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BESTUURSMEDEDELINGEN 

Op Vrijdag, 10 december a.s. is er een ledenvergadering in het Verenigingsgebouw 

aan de Hoofdstraat te Noordwijk aan Zee. 

Eerst zullen we met elkaar de huishoudelijke zaken bespreken met o.a. een 

bestuursverkiezing. Onze penningmeester, E.Aartse, heeft te kennen gegeven, mede 

door tijdgebrek door andere activiteiten in de vereniging, het penningmeesterschap 

af te stoten en uit te zien naar een andere penningmeester. We zijn blij dat we 

J.Veefkind kandidaat kunnen stellen voor deze functie. 

Verder zal het bestuur met één lid worden uitgebreid. Dit bestuurslid zal het 

contact onderhouden met de jeugdgroep. 

Na de pauze volgen dan films en dia's van onze eigen mensen (b.v. films  

van de excursie naar Vlieland en Kaap Gris—Nez), 

We hopen op een volle zaal. 

 
WAARNEMERSVERGADERINGEN 

Het lijkt ons goed ook in De Strandloper iets te vertellen van onze waarnemers-

vergaderingen. Dit zijn maandelijkse bijeenkomsten, afwisselend bij een van de 

leden thuis. Zij zijn opgezet met een tweeledig doel t.w. het bevorderen van het 

contact onderling en het bespreken van zaken die de aandacht vragen. Dit zijn de 

positieve kanten van deze bijeenkomsten. Een nadeel kan echter zijn, dat een 

zekere "clubvorming" kan optreden waar buitenstaanders niet zo snel tussenkomen. 

En dit is het laatste wat ons voor ogen staat. 

Een oplossing hiervoor zou zijn een eigen vergaderruimte (weet een van onze  

leden misschien iets??). Zolang dit nog niet verwezenlijkt is, zullen de bijeen-

komsten dus nog bij iemand thuis worden gehouden. Om het geheel toch wat meer  

open te maken, willen we wel naar een wat betere aankondiging van de avonden. 

Besloten is deze steeds op de 1e vrijdag van de maand te houden en tijdig in  

De Strandloper aan te kondigen. Het gevaar bestaat dan wel dat het huis van de 

gastheer of gastvrouw uit kan puilen. 

In de opzet van de avonden zal ook enige wijziging komen. Er is altijd gestreefd 

naar een, om het zo maar eens uit te drukken, combinatie van een vergadering  

en een soos. Door de vele zaken die de laatste tijd de aandacht vragen, komen 

beide elementen niet meer geheel tot hun recht. Er zal nu worden gestreefd naar 

een opzet waarbij in het begin van de avond de zakelijke kant wordt afgehandeld, 

waarna het bespreken van de waarnemingen en het draaien van dia's e.d. volgt.  

De eerstvolgende vergadering is op: 

vrijdag, 7 januari 1977 bij A.Cramer, Sluispad 5 

De tweede vergadering is op: 

vrijdag, 4 februari 1977 bij C.Verweij, Westerbaan 7 
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IVN-CURSUS 

In het kort nog wat nader nieuws van de cursus natuurgids van het I.V.N. De 

belangstelling hiervoor heeft ons wat overrompeld. Vanuit een wijde omgeving zijn 

vragen om nadere inlichtingen gekomen. Dit heeft als resultaat gehad, dat er op 16 

november j.l. met ca. 60 deelnemers de eerste lesavond van de introductiecursus is 

gehouden. 

Deze introductiecursus bestaat uit 2 lesavonden en 2 excursies in november en 

december. Het is de bedoeling in deze maanden tot een aantal van ca. 35 deelnemers 

aan de definitieve cursus te komen. 

Wij stellen het erg op prijs voor de cursus onderdak te hebben gevonden in de 

Willibrord-Mavo. Het bestuur en de heer Oostermeijer zijn wij hiervoor zeer 

erkentelijk. 

Wij zijn blij dat ook uit onze vereniging zoveel belangstelling voor de cursus 

bestaat. Wij vertrouwen dat op deze wijze de groep werkende leden van de vereni-

ging groter zal worden. Dat is hard nodig!!!! Tal van zaken die beslist aandacht 

vragen, blijven nu nog liggen. 

Over het verloop van de cursus zullen wij u op de hoogte houden. 

 

HET VOGELJAAR 

De Stichting "Het Vogeljaar" deelt mede, dat door de gestegen kosten het vereni-

gingsabonnement op het tweemaandelijks blad Het Vogeljaar verhoogd wordt van  

ƒ 11,-- tot ƒ 12,50 per jaar. 

Willen die + 90 leden van onze vereniging die een abonnement op dit blad hebben  

via onze vereniging bij het overmaken van de contributie voor 1977 met deze  

verhoging tekening houden? 

 
CONTRIBUTIE  

Er is nog geen enkele noodzaak om de contributie en donatie voor 1977 te verhogen. 

Contributie voor 1977 wordt: ƒ 6,-- per jaar (minimum) 

  3,50 per jaar voor jeugdleden  

  2,50 per jaar donatie (minimum) 

 12,50 per jaar abonnement Het Vogeljaar 

Wilt u uw contributie en/of donatie storten op girono.2573795 t.n.v. 

Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk" te Noordwijk. 

Indien u een abonnement heeft op Het Vogeljaar, dan a.u.b. NIET het abonnements- 

geld aan de Stichting Het Vogeljaar overmaken, maar op bovengenoemde girorekening  

van de vereniging. Wij verrekenen dit weer met de Stichting Het Vogeljaar. 

U bespaart ons dan nodeloos geschrijf en dure postzegels. 
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JEUGDCLUB  

Met het nieuwe schooljaar zijn na de vakanties ook de activiteiten binnen de 

jeugdclub weer gestart. 

Allereerst werd veel aandacht aan de trek van de vogels over zee geschonken van-

daar dan ook dat we in die periode tot half september veel op het strand te vinden 

waren. 

Aansluitend hierop kwam ook de trek over het duin goed op gang en verhuisde ons 

werkterrein ook in die richting. 

In korte tijd werd aldus kennisgemaakt met veel soorten vogels zoals Visdiefje, 

Grote stern, Kleine jager, Jan van gent, verschillende strandlopers en over het 

duin volop Spreeuwen, Vinken, Torenvalken enz. 

Ook op een uitnodiging om voor het vogelasiel de handen uit de mouwen te steken, 

werd geen nee tegen gezegd. Voor het maken van kerststukjes had iemand 30.000 

dennenappels nodig, waar hij ƒ 400,-- voor over had. Een zaterdagochtend had de 

jeugdclub versterkt met enkele "senioren" nodig om de buit binnen te halen. Hoewel 

een denneappel in de hand van jeugdige figuren heel andere ideeën oproept dan deze 

in een zak te werpen, werden er toch betrekkelijk weinig van deze voorwerpen vlie-

gend waargenomen. Als dank werd er rijkelijk frisdrank en koffie geschonken, ver-

strekt door de heer en mevrouw Bos (zeer veel dank). Bovendien kon iedere deelne-

mer (ster) een vogelasielsticker in ontvangst nemen. 

 
Op de donderdagavonden in de Willibrord-Mavo hebben we aan belangstelling niet te 

klagen. Praatjes, wetenswaardigheden, dia’s, een leuke film van de heer v.Tilburg 

over Kenia en uiteraard de afspraken voor de zaterdagochtend vormden tezamen de 

onderwerpen. 

Sinds enkele weken hebben we de beschikking over een 14-tal persplanken, waar nu 

bladeren en straks planten in gedroogd gaan worden. Het ligt in de bedoeling om 

afgevallen bladeren en eenvoudige maar voor een soort kenmerkende platen bijeen te 

brengen. 

 
Het programma voor de nabije toekomst omvat o.a. het schoonmaken van de nestkasten 

in Leeuwenhorst, uitstapjes naar Amsterdamse- en Leidse Waterleiding en het kappen 

van de Amerikaanse vogelkers in de "dennen". Voorwaar een lijst waar "U" tegen 

gezegd kan worden. 

Voor wie belangstelling heeft als adspirant-jeugdlid (tussen 12 en 16 jaar)  

dan wel behulpzaam wil zijn bij het runnen van deze groep, is donderdagavond  

19.00 uur de tijd in de Willibrord-Mavo aan de van Panhuysstraat, de plaats,  

om hartelijk welkom geheten te worden. 

 
D.Passchier 

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



- 5 – 
 

SANDER REEDE EN ROB DE WIND 
 

15 oktober startte de Vereniging het winterseizoen met een dia-avond in de Rank 
voor een uitverkocht huis. 
Na afloop van deze avond waren de meningen zeer verdeeld. Het was weliswaar een 
gevarieerd natuurprogramma en dat is het geworden, hoewel veel mensen over dat  
"gevarieerde" een andere mening hadden. 

Ik wil hier mijn persoonlijke mening geven hoe die avond bij mij is over-  
gekomen. 

Sander Reede deed het niet onverdienstelijk. Keurige en kleurige dia's en een 
leerzaam praatje. Ik vond het, hoewel misschien leerzaam voor de jongeren, geen 
topper. In onze gelederen komen fotografen voor die uit hun materiaal een diaserie 
kunnen samenstellen die klinkt als een klok. In Noordwijk bestaat daarvoor kennelijk 
weinig belangstelling, gezien soms de geringe opkomst op de ledenvergaderingen  
in het Verenigingsgebouw. Wat je ver haalt is kennelijk erg lekker.... 

Het maken van dia's is met het huidige materiaal een kind-doe-de-was-zaak 
geworden. Met wat geduld en een goed oog kan je een leuke diaserie opbouwen. Kan 
je daar nog interessant bij vertellen, dan zit je helemaal gebeiteld. 
Zo ook Sander Reede met zijn haarscherpe dia's en gezellig praatje. Een uurtje 
dat bij velen toch wel aansloeg. 

Na de pauze kwam dan Rob de Wind. De klapper van de avond, waarvoor velen waren 
gebleven. Een freelance fotograaf. Filmen en fotograferen is zijn beroep en de 
Waddenzee zijn werkterrein. 

Na afloop waren er duidelijk twee meningen. Een regelrechte flop volgens velen, 
een absolute topper volgens de rest. Het opmerkelijke was dat er geen tussenmening 
was. 

Persoonlijk heeft het me erg aangegrepen. Fotograferen kan tot een kunst ver- 
heven worden. Rob de Wind bewees het weer eens. De dia's, soms haast abstract door 
zijn eenvoud, gecombineerd met klassieke en hypermoderne muziek, werkte erg 
suggestief. 

Een garnalenvisser hoort bij de Waddenzee, evenals de betonning in de vaarroute. 
Een stemmige dia van een kotter in de ochtendzon misstaat niet. Integendeel... de 
romantiek "druipt" er van af. De tank op de Vliehorst in datzelfde ochtendlicht was 
verre van romantisch. Juist door dit stemmige licht werd dit oorlogstuig alleen 
maar dreigender en stak de loop als een waarschuwende vinger huiveringwekkend 
omhoog. 

Het is zonder meer een kunstzinnige prestatie om met behulp van dia's de volle 
glorie van de Waddenzee, de recreatie, de bedreiging e.d. keihard naar voren te 
brengen. Soms zo hard, dat de koude rillingen over je rug liepen. En als je dat 
effect door een onscherpe of wazige dia kan oproepen, wat zou dat dan......? 

Jammer dat zijn projector kuren vertoonde, waardoor veel van het effect verlo-  
ren ging. 

Van mij mag hij nog een keer terugkomen, maar dan wel met een projector die 
het doet. 

Hoewel ik aardig met foto/filmtoestel overweg kan, voel ik me ten opzichte van 
het werk van Rob de Wind een stumper. Graag zou ik willen, dat iets van hem  
in zijn werk terug te vinden is, maar ja.... 

Nog een reactie. Zaterdagmorgen, 16 oktober, kwamen we na de zeetrek- 
waarnemingen een enthousiast vogelaar en fotograaf in duin tegen, die dia's  
ging maken à la Rob de Wind. Ze zo te kunnen maken, dat was volgens hem het 
einde!!! 
 

E.Aartse 
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BRAMEN PLUKKEN OP DE KAAP 
 

Afgelopen zomer werd tijdens vergaderingen het plan opgevat om in het najaar 
op een weekeind een zeetrekexcursie te houden naar één der punten waar veel trek 
langs de kust voorkomt. Sommige waarnemers wilden wel eens verder dan de Neder- 
landse kust en zo werd het reisdoel Kaap Gris Nez in Frankrijk (aan het Nauw  
van Calais, zie kaartje) en de datum 24 t/m 26 september. 

Kaap Gris Nez ligt op een afstand van ongeveer 450 kilometer van Noordwijk, 
zodat er nog vrijdagsmiddags vertrokken kon worden om niet te laat op de Kaap  
aan te komen. 

Wij gingen in twee ploegen. De eerste ploeg bestond uit de heren Verweij, 
v.d.Niet, Aartse en Bos, die in de Renault-4 van Bos, die voor deze excursie was 
omgevormd tot pakezel met imperiaal (vracht: 4 zwaargewichten, 3 tenten, 
kookspullen en overige bagage), via de Belgische kust rustig zuidwaarts trok. Deze 
ploeg vertrok al 's morgens vroeg om onderweg rustig te kunnen vogelen (o.a. in 
Zeeland en in het Zwin) en om de tenten alvast op te zetten. 

De tweede ploeg bestond Hein Verkade, van Dijk en Leen van Duijn en vertrok pas 
vrijdagmiddag om vijf uur. 
Deze ploeg kwam pas laat op de Kaap aan na eerst nog wat benzineperikelen meege-
maakt te hebben. Want bij Calais begon er een rood lampje in de auto te branden  
ten teken dat de benzine op was. In Frankrijk zijn na achten 's avonds nog maar 
heel weinig benzinestations open. De vraag "Ou est le poste d'essence le plus 
proche"? (waar is de dichtstbijzijnde benzinepomp?) uit het onvolprezen en veel- 
gebruikte boekje "Wat en hoe in het Frans", is toen heel wat keren aan voorbij- 
wandelende Fransen gesteld. Maar een benzinepomp werd toch na veel zoeken en vra- 
gen gevonden en konden wij doorrijden naar de camping La Corniche bij Audresselles 
gelegen op enkele kilometers van Kaap Gris Nez. 

Het eerste wat wij op die camping zagen staan was de R-4 van Bos met zwaarbe- 
slagen ruiten. Er schoof een raampje open en toen verscheen in het open raam een 
borrelglaasje met jonge klare, waarboven de baard van Drs.C.M.J. ons vriendelijk 
verwelkomend toegrijnsde. 
 

 

De volgende morgen vroeg gingen wij naar 
de Kaap. Kaap Gris Nez is 50 meter hoog en 
bestaat uit een harde zandsteen uit het 
Boven-Jura (Malm, zie geologische tijds-  
tabel). Overal op het smalle strand onder 
Kaap Gris Nez liggen grote zandsteenblok- 
Ken. Deze zandsteen is ook gevormd in het 
Boven-jura. In het klif is deze zandsteen 
ook te zien; er onder liggen kleilagen. 
Rond Kaap Gris Nez komen lagen uit de  
Jura en het Krijt aan de oppervlakte. De 
aardlagen zijn hier koepelvormig opgehe- 
ven en daarna door erosie afgevlakt. Dit 
verklaart het naast elkaar aan de opper-
vlakte komen van gesteenten welke in ver-
schillende tijden gevormd zijn. Aan de 
kust 
vormen de hardste lagen de hoogste 

klippen. 

Kaap Blanc Nez, iets noordelijker gelegen 
dan Kaap Gris Nez is 134 meter hoog. Deze 
klif loopt steil in zee en bij hoog water 
is er nauwelijks een meter ruimte tussen 

de waterlijn en de rotswand. Je moest er dan ook wel uitkijken voor de aanrollende 
golven, die je verrasten als je naar fossielen aan het zoeken was. De gesteenten  
waaruit Kaap Blanc Nez bestaat zijn gevormd in het Cenomaan en in het Turoon  
(Boven-Krijt, zie geologische tijdstabel). Veelal is dit een vrij harde witte  
kalk. De branding is hier dan ook melkachtig wit door het opgeloste krijt  
van naar beneden gevallen rotsblokken. 
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GEDEELTELIJKE GEOLOGISCHE TIJDSCHAAL 
 
                                  periode            aantal miljoen 
                                                     jaren geleden 
Kaenozoicum Kwartiar                                0 

Tertiair                               70 
 
 
 
Mesozoicum 

 
                      Senoon 
          boven       Turoon 
Krijt                 Cenomaan 
          Onder                       127    
 
          Malm 
Jura      Dogger 
          Lias                        152 
 
Trias                                 162 

 
Hierin zitten veel fossielen en op alle mogelijke manieren probeerden wij ze te 
verzamelen. Wij vonden o.a. ammonieten en schelpen. Ook zat er veel pyriet (FeS2,  
een goudglanzende zwavelijzerverbinding) in het gesteente. Op sommige plaatsen, 
vooral die aan zeewater blootgesteld waren, was dit pyriet door verwering omgezet  
in het roodbruine limoniet (Fe2O3.nH20), een soort roest. 

Overal op de rotsen, vooral bij Kaap Gris Nez, was de Schaalhoren te zien. Een 
soort slak, waarvan de schelp de worm heeft van een hoedje. De Schaalhoren zuigt  
zich bij onraad vast aan de rots en kan daarbij een kracht van 20 kilogram ont-
wikkelen. 

Op het strand lagen veel kokkels en Mosselen. Ook vond ik hier een Kamschelp 
(Glycymeris glycymeris), die een typisch gevormd slot heeft. Het bestaat namelijk  
uit een groot aantal gelijke tandjes, een zogenaamd taxodont slot. De Bonte mantel  
(het Shell—embleem) was hier ook wel te vinden. 

De visserij is hier een bedrijf waar veel mensen hun brood mee verdienen. De 
vissers gaan in tweepersoons bootjes, die veel op kleine bomschuitjes lijken, de  
zee op bij vallend tij. De boten worden met een trekker naar het strand vervoerd  
en tijdens het vissen blijft de trekker op het strand staan. Bij opkomend water  
komen alle schepen weer aan land. 

Wij maakten het mee, dat een boot te laat terugkwam. De golven sloegen al over  
de trekker heen toen deze visser hem op kwam halen. Hij klom erop en reed doodleuk 
door de zee heen, meer den 1 meter diep, naar de oprit naar het vasteland. 

Op het strand zag het bij eb zwart van de Fransen, die met ijzeren haken  
Zaagjes, Mossels, Alikruiken en Krabben tussen de met wier begroeide rotsblokken 
vandaan peuterden om ze voor de consumptie te verzamelen. Ook werd er op strand 
veel met netten en vislijnen gevist. 

In september was er van de flora weinig meer te zien. In de zomer bloeien hier 
onder andere Bijenorchis, Bokkenorchis, Hondskruid, Muggenorchis en Stengelloze 
distel. Nu stond op de steile rotswand van Kaap Gris Nez de Zeesilene nog te  
bloeien, terwij1 hier overal de uitgebloeide bloeistengeltjes van het Engels gras  
te zien waren. Langs de wegen groeide veel Dubbelkelk, een composiet met 
ruwbehaarde bladeren, ongeveer zoals het Slangenkruid, en met gele bloemen. Ik 
kende deze plant alleen als "onkruid" tussen Margrieten op een plantenkwekerij in 
de Hoogeveense-polder in Noordwijkerhout. 

Het grote aantal braamstruiken in de duinvalleitjes verbaasde mij wel en meer  
nog het feit, dat zij allemaal vol zaten met rijpe zwarte bramen. Wij zouden geen 
echte Noordwijkers geweest zijn, als niet enkelen van ons aan het plukken gegaan 
zouden zijn. Met zakken vol bramen kwamen wij weer bij de tenten terug. 
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Vooral bij aanlandige wind zijn er bij Kaap Gris Nez zeer veel zeevogels te 
zien, zoals Pijlstormvogels. Vooral over het voorkomen van de Grauwe Pijlstorm- 
vogel bij Kaap Gris nez is vrij veel bekend (Zie tabel I en II) 
 

jaar 1-10 
Sept 

11-20 
Sept 

21-30 
Sept 

1-10 
Okt 

11-20 
Okt 

21-31 
Okt 

1-10 
Nov 

totaal 

1962        3      3 
1963    201       201 
1964            - 
1965    7     86  11   104 
1966      1     1   1      3 
1967      51      51 
1968    324    3     327 
1969     49   9   12     70 
1970    1   55 139      195 
Totaal      -   9  574  64 194 102  11   954 

 
Tabel I. Waarnemingen van Grauwe pijlstormvogels  
         op Kaap Gris Nez, samengevat in tien- of  
         elfdaagse perioden. 
 

Datum       Windrichting 
            en sterkte 

Getelde 
  uren 

Totaal 
geteld 

 Aantal gepasseerde vogels/UUR 
 -  maximum     gemiddeld 

    27 sep '63 
31 okt '65 
17 okt '67 

 W 6  
 ZW 5 
 ZW 10 - WNW 8 

  9,5 
  5 
  6,5 

 192 
  86 
  34 

     70 
     34 
     10 

    20 
    17 
     5 

22 sep '68  W 4   7,75  120       -     15 
23 sep '68  ZW 6   9,5   52       -      5 
24 sep '68  NW 6 - NW 3   6,5  152       -     25 
22 sep '69  --   7,5   24       -      3 
27 sep '69  --  10   20       -      2 
 2 okt '70  ZW 6 - ZW 9   3,5   34       -     10 
 3 okt '70  NNW 8 - NW 3   8   21       -      3 
19 okt '70  WZW 7 - W 5   9,5  133      58     14 
 

Tabel II. Belangrijkste trekbewegingen van Grauwe Pijlstormvogels  
          op Kaap Gris Nez van 1962 tot 1970 
 

Uit de tabellen blijkt, dat de meeste waarnemingen van Grauwe Pijlstormvogels  
zijn gedaan in de periode 21 tot 30 september, bij meestal harde zuidwesten, 
westen- of noordwestenwind. De sterkste trek hangt dus meestal samen met 
westenwinden.  
Deze volgen gewoonlijk op het passeren van een diepe depressie boven de Noordzee. 
Het is nog niet duidelijk of deze trek een gevolg is van het gedwongen oostwaarts 
vliegen tijdens de stormen of dat het een normaal onderdeel is van de trek van de 
Grauwe Pijlstormvogel van Schotland, zuidwaarts via de Noordzee en het Nauw van 
Calais naar de Atlantische Oceaan. 
Tijdens de trek van de Grauwe Pijlstormvogel worden ook veel andere zeevogels 
waargenomen, zoals Jan van Genten en vooral in oktober Drieteenmeeuwen. Als de 
wind wat is afgenomen neemt de trek van de Grauwe Pijlstormvogel snel af, maar de 
trek van andere soorten, vooral Kleine jager, begint dan vaak. 

Tijdens onze waarnemingen op Kaap Gris Nez was de wind helaas voornamelijk 
oostwaarts, wat een verklaring is voor het feit, dat wij geen enkele Pijlstormvogel 
hebben gezien. Op 25 september was het zicht vrij beperkt, maar de volgende dag was 
het helder zonnig weer, zodat wij de blinkende krijtrotsen van Engeland aan de 
overkant van het Nauw van Calais goed konden zien. De waarnemingen van de 
algemenere soorten zijn in de tabel op de volgende bladzijde opgenomen. 
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Soort 25 september 26 september 
  7-8  8-9 13-14 16-17 8½-9½  9½-10½  10½-11½  
Jan van Gent   21   12   15   10   35    1    9 
Eidereend  150  104    -    -  127    -  110 
Zwarte zeeëend  111   67  180   65  121  362  572 
Kleine jager    9    6    4    3    2    1    1 
Dwergmeeuw    1   18    6   22    2    8    4 
Visdief/Nrs.stern   50   54    -   43  150  240  140 
Grote stern   30   29   47   28   50   40   50 
 

Op enkele honderden meters uit de kust was bijna de gehele morgen een grote  
groep Jan van Genten aan het foerageren. Zij waren goed te volgen en te bekijken  
bij hun voedselvluchten en het stootduiken naar vis. Dit duiken gebeurde vaak van 
meters hoogte, waarbij hele waterfonteinen omhoog spatten. Ook waren alle kleden van 
de Jan van Genten in deze groep goed te bestuderen. De eerstejaars dieren, die geheel 
leigrijs waren; de dieren in overgangskleed met witte schouders, witte kop en vaak 
ook nog een witte buik en een zwart-wit gevlekte rug; de volwassen vogels, die vrij-
wel geheel wit waren met zwarte vleugelpunten en een donkergele nek en achterhoofd. 

Verder zagen wij over zee o.a.: Roodkeelduiker (2 ex.), Grote Zeeëend (8 ex.), 
Rotgans (6 ex.), Grote jager (1 ex.), Middelste jager (1 ex.), Zwartkopmeeuw (1 ex.) 
en Drieteenmeeuw (4 ex.). 
De Zwartkopmeeuw vloog vlak onder ons door langs de Kaap naar het zuiden. Het was  
een volwassen exemplaar in winterkleed, iets groter dan een Kokmeeuw, geheel witte 
vleugels met een klein zwart vlekje achter het oog en met een forse rode snavel. 

De Middelste jager is op afstand vrijwel niet van de juveniele Kleine jager te 
onderscheiden. "Onze" Middelste jager ging op enkele meters uit de kust schuin 
beneden ons zitten en wij konden de kenmerkende streeptekening onderscheiden. De 
Middelste jager is veel agressiever dan de Kleine. De Kleine jager richt zijn  
aanvallen meestal op sterns, die hij achterna zit totdat ze hun gevangen vis in zee 
laten vallen of uitbraken, waarna de jager dit opeet. De Middelste jager valt op 
meeuwen aan. Wij konden dit ook waarnemen. Voor ons, boven de branding, greep hij 
namelijk een toevallig voorbijvliegende Drieteenmeeuw in zijn nek. Zij vielen beide 
in zee. De jager probeerde hier de Drieteenmeeuw met zijn kop onder water te houden, 
zodat deze zou verdrinken, waarna hij hem op zou kunnen eten. De Drieteenmeeuw wist 
echter met inspanning van alle krachten nog net het vege lijf te redden en weg te 
vliegen. 

In de duinen waren ook veel kleine vogels te zien, vooral veel vinkachtigen. In  
een bosje zat nog een Cetti's zager volop te zingen, terwijl een voor ons vreemd 
geluid van een Bruinborsttietvink bleek te zijn. Dit was waarschijnlijk een uit een 
kooi ontsnapt exemplaar omdat deze soort van nature in Australië thuishoort, en zij 
wel in volières worden gehouden. 
Verder werden aan de duinrand ook nog een Grauwe klauwier, Zwarte en Gekraagde rood- 
staarten, Geelgorzen, een late Gierzwaluw en veel lijsterachtigen gezien. 

Nadat onze waarnemer Bos nog door het waarnemersstoeltje van van Dijk was gezakt 
tijdens het eten van stokbrood, werd het tijd om de tenten weer af te breken en 
richting Nederland te gaan. Volgens het door Verweij opgestelde 'plan de campagne' 
stopten wij onderweg nog enkele keren om in de uitgezochte restaurants een kop koffie 
te drinken. Zo kwamen wij zondagavond weer in Noordwijk aan na een excursie waarbij 
wij veel beleefd en gezien hebben. 
 

Leen van Duijn 
 
Literatuur: Wat en hoe, Frans. Uitg. Kosmos  
            Amoeba, jaargang 1969, uitg. NJN. 

      British birds, jaargang 1971, uitg.Witherby 
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EEN KLEIN DRAMA LANGS DE KUST 
 

Toen we op pad gingen met onze vrienden uit Geldrop, op zaterdagmorgen,  

30 oktober, was het vrij mistig. 

Na een duinwandeling belandden we om ongeveer half elf op het strand. De mist 

was intussen opgetrokken en het zicht werd iets beter. 

Al spoedig zagen we wat "kleine" vogels recht uit zee komend, op het strand 

neerstrijken, alleen of in kleine groepjes. Soms werd nog net de eerste duinen-

rij gehaald, maar dan ploften de vogels blijkbaar geheel uitgeput neer. 

Wij hadden het vermoeden, dat deze vogels (meestal Spreeuwen, maar ook wel 

Koperwieken en Kramsvogels) door de mist misleid waren en uit de koers waren 

geraakt. Bij het helder worden hadden ze de kust weer opgezocht. Dit zal voor 

sommige net iets teveel geweest zijn, gezien de zeer vermoeide indruk die de 

vogels maakten. 

Eén exemplaar trof het bijzonder slecht. Het was een Kramsvogel. Bij het  

naderen van het reddende strand (met een laatste krachtsinspanning) werd de 

vogel opgemerkt door een tweetal op het strand verblijvende Zilvermeeuwen.  

Deze Zilvermeeuwen joegen de Kramsvogel weer zee in. Dit was teveel voor de  

arme lijster. Hij verloor snel hoogte, vooral toen een van de meeuwen recht 

boven hem ging vliegen en de vogel als het ware naar beneden drukte. Al spoedig 

kwam de onfortuinlijke Kramsvogel in zee terecht, waar hij een prooi werd van  

de Zilvermeeuwen, die elkaar de buit ook nog betwistten. 

Een klein vogeldrama langs het strand.......... 

 
A.Cramer 

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

OPROEP  
De Heer J.van Dijk wil deze winter een onderzoek naar duikers 

  doen, voornamelijk voor het onderscheid Roodkeelduiker- 
  Parelduiker. 
  Hij vraagt of gevonden exemplaren op het strand bij 
  hem thuis gebracht kunnen worden. Ieder exemplaar in  
  welke toestand dan ook is welkom. 

 
J.van Dijk 
Leendert Hellenberghof 32 

 
 
                       -------------- 
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POLDER HOGEWEG, NAJAAR 1976 
 

Gedurende het najaar heb ik de polder Hogeweg regelmatig bezocht + 2 x per week. In 
deze tijd heb ik regelmatig de aantallen Kieviten, Weterhoentjes e.d. geteld. De waar 
nemingen zijn opgedeeld per halve maand van 1 aug. t/m 15 november. 

Van 1 tot en met 15 augustus 
In deze tijd bevinden zich regelmatig groepen zwaluwen in het gebied, veel Huiszwaluwen 
(tot 25 ex.), Boerenzwaluwen en af en toe Gierzwaluwen. De Patrijs dwaalde weer rond 
met totaal 13 ex., een geslaagd broedgeval dus, en kleine troepjes Kieviten trekken  
door. 

Van 16 tot en met 31 augustus  
Regelmatig Zwaluwen, Kieviten, Patrijs, de eerste Waterhoentjes, foeragerende 
Boomvalken, Watersnippen en 3x een Goudplevier maakten het vertoeven in dit gebied 
zeer aangenaam, terwijl er zich zelfs lx 50 Gele Kwikstaarten bevonden. 

Van 1 tot en met 15 september  
Het aantal Waterhoentjes stijgt heel langzaam. Het max. bedraagt in deze periode 15 ex. 
Het aantal Kieviten gaat wat harder; tot 250 ex. werden er waargenomen. Een mannetjes 
torenvalk heeft zijn tenten opgeslagen in de bosrand en is dagelijks te 
bewonderen. 

Van 16 tot en met 30 september  
Dit is de periode waarin eigenlijk het meest te doen is. Het aantal Waterhoentjes 
stijgt niet of nauwelijks. Het aantal Kieviten dat in de weilanden verblijft, stijgt 
tot 400 ex. Regelmatig trekken er groepjes Spreeuwen, Veldleeuweriken, Graspiepers en 
natuurlijk Kieviten over. 
Op 19-9 is er een goede trek van Boerenzwaluw. Binnen een uur trokken er 150 ex. laag 
over de weilanden. Voorts waren een aantal Putters (8 ex.) aanwezig op een aantal 
distels. 
Op 21 en 23 september is er slaaptrek? van Watersnippen. In het laatste half uur voor 
de schemer worden er resp. 24 en 18 ex. richting noord gezien. Voor de 2e keer is er 
een Tapuit aanwezig, terwijl er op 23-9 ook een Goudplevier gezien werd. Het max. 
aantal Blauwe reigers bedraagt 5 ex. 

Van 1 tot en met 15 oktober 
In deze periode werden in totaal 2 Goudplevieren gezien, enkele Watersnippen,13 Patrij-
zen en op 13 okt. de eerste Koperwieken gezien. Het aantal Kieviten daalt tot + 
150 - 200 en het aantal Waterhoentjes stijgt tot + 25-30 ex. 

Van 16 tot en met 29 oktober 
In deze periode werd niet waargenomen. 
Op 30 oktober 35 Waterhoentjes, 60 Koperwieken, 4 Kramsvogels, 1 Beflijster en 2 
Goudplevieren. 
Op 31 oktober waren er 50 Waterhoentjes, 50 Koperwieken, 150 Kieviten, 125 Kauwen en 
35 Wintertalingen, waarvan de laatsten richting zuid vlogen. 

Van 1 tot en met 15 november  
Op 1 november werden er 100 Kauwen en 50 Roeken richting zuid gezien. Op 4,6 en 7 nov. 
werden er tellingen verricht van de Waterhoentjes, alleen op 7 november ook 's-
ochtends. Op deze dagen (of beter nachten) is er duidelijk trek geweest: 

30 okt. 35 ex. 
 31 okt. 50 ex. 
  4 nov. 87 ex. 

 6 nov.    113 ex. 
7 nov.     83 ex. 's ochtends (veroorzaakt door ex. die in slootjes en sloot- 

     kanten voedsel zoeken) 
 7 nov.    109 ex. 's middags, 

Op 6 november worden er 5 en op 7 nov. 's-ochtends 1 en 's-middags 2 Goudplevieren 
gezien. Op 6 november vlogen er 100 Watersnippen over de Noordwijkerhoekbrug, 11 nov. 
30 ex. Het aantal Patrijzen bedroeg nu 12. Op 7 nov. werden er nog 11 Wintertalingen 
gezien, terwijl het max. aantal Kieviten + 230 ex. bedraagt. 
Uit dit alles blijkt toch wel dat het een fijn gebied is en ik zal er dan ook zeker 
blijven komen. 

Rob de Mooij 
P.S. Op 19 nov. Bevonden zich + 80 Waterhoentjes, 1500 Kieviten, 150 Goudplevieren 
     en 55 Watersnippen in het gebied. 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
Een Amerikaanse bioloog in New Berlin in de staat Wisconsin hoopt van de rechter 
Het recht gekregen zijn grasmat ongemaaid te laten. De man woont in een woonwijk 
waar een keurig gemaaide grasmat het symbool is van de middenklasse. De bioloog,  
Donald Hagar, maait slechts een klein deel van zijn grasmat. De rest laat hij  
woekeren met prairieplanten en andere wilde bloemen. De buren hadden bezwaar  
gemaakt omdat zij vonden, dat de onverzorgde grasmat van Hagar de waarde van hun 
eigendommen naar beneden haalde. Het gemeentebestuur van New Berlin eiste van  
Hagar dat hij zijn grasmat zou maaien, maar een rechtbank besliste dat de bioloog 
krachtens de Amerikaanse grondwet het recht had zijn tuin naar eigen inzichten 
Te bewerken......... 
          (AD) 
 
                       -------------- 
 
In het Westland is een nieuw wateronkruid aangetroffen, dat zich explosief uit- 
breidt in de sloten en vaarten. Het is de zgn. watersla, een van oorsprong tropische  
plant, die in Nederland slechts in aquaria wordt aangetroffen. Iemand uit Den Haag  
heeft waarschijnlijk in juli een aquarium leeggegooid in een openbaar water,  
omdat de watersla zich vanuit Den Haag over het Westland heeft verspreid. De plant  
drijft op het water. De rozetachtige bladeren krijgen uitlopers. Aan het einde ont- 
staat weer een nieuwe plant, die kan groeien tot een doorsnee van twintig centimeter.  
Na iedere plant sterft de uitloper waaraan die plant is gegroeid. Het is een soort 
kettingreactie en het gaat in een razend tempo. Tot nu toe heeft de watersla nog  
nergens schadelijke overlast veroorzaakt, hoewel men nog niet precies weet wat de  
invloed van watersla op de waterkwaliteit is. In het Westland hoopt men, dat de  
komende winter dodelijk zal zijn voor de watersla, want als de groei doorgaat,  
raken alle sloten verstopt.....................    (AD) 
 
 
                       -------------- 
 
De woestijn in Soedan breidt zich steeds verder naar het zuiden uit. Men heeft  
berekend dat de grens zeventien jaar geleden ongeveer 100 km noordelijker was  
gelegen. Er komt derhalve jaarlijks ruim 5 km. woestijn bij. Een en ander is voorna-  
melijk het gevolg van de noordelijke winden die vrijwel constant zand uit de 
Libische woestijn zuidwaarts blazen............  

(Artis) 
 

 
                       -------------- 
 
De eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) in Maastricht wil een gebied van  
433 ha bij het dorp Margraten gaan afgraven om mergel te winnen. Het bedrijf heeft 
hiertoe een vergunning aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Limburg. De ENCI  
wil in 1991 met de ontginning van dit terrein beginnen en denkt dan veertig jaar  
lang voldoende aanvoer van mergel te hebben. Het voortbestaan van het bedrijf en  
het werk voor de 900 personeelsleden is volledig afhankelijk van de gevraagde ver-
gunning. De vergunning van de ENCI om een deel van de Sint Pietersberg af te graven 
loopt tot 1991. Volgens de Milieufederatie Limburg is de beoogde nieuwe afgraving 
onaanvaardbaar, omdat ze de doodsteek betekent voor het op te richten nationaal 
landschapspark waar het gebied in ligt. Na beëindiging van de mergelwinning bij 
Margraten zou het ontgraven gebied omringd zijn door een wand van 35 meter hoogte.  
Van het terrein zou 200 ha vruchtbaar landbouwgebied kunnen worden en de rest zou  
met hellingen en beplantingen als natuurgebied kunnen dienen (!), zo schrijft de 
ENCI..................... 
          (AD) 
 
 
                       -------------- 
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Een onderzoek maar de zeldzame Mantsjoerijse kraanvogel in Korea heeft aan het  
licht gebracht, dat de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea min of  
meer een reservaat is geworden. Het ontbreken van alle menselijke activiteit heeft  
een zeer rustig natuurgebied doen ontstaan. Juist in deze streek overwinteren veel 
kraanvogels. Kortgeleden zijn er ook vier Kuifibissen gesignaleerd, waarvan de totale 
wereldpopulatie nog maar elf exemplaren telt.......... 

(Oryx,Artis) 
 

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

In het zuidelijk gedeelte van Zuidelijk Flevoland wordt een groot bosgebied aange- 
legd van circa 4000 ha. Volgend jaar zal daarvoor al ruim 600 ha worden aangeplant.  
Het boscomplex, dat "Horsterwold" zal gaan heten, zal volgens de toelichting op de 
begroting van Verkeer en Waterstaat een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren  
aan de beperking van de recreatieve druk op de Veluwe, de Gelderse Vallei, de  
Utrechtse Heuvelrug en het Gooi......... 

(Brabants Dagblad) 
 

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

De Grote Peel op de Brabants-Limburgse grens in de gemeenten Asten, Meijel en 
Nederweert is door de regering aangemeld als watergebied van internationale bete- 
kenis, in het bijzonder als verblijfplaats van watervogels, op grond van het Inter-
nationale verdrag van Ramsar (Iran) ter bescherming van bepaalde natuurgebieden.  
De Grote Peel behoort tot een landschapstype van laagland-hoogveengebied, dat ken-
merkend is voor West-Europa, maar dat door allerlei omstandigheden bijna niet meer 
voorkomt. Oorspronkelijk was dit gebied ongeveer 30.000 ha groot. Daarvan is nu nog 
maar bijna 1400 ha over, waarvan 900 ha als staatsnatuurgebied. 
Volgens de regering is het gebied met zijn levendige hoogveenvegetaties, veenplassen, 
veenmoerassen, natte, drassige, vochtige en droge heidelevensgemeenschappen en op de 
drogere delen berkenbossen een karakteristiek overblijfsel van de voedselarme tot  
matig voedselrijke peelmoeraslanden van eertijds. Het beschermde gebied heeft niet 
alleen een zeer kenmerkende plantengroei maar ook een grote verscheidenheid aan 
zeldzame insecten, libellen, v1inders, amfibieën en reptielen. Zowel nationaal als 
internationaal is de Grote Peel ook van belang door zijn vogelwereld........ 
 

(Dagblad van N-Limburg) 
 

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

Het gaat goed met de bevers in Zweden. Ongeveer 100 jaar nadat deze diersoort er  
door ongebreidelde jacht volledig was uitgeroeid, leven er nu weer 12.000 tot  
15.000. Vanaf 1920 werd namelijk jaarlijks een aantal geïmporteerd en in het wild 
uitgezet. De soort blijft er beschermd ondanks het feit dat er wel eens schade door 
de bevers wordt aangericht............ 

(Wildlife,Artis) 
 

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

Op de Sept-Iles, de beroemde Franse zeevogelbroedplaats voor de noordkust van Bre- 
tagne, broedden in 1975 onder andere 40 paar Noordse stormvogels, max. 10 paar Storm-
vogeltjes, 4000 paar Jan van Genten, 160 paar Kuifaalscholvers, 47 paar Grote Mantel-
meeuwen, 18 paar Kleine Mantelmeeuwen, 3900 paar Zilvermeeuwen, 60 paar Drieteen-
meeuwen, 400 paar Papegaaiduikers, 100 paar Zeekoeten en 35 paar Alken. Een paar  
Raven bracht 4 jongen groot. 
Zoals op de Britse eilanden neemt de Papegaaiduiker hier af. In 1950 waren er nog  
600 paar............ 

(Lepelaar) 
 

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

samengesteld door  
Leen van Duyn 
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VERSLAG VAN DE TREK OVER ZEE IN DE PERIODE 1 AUG – 15 NOV. 

De nazomer en de herfst zijn voor de meeste vogelliefhebbers geliefde tijden om  
er op uit te gaan. De aantallen vogels zijn immers in deze tijd van het jaar veruit 
het grootst. De vogelscharen die ons in het najaar passeren, bestaan voor een groot 
deel uit jonge vogels. Bij sommige soorten is het aandeel van de juveniele dieren  
zelfs meer den in de herfst. De trek en het winterseizoen veroorzaken juist onder  
deze eerste jaars vogels de zwaarste verliezen, waardoor wij in het voorjaar in ver-
houding veel meer volwassen vogels zien terugtrekken. 

Vanaf de duinen maar nog het meest vanaf de strandpost van de Z.V.N. werd weer  
menig uurtje aan het waarnemen boven zee besteed. De waarnemingen die in dit ver- 
slagje werden verwerkt, zijn verzameld door: E.Aartse, W.v.d.Niet, W.Baalbergen, 
A.Cramer, L.van Duyn, H.Verkade, M.Wiersema, E.van Hall, A.Ruigrok, R.de Mooij en 
ondergetekende. 
 

Verdeling van het aantal 
Waarnemingsuren 
 

   periode Aantal 
 1-10 augustus     16 
11-20 augustus     18 
21-31 augustus     19 
 1-10 september     14 
11-20 september     26 
21-30 september     11 
 1-10 oktober     40 
11-20 oktober     14 
21-31 oktober     10 
 1-10 november     19  
    188 

Het weer 
Het afgelopen najaar kenmerkte zich door het ontbreken van stormen. Slechts enkele  
keren wakkerde de wind aan tot stormachtig, maar een echte storm bleef dit jaar uit. 
Opvallend was verder dat de zuidenwinden in grote delen van dit najaar de overhand 
hadden. De passage van randstoringen werd meestal ingezet met een z.o. wind. Alleen  
op 10 september draaide de wind verder naar het n.w. en nam daarbij nog in kracht 
toe. Zulke situaties leveren doorgaans leuke waarnemingen op. 

Duikers en Futen  
Op 13 september werd de eerste duiker gezien. In september en verder ook in oktober 
werden deze vogels nauwelijks gezien. Pas op 31 oktober werden de eerste groepjes 
duikers gezien. Dit zette zich voort in begin november toen zelfs een groep van  
22 ex. werd genoteerd. 
Zoals elk jaar werden ook in 1976 de meeste Futen al in augustus waargenomen. De aan- 
tallen zijn echter steeds zeer klein (0-5 ex. per uur).Ook werden in deze verslag- 
periode Roodhalsfuten gezien en wel op 5,6 en 11 augustus en op 6 okt. en 7 nov. 

Stormvogels  
Het mag bijzonder spijtig voor de zeetrekwaarnemers genoemd worden dat juist in 
dit jaar geen stormen op onze kust beukten. Door de hoge temperatuur van het zee- 
water waren namelijk duizenden Pijlstormvogels, waaronder zelfs Grote en Kuhls pijl- 
stormvogels vanuit de Atlantische Oceaan de Noordzee opgegaan. Normaal komen deze 
soorten niet noordelijker dan Ierland. 
Voor Noordwijk werden de volgende waarnemingen gedaan: 
Noordse pijlstormvogel : 10 september 1 ex. zuidwaarts en 1 ex. noordwaarts 
Grauwe pijlstormvogel  : 10 september 2 ex. zuidwaarts 

   7 oktober 2 ex. zuidwaarts 
  10 november 1 ex. zuidwaarts 

Noordse stormvogel    :  5 augustus 1 exemplaar op strand 
   5 september 1 exemplaar dood op strand 
   7 september 1 exemplaar dood op strand 
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Jan van gent 
In augustus werd deze soort erg weinig waargenomen. In september was de soort wel 
regelmatig, maar meestal in kleine aantallen, waar te nemen. De meeste ex. werden 
gezien op 10 september toen na de passage van zware buien bij NW-8 in een half 
uur 73 ex. in noordelijke richting werden geteld. Dergelijke vluchten na een front-
passage zijn altijd tegen de wind in en kunnen waarschijnlijk wel beschouwd worden  
als een correctievlucht na afdrijving door het slechte weer. In oktober werden 
alleen op 9 oktober bij zuidenwind en slecht zicht nog 46 ex. zuidwaarts genoteerd. 

Jagers  
Het najaar van 1976 zal in zeetrekkringen voorlopig wel in herinnering blijven 
als een uitstekend jaar voor jagers. Sommige mensen zagen zelfs alle soorten op  
één dag! 
Op 8 september werd op het strand een juveniele Kleinste Jager gevonden. Deze zeer 
zeldzame soort werd op nog drie andere plaatsen in Nederland in dezelfde week  
gevonden. In België werden ook vier ex. verzameld en in Engeland had men meer dan  
50 gevallen, iets dat daar nog nooit gebeurd was! 

Kleine Jagers waren in het najaar van 1976 opvallend talrijk. In totaal werden  
400 ex. zuid- en 228 ex. noordwaarts vliegende vogels opgemerkt. De meeste ex. werden 
gezien in de eerste helft van oktober wat veel later is dan de pieken in andere  
jaren. Noordelijke vogels van de lichte fase werden zoals gewoonlijk vooral in 
september gezien. Op 7 september werden zelfs 5 ex. waarvan 3 lichte fase op een 
voorbijdrijvende balk waargenomen. De waargenomen Kleine jagers parasiteerden voor-
namelijk op sterns, maar ook werd eenmaal een Rosse grutto en een Smelleken aan-
gevallen. 
Evenals in 1973 werden ook dit jaar weer opvallende aantallen juveniele Middelste 
Jagers gezien. Misschien dat dit in verband staat met een zeer goed broedseizoen  
op de toendra's. Slechts eenmaal werd een adulte vogel met gedraaide staartpennen 
gezien (3 oktober). In totaal werden 64 ex. zuid- en 8 ex. noordwaarts waargenomen. 
Hiervan passeerden er 2 in september, 8 in oktober en 62 in begin november. Deze 
opvallende trek speelde zich vooral of op 5,7,8 en 9 november in het eerste uur  
van de dag of zelfs in het eerste kwartier van de morgen! 

MEEUWEN 

Dwergmeeuw 
Opvallende najaarstrek van deze soort wordt meestal begeleid door stormachtig weer. 
Des te opvallender was het in dit zeer rustige najaar sterke trek van deze soort  
te kunnen waarnemen. In totaal werden 1520 ex. zuid- en 145 ex. noordwaarts waarge-
nomen. De beste dagen waren 10,12 en 15 oktober, toen op meerdere uren meer dan  
100 ex. geteld werden. 

Drieteenmeeuwen werden niet in grote aantallen gezien. Niet zo verwonderlijk daar  
dit een "stormmeeuw" bij uitstek is. Zo was dit op 3 januari (de dag dat de politie- 
post bezweek) de enige vogel die nog boven zee te zien was. Nu werden op 5 november  
bij krachtige zuidenwind de meeste ex. gezien: 110 ex. in 2 uren. 
Op 9 oktober werd een subadulte Zwartkopmeeuw waargenomen. 

Sterns 
De aantallen sterns waren dit najaar veel lager dan vorig jaar, maar 1975 was dan  
ook een zeer goed jaar voor deze vogels. Het aantal Grote sterns blijft gelukkig  
nog steeds toenemen. Dit is geheel in overeenstemming met het zich herstellende 
broedbestand in het Nederlandse en Duitse Waddengebied. Vooral in midden augustus  
was de Grote stern soms met meer dan 100 ex. aanwezig. De wegtrek duurde tot half 
oktober. 

Dwergsterns waren dit najaar opvallend schaars: slechts op 5 dagen werd dit fraaie 
vogeltje opgemerkt. Zwarte sterns daarentegen trokken heel regelmatig door in  
augustus, hoewel de aantallen vrijwel steeds beneden de 10 ex. per uur bleven.  
Op 18 september werd een lachstern waargenomen. 
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Uurgemiddelden per tiendaagse perioden. 

Boven de tijdlijn zijn de zuidwaarts vliegende vogels uitgezet en  

onder de tijdlijn zijn de noordwaarts vliegende vogels uitgezet. 
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WATERWILD 
Grondeleenden en duikeenden worden in het najaar meestal niet in grote aantallen 
langs onze kust gezien. Ook in 1976 waren de aantellen steeds erg klein. Van de  
ganzen trekt vooral de Rotgans langs onze kust. In totaal werden 540 ex. geteld.  
De beste dagen waren 9,10 en 11 oktober. Grauwe ganzen werden vooral eind augustus 
gezien, maar ook in de eerste week van oktober. De grootste groep passeerde op  
11 oktober (55 ex.). 
Zwarte zeeëenden waren niet erg talrijk. Deze soort wordt wel in veel uren gezien,  
maar de aantallen komen zelden boven de 50 ex. per uur. Alleen op 6 en 7 november  
werden flinke groepen waargenomen: 559 en 420 ex. per uur. 
Merkwaardig dat evenals vorig jaar vrijwel alle waargenomen Eidereenden in noorde- 
lijke richting langs kwamen. De grootste groep werd op 11 oktober gezien: 134 ex. 
De Grote zeeëend werd al op 9 september gezien, maar van behoorlijke trek was geen  
sprake: slechts 5 waarnemingen. 

ALKEN  
Op 9 en 11 september werden al noordwaarts vliegende "alk/zeekoeten" waargenomen. 
In oktober op: 10,11,25 en 31 (op de laatste dag 2 ex.). Tenslotte ook nog op 
6 november 2 ex. Steeds vlogen de vogels op een zodanige afstand, dat niet gezien  
kon worden of het Alken of Zeekoeten waren. 

Natuurlijk is met het bovenstaande geen volledig overzicht gegeven van alles wat  
er over zee langstrekkend is waargenomen. Behalve de hier genoemde soorten zijn 
natuurlijk ook af en toe stootvogels waargenomen, terwijl op sommige ochtenden in 
oktober duizenden Spreeuwen in lange slierten en brede fronten laag over het  
water zuidwaarts vlogen. Het bovenstaande wil alleen een indruk geven van de meest 
opvallende zeevogelbewegingen in het najaar van 1976. 

J.van Dijk  
 

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

EEN WATERSPREEUW IN DE AW-DUINEN  

Op zaterdag, 6 november, gingen Gab de Croock, Ralph Zonneveld en ondergetekende  
naar de Amsterdamse Waterleiding. Bij de ingang Vogelenzang werd een roepende  
Buizerd ontdekt en even verder zaten drie Smelleken elkaar luid roepend achterna. 

Verder de duinen inlopend ontdekten we nog vele andere vogels. Dit waren o.a.  
de Bonte Kraai, Watersnip, veel Kramsvogels en Koperwieken en Kuifeenden. Toen we  
bij de Oranjekom aangekomen waren, zagen we veel Kuifeenden en in mindere mate ook 
Tafeleenden. Er werd daar ook een Dodaars gezien. Toen wij dit kleine fuutje bekeken 
vloog er onder in mijn kijkerbeeld een klein bruin vogeltje voorbij met een witte  
borst, luid een scherp 'zirb' roepend. Ik vermoedde toen al met wat voor een vogel  
we hier te doen hadden. Na een controle in Kist bleek het hier inderdaad een 
Waterspreeuw (Cinclus cinclus) te betreffen. 

Na een bevestiging van Menno Wiersema ging ik donderdag 11 november weer  
kijken en jawel, de Waterspreeuw zat er nog steeds en was zeer mak. Dat vond ik wel 
raar, want er waren die dag meer vogelaars dan vogels. 

De zaterdag daarop gingen Rob de Mooij, Eric van Hall en ondergetekende weer  
naar de AW-duinen. De Waterspreeuw zat er nog steeds en werd door Eric vele malen 
gefotografeerd. 

De laatste waarneming van de Waterspreeuw bij het schrijven van dit artikel  
werd gedaan op 14 november. Samen met Eric van Hall werden, behalve de Waterspreeuw,  
ook nog gezien: IJsvogel, Sperwer, Buizerd, Torenvalk, Smelleken, Havik en een niet 
nader te determineren zeer grote roofvogel. 

Alles bij elkaar was het een aardig weekje met als klapstuk de zondag. 
 

Arie Ruigrok  
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VOGELWAARNEMINGEN JULI t/m OKTOBER 1976 
 

FUUT                   1 ex. 10 aug.   over zee,noordwaarts  H.Verkade 
4 ex. 16 aug.   Zuid—Hollands-Landschap  A.Ruigrok 
2 ex. 18 aug.   over zee              A.Ruigrok 

ROODHALSFUUT       2 ex. 10 okt.   over zee,zuidwaarts         A.Ruigrok e.a. 

DODAARS             3 ex. 11 okt.   Zuid—Hollands-Landschap   A.Ruigrok e.a. 
1 ex. 23 okt.   idem                     A.Ruigrok e.a. 

NOORSE STORMVOGEL  1 ex. 10 sept.  over zee,zuidwaarts   H.Verkade 

PIJLSTORMVOGEL   1 ex. 12 okt.   over zee,zuidwaarts   A.Ruigrok e.a. 

GROTE PIJLSTORMVOGEL  2 ex. 10 sept.  over zee,noordwaarts  H.Verkade 

JAN VAN GENT  1 ex. 19 aug.   over zee,noordwaarts  A.Ruigrok 
1 ex. 28 aug.   over zee,zuidwaarts   J.Glasbergen 
3 ex. 11 sept.  over zee,noordwaarts  A.Ruigrok 
8 ex. 12 sept.  over zee,noordwaarts  A.Ruigrok 

     13 ex. 13 sept.  over zee,noordwaarts  H.Verkade 
     14 ex. 19 sept.  over zee    A.Ruigrok 
     47 ex.  9 okt.   over zee    J.Glasbergen 

2 ex. 10 okt.   over zee,zuidwaarts   H.Verkade 

AALSCHOLVER   1 ex. 12 sept.  over zee,zuidwaarts   A.Ruigrok 
     27 ex. 11 okt.   over zee,zuidwaarts   A.Ruigrok e.a. 

2 ex. 16 okt.   over zee,zuidwaarts   A.Ruigrok e.a. 

ZWARTE OOIEVAAR   1 ex.  7 aug.   hoog overvliegend Noordduinen Glasbergen/Cramer 

LEPELAAR   1 ex. 31 aug.   boven dorp Noordwijk aan Zee J.van Dijk e.a. 

WINTERTALING  2 ex. 16 aug.   over zee,noordwaarts  A.Ruigrok 
6 ex. 18 Sept.  Zuid—Hollands-Landschap  A.Ruigrok 

ZOMERTALING   1 ex. 19 sept.  Zuid—Hollands-Landschap  A.Ruigrok 

KRAKEEND   2 ex. 10 aug.   over zee,noordwaarts  H.Verkade 

SMIENT   2 ex. 19 Sept.  Zuid—Hollands-Landschap  A.Ruigrok 
7 ex. 18 sept.  over zee,zuidwaarts   H.Verkade 
2 ex.  6 okt.   over zee,zuidwaarts   A.Ruigrok 

            15 ex. 17 okt.   over zee,zuidwaarts   A.Ruigrok 

PIJLSTAART   3 ex. 11 okt.   over zee,zuidwaarts   H.Verkade 
8 ex. 17 okt.   over zee,zuidwaarts   A.Ruigrok 

SLOBEEND   3 ex. 18 okt.   Zuid—Hollands-Landschap  A.Ruigrok 

KUIFEEND   2 ex. 16 aug.   over zee,noordwaarts  A.Ruigrok e.a. 

ZWARTE ZEEEEND       71 ex. 18 sept.  over zee,zuidwaarts   H.Verkade 

EIDEREEND   3 ex.  3 okt.   over zee,noordwaarts  W.v.d.Niet 
     35 ex. 10 okt.   over zee,noordwaarts  H.Verkade 
     30 ex. 11 okt.   over zee,noordwaarts  H.Verkade 

MIDDELSTE ZAAGBEK  7 ex. 10 okt.   over zee,zuidwaarts   H.Verkade e.a. 

GROTE ZAAGBEK  1 ex. 11 okt.   over zee,zuidwaarts   A.Ruigrok 

GRAUWE GANS       10 ex. 18 sept.  over zee,zuidwaarts   H.Verkade 
     23 ex. 11 okt.   boven dorp,overvliegend  W.v.d.Niet 

1 ex. 11 okt.   landinwaarts    A.Ruigrok 
        55 ex. 11 okt.   boven zee,zuidwaarts  J.van Dijk 

     21 ex. 17 okt.   overvliegend Noordwijk—Binnen A.Cramer 
     35 ex. 25 okt.   Duinpark,zuidwaarts   J.van Dijk 

ROTGANS       36 ex. 26 sept.  overvliegend AWL—duinen  A.Ruigrok 
6 ex.  3 okt.   over zee,zuidwaarts   W.v.d.Niet 

     75 ex. 10 okt.   over zee,zuidwaarts   J.v.Dijk e.a. 
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BUIZERD   1 ex. 

  2 ex. 
  1 ex. 
  1 ex.  
  1 ex.  
  1 ex.  
  6 ex. 

 7 aug.   overvliegend,Noordduinen  
16 aug.   overvliegend Noordduinen  
22 aug.   overvliegend,Boerenburg  
12 sept.  Noordduinen 
21 sept.   Boven dorp 
21 sept.  't Heen,Katwijk 
31 okt.   AWL-duinen 

J.Glasbergen e.a. 
A.Ruigrok e.a. 
J.van Dijk 
H.Verkade 
H.Verkade  
A. Cramer  
H.Verkade 

RUIGPOOTBUIZERD  

SPERWER  
 
 
 
 
 
 
 
WESPENDIEF  

BRUINE KIEKENDIEF  

  1 ex.  
  1 ex.  

  1 ex.  
  1 ex.  
  1 ex.  
  1 ex.  
  1 ex.  
  2 ex.  
  3 ex.  
  1 ex.  

  2 ex.  
  1 ex.  
  2 ex.  
  1 ex. 

31 okt.   AWL-duinen 

 8 sept.  Langelaan,Noordwijkerhout 
14 sept.  Voorhout 
16 Sept.  Zuidduinen 
21 Sept.  ‘t Heen,Katwijk 
25 sept.  Noordduinen 
10 okt.   boven dorp 
12 okt.   boven zee,zuidwaarts 
23 okt.   over zeereep,zuidwaarts 
21 sept.  boven dorp 

 7 aug.   overvliegend,Noordduinen 
22 aug.   overvliegend. Duinpark 
23 aug.   overvliegend,Duinpark  
27 aug.   overvliegend,Boerenburg 

H.Verkade 

A.Ruigrok  
R.de Mooij  
A.Cramer 
A.Cramer 
J.Glasbergen 
W.v.d.Niet  
J.van Dijk 
J.Glasbergen e.a. 
H.Verkade 

J.Glasbergen e.a. 
J.van Dijk  
J.van Dijk  
J.van Dijk 

BLAUWE KIEKENDIEF  
 

GRAUWE KIEKENDIEF  

  1 ex.  
  1 ex. 

  1 ex.  
  1 ex. 

16 aug. 
26 sept. 

17 okt. 
18 okt. 

  overvliegend,Noordduinen 
  overvliegend,Noordduinen 

  overvliegend,Noordduinen  
  over zeereep 

A.Ruigrok  
R.de Mooij 

W.v.d.Niet 
A.Ruigrok 

VISAREND 
 
 

BOOMVALK 
 
 
 
 
 
 

SLECHTVALK  

SMELLEKEN 
 
 
 
 
 

TORENVALK 
 
 
 
 
 
 

PATRIJS 

ZILVERPLEVIER 
 

GOUDPLEVIER 

  1 ex. 
  1 ex.  
  1 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 
  2 ex. 
  1 ex. 
  3 ex. 
  1 ex.  
  1 ex. 

  1 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 
  2 ex. 
  2 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 
  2 ex. 
  2 ex. 
  1 ex. 
  2 ex. 

  8 ex. 

  2 ex. 
  2 ex. 

  3 ex. 
 
  3 ex. 
 13 ex. 

18 aug.   overvliegend Rijnsburg  
29 aug.   overvliegend Noordduinen 
26 sept.  AWL-duinen 

 1 aug.   overvliegend Noordwijk-Binnen  
   aug.   boven dorp Noordwijk-Binnen 
11 sept.  overvliegend Noordduin  
38 sept.  over zee,zuidwaarts  
hele maand september boven Noordwijk 
15 okt.   boven Noordwijk 
16 okt.   recht uit zee 

 9 okt.   over zeereep 

20 aug.   Katwijk 
21 aug.   overvliegend Noordduinen 
 2 okt.   overvliegend zeereep 
 3 okt.   overvliegend Noordduinen 
12 okt.   over zee,zuidwaarts 
23 okt.   overvliegend Noordduinen 

 7 aug.   overvliegend Noordduinen 
11 sept.  overvliegend Noordduinen  
20 sept.  't Heen,Katwijk 
25 sept.  overvliegend Noordduinen  
25 sept.  Zuid-Hollands-Landschap  
16 okt.   overvliegend Noordduinen 
 2 okt.   overvliegend Noordduinen 

12 okt.   't Heen,Katwijk 

11 sept.  over zee,zuidwaarts  
18 Sept.  over zee,zuidwaarts 

12 sept.  over zee,zuidwaarts waarvan 
          1 albino 
19 sept.  over Noordduinen,zuidwaarts  
 9 okt.   over Noordduinen,zuidwaarts 

J.Glasbergen  
J.van Dijk 
A.Ruigrok 

A.Ruigrok  
J.v.Dijk e.a. 
J.Glasbergen 
H.Verkade  
A.Cramer e.a. 
H.van Duin 
W.v.d.Niet e.a. 

H.van Duin e.a. 

J.van Dijk 
J.Glasbergen 
J.Glasbergen e.a. 
A.Ruigrok e.a. 
J.van Dijk  
J.Glasbergen e.a. 

J.Glasbergen 
J.Glasbergen  
A.Cramer 
J.Glasbergen 
A.Ruigrok e.a. 
J.Glasbergen  
J.Glasbergen e.a. 

A.Cramer 

H.Verkade  
H.Verkade 

A.Ruigrok e.a. 
 
A.Ruigrok 
A.Ruigrok 
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WATERSNIP     2 ex.   18 sept.  over zee,zuidwaarts       H.Verkade 
   3 ex.   19 sept.  over strand,noordwaarts      A.Ruigrok 
  24 ex.   21 sept.  achter Offem       R.de Mooij 

WULP      1 ex.    8 aug.   over zee,noordwaarts      A.Ruigrok 
   1 ex.    31 aug. boven dorp H.Verkade 

REGENWULP  1 ex.    10 okt. over zee,zuidwaarts H.Verkade 

ROSSE GRUTTO  1 ex.    14 aug. op strand W.Baalbergen 
 55 ex.    10 sept  over zee,zuidwaarts H.Verkade 

KANOETSTRANDLOPER 115 ex.    23 okt. over zee,zuidwaarts H.Verkade 

DRIETEENSTRANDLOPER  1 ex.     7 aug. strand W.Baalbergen 
  1 ex.    14 aug. strand W.Baalbergen 
 35 ex.    16 aug. over zee,noordwaarts A.Ruigrok 

KLUUT  1 ex.    11 okt. over zee,zuidwaarts A.Ruigrok 
KLEINE JAGER  1 ex.    18 aug. over zee,noordwaarts A.Ruigrok e.a. 
  2 ex.    28 aug. over zee,zuidwaarts J.Glasbergen 
  2 ex.    29 aug. over zee,noordwaarts A.Ruigrok e.a. 

 40 ex.    in 
sept. 

over zee H.Verkade e.a. 

 125 ex.    in okt. over zee J.van Dijk e.a. 

MIDDELSTE JAGER  3 ex.     3 okt. over zee,zuidwaarts  J.van Dijk e.a. 
  1 ex.     3 okt. over zee,zuidwaarts  A.Ruigrok e.a. 
  1 ex.     9 okt. over zee,noordwaarts J.Glasbergen e.a. 

ZWARTKOPMEEUW    1 ex.    9 okt.  over zee,zuidwaarts      J.van Dijk e.a. 

DWERGMEEUW        1 ex.   19 aug.  over zee,noordwaarts      A.Ruigrok e.a. 
  57 ex.   10 okt.  over zee,zuidwaarts      H.Verkade 

       1 ex.   23 okt.  over zee,noordwaarts      H.Verkade 

DRIETEENMEEUW    3 ex.   14 okt.  over zee,noordwaarts      A.Ruigrok 
       4 ex.   23 okt.  over zee,noordwaarts      H.Verkade 

ZWARTE STERN        2 ex.   10 aug.  over zee,noordwaarts      H.Verkade 
       2 ex.   18 sept. over zee,zuidwaarts      H.Verkade 

LACHSTERN          1 ex.   18 sept. over zee,zuidwaarts      H.Verkade 

DWERGSTERN     2 ex.   18 sept. over zee,zuidwaarts      H.Verkade 

GROTE STERN     5 ex. 6 okt.  over zee,zuidwaarts      A.Ruigrok 

HOLENDUIF     1 ex.    1 okt.  Zuid—Hollands-Landschap     A.Ruigrok 

STEENUIL     1 ex.   19 okt.  roepend boven Noordwijk     W.v.d.Niet 

GROTE BONTE SPECHT   1 ex.   21 sept. in dorp         H.Verkade 

KLEINE BONTE SPECHT  1 ex.   11 sept. Noordduinen       A.Ruigrok 
   1 ex. 

  1 ex. 
  1 ex. 
  1 ex. 

 2 okt. 
 8 okt. 
10 okt. 
17 okt. 

Noordduinen  
Langevelderslag  
Noordduinen  
Noordduinen 

A.Ruigrok  
R.de Mooij 
W.v.d.Niet  
A.Ruigrok e.a. 

A.Ruigrok 
J.Glasbergen 

J.Glasbergen 
J.Glasbergen e.a. 

R.de Mooij 

W.v.d.Niet e.a. 
A.Cramer  
J.v.Dijk 

A.Cramer 

H.van Duin e.a. 

KUIFLEEUWERIK 
 

BOOMLEEUWERIK 

  2 ex. 
  2 ex. 

  2 ex. 

 7 aug. 
 2 okt. 

14 aug. 

 Duinweg  
 Duinweg 

 Noordduinen 
   2 ex.   2 okt.  overvliegend Noordduinen 

BOERENZWALUW      ± 200 ex.  19 sept.  achter Offem,zuidwaarts 

HUISZWALUW 
 
 

BONTE KRAAI 

   1 ex. 
   1 ex. 
   1 ex. 

   1 ex. 

  9 okt. 
 17 okt. 
 29 okt. 

 30 okt. 

 boven zeereep 
 om NH—kerk,Rijnsburg    
 Duinpark 

 Noordduinen 

ROEK             +1000 ex.  23 okt.  over zeereep in 2 uur 
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KUIFMEES   1 ex.    21 okt.   Noordduinen A.Ruigrok e.a. 

GLANSKOPMEES            1 ex.   19 aug.  Noordduinen A.Ruigrok e.a. 
   2 ex.    19 sept. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok 
   2 ex.    26 sept. Offemweg A.Cramer 
  10 ex.     1 okt. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok  
   3 ex.    16 okt. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok  
   2 ex.    16 okt. Noordduinen J.Glasbergen 

MATKOPMEES   1 ex.    11 okt. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok e.a. 
   4 ex.    17 okt Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok e.a. 
   1 ex.    23 okt. Noordduinen J.Glasbergen e.a. 

STAARTMEES  30 ex.    26 sept. Noordduinen A.Ruigrok  
  10 ex.     2 okt. Noordduinen J.Glasbergen 
  10 ex.    23 okt. Noordduinen A.Cramer e.a. 

BOOMKLEVER   1 ex.     1 okt. overvliegend Langevelderslag W.v.d.Niet 

BOOMKRUIPER   3 ex.    21 aug. Noordduinen J.Glasbergen e.a. 
   2 ex.     1 okt. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok 
   1 ex.     2 okt. Noordduinen J.Glasbergen 
   2 ex.    16 okt. Noordduinen J.Glasbergen e.a. 
   2 ex.    21 okt. Noordduinen A.Ruigrok  

GROTE LIJSTER   1 ex.     2 okt. overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 

KRAMSVOGEL   1 ex.     3 okt. Noordduinen A.Ruigrok e.a. 

BEFLIJSTER   1 ex.    30 okt. achter Offem R.de Mooij 

PAAPJE   2 ex.    14 aug. Noordduinen J.Glasbergen 
   1 ex.    21 aug. Noordduinen A.Cramer 
   3 ex.    31 aug. Noordduinen H.Verkade 
   1 ex.    12 sept. Noordduinen H.Verkade 

GEKRAAGDE ROOSTAART   1 ex.    11 sept. Noordduinen J.Glasbergen 
   1 ex.    25 sept. op strand A.Ruigrok e.a. 

ZWARTE ROODSTAART   1 ex.    26 sept. Noordduinen A.Ruigrok  
   1 ex.    13 okt. ’t Heen,Katwijk A.Cramer 

RIETZANGER   1 ex.    16 aug. Noordduinen A.Ruigrok e.a. 

TJIFTJAF   1 ex.    26 sept. Sluispad A.Cramer 
   1 ex.    22 okt. Noordduinen A.Ruigrok 

FLUITER   1 ex.     7 aug. Noordduinen J.Glasbergen 
   1 ex.    14 aug. Noordduinen A.Cramer 
   1 ex.    21 aug. Noordduinen J.Glasbergen 
   1 ex.    28 aug. Noordduinen A.Ruigrok e.a. 

GRAUWE VLIEGENV.   1 ex.    21 sept. in dorp H.Verkade 

BONTE VLIEGENVANGER   1 ex.    16 aug. Noordduinen A.Ruigrok  
   1 ex.    18 aug. Zuid-Hollands-Landschap R.de Mooij 
   1 ex.    19 sept. Zuidduinen A.Cramer 

GR.GELE KWIKSTAART   2 ex.    19 sept. over strand,zuidwaarts A.Ruigrok 

GELE KWIKSTAART   4 ex.    14 aug. overvliegen,Noordduinen J.Glasbergen 

SIJS   5 ex.    18 sept. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok  
   7 ex.    19 sept. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok  
   2 ex.    25 sept. Noordduinen,overvliegend A.Ruigrok  

GOUDVINK   1 ex.     1 okt. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok  

KRUISBEK   2 ex.     8 okt. boven zeereep,Noordduinen J.van Dijk 

KEEP   1 ex.    11 okt. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok  
   1 ex.    22 okt. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok  
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GEELGORS  5 ex. 11 sept.   Noordduinen J.Glasbergen 
  6 ex.  2 okt.    Noordduinen J.Glasbergen e.a. 

SNEEUWGORS  2 ex. 11 okt.    over strand,zuidwaarts A.Ruigrok 

HALSBANDPARKOIEY  1 ex. 23 okt.    meetrekkend met andere vogels J.Glasbergen en  
vele anderen 

Samengesteld door 
J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7 
RIJNSBURG  

 
 
 
 

MEDEWERKING GEVRAAGD 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging vraagt medewerking aan 
het broed- en trekvogelonderzoek 1977. 
Het gaat om de volgende soorten: 
 
REGENWULP  

Om een overzicht te krijgen van het voorkomen worden de volgende gegevens 
gevraagd: Waarnemingen met vermelding van datum, plaats, tijd, gedrag, 
eventuele bijzonderheden vanaf 1965 en belangwekkende uit de periode vóór 1965. 
Algemene gegevens over (jaarlijkse doortrek) verschillen in doortrek, periode 
van doortrek, getalsterkte en gebruik van slaapplaatsen. Gegevens over 
slaapplaatsen liefst DIRECT doorgeven in verband met tellingen aan A.J.van 
Dijk, Oostmaandijk I, Uffelte te1.05215-331 

 
IJSVOGEL 

Gevraagd worden gegevens over verspreiding en biotoopkeus tijdens broedseizoen 
en waarnemingen uit de rest van het jaar, vanaf 1960 en met name over 1975, 
1976 en 1977. 
Gegevens toezenden aan: P.L.Meininger, Grevelingenstraat 53, Middelburg 

 
GRAUWE GORS  

Gegevens gevraagd over het voorkomen als broedvogel,ook negatieve zijn 
van belang. Voorts waarnemingen uit trektijd en winter, vooral van wat grote 
groepen. 
Gegevens doorzenden aan: R.Meijer, woonark "Aythya", Rivierdijk 2a, Sliedrecht 
Bij alle waarnemingen wordt men verzocht de plaats van waarneming duidelijk te 
vermelden. Dus: Naam van het gebied, de gemeente waartoe het behoort en indien 
mogelijk de afstand tussen het waarnemingsgebied en een dorp of stad globaal 
aangeven. 
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