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DE STRANDLOPER  DE STRANDLOPER  DE STRANDLOPER 
 

Orgaan van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming  

"NOORDWIJK" 
 

(Koninklijk goedgekeurd bij Koninklijk  
 Besluit van 6 mei 1974 nr. 38) 

 
   Tevens orgaan van de stichting 

Vogelasiel "Noordwijk" te Noordwijk 
 

 
Redaktie  : E. Aartse – L. van Duyn – C.M.J .Verweij.  
Redaktieadres: Schoolstraat 23  
          9e jaargang no. 1 
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----------------------------------------------------------- 
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VAN DE REDAKTIE 
Het doet de redactie genoegen u hierbij weer een dikke "Strandloper" te kunnen aan- 
bieden. Zoals gebruikelijk met het eerste nummer van een nieuw jaar, bestaat dit 
nummer vooral uit een groot aantal verslagen en inventarisaties. 
U treft, de gebruikelijke inventarisaties aan zoals nestkastcontrole en broedvogel- 
inventarisatie in Nieuw-Leeuwenhorst, de inventarisatie van "Offem", de jaarverslagen 
van penningmeester en secretaris. 
Ook de inventarisatie in het voormalige Golfbad is voortgezet en we kunnen nu twee 
jaren met elkaar vergelijken. 
Het jaarverslag van het vogelasiel is nu uitgebracht door de Stichting Vogelasiel 
Noordwijk. De resultaten die in jaar zijn bereikt, zijn toch wel indrukwekkend. 
Er zijn in deze Strandloper veel inventarisaties van bepaalde terreinen op het gebied 
van de flora. Zo is er een begin gemaakt met het onderzoek naar de wilde orchideeën 
in de duinen, er is een stukje braakliggend terrein geïnventariseerd, dat gaat 
verdwijnen voor een toegangspad naar de Grashoek en de Fam. van Dijk heeft eens de 
verschillende soorten planten geteld die met een beetje aanrommelen in Duinpark in 
hun tuintje in 1976 voorkwamen. Ze telden maar liefst 164 verschillende soorten, 
Zoals gebruikelijk wordt dit nummer van "De Strandloper" ook het college van 
burgemeester en wethouders aangeboden en de leden van de gemeenteraad. We zullen 
ook weer de plaatselijke artsen en tandartsen vragen dit nummer in hun wachtkamer 
te willen leggen, zodat een groot deel van Noordwijk kennis kan nemen van onze 
activiteiten. Activiteiten waarbij tenslotte geheel Noordwijk en zijn gasten 
gebaat is. 
 
EXCURSIELIJST 1977 
ZATERDAG 14 MEI  
 

VRIJDAG  20 MEI  

 
MAANDAG  30 MEI  

 
3-4 SEPTEMBER 

: Excursie nachtegalenzang in de Noordduinen. Verzamelen om  
  23.00 uur bij de ingang van het rijwielpad aan de Duinweg. 

: Vogel- en plantenexcursie naar het landgoed "Offem".  
  Verzamelen om 19.00 uur aan de ingang Nieuwe Offemweg. 

: Pinksterexcursie naar het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst.  
  Verzamelen bij de ingang Dijk en Burg om 7.00 uur. 

: Waddenweekend naar Terschelling. Graag spoedig opgeven bij de  
  heer D.Passchier, Egmonderstraat 45. De Kosten bedragen  
  omstreeks ƒ 50,--. 

 
                       -------------- 
JAARVERGADERING 
De jaarvergadering wordt gehouden op vrijdagavond 4 MAART 1977 in DE RANK aan de 
Golfbaan. Aanvang 20.00 uur, 
Na het huishoudelijk gedeelte met o.a. bestuursverkiezing, stand van diverse activi- 
teiten, uw wensen voor het najaar e.d., zal een dia-avond en filmavond gegeven worden 
verzorgd door H.Verkade en J.Bouwmeester. 
 
WEEKEND GELDROP 
Het is al weer enige tijd geleden dat wij als vereniging een aantal IVN-gidsen  
uit Geldrop te gast hadden. Diegenen, die aanwezig geweest zijn, weten dat het een 
zeer geslaagd weekend was. Niet alleen voor de mensen uit Geldrop, die in een voor 
hen onbekend natuurgebied konden ronddwalen, maar ook voor de Noordwijkers was het 
leerzaam. Na het weekend waren er in Noordwijk geen spiegeltjes en paddestoelenboeken 
meer te krijgen. 
Het blijkt dat deze uitwisseling zo goed bevallen is, dat de groep Geldrop hier 
graag een vervolg aan wil maken. Zij nodigt Noordwijk uit het weekend van 6-8 mei 
1977 bij hen te komen en daar kennis te maken met bos en hei. Om enig inzicht te 
verkrijgen in het aantal bezoekers, is tijdige opgave noodzakelijk. Het is 
namelijk zo, dat als het aantal deelnemers de 40 overschrijdt er van 
kampeermiddelen zoals tenten e.d. gebruik gemaakt moet worden. U kunt zich opgeven 
voor 15 maart bij J.C.Veefkind, van Limburg Stirumstraat 4a te Noordwijk. 
Tot ziens in Geldrop.  

J.C.Veefkind 
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JAARVERSLAG SECRETARIS 
 
Terugziend op 1976 kunnen we vaststellen, dan het achter ons liggend jaar weer een 
jaar was met tal van activiteiten. 

Op 27 februari was de propaganda-avond, samen met Vogellust, in de Kuip. 
Ir. Maliepaard vertoonde een serie dia's over de fauna van ons land. 

In maart werd gestart met een natuurcursus die op een viertal vrijdagavonden werd 
gegeven resp. op 5-12-19 en 26 maart. Voor deze cursus bestond een goede belangstel-  
ling. Een excursie naar Nieuw-Leeuwenhorst sloot deze cursus af. 

Op 13 maart werd door een groepje leden het rasterwerk aan de Kapelleboslaan, dat 
voor de bescherming van overstekende padden was geplaatst, uitgebreid, zodat nu 
ongeveer 250 meter aan beide kanten van de weg is afgezet. Het lijstje met  
vangresultaten vindt u elders in dit nummer. 

8 mei was onze traditionele nachtegalenexcursie in de Noordduinen. Er was veel 
belangstelling en er was gelukkig ook volop zang. Vermeld dient nog te worden, dat 
we op de terugtocht werden verrast door één van de zeldzame regenbuien van de  
afgelopen zomer die ons allen doornat maakte. 

14 mei hadden we een vogel- en plantenexcursie door Offem. Deze excursie ligt 
altijd al goed in belangstelling, maar het afgelopen jaar was de belangstelling  
wel erg groot. 

Ook voor de excursie op 7 juni 2e pinksterdag was veel belangstelling. De vogelzang  
werd op deze pinkstermorgen beluisterd in het bos van Nieuw-Leeuwenhorst. 

Bij onze jaarlijks terugkerende activiteiten zijn ook altijd een paar korte bezoek- 
jes aan de toren van de N.H.Kerk in Noordwijk-Binnen. We zijn ieder jaar weer 
benieuwd naar het terugkeren van de Torenvalkjes. Dit jaar broedden er maar liefst 
3 paartjes op deze toren, een voor onze begrippen zeer groot aantal. Er werden 
zeker 10 à 12 jonge valken grootgebracht.(Zie elders in De Strandloper voor een  
verslag) 

De broedvogelinventarisatie voor het atlasproject en de Avifauna van West-
Nederland werd ook in 1976 voortgezet. Weer werd een flink stuk van ons gebied 
geïnventariseerd. Vorig jaar schreven we dat we dit onderzoek dachten te gaan 
afsluiten na het 4e jaar. Nu blijkt dat we er nog een jaar tegen aan moeten en nog 
verder van huis ook. De meeste medewerkers zullen dit jaar de Haarlemmermeer in 
gaan. Ook 1 kavel bij Sassenheim moet nog worden afgemaakt. Onze groep heeft dan 
in 5 jaar een flink stuk voor zijn rekening genomen n.l. van Wassenaar in het  
zuiden tot diep in de Haarlemmermeer in het noorden. 

