplichting denk ik eens verder na. Die Flamingo? Natuurlijk even  
van achter Offem meegenomen, er staan er toch twee. Die wervelwinden? O..Ha  
hier hebben we de schurk. Had hij het niet van te voren over een overeen- 
komst met het KNMI? Nou we hebben het geweten ook. Al de weertypes van  
regen, wind tot zonneschijn hebben ons huid getart. En die gekke zeehond  
op de terugweg dan? Nu op mijn erewoord.. ik had Dick Passchier juist tien  
minuten van te voren gevraagd of er nog iets langs zou komen. Toeval?  
Vraag het hem zelf maar. 
En die fraaie zonsondergang toen we weer in Harlingen arriveerden? Toe nou 
vooropgezet plan. Ik heb hem er nog voor bedankt. Veertig vogelaars zijn  
zo bij de neus genomen. Een wilde Roodpootvalk??? Ik schaam mij, ik ben er  
ook ingeluisd. 

 
M.Wiersema 

 
 
 

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

FILM- EN DIA -AVOND 
 

Op vrijdag, 28 november 1971 wordt in het Verenigingsgebouw  

een film- en dia-avond gehouden voor leden, donateurs en  

belangstellenden. 

Vertoond zullen worden: 

DE WADDEN van Jan van der Kam 

LEVEN EN LATEN LEVEN van het Staatsbosbeheer  

Beide films zijn geluidsfilms 

Na de pauze zullen er dia's vertoond worden.  
Het juiste programma is nu nog niet bekend,  
maar de heer Bos van Staatsbosbeheer zal  
er iets leuks van maken. 

De toegang is GRATIS en introducés zijn toegestaan.  
 

ZEGT HET VOORT   ZEGT HET VOORT 
 
 

-------------- 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
Wanneer er voor schubdieren gevaar dreigt, rollen ze zich in het algemeen  
op. Werkt deze "verdediging" tegenover talloze roofdieren effectief, voor  
de mens is dat uiteraard niet het geval. Toen een onderzoeker bij het  
plaatsje Siberut op West-Sumatra, waarvan de inwoners gek op schubdieren- 
vlees zijn, 's ochtends vroeg een exemplaar zag, reageerde dit op een hoogst 
merkwaardige manier. Zodra het dier de man had opgemerkt, liep het naar een enkele 
meters verder beginnende helling van maximaal 38 graden, rolde zich  
op de rand daarvan op en liet zich naar beneden rollen. De onderzoeker  
stelde vast, dat het schubdier in ongeveer 10 seconden meer dan 30 meter  
aflegde en zich dankzij het struikgewas aan het gevaar wist te onttrekken... 
 

( Artis) 
-------------- 

 
Tijdens een controle bij een preparateur te Apeldoorn trof de controleur  
van de Vogelwet daar tien stootvogels, te weten 8 Buizerds en 1 Bruine Kiekendief, 
aan, die daar zonder vergunning aanwezig waren. In samenwerking  
met de plaatselijke politie zijn de stootvogels in beslag genomen. Bij  
nader onderzoek bleek, dat de vogels voor 25 gulden per stuk waren gekocht  
van een inwoner van Zeist, die al meerdere malen was verbaliseert wegens  
een overtreding van de vogelwet. De stootvogels waren met paalklemmen  
gevangen en dood geslagen om aan de behoefte van opgezette stootvogels 
te kunnen voldoen ..... 
Jammer dat er nog steeds mensen zijn die de aantasting van onze toch al  
schaarse vogelstand gaan honoreren met ettelijke honderden guldens. 
Het is te hopen dat de dader van deze slachting een flinke straf krijgt. 
Verder is het mogelijk dat de preparateur zijn vergunning kwijtraakt.....  
 

(Nederlandse Jager) 
-------------- 

 
De kans is groot, dat binnenkort in Drenthe een paar honderd bomen, maar ook 
zwerfkeien en pannendaken, zullen worden aangewezen als "snuffelpaal". Het  
gaat dan niet om de bomen, stenen of daken, maar om de korstmossen die er op 
groeien. Enkele wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen, dat deze  
mossen bijzonder gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. Ze vormen als het  
ware een uiterst fijn instrument dat op allerlei soorten van vervuiling  
als ook op droogte en licht reageert. De mossen geven alleen met hun ver- 
dwijning aan, dat er iets mis is. De oorzaak van hun verdwijning wordt dan 
onderzocht. Aan het einde van de vorige eeuw kwamen er nog zo'n honderd  
soorten korstmossen in ons land voor. Momenteel zijn er door de vervuiling 
ongeveer 20 soorten (misschien wel voorgoed) verdwenen..... 
 
          (S.B.B.) 

-------------- 
 
Van de zeldzaamste vogelsoort op aarde, de Mauritius-valk, is kortgeleden  
een jong in gevangenschap uit het ei gekomen. In 1973 begon een Amerikaanse 
ornitholoog op Mauritius een studie van deze vogelsoort. Het bleek toen, dat  
er nog maar zeven exemplaren in de resterende bossen van Mauritius leefden.  
Hij besloot toen een paartje valken te vangen en te proberen of dit zich  
in gevangenschap ter plaatse wilde voortplanten. Helaas stierf het wijfje  
na korte tijd. Opnieuw werd een vrouwtje gevangen en met het daarmee gevormde  
stel heeft men nu succes gehad. Het produceerde 3 eieren, waarvan er één  
is uitgekomen. De vier nog in het wild levende Mauritiusvalken hebben in 
1974 geen jongen grootgebracht.....  

(W.W.F-Artis) 
 
 

-------------- 
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De iep dreigt uit het Zuid-Limburgse landschap te verdwijnen. De iepziekte,  
een agressieve schimmel, grijpt zo snel om zich heen, dat de mensen van het 
Staatsbosbeheer het opruimen van dode bomen niet meer kunnen bijhouden. Als 
er niet spoedig een einde komt aan deze ziekte, dan zal de iep, die altijd  
welig groeide op de vruchtbare Zuid-Limburgse grond, weldra een zeldzame  
boom zijn, die dan alleen nog maar in enkele verspreide exemplaren voorkomt.  
De oorzaak van alle ellende is een schimmel die de vaten van de boom aantast, 
waardoor hij uitdroogt en sterft. De schimmel wordt verspreid door de 
iepenspintkever. Deze zoekt niet alleen de zware, volwassen bomen op, maar ook  
de jonge aanplant. Omdat de iep in Zuid-Limburg van nature voorkomt, is hij  
ruim verspreid. Men vindt ze niet alleen in bossen, maar ook langs wegen en  
in de tuinen. Juist deze laatste categorie baart Staatsbosbeheer zorgen, omdat  
je particulieren niet kunt verplichten zieke bomen op te ruimen. Daardoor  
is de verspreiding van de schimmel moeilijk tegen te gaan....... 
 

(De Limburger) 
-------------- 

 
Ook in Friesland worden de iepen, een onmiskenbaar element in de stoffering  
van het Friese landschap, door de iepziekte bedreigd......... 
 

(Friesch Dagblad) 
-------------- 

 
In verschillende delen van Nederland heeft deze zomer onder de cotoneasters 
(dwergmispels) een perevuur-explosie plaatsgevonden, waarvan de gevolgen  
misschien niet dramatisch, maar in ieder geval wel zeer ernstig genoemd  
kunnen worden. Een der zwaarst bedreigde gebieden is Apeldoorn en omgeving,  
waar alleen al duizenden van deze heesters, die waren aangetast, moesten  
worden gerooid. Andere streken waar deze ziekte, die veroorzaakt wordt door  
een bacterie, woedt, zijn: Noord-oost Nederland, Drenthe en Noord-Holland  
(vooral Castricum). De explosie is in sterke mate bevorderd door de broeie- 
rige luchtvochtige zomer, een klimaat waarin 1 bacterie zich in een dag tot  
een miljoen kan vermenigvuldigen........ 
 

(Trouw) 
-------------- 

 
In de Krimpenerwaard en op enkele andere plaatsen in het land wordt op  
het ogenblik onderzocht of graskarpers dienst kunnen doen bij de biologische 
onkruidbestrijding in sloten. Deze dieren zijn vrijwel de enige Europese  
vissen, die uitsluitend planten eten. De ervaringen met de vissen zijn, wat  
het op peil houden van de walkantbegroeiing betreft, tot dusver gunstig.  
De reacties van de in de sloten voorkomende vissen op de karpers worden  
nog onderzocht. De uiteindelijke resultaten van dit onderzoek zullen gelegd  
worden naast de uitkomsten van vergelijkende onderzoeken naar chemische 
en mechanische onkruidbestrijding............  

(Trouw) 
-------------- 

 
 

Samengesteld door  
Leen van Duijn 
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SPANJE 
 

Van 17-24 oktober 1975 was ik met mijn familie een week op vakantie in  
Almeria, de droogste provincie van heel Spanje. Er valt in die zuid-oosthoek  
van Spanje slechts 70 mm regen per jaar, wat dan ook tot gevolg had, dat  
we in een soort steppengebied beland waren. Veel interessants op planten- 
gebied was er dan ook niet. Wat vogels betreft troffen we het beter. 

Toen we aankwamen viel direct het enorme aantal Jan van Genten op dat  
het luchtruim boven zee vulde. Zij doken veelvuldig het water in en kwamen  
tamelijk dicht bij het strand. 
Een andere opvallende verschijning was de west-mediterrane vorm van de  
Noordse Pijlstormvogel (Puffinus Puffinus Mauretanicus), een iets lichtere  
vorm van de Noordse Pijlstormvogel zoals wij hem in Nederland kennen. Zij  
vlogen vaak in groepen langs de kust, evenals de Kleine Jagers. 
De Kleine Mantelmeeuw was onder de meeuwen verreweg het talrijkst. Ook de 
Zilvermeeuw kon je regelmatig achter de vissersbootjes zien vliegen.   
De Sterns, die in ons land eind oktober een zeldzaamheid zijn, waren daar  
nog veel te zien, vooral Visdieven en Witwangsterntjes, die het eenvoudigst  
te herkennen zijn wanneer zij nog in jeugdkleed getooid zijn met die  
goudbruine rug. 

Een ander zeer interessant gebied waren de zoutmeren, die vroeger  
voor zoutwinning werden gebruikt. Het gebied kun je het beste vergelijken  
met de Kroonspolders op Vlieland met zijn begroeide dijken, plassen en  
drooggevallen delen. Hierin bevonden zich o.a. + 500 Flamingo's, waarvan  
+ 10% nog jonge (grijze)vogels waren. 
Ongeveer even sterk vertegenwoordigd waren de Kluten en de ontzettend  
mooie en ranke Steltkluten waren er toch ook met + 200 exemplaren.  
Buiten de broedtijd verblijven hier ook de schuwe Kleine Zilverreigers,  
die je weer gelijk in de verrekijker zag met een Kraanvogel, hier op door- 
trek en even uitrustend van de vermoeiende reis. 

Van de kleinere steltlopers waren vooral de Tureluur, Bontbekplevier  
en Kleine Strandloper erg algemeen. Daarnaast kwamen ook de Steenlopers,  
Bonte Strandlopers, Drieteenstrandlopers, Strandplevieren, Zilverplevieren  
en nog vele andere voor. De vogels waren helaas erg schuw, wat misschien  
te maken heeft met de jacht, die daar zeer veel wordt bedreven. Je wordt  
daar dan ook wel nagekeken als je met een verrekijker en een fototoestel  
rondloopt. 

Op de dijkjes die door het gebied lopen, vloog veel klein spul rond.  
Bij nader onderzoek bleken het vooral veel Waaierstaartrietzangers te zijn.  
Dit is een heel onrustig vogeltje van nog geen 10 centimeter. In tegen- 
stelling tot wat zijn naam zou doen vermoeden, heeft de Waaierstaart- 
rietzanger een klein kort staartje, dat aan de onderkant overwegend wit is.  
Wel een lange staart hebben de Provençaalse Grasmussen, die je bijna alleen  
in de vlucht te zien krijgt. Zij zitten namelijk in een struik verscholen,  
totdat je vlak bij die struik bent, vliegen er dan uit om 20 meter verder  
weer een andere struik in te duiken. Zijn neefje, de Sardijnse Grasmus hield  
zich vooral in de gebieden om de zoutmeren heen op. Wat de grootte, vorm  
en leefwijze betreft lijkt hij erg veel op de Provençaalse Grasmus. Het  
grote verschil is dat de Sardijnse Grasmus een zilvergrijze buik heeft en de 
Provençaalse Grasmus een donkerrode. 

Op de schraal begroeide vlakten om de zoutmeren heen, waar veel hage- 
dissen, sprinkhanen en ook wat slangen bevonden, waren naast de Sardijnse 
Grasmussen, de Roodborsttapuiten, Veldleeuweriken en Kuifleeuweriken erg  
algemeen. Ook de Tapuit en het Paapje lieten zich  nogal eens zien.  
Hoppen vlogen overal, helaas kwam je ze weinig zittend tegen, want dat  
hij zijn kuif zien. Met de Grielen precies hetzelfde als met de Hoppen;  
je kon ze alleen vliegend waarnemen. 

De jagers maakten er dan ook gebruik van toen ik over die vlakte liep  
en hier en daar groepjes Grielen opjaagde. Om te voorkomen dat dit verder  
nog meer zou gebeuren, ben ik via het strand terug gegaan naar het dorp. 
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Tenslotte wilde ik nog enkele korte opmerkingen over soorten maken, die  
in het voorgaande niet genoemd zijn: 
le. Er kwamen veel Mussen voor. Dit waren allemaal Huismussen en niet de  
    Spaanse mus. 
2e. Van de vinkachtigen was alleen de Groenling aanwezig, die in kleine  
    groepjes op het strand rondzwierven. 
3e. Spechten heb ik in het geheel niet gezien, wel waren enige holen in een  
    palmboom gehakt. 
4e. Roofvogels heb ik weinig gezien. Een keer een valk (waarschijnlijk een  
    Boomvalk) en een keer een arend, die zo hoog vloog dat hij niet te  
    determineren was. 
5e. Van de eenden was de Wilde Eend het meest algemeen, daarnaast heb ik  
    nog Slobeenden, Smienten en Pijlstaarten waargenomen. 
6e. Van de zwaluwen kwamen de Rotszwaluwen verreweg het meest voor, verder  
    waren er alleen een paar Boerenzwaluwen op trek naar het zuiden te zien. 

In het geheel kan ik dus zeggen, dat het een geslaagde week is geweest  
in het droge, warme Almeria. 
 

Hein Verkade 
 

-------------- 
Enige kanttekeningen bij het Vogelonderzoek Avifauna-West-Nederland - 
Atlasproject... niet alleen de cijfers 
----------------------------------------------------------- 
Zo hebben we er dan al weer 3 seizoenen opzitten. Voor de meesten van ons (duin- 
en strandmensen) was het wel even wennen om na al die jaren van vogelonderzoek  
in de duinen, over te stappen naar het bollenland of weiland. Soms was het nodig  
om in de bebouwde kom de zaak op vogels te onderzoeken...en dat was een hele 
overgang. 
Niet voor ons vogelaars was het vreemd, maar ook de boeren en bollenmensen keken 
eerst wat tegen die indringers aan, maar na wat uitleg kwam er meestal wel een 
gesprek op gang, waaruit bleek, dat de mensen die daar op de landerijen werken,  
toch vrij goed wisten wat er alzo in de polders aan vogels huisden al zaten  
ze wel eens mis met de naamgeving van de verschillende vogelsoorten. 
Wij van onze kant moesten ook wel het een en ander leren b.v. nooit tussen de 
hyacinten lopen, maar met wat overleg ging het toch allemaal redelijk goed.  
Soms was het wel eens moeilijk om een bepaald perceel te bereiken. Zo was er  
vorig jaar een stuk polder tussen Rijnsburg en Voorhout, maar dank zij de mede-
werking van boer Tilburg in Rijnsburg kwamen we tot "onder de rook" van Voorhout. 
Wat een prachtig stuk poldergebied hebben we daar nog. Wat een belevenis is het  
om in zo'n poldergebied op een vroege voorjaarsmorgen te lopen als Kievit, Grutto  
en Tureluur om het hardst van hun aanwezigheid getuigen. Als de dotterbloemen  
fel opbloeien langs de slootkanten en de late Goudplevieren nog in de weilanden 
verblijven wordt vogelen echt een plezier. 
Ook dit jaar toen we het vliegveld Valkenburg met de polders er om heen op  
vogels onderzochten, kwamen we dikwijls onder de indruk van de rust die in zo'n 
polder aanwezig is. Zittend achter een bosje langs een brede poldersloot waar  
de zwaluwen over heen scheerden, waar de Blauwe Reiger roerloos stond, was het  
goed toeven. 
De inventarisatielijsten van dit jaar zijn al weer ingeleverd, met daarop de 
gegevens die door ons over alle vogels zijn verzameld, netjes op een rijtje.  
Laten we hopen dat, wanneer het nodig is, deze gegevens hun nut zullen bewijzen, 
maar dat weet je maar nooit zeker! 
Wat ik wel weet is, dat ik samen met mijn vogelmaat Jan Glasbergen vele fijne  
uren heb beleefd in de polders van onze omgeving. Ook weet ik best, dat dit niet  
in cijfers is uit te drukken en met wetenschap heeft het ook al weinig van doen.  
In deze tijd waarin alles zo nodig gepland en vastomlijnd moet zijn, waren dit  
onze ervaringen en dat is toch maar mooi meegenomen. 
 

A.Cramer 
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VELDWAARNEMINGEN OVER SEPTEMBER EN OKTOBER 1975 

ROODHALSFUUT  3 ex.  21-10 Branding                    R.de Mooij/E.v.Hall 

NOORDSE PIJLSTORMVOGEL  2 ex.  28- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

GRAUWE PIJLSTORMVOGEL  1 ex.  24- 7 boven zee J.van Dijk 
  1 ex.  13- 9 boven zee J.van Dijk 
  1 ex.  26 -9 boven zee J.van Dijk 
  1 ex.   1-10 boven zee R.de Mooij 
  2 ex.   3-10 boven zee                 R.de Mooij/J.van Dijk 

JAN VAN GENT  1 ex. 1- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
 35 ex. 2- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
  6 ex.  14- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
  3 ex.  22- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
  8 ex.  28- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
 82 ex.  29- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
  4 ex.  29- 9 over zee,noordwaarts H.Verkade 
  4 ex. Dood gevonden langs het strand olie A.Bos 

SMIENT  3 ex.  14- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

PIJLSTAART  2 ex. 1- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

KUIFEEND 10 ex. 1- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

BRILDUIKER  2 ex.  20-10 over zee,noordwaarts E.v.Hall 

IJSEEND  1 ex.  24-10 over zee,zuidwaarts E.v.Hall 

GROTE ZEEEEND  1 ex.  11-10 over zee,noordwaarts R.de Mooij 
  1 ex.   6-10 over zee,noordwaarts E.v.Hall 

EIDEREEND 12 ex.   1-10 over zee,zuidwaarts R.de Mooij 

MIDDELSTE ZAAGBEK  9 ex.   4-10 over zee,zuidwaarts E.v.Hall 

ROTGANS  7 ex.   4-10 over zee,zuidwaarts E.v.Hall 
                      + 40 ex.   7-10 over zee,zuidwaarts E.v.Hall 

RUIGPOOTBUIZERD  1 ex.   2-10 overvliegend,noordduinen A.Bos 

SPERWER  1 ex.  23- 9 Noordduinen R.de Mooij 
  1 ex.  20-10 Palace-Hotel R.de Mooij 
  2 ex.  21-10 Noordduinen R.de Mooij 
  1 ex.  30-10 Noordduinen R.de Mooij 

BLAUWE KIEKENDIEF  1 ex.  21-10 Noordduinen R.de Mooij 
  1 ex.  21-10 AW-duinen R.de Mooij 

BOOMVALK  1 ex. 1- 9 boven zee,westwaarts H.Verkade 

PATRIJS  1 ex.   9-10 Langevelderslag A.Bos 
  2 ex.  12-10 Noordduinen A.Bos 

KIEVIT 113 ex.  24-10 Noordduinen R.de Mooij 

BONTBEKPLEVIER  2 ex.  22- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
  6 ex.  29-10 over zee,zuidwaarts R.de Mooij/E.v.Hall 

ZILVERPLEVIER  1 ex.  13- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

GOUDPLEVIER 40 ex.   7-10 Noordwijkerhoek R.de Mooij 
 150 ex.  30-10 Noordwijkerhoek R.de Mooij 

STEENLOPER  1 ex.  13- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
  2 ex.  24- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

HOUTSNIP  1 ex.  30-10 Offem E.v.Hall 

WULP  5 ex.  22- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

REGENWULP  2 ex.   5-10 over zee,zuidwaarts R.de Mooij/E.v.Hall 

 
 



- 10 – 
 

ZWARTE RUITER  1 ex.  16- 9 Noordwijkerhoek R.de Mooij 

PAARSE STRANDLOPER  1 ex.   1-10 op strand R.de Mooij 

DRIETEENSTRANDLOPER 40 ex.  24-10 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

KLEINE JAGER  1 ex. 1- 9 over zee,noordwaarts H.Verkade 
   (donkere fase)  2 ex. 2- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
  1 ex.  13- 9 over zee,noordwaarts H.Verkade 

KLEINE JAGER  1 ex. 1- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
   (lichte fase)  1 ex.  13- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 
  1 ex. 14- 9 over zee,zuidwaarts H.Verkade 

BOSUIL  1 ex.  14-10 roepend, Duinweg 81 A.Bos 

VELDUIL  1 ex.  20-10 de Klei E.v.Hall 
  2 ex.  25-10 jagend,noordduinen A.Bos 

IJSVOGEL  1 ex.  10- 6 Zuid-Hollands Landschap R.de Mooij 

GROENE SPECHT  1 ex.  14-10 werkschuur,Duinweg 81 A.Bos 

VELDLEEUWERIK 241 ex.  24-10 over strand,zuidwaarts R.de Mooij 

BONTE KRAAI  8 ex.  12-10 Langevelderslag A.Bos 

KUIFMEES  4 ex.  16-10 Noordduinen E.v.Hall 
  1 ex.  20-10 Noordduinen E.v.Hall 

GOUDHAANTJE           + 25 ex.  16-10 werkschuur S.B.B. A.Bos 
  1 ex.  26-10 dood op het strand E.v.Hall 

BONTE VLIEGENVANGER  1 ex.   2-10 Leidsevaart R.de Mooij 

OEVERPIEPER  1 ex.  21-10 AW-duinen R.de Mooij/E.v.Hall 
 
  Nagekomen waarnemingen van J.van Dijk 
  I.v.m. plaatsgebrek mankeren de zeevogels, omdat 
  Deze wel zullen worden opgenomen in het zeetrekverslag. 
 

LEPELAAR  1 ex.  14- 9 over zee,zuidwaarts J.van Dijk 

GRAUWE GANS  4 ex.  31- 7 over zee,zuidwaarts J.van Dijk 

ROTGANS 12 ex.  21- 9 boven zee,zuidwaarts J.van Dijk 

BUIZERD  3 ex.  28- 8 Duinpark J.van Dijk 
  2 ex.  12-10 Duinpark J.van Dijk 

BRUINE KIEKENDIEF  1 ex.   1-10 Noordduinen J.van Dijk 

GRAUWE KIEKENDIEF  1 ex.  17- 9 juv. recht uit zee J.van Dijk 

SPERWER  1 ex.   1-10 Noordduinen J.van Dijk 

SMELLEKEN  1 ex.  12- 9 boven Duinpark J.van Dijk 
  1 ex.   6-10 boven zee J.van Dijk 
  1 ex.  11-10 boven zee J.van Dijk 
  1 ex.  16-10 boven zee J.van Dijk 

PUTTER 32 ex.   8- 8 Noordduinen J.van Dijk 

KLEINE BONTE SPECHT  1 ex.  30- 9 Boerenburg J.van Dijk 

GROTE GELE KWIKSTAART  1 ex.  19- 9 Nieuw-Leeuwenhorst J.van Dijk 

BAARDMEES  3 ex.  12-10 Noordduinen J.van Dijk 

SIJS in 1½  uur + 2000 ex. 16-10 boven zeereep  

KLAPEKSTER  1 ex.  12-10 Duinpark J.van Dijk 

GIERZWALUW  1 ex.  12- 9 boven zee J.van Dijk 

BONTE VLIEGENVANGER 10 ex.   8- 8 Noordduinen J.van Dijk 
 