De jeugdgroep draait goed al zijn er wat moeilijkheden i.v.m. het aantrekken van 
mensen die leiding willen gaan geven aan dit belangrijke werk. Toch wensen we de 
jeugdgroep veel succes. Hun verslag vindt u elders in dit nummer. 

De Stichting Vogelasiel nauw verbonden aan onze vereniging, willen we zeker in dit 
verslag niet vergeten. Het is goed om te zien hoe alles floreert en het is goed om 
te horen hoe druk men bezig is met het verwezenlijken van al datgene wat men zich 
voorgenomen heeft. Ook dit verslag vindt u elders in dit nummer. 

In de lijst van de waarnemingen achter in De Strandloper (steeds de moeite waard om 
te lezen) vinden we ook diverse waarnemingen van de groep van Zeetrekwaarnemers. 
Veel leuke waarnemingen werden in 1976 vanaf de tent van de Z.V.N. gedaan. Het is 
een goede zaak, dat een aantal mensen uit onze groep zich bezig houdt met dit toch 
wel belangrijke natuurgebeuren langs onze kust. 

Dit jaar is een aantal leden begonnen met onderzoek en inventarisatie om tot het 
samenstellen van een Flora van Noordwijk te komen. Veel werk moet hiervoor nog 
gebeuren. Jammer dat de afgelopen zomer zo droog was, zodat veel planten niet tot 
hun recht kwamen. Wij wensen deze groep een goede en plantenrijke zomer toe. 
Viermaal kwam ons blad De Strandloper uit. Hieraan is iedere keer weer veel werk 
verricht, niet alleen door de redactie en de schrijvers van de stukjes, maar ook 
door de nieters, de leveranciers van de vaste rubrieken en de bezorgers. Hartelijk 
dank daarvoor. 
Er wordt nog naar een adres gezocht van waaruit een gedeelte van de bezorging en 
verzending kan plaats vinden. 
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In de Zeekant verschijnt sinds enige tijd een maandelijkse rubriek onder de titel  
Van Nature. Voor deze rubriek is onze vereniging verantwoordelijk. Op die manier wil- 
len wij het natuurgebeuren van maand tot maand onder een wat breder publiek brengen. 

Het contact met de plaatselijke, provinciale of landelijke overheid was wat minder 
intensief dan in voorgaande jaren. Leden van het bestuur woonden een hoorzitting 
bij van de Hoge Raad waar o.a. de bebouwing van Offem werd behandeld. De uitspraak  
hierover zal spoedig openbaar worden. 

In de zaak Bestemmingsplan Oude Zeeweg, waartegen wij een bezwaarschrift hebben 
ingediend met betrekking tot de bebouwing van het duingebied achter Huis ter Duin, 
werden we door de Provincie in het gelijk gesteld. We zullen deze ontwikkeling met  
aandacht blijven volgen. 

Ook de plannen voor een heemtuin in ons dorp hebben steeds onze aandacht. Om 
financiële redenen loopt dit van gemeentewege wat stroef. Toch willen we ook in 
dit opzicht de moed niet verliezen, daarvoor is er door diverse mensen te veel 
werk aan dit project verricht. Gezocht wordt naar een goede manier om dit  
onderdeel weer onder de aandacht te brengen. 

Het stukje grond van het voormalige golfbad begint steeds meer begroeid te raken, 
al heeft het de afgelopen droge zomer niet erg meegezeten. Het is interessant de 
ontwikkeling van deze natte duinvallei van jaar tot jaar te volgen. 

Het Waddenweekend brachten we in 1976 door op Vlieland. Dit septembergebeuren  
mocht zich verheugen in een grote belangstelling. 

Op 15 oktober was er de dia-avond van Rob de Wind en Sander Reede. Niet vreemd aan 
dit gebeuren was, dat de meningen sterk uiteen liepen. We zijn benieuwd naar de 
volgende film- of dia-avond. Het wordt vast weer iets goeds. 

Maandelijks waren er de waarnemersvergaderingen en dat is steeds een trefpunt van 
de actieve leden van onze vereniging. De laatste tijd zijn we deze bijeenkomsten 
een wat strakker systeem gaan geven. Ook wordt nu genotuleerd, hetgeen de zakelijke 
kant ten goede komt. Getracht zal worden de eerste helft van zo'n avond zakelijk te  
houden en na de pauze wat diawerk of iets dergelijks. 

Ons bestuur heeft een wijziging en een uitbreiding ondergaan. Onze penningmeester, 
de heer E.Aartse, had graag wat meer tijd voor ander verenigingswerk. Hij gaf te 
kennen het beheer van de financiën daarom te willen afstoten. We hebben de heer 
J.Veefkind bereid gevonden dit werk voor onze vereniging te gaan doen. We danken 
de heer Aartse voor de bijzondere goede manier waarop hij de centen heeft beheerd 
en wij vertrouwen dit werk met een gerust hart toe aan de heer Veefkind. 
Voor de uitbreiding van het bestuur is als vertegenwoordiger van de jonge garde 
Hein Verkade gekozen. Het zal Hein niet vreemd vallen, want hij zat altijd al 
dicht bij "het vuur". Welkom Hein! 

Dit was in het kort een opsomming van de voornaamste activiteiten die in 1976 door 
onze mensen in het belang van de natuurbescherming zijn verricht. 
Het zal sommigen misschien opvallen dat er in dit verslag, met uitzondering van de 
bestuursmutaties, geen namen zijn genoemd. Dit is door de secretaris met opzet 
gedaan om niet de een wel te noemen en de ander te vergeten. We zijn blij met het 
werk dat door allen wordt verricht, waarbij ieder op zijn eigen terrein en op zijn 
eigen wijze zich inzet voor de natuur in en om Noordwijk. 
Laten we hopen van 1977 voor onze vereniging en voor ons allen persoonlijk een 
jaar zal zijn van vriendschap, wederzijds respect en de bereidheid om met elkaar 
de ingeslagen weg te blijven volgen. 
 

A.Cramer 
secretaris 

                       -------------- 
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FINANCIEEL VERSLAG 1976 
 

ONTVANGSTEN 
 

UITGAVEN 
Saldo 1-1-1976 3781,72 Stichting Vogelasiel 1020,55 
Contributies en donaties 2552,50 Kosten Strandloper  927,61 
Stichting Het Vogeljaar    3,12 Kosten secretariaat  168,65 
Giften  205,-- Vergaderingen en excursies  206,95 
Propaganda   44,90 Contributies   78,-- 
Rente  144,95 Diverse kleine uitgaven   92,40 
         Saldo 31-12-1976 4238,03 

 6732,19 
======= 

 6732,19 
======= 

 
TOELICHTING  
De vereniging groeit nog steeds, waarbij vooral de laatste tijd op valt dat  
vooral niet-Noordwijkers lid van onze vereniging worden. Van de 37 nieuw inge-
schreven leden wonen er 17 buiten Noordwijk. 
Er bestaan dan ook plannen om in de toekomst de werkzaamheden meer en meer te  
richten op de regio. 

Ledenbestand  
Stand 31-12-1975  324 leden en donateurs 
Nieuwe leden   37 
    361 
In 1976 bedankt 5 
Verhuizing buiten 
Noordwijk  6   11 
Saldo 31-12-1976  350 

                     ===  
Naar woonplaats zijn deze 350 leden en 
donateurs als volgt in te delen: 
 
Noordwijk 272 
Noordwijkerhout  14 
Voorhout  10 
Rijnsburg  10 
Katwijk   8 
De Zilk   4 
Lisse   3 
Hillegom   2 
Sassenheim   1 
Buiten bollenstreek 

TOTAAL 
 

 26 

350 
=== 

 
Hieruit volgt dat 78 leden en donateurs niet in Noordwijk wonen of 22% van het  
totale ledenbestand. 

Stichting "Het Vogeljaar"  
De problemen rond "Het Vogeljaar" lijken nu opgelost te zijn. Het heeft veel tijd 
en schrijfwerk gekost om het in orde te krijgen. 
De vereniging treedt alleen als tussenpersoon op tussen abonnees en de Stichting 
die het blad uitgeeft. Via de vereniging genieten onze abonnees een reductie van  
ƒ 7,50 op het jaarabonnement. De vereniging verdient hier niets op en het is 
logisch dat de vereniging er ook niet op wil toeleggen. We blijven attent, maar 
daar is uw hulp bij nodig. Indien er op een of andere manier moeilijkheden zijn 
met "Het Vogeljaar", geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de secretaris. 
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Giften 
Bij excursies krijgen de autobezitters een kilometervergoeding. Velen willen deze 
vergoeding niet hebben. Als gift worden ze in de administratie verantwoord. 

Propaganda 
Aan propagandamateriaal is verkocht voor ƒ 3.50 
In 1976 zijn toch nog 46 wandelroutes verkocht (23 in de Nederlandse en 23 in de 
Duitse taal).En dan te bedenken dat het ruim 6 weken lang vertoeven in duin door 
de intense hitte haast onmogelijk was. 
De ontvangsten waren ƒ 41,40 

Vogelasiel  
In 1976 is de Stichting Het Vogelasiel opgericht. De bedoeling hiervan is u genoeg- 
zaam bekend uit de artikelen die over deze Stichting in De Strandloper zijn ver-
schenen. 
Aangezien de vereniging voor 1976 plannen had om, gezien het gunstig kassaldo, 
water en elektriciteit voor het vogelasiel aan te vragen, was het niet meer dan 
billijk dat het bedrag dat daarmee gemoeid zou zijn de Stichting Het Vogelasiel 
ten goede zou komen. 
De Stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie van ƒ 500,--. Dit bedrag zou ook de 
vereniging kwijt zijn geweest aan voernota's, verwarming, vastrecht en verbruik 
van water en elektriciteit. De ledenvergadering van 15 oktober 1976 heeft geen  
bezwaar gemaakt tegen dit subsidievoorstel. 

Strandloper  
De oplage was in 1976 gemiddeld 375 exemplaren. Het aantal pagina's steeg van 88 
in 1975 naar 108. 
Door het stencilpapier voor een jaar te gelijk te kopen, bleek de prijs per pak 
voordeliger uit te vallen. De besparing op de papierprijs werd geheel gebruikt om 
de kosten van de Strandloper zowel in dikte als in aantal op te vangen. Dank zij 
onze adverteerders en door de grote zelfwerkzaamheid van de leden zijn de totale 
kosten t.o.v. van 1975 iets gedaald. 
Verdere bezuinigingen zijn niet door te voeren. 
 
Secretariaat  
De kosten betreffen voornamelijk de aankoop van postzegels, wat stencilwerk, corres-  
pondentiekaarten e.d. 

Vergaderingen en excursies 
Zaalhuur en geschenk dia—avond door de heer Maliepaard in de Kuip  53,25 

Natuurcursus 
Opbrengsten van 4 avonden                          90,-- 
Betaald aan zaalhuur, materiaal, stencilwerk e.d.  103,--  13,-- 

Excursie Zeeland   
Voor rekening van de vereniging blijvende benzinekosten    12,50 

Vlieland   
Afdracht door de heer Passchier     320,--  
Betaalde kosten huurauto      162,40 157,60 

Weekend Geldrop   
Kosten ontvangst, consumpties en toegangsbewijzen AW—duinen    40,30 

Dia-avond Rob de Wind en Sander Reede   
Zaalhuur, boekenbonnen, consumpties       140,50 

Jaarvergaderingen   
Zaalhuur en consumpties jaarvergadering 27 febr. en 10 december  105,-- 

   Totaal nadelig 206,95 
                  ====== 
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Het is al jaren de gewoonte, dat het restant van de excursies toegekend wordt 
aan de jeugdclub. Dit geld wordt dan gebruikt voor het maken van excursies, 
aankoop materiaal e.d. 
De heer Passchier deelt mede, dat er voor de jeugdclub dringend behoefte 
bestaat aan een aantal veldkijkers. Hij vraagt of hij het geld van de giften 
voor dit doel ook mag besteden. De kijkers blijven eigendom van de vereniging, 
maar worden in bruikleen gegeven aan de jeugdclub. 
Op de jaarvergadering zal uw advies gevraagd worden over deze bijzondere uitgaaf.  

Contributies 
De vereniging is lid van de volgende verenigingen: 
-- Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 
-- Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee 
-- Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 
-- Stichting Natuur en milieu. 
De periodieken van deze verenigingen liggen ter inzage in de bibliotheek  
van de vereniging, Willibrordmavo, van Panhuysstraat 17, iedere donderdagavond 
vanaf 7.00 uur. 
 
                       -------------- 
 

CONTRIBUTIES EN DONATIES 1977 

Gezien het gunstige financieel resultaat in 1976 
is er geen noodzaak om de contributies en donaties 
te verhogen. 
Contributie 1977    ƒ 6,-- per jaar (minimum) 
Jeugdleden betalen     3,50 per jaar 
Donaties      2,50 per jaar (minimum) 

Abonnement "Het Vogeljaar"     12,50 per jaar 

De Stichting "Het Vogeljaar" heeft i.v.m. de gestegen 
kosten het abonnement moeten verhogen van ƒ 10,-- tot ƒ 12,50  
per jaar. 

U bespaart de penningmeester veel werk als u uw contributie  
of donatie per giro overmaakt. 
Het girono. van de vereniging is 2573795 t.n.v. Vogelbescherming  
"Noordwijk" te Noordwijk. 

Indien u een abonnement heeft op het Vogeljaar, houdt u  
dan rekening met de gestegen abonnementskosten? 

 
E.Aartse 
penningmeester 

 
Met ingang van 1 januari 1977 neemt de heer J.Veefkind, van Limburg Stirum- 
Straat 4a het penningmeesterschap van de heer aartse over. Correspondentie 
e.d. over betalingen, abonnement op het Vogeljaar, graag richten aan het 
adres van de nieuwe penningmeester. 
 
                       -------------- 
 
Door de kascommissie, bestaande uit mevr. Veefkind en de heer v.d.Oever, wordt 
medegedeeld dat het financieel verslag van 1976 is gecontroleerd en dat bij deze 
controle gebleken is dat alles in orde was. Het gevoerde beleid van de vereniging 
heeft de volledige instemming van de kascommissie. 
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AFDELING JEUGDWERK 

NESTKASTONDERZOEK NIEW LEEUWENHORST. 

Hoewel voor een gedegen nestkastonderzoek  ten minste 3 controles vereist is, 
hebben we deze eis gelaten voor wat hij was. Immers, de jeugd van onze vereniging, 
pleegt elkaar op zaterdag eenmaal in de 14 dagen te ontmoeten en hoe op zaterdag 
zo'n onderzoek ook is, in het voorjaar is het aanbod van onderwerpen zo groot, dat  
3 zaterdagen voor de nestkasten te veel van het goede zou zijn. 

Maar ook de gegevens van 1 onderzoek verdienen meer dan zomaar in de doofpot 
gestopt te worden. 
Bij het schoonmaken van de kasten in het vroege voorjaar, werd bij enkele kasten 
het vlieggat met een spijker afgesloten met de vrome wens, dat, wanneer deze 
kasten omstreeks 1 april (geen mop) geopend zouden worden, een Vliegenvanger of 
een Gekraagde roodstaart een kans zou krijgen hiervan gebruik te maken. 
Helaas, alleen Kool- en Pimpelmezen hebben op dit moment gewacht. Maar wie weet  
volgend jaar misschien? 

Van de 38 kasten waren er dit jaar 30 als broedplaats in gebruik genomen (vorig 
jaar 31) met het volgende resultaat: 
 
 Soort aantal broedsels

  
aantal eieren gem. per jaar 

  
 1976   1975  1976  1975  1976  1975 

 Koolmees  13   17  104  129   8,0   7,6 
 Pimpelmees  11   11  113   90  10,3   8,1 

 Glanskop   1    1   10    6  10,0   6,0 
 Spreeuw   -    -    -    5   -,-   5,0 
 Ringmus   6    2   28   10   4,6   5,0 

 TOTAAL  31   32  255  240   
 
Voor wie dit artikeltje goed gelezen heeft, blijft de vraag waarom het aantal 
bezette kasten (30) niet correspondeert met het aantal broedsels (31), terwijl de 
kasten maar eenmaal onderzocht werden. 
Welnu, in 1975 had een Koolmeesvrouwtje het nodig gevonden haar eitjes op een 
eerder legsel van 9 stuks te leggen. En dit jaar werd in een kast een legsel 
aangetroffen bestaande uit 2 Koolmees- en 3 Ringmuseitjes. Alleen voor deze 
laatste kast zijn we nog eens terug geweest en toen bleek dat het Ringmussenlegsel 
met 2 eitjes was uitgebreid. Of dit legsel geheel werd uitgebroed, dus inclusief  
de 2 Koolmeeseitjes is jammer genoeg niet bekend. 

Nemen we alle bewoners van onze kasten even op de korrel, dan blijkt, dat wat de 
Koolmees betreft er weinig veranderde, behoudens dat het aantal broedparen met 4 
terugliep. De achteruitgang van de Koolmees kwam kennelijk de Ringmus weer ten 
goede. Deze soort ging met 4 paren vooruit. Het gemiddelde aantal eitjes per paar  
bleef voor beide soorten vrijwel constant. 

Daarentegen steeg dit gemiddelde bij de Pimpelmees met 2,1 ei per nest, een voor 
mij onverklaarbaar verschijnsel. 

De Glanskop heeft ons een tijdje in het onzekere gelaten. Misschien heeft 1 stel  
zich tevreden gesteld met een oud spechtegat. 

Vier jaar geleden telden we nog 3 paar Spreeuwen in onze kasten en dit jaar geen, 
wat toe te schrijven is aan het regelmatig vervangen van oude kasten door nieuwe 
en gerepareerde kasten die ons door de heer van Dijk van het Zuid-Hollands 
Landschap beschikbaar worden gesteld. 
Toch komt de Spreeuw in Nieuw Leeuwenhorst aan broedplaatsen niets te kort. 
Integendeel, bij tientallen maken ze gebruik van de vele boomgaten. 
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Al met al een positieve bijdrage van de 
jeugdclub tot een gezond vogelbestand in 
Nieuw-Leeuwenhorst. 
Om dat ook voor 1977 te garanderen, zullen 
de eerste werkzaamheden (schoonmaken) in 
het nieuwe jaar op deze kasten gericht 
zijn, voordat de eerste mezen eind januari 
begin februari hun broedplaatsen gaan uit- 
zoeken. 
Is het dan een wonder dat de jeugdclub van 
het grootste deel van de in Nieuw Leeuwen- 
horst rondvliegende mezen het eigendoms- 
recht opeist? 
 
                        D.Passchier 

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

 
NIEUW-LEEUWENHORST IN HET NAJAAR 

Nieuw-Leeuwenhorst is een landgoed gelegen tussen het Westeinde en de Gooweg.  
Dit bos en het bos Oud-Leeuwenhorst, gelegen aan de oostkant van de Gooweg, is  
in het beheer van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. 

Nu de vogels. In het najaar is Nieuw-Leeuwenhorst erg interessant voor de vogel-
liefhebber. De grote vijver, een overblijfsel van een tankval uit de tweede wereld-  
oorlog trekt veel eenden aan. Ook de Dodaars wil er wel eens een enkele keer neer- 
strijken. In september werden de eerste wintergasten gezien; Wintertaling, Smient,  
Slobeend en de Fuut. De Fuut heeft in 1975 en 1976 met succes op de vijver gebroed.  
Beide keren werden drie jongen grootgebracht. Eén van de jongen bleef, nadat de o 
uders waren weggetrokken, nog geruime tijd op de plas. 
Ook werd eenmaal een mannetje Zomertaling gezien, toch wel een zeldzame gast in 
Leeuwenhorst. 

In de rietkraag liet de Bosrietzanger zich nog enige keren in september horen.  
Oktober was de maand waarin het vinkenaantal explosief toenam. Na ongeveer een week  
was het aantal ruim 100 ex. waartussen ook verschillende keren Kepen werden ontdekt.  
Ook de mezen namen sterk toe. Tussen deze concentraties mezen vnl. Kool- en Pimpel- 
mezen vond men ook Glanskopjes, Goudhaantjes, Boomkruipers en soms ook enkele Matkop- 
jes, en een enkele keer de Zwarte mees. 

In de heg vlak bij ingang Dijk en Burg verbleven al geruime tijd Groenlingen. 
In november verschenen op de grote vijver nu ook de Kuifeenden. In het najaar 1975  

was deze soort veel talrijker dan dit jaar. De Kuifeenden zijn waarschijnlijk door  
de vorstinval eind 1976 doorgetrokken. Ook werd in 1975 geruime tijd een vrouwtje  
Brilduiker op de plas gezien. In dezelfde periode als in 1975 werden nog 2 Grauwe 
vliegenvangers gezien. 

In november en december verbleef er waarschijnlijk ook een Houtsnip in het bos,  
daar deze soort geregeld werd waargenomen in de jaren 1975 en 1976. De Pijlstaart  
is evenals het Nonnetje een zeldzame gast op de vijver. De laatste werd na een 
vorstperiode gezien. De IJsvogel, die met 2 ex. daar overzomerd heeft maar niet tot 
broeden gekomen is, werd in de jaren 1975 en 1976 tot eind januari gezien. 

Een enkele keer werden er overvliegende Kolganzen gezien; 7 februari 1976 50 ex. 
noordwaarts, 20 december 1976 30 ex. zuidwaarts. Ook werden er twee keer Grauwe gan- 
zen gezien n.l. op 20 en 22 december 1976 50 ex. zuidwaarts. 

Een enkele keer werden er ook zeldzame vogels gezien. Draaihals 1 ex. van 11-17  
mei 1975, Goudvink, 6 ex. 27 december 1976 en een Ruigpootbuizerd op 12 november  
1975. Een van de twee buizerden die op Offem verbleef, werd in 1976 verscheidene  
malen boven het bos gezien. Torenvalken werden in alle seizoenen waargenomen maar 
Boomvalken echter zeer zelden. Een keer werd in de zomer van 1975 een zwakke Boomvalk 
gezien die nog maar pas was uitgevlogen. Een van de ouders bleef een tijdje boven  
het bos cirkelen en riep het jong. De juveniele valk werd later naar het asiel  
gebracht waar hij overleed. 
Behalve bovengenoemde vogels zijn er nog vele andere te noemen, maar dit zou te veel 
zijn om op te noemen. 

Arie Ruigrok 
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ANTIVRIES 

Afgelopen najaar werd tijdens een waarnemingsvergadering het plan voorgeteld 
om tussen kerst en nieuwjaar een ganzenexcursie te houden. Als data werden 29-30 
december vastgesteld. We wilden heen door de Flevopolder naar Meppel, waar we zouden 
gaan chinezen en van daaruit naar de boerderij van de heer Baalbergen om te over-  
nachten. De volgende dag was het plan om door het Lauwerszeegebied of door de zuid  
westhoek van Friesland te rijden en dan over de afsluitdijk weer terug naar huis. 

Zo gezegd zo gedaan. Op 29 december vetrokken we 's morgens met 3 auto's vanaf 
het Lindenplein naar de Flevo. We hadden afgesproken om bij de eerste uitwijkplaats 
op elkaar te wachten. 

Toen we daar allemaal aangekomen waren, gingen we verder. We reden de afslag naar 
de Knardijk voorbij, want we wilden eerst in Lelystadhaven een kop koffie drinken. 
Op de weg daarheen zagen we een groep Sneeuwgorzen. Vooraan in het grasveld zagen 
we een bordje met "Vogelringstation" staan. Toen we even verder keken, viel ons oog 
op een armoedig kooitje dat gemaakt was van een paar plankjes en een paar stukken 
gaas. Later bleek dat er ook nog Sneeuwgorzen in zaten. 

Na de koffie zijn we over de Knardijk verder gereden en afgeslagen naar de Toren-  
valkweg. In de grote hopen stro die langs de weg stonden, zagen we echter geen Veld-  
uilen. Later zagen we nog wel wat Ganzen en Zwanen. 

We lieten de Flevo achter ons liggen en gingen naar Kampen. Daar zijn we met de 
pont overgevaren en naar de Mastenbroekpolder gereden. We gingen een landweggetje in 
maar even later bleek dat we verkeerd zaten want het weggetje liep dood. Nadat we 
gekeerd en achteruit het heuveltje opgereden waren, gingen we verder. We sloegen  
daarna het volgende weggetje in en nu zaten we goed. Hier zagen we nog wat kleine 
groepjes ganzen en ook nog een Velduil. Toen we daar uitgekeken waren gingen we nog 
even bij de Wieden kijken. 

Het werd echter zo langzamerhand etenstijd dus gingen we naar Meppel, waar we vlak 
bij de chinees konden parkeren. Bij de Chinees was nog plaats genoeg om te zitten. De 
ober gaf ons een paar menukaarten en even later zwommen de haaievinnen al door de 
soep. Nadat iedereen genoeg gegeten had, werd er afgerekend en gingen we op weg naar 
het boerderijtje. 

Toen we daar aangekomen waren, werden de deuren geopend en konden we naar binnen. 
Snel werd de open haard aangemaakt, want het was erg koud binnen. Toen die eenmaal 
brandde werd er koffie gezet en later werd er nog een borreltje gedronken. Het boer-  
derijtje werd intussen door een paar mensen eens helemaal bekeken. Er stond ook nog 
een biljart en daar werd ook veel gebruik van gemaakt. 

Het werd om een uur of half elf tijd om naar bed te gaan, maar eerst moest nog  
besproken worden waar iedereen ging slapen. Er waren vier eenpersoonsbedden, twee  
tweepersoonsbedden en twee bedsteden en nadat die verdeeld waren, ging iedereen  
slapen. 

Toen we 's morgens wakker schrokken van een wekker, was het pas half zeven. Een 
paar man waren er toch al uitgegaan. Nadat iedereen gegeten had, werd alles opgeruimd. 
De tassen werden in de auto's gezet en de deuren van het boerderijtje op slot gedaan. 
Twee wagens startten er direct en we wachtten allemaal nog op de heer Baalbergen. Tot 
onze grote verbazing startte ook deze auto. We stapten allemaal in en reden weg. 
Er was besloten om naar het Lauwerszeegebied te gaan. Tot nu toe ging alles goed, maar 
opeens ging de auto van de heer Baalbergen raar doen. Op aandringen van de heer Cramer 
werd er toch maar gestopt. Toen de voorklep opengedaan was, bleek er een V—snaar kapot 
te zijn en de radiateur zal vol ijs. Er bleek geen antivries in te zitten en het had 
die nacht 11o gevroren. De auto werd toen naar een garage in Ruinen gesleept. Daar 
werd de radiateur ontdooid en er werd een nieuwe V—snaar ingezet. 

We wisten niet of de reparatie lang zou duren, daarom werd besloten dat de twee 
andere auto's met inzittenden alleen naar de Lauwerszee zouden gaan. 
Toen we op de plaats van bestemming aangekomen waren, gingen we eerst even bij de 
sluizen kijken. Van daar gingen we naar de haven waar we nog een Roodhalsfuut en veel 
Dodaarsjes zagen. Daarna gingen we naar een café een kop "snert" eten. Toen we de 
"snert" voorgeschoteld kregen, leek het wel of de erwten er alleen door gevlogen waren. 
Na een kop koffie gedronken te hebben, gingen we verder. 
We zijn toen dwars door het Lauwerszeegebied gereden. Daar zagen we nog een paar 
kleine koppeltjes ganzen. Bij Dokkumernieuwenzijlen had onze chauffeur geen zin meer 
om verder te gaan en daarom zijn we naar huis gegaan. Om ongeveer 17.30 uur kwam 
Noordwijk weer in zicht en een geslaagde excursie was weer ten einde. 
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Enkele waarnemingen 

Kuifduiker  
Canadese gans  
Brandgans  
Rietgans  
Rotgans 
Kolgans  
Wilde zwaan 
Kleine zwaan 
Krakeend  
Smient 
Pijlstaart  
Toppereend  
IJseend 
Brilduiker  
Nonnetje  
Geelgors 

 

Middelste zaagbek (in de haven bij Lauwersoog) 
Grote zaagbek 
Ruigpootbuizerd 
Bruine kiekendief 
Blauwe kiekendief 
Kemphaan 
Rosse grutto 
Kluut 
Velduil 
Boomleeuwerik 
Kramsvogel 
Sneeuwgors 
Frater 
Roek 
Witgatje 
Grote lijster 

 
P.S. Tot slot werd er ook nog een Huismus waargenomen. 
 

Cor van Duijn 
                       -------------- 
 
 

Boomkruiper 
Fitis 
Fuut 

INVENTARISATIE VAN HET ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP in 1976 
                 2 
               11 
                1 

Rietzanger 
Pimpelmees 
Roodborst 

               1 
zie nestkastverslag 
               9 

Geelgors                 1 Spotvogel   1 
Glanskopmees                 1 Spreeuw     ca. 25 
Groenling                 1 Tjiftjaf   6 
Grote bonte specht     1 Tortelduif   4 
Heggemus                 3 Tuinfluiter   7 
Houtduif            ca. 10 Turkse tortel   1 
Huismus                 5 Vink   1 
Kauw            ca. 25 Vlaamse gaai   2 
Kleine bonte specht     1 Waterhoen   1 
Koolmees zie nestkastverslag Wilde eend   6 
Merel                 5 Winterkoning  12 
Meerkoet                 2 Zanglijster   5 
Nachtegaal                 2 Zwarte kraai   1 
Ransuil                 1 Zwartkop   2 
 
Opmerkingen: 
Putter: We hebben een groep waargenomen bij de tankval. Deze hebben niet gebroed maar 

  waren op doortrek. 

Rietgors: Deze hebben we wel gehoord maar we weten niet of hij daar gebroed heeft.  

Groene specht: Wel gehoord en zal waarschijnlijk ook wel gebroed hebben. 

Bosuil: Deze is op de Gooweg doodgereden. 

Koekoek: Is wel gehoord maar we weten niet of die "gebroed" heeft. 

We hebben ook regelmatig vleermuizen gezien, maar we weten niet welke soorten het 
geweest zijn. 
 

Rob Alkemade 

Cor van Duijn 
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WERKZAAMEDDEN 1976 VAN DE WERKGROEP "DE FLORA VAN NOORDWIJK" 

Zoals u weet, worden regelmatig delen van het grondgebied van Noordwijk op planten 
geïnventariseerd. De gegevens die in de loop der jaren verzameld zijn, wilden we in 
eerste instantie uitgeven als een apart nummer van "De Strandloper". Dank zij een 
toegezegde financiële steun, blijkt het nu mogelijk er een echte flora van te maken  
en deze als een logisch vervolg op "De Vogels van Noordwijk" uit te geven. 

Februari 1976 werd de werkgroep "De Flora van Noordwijk" geformeerd. In deze 
oprichtingsvergadering werd de opzet van de Flora besproken en werd een ruwe schets 
gemaakt hoe dit boekje er uit zal gaan zien. Als verschijningsdatum werd najaar 1978 
gepland. Gezien de werkzaamheden die verricht moeten worden werd dit mogelijk geacht. 
Met tijdverlies door eventuele tegenslag, stagnatie e.d. werd ruimschoots rekening 
gehouden. 

In deze vergadering werden ook de taken verdeeld. De ene groep zou het veld in 
trekken om de resterende delen van Noordwijk te inventariseren en de andere groep  
zou zich bezig houden met de redactionele onderwerpen, zoals het landschap, planten-
gemeenschappen, kruidenteelt e.d. 

Bij de medewerkers van de werkgroep was iemand die veel contact had met het Rijks-
herbarium. Hij zou de oude inventarisatiegegevens doornemen en wat van belang was 
doorgeven aan de werkgroep. 

Er kon niets meer gebeuren......dachten we! 

In 1976 kregen we flink wat tegenslag. Een droog, koud voorjaar, gevolgd door een  
hete, droge zomer. De meeste planten kwamen niet op en in de duinen was de inventari-
satie in mei, wegens gebrek aan planten, wel bekeken. De duinen werden gekenmerkt door 
een bruine, droge en verschrompelde vegetatie, die pas laat in het najaar zich een 
beetje herstelde. 
Dit was een tegenvaller omdat nu in 1977 dezelfde terreinen weer grotendeels geïnven-
tariseerd moeten worden. Door de droogte zijn bepaalde planten helemaal niet opgekomen 
of in dergelijke geringe aantallen, dat vergelijkingen met andere terreinen niet 
mogelijk bleek, omdat ze anders een te vertekend beeld zouden geven. 

Een andere tegenvaller was, dat om studieredenen, een tweetal zich terugtrok van  
het werk aan de flora en daarmee ging ook ons contact met het Rijksherbarium verloren. 
De werkgroep zal nu zelf achter deze gegevens moeten komen. 

Er waren met andere mensen bepaalde afspraken gemaakt om de gegevens uit te wis-
selen. Beide partijen zouden daar voordeel bij hebben. Het was voor ons een prettige 
oplossing omdat we weliswaar via andere kanalen, nu toch in het bezit kwamen van de 
nodige gegevens. Het werd een eenzijdige ruil. Wij kwamen onze afspraak wel na, maar  
de tegenpartij (nog) niet. 

Al met al werkt dit ook weer vertragend. In het nu strakke schema zal ruimte  
gevonden moeten worden om toch achter deze gegevens te komen. 

Op de najaarsvergadering bleek dat de geplande tijd niet in gevaar kwam, hoewel  
we niet meer tegenslag moeten krijgen. Er zal wat harder gewerkt moeten worden. De 
inventarisatie van het resterende deel van Noordwijk, waarvoor 3 jaar was uitgetrok-
ken, zal nu in 2 jaar moeten gebeuren. Kleine uithoeken van de gemeente zullen we dan 
ook alleen inventariseren als er tijd voor is. 

Inventarisatie 1976 

Wat in 1976 is gedaan, is uiteraard geen verloren tijd. 
Geïnventariseerd werden de volgende terreinen: Villapark in de Zuid, grotendeels de 
Noordduinen tot de Noraweg, Leeuwenhorst en Nieuw-Leeuwenhorst en de Trimbaan e.o. 

In de Noordduinen is aan een tweetal planten bijzondere aandacht geschonken  
n.l. rondbladig wintergroen en grote keverorchis. 

Rondbladig wintergroen 

In het jaarverslag van 1974 van het Staatsbosbeheer staat, dat rondbladig winter-  
groen herontdekt is in de boswachterij Noordwijk. 
Aan een herontdekking wordt direct gedacht aan een zeldzame verschijning die vroeger  
op bepaalde plaatsen voorkwam, verdween en plotseling weer verscheen. Vandaar ook  
dat in het voorjaar intensief naar de groeiplaatsen van dit plantje is gezocht. Het 
voorjaar is inderdaad de beste tijd om deze plantjes te tellen, omdat de omringende 
vegetatie nog niet zo hoog is dat ze aan het oog onttrokken worden. De ronde groene 
blaadjes vallen dan direct in het oog. 
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Het aantal groeiplaatsen is veel hoger dan we ooit dachten. Herontdekking is dan ook 
een erg groot woord. Rondbladig wintergroen is nooit uit de duinen weggeweest. Omdat 
men dacht dat de soort verdwenen was, heeft niemand er naar gezocht. 
Wel is gebleken dat rondbladig wintergroen gebonden is aan een bepaald milieu. De 
groeiplaatsen zijn vooral te vinden op noordhellingen tussen een niet te hoog en wat 
los kruipwilgvegetatie. Vaak groeit rondbladig wintergroen samen met driedistel, bos-
aardbei, gewone eikvaren en soms maanvaren. 
Het aantal groeiplaatsen is thans 7 met enige honderden exemplaren. Nu het milieu  
goed bekend is, zullen in 1977 zeker nog meer groeiplaatsen gevonden worden. 
Hoe rondbladig wintergroen zich in 1977 herstelt na de droge zomer is een moeilijke 
vraag. In de nazomer, de bloeitijd van dit plantje, werd niet een bloeiend exemplaar 
gevonden. Zelfs de blaadjes waren niet meer terug te vinden. 

Grote keverorchis 

Voor deze in de duinen zeldzame orchideeënsoort wordt verwezen naar het aparte  
verslag in deze Strandloper. 

Adventieven 

Met adventieven bedoelen we planten die zonder opzet in terreinen terecht komen  
waar ze niet thuis Koren. 
Rogge bijvoorbeeld is geen duinplant, maar langs de oorlogsweg is toch een aantal 
gevonden. Hier waren stuifplekken afgedekt met stro en kennelijk heeft daar nog wat 
zaad in gezeten. 
Bij de eerste afrit de z.g. "muur" en langs het rijwielpad langs Duinweg/Randweg  
zijn stuifplekken en spoelgaten afgedekt met klei en vuil. Hier kwamen op: Tomaat, 
lupine, winterakoniet en damastbloem. 

Villapark de Zuid 

De begroeiing van de bermen wijkt niet veel af van de begroeiing van de zuidduinen. 
Veel komt voor: Duinaveruit, wondklaver, klein winterpostelein, rode ogentroost,  
grote ratelaar, nachtsilene en grote wilde tijm. 

 
 

 

In de zeereep komt vrij veel zeepostelein 
voor samen met de blauwe zeedistel. 
De hertshoornweegbree is meer een tredplant 
en deze zoutminnaar is dan ook veel te 
vinden langs muurtjes, trottoirbanden van  
de Kon. Astrid Boulevard. Meer landinwaarts 
komt hertshoornweegbree niet meer voor. 
Een opmerkelijke vondst is de wegdistel, 
die gevonden werd op een stuk grond nabij 
de K.A.Boulevard. 
In de z.g. Laiterie werden twee beschermde 
planten gevonden n.l. wilde hyacinth en de 
maagdepalm. Beide planten zullen vroeger  
wel aangeplant zijn en nu verwilderd, het- 
geen niets afdoet van de wettelijke bescher- 
ming. 
Aan de duinvoet van de Koepelweg in het 
daaronder liggend bouwland komt plaatse- 
lijk veel moerasdroogbloem en kleine leeuwe- 
bek voor. 
In totaal werden 175 soorten in dit villa- 
park geteld. 
 
                 Namens de werkgroep  
                 E.Aartse 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED "OFFEM" 1976 

Voor de vijfde achtereenvolgende maal werd het landgoed "Offem" op broedvogels 
geïnventariseerd. 
Dit jaar had het bos, evenals in sommige andere jaren, ernstig te lijden van de 
tienduizenden spreeuwen, die hier buiten de broedtijd komen slapen. Vooral struiken 
zoals hulst, rododendron en verschillende soorten coniferen worden dan met de uit-
werpselen overdekt, waardoor de bladeren of naalden verschroeien en ze tenslotte  
geheel of gedeeltelijk afsterven. Tot ver in de broedtijd hing er in sommige gedeel- 
ten van het bos de penetrante geur van vogelmest. 
Niet alleen op de planten, ook op de broedvogels hebben de slapende Spreeuwen grote 
invloed, zij het vooral indirect. Getracht werd de Spreeuwen te verjagen ondermeer  
met behulp van een "gaskanon", dat regelmatig een doffe knal laat horen. Waarschijn-
lijk is deze onrust er de oorzaak van dat dit jaar de IJsvogels verstek lieten  
gaan en het aantal Blauwe reigers dat jongen groot bracht, aanmerkelijk geringer  
was dan het voorgaande jaar. 

De volgende vogels hebben dit jaar op "Offem" gebroed. Ter vergelijking zijn ook 
De gegevens uit 1975 vermeld: 
 
 Soort  1976  1975 

 Blauwe reiger    2    6 
 Wilde eend ± 12 ± 10 
 Slobeend    -    1? 
 Meerkoet    1    2 
 Waterhoen    6    5 
 Torenvalk    1    1 
 Bosuil    1    1 
 Boomvalk    1    1 
 Houtduif 20-25   25-30 
 Tortelduif    8    7 
 Turkse tortel    6    7 
 Koekoek    1    1 
 Groene specht    1    1 
 Grote bonte specht    1    1 
 Boomklever    -    1? 
 Boomkruiper    2    1 
 Boerenzwaluw ±  3    4 
 Tjiftjaf    6    4 
 Fitis   11    8 
 Zwartkop    7    6 
 Tuinfluiter    2    5 
 Spotvogel    -    1 
 Winterkoning   16   17 
 Roodborst    8   10 
 Heggemus    7    7 
 Vink  1-2  1-2 
 Groenling    3    2 
 Huismus ± 10 ± 10 
 Ringmus ±  5 ±  5 
 Koolmees   11   11 
 Pimpelmees    2    4 
 Glanskop    1    1 
 Staartmees    1    1 
 Merel ± 15 ± 17 
 Zanglijster    8    9 
 Spreeuw   20   22 
 Grauwe vliegenvanger    1    1 
 Fazant    2    2 
 IJsvogel    -    1 
 Zwarte kraai    2    2 
 Kauw ± 17 ± 15 
 Ekster  2-3    2 
 Vlaamse gaai    3    3 
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De Torenvalk broedde ook dit jaar weer in een nestkast en bracht drie jongen groot.  
De Boomklever werd slechts eenmaal op "Offem" gezien, terwijl de Spotvogel dit jaar  
geheel ontbrak. 

Buiten de broedvogels werden tijdens de inventarisatieperiode (van 1 maart tot  
13 juni) nog de volgende soorten waargenomen: 

Dodaars  Koperwiek 
Houtsnip  Goudhaantje 
Buizerd  Keep 
Kramsvogel  Witte kwikstaart 

De Koperwiek verbleef dit jaar nog bijzonder laat op "Offem".  
Op 25 april werd nog een groep van 5 exemplaren gezien, 
op 1 mei was dit verminderd tot 2 vogels, terwijl 
op 15 mei en 13 juni 1 exemplaar werd waargenomen. Deze laatste vogel maakte een 
volkomen gezonde indruk en werd op de laatste data op dezelfde plaats gezien.  
Helaas ontbrak dit jaar de tijd voor een voortgezet onderzoek naar de plantengroei. 
 

Dick Hoek 
 
 
                       -------------- 
 
 

STELLINGEN 

Onze nieuwe penningmeester, de heer J.Veefkind, is op 28 januari  

j.l. gepromoveerd tot doctor in de wiskunde en natuurwetenschappen  

aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. 

Twee stellingen bij zijn proefschrift liggen wel wat op het terrein  

waarop ook de activiteiten van onze vereniging liggen. Zij luiden: 

-- Ten onrechte wordt de Grauwe Pijlstormvogel in de vogelgidsen  

   als dwaalgast gekenmerkt, terwij1 deze toch in het najaar regel-  

   matig aan de kust wordt waargenomen. 

-- Bij een controverse tussen het economisch belang en het  

   belang van natuurbescherming, probeert men veelal dit 

   laatste in economische termen te vertalen. Dit doet onrecht  

   aan de gedachte dat de mens als rentmeester over de natuur  

   is aangesteld. 

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



- 16 – 
 

TORENVALKEN NH-KERK NOORDWIJK-BINNEN 

De Torenvalken in de toren van de NH-kerk in Noordwijk-Binnen genieten bij de 
vereniging een bijzondere aandacht. Geen wonder overigens. Het is altijd weer een 
heerlijk gezicht de valkjes in het voorjaar rond de toren te horen kiekeren. Ze  
horen nu eenmaal bij het gezicht van Noordwijk-Binnen. 
De toren is altijd al een geliefkoosde broedplaats voor de Torenvalken geweest.  
Toen de toren echter aan de buitenzijde door schijnwerpers werd verlicht, verdwenen 
prompt de Torenvalken. Het licht van de felle lampen was kennelijk dermate hinderlijk 
dat naar een andere broedplaats moest worden omgezien. Tijdens de restauratie van de 
kerk werden de schijnwerpers gedoofd en de valkjes keerden direct terug naar de oude 
vertrouwde broedplaats in de toren. Een paartje bracht daar jaren lang de jongen  
groot ondanks de soms rumoerige werkzaamheden onder hen. 
In 1975 hebben zelfs 2 paartjes in de toren gebroed, die met + 7 jongen zijn uitge-
vlogen. 

Aangezien we in het voorjaar van 1976 geen enkele hoogte konden krijgen van het 
aantal Torenvalken dat rond de toren vloog, werd besloten dat jaar hieraan extra 
aandacht te besteden. 
De eerste controle vond plaats na vrijdag, 28 mei. Aangezien Torenvalken normaal in  
de periode half april-mei tot broeden komen, rekenden we half en half op 1 misschien 
wel 2 nesten. Het was teleurstellend. Slechts in nest 1 lag op de rand van het licht-  
gat een ei. Gezien de plaats waar dit ei lag, was broeden onmogelijk. De mogelijkheid 
is niet uitgesloten dat de Kauwen, die in de toren lagen met nestjongen, het de Toren- 
valken onmogelijk maakten om tot broeden te komen. Vaak zag je Kauwen achter de 
Torenvalken aanjagen. 

Veel hoop op een broedsel hadden we niet meer, toen ook de tweede controle (behalve 
het onbebroede ei in nest 1) niets opleverde. Het was tenslotte al vrij laat in het 
seizoen. 

Aangezien de Torenvalken rond de toren bleven kiekeren, werd toch besloten er een 
derde controle aan te wagen. Op vrijdag, 25 juni werd er voor de derde keer gecontro- 
leerd, maar de verwachtingen waren niet hoog gespannen. Wie schetst echter onze verba- 
zing, dat er drie paartjes aan het broeden waren. De Kauwen waren intussen al uitgevlo- 
gen en de Torenvalken, die nu niet meer gehinderd werden, begonnen prompt te broeden. 
Aangezien de eerste jongen op 2 juli uit het ei kwamen, moet omstreeks 11 juni met  
broeden zijn begonnen. 

In bijgaand overzicht is het resultaat van het onderzoek weergegeven. 

Nest 1 lag in een lichtgat aan de oostzijde van de wentoltrap, nest 2 en 3 lagen  
onder de wijzerplaten respectievelijk aan de oostzijde en zuidzijde van de toren. 
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DATUM NEST 1 NEST 2 NEST 3 
28 mei 1 onbebroed ei niets niets 

 8 juni 1 onbebroed ei niets niets 

25 juni 5 eieren 5 eieren niet te controleren 
erg broedvast 

2 juli 2 jongen en 3 eieren 5 eieren niet te controleren 
erg broedvast 

16 juli 5 grote jongen, 14 
dagen oud 

5 grote jongen + 10 
dagen oud 

1 jong + onbekend 
aantal eieren of  
jongen 

10 aug. uitgevlogen 4 vliegvlugge jongen 1 vliegvlug en 2  
bijna 

 

Volgens een mededeling van R.de Mooij is het paartje van nest 1 in de week van  
2/6 augustus met 4 jongen uitgevlogen. 
Na 10 augustus is er niet meer gecontroleerd. Nog weken lang waren de Torenvalken  
rond te toren horen. De 3 paartjes hebben in totaal 11 jongen grootgebracht. 

Dat de Torenvalken erg laat waren met broeden, blijkt wel uit het feit, dat de 
Torenvalken in "Offem" omstreeks 2 juli vliegvlugge jongen hadden (mededeling  
D.Hoek). De Torenvalken in de toren hadden op dat tijdstip net of net geen jongen. 

Het controleren van de nesten, die achter het glas duidelijk zichtbaar waren,  
gebeurde, om de valkjes niet te veel te verontrusten, zo snel mogelijk. 

Een woord van dank gaat uit naar de dienst gemeentewerken, die ons alle medewer-  
king verleende om dit onderzoek te kunnen doen. Zelfs het verlichten van de wijzer-
platen, waarvoor reeds opdracht was gegeven, werd om het broedsel niet te verstoren,  
uitgesteld tot na, het broedseizoen. 

Enige algemene opmerkingen:  
De broedtijd van de Torenvalken ligt in de periode half april tot eind mei. Het leg- 
sel bestaat uit 3-5 eieren (soms 5-7 eieren), dat op de kale grond gelegd wordt, soms 
met wat takjes er omheen. 
De broedtijd duurt 28 dagen en voornamelijk het vrouwtje broedt. 
Na 27-30 dagen zijn de jongen vliegvlug. De jongen worden zowel door het mannetje als 
het vrouwtje gevoerd. 
Na het uitvliegen blijft het nest nog vrij lang bij elkaar. In de omgeving van Noord- 
wijk zijn dan ook regelmatig groepjes Torenvalken te zien, die allemaal nog tot het- 
zelfde nest horen. 
Torenvalken broeden normaal niet zo dicht bij elkaar, maar uit de literatuur zijn  
wel gegevens bekend, dat er een soort kolonievorming van valkjes was in oude boom- 
gaarden in Zeeland. 
De Torenvalken houden wel van gezelligheid en dulden elkaar alleen als er geen 
voedselproblemen zijn of problemen rond de nestgelegenheden. 
 

 

A.Cramer  

E.Aartse 

 

 

                       -------------- 
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DE TREK VAN DE PADDEN IN 1976 
 

Op 13 maart 1976 werd het rasterwerk langs de Kapelleboslaan in zuidelijke richting 
uitgebreid. De totale lengte aan weerskanten van de weg bedraagt nu ongeveer 200 
meter. 
Door deze uitbreiding zijn uiteraard de vangresultaten ook toegenomen. 

  datum 1976 1975 
31 maart  -  7 
 2 april 27  -  
 3 april 17  -  
 4 april  2  -  
 5 april  3  -  
 6 april  -     -  
 7 april  9     -  
 8 april  -  -  
 9 april     -     - 
10 april 
11 april 

 1 
 - 

  - 
  - 

12 april  9  11 
13 april  -   - 
14 april  32  38 
15 april  16   - 
16 april 14  10 
17 april  4  12 
18 april  4  13 
19 april  -  11 
20 april  2   3 
21 april  8   2 
22 april  7   2 
23 april  9   1 
24 april  -   3 
25 april  -   - 
26 april  -   3 
27 april  -   - 
30 april  1   - 
 3 mei  -   2 
 8 mei  2   - 
17 mei  -   1 
 167 

=== 
119 
=== 

 
In 1975 en 1976 werden resp. 5 en 7 bruine kikkers gevangen die ook in de sloot  
zijn losgelaten. 

Uit bovenstaande lijst blijkt wel dat de meeste padden zowel in 1975 als in 1976  
medio april zijn gaan trekken. 

Uit de grafieken die voor 1976 zijn opgesteld, blijkt dat er duidelijk 3 pieken te 
onderscheiden zijn in de trek van de padden. Deze pieken komen overeen met de peri- 
ode dat er wat neerslag viel. 
Hoewel de hoeveelheid neerslag in Noordwijk in de maand april zeer gering was  
n.l. nog geen 5 mm, bleek dit toch voldoende te zijn voor de padden om te gaan  
trekken. 

Ook uit het grafiekje met de minimumtemperaturen (een pad is een koudbloedig dier  
en dus erg afhankelijk van de temperatuur buiten zijn lichaam) is wel iets te  
lezen dat de padden toch wel trekken bij een temperatuur die boven de 8o C ligt.  
Erg duidelijk is dit niet te zien, maar dit suggereert de statistiek wel. 
Het gaat hier om minimumtemperaturen. Het is best mogelijk dat in de loop van  
de nacht onder invloed van een naderend regenfrontje de temperatuur stijgt. 
Misschien is dat de oorzaak van de trek in de eerste week van april. Op 2 april  
was de minimumtemperatuur 0o, terwijl er een trek was, die 27 padden in de vangkisten 
deed belanden. 
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Misschien dat in de loop van de nacht de temperatuur zo aantrekkelijk werd  
dat de padden toch aan de trek begonnen. De neerslag kan in die periode zo  
weinig geweest zijn, dat de regenmeters dit niet geregistreerd hebben. 

In 1977 zal begonnen worden om naast de vangstaantallen ook meer op de  
temperatuur en de neerslag te letten. Mogelijk dat na een reeks van jaren toch  
een bepaalde conclusie te trekken is. 
 

M.C.Th.Gielen 
E.Aartse 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overzicht van de trek van padden april/mei 1976 

Aantal overgezette padden 

Neerslag periode april/mei 1976 

Minimumtemperatuur april/mei 1976 
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JAARVERSLAG VOGELASIEL 1976 
 
Alvorens in bijzonderheden te treden, wilde ik eerst de jaarlijst van zowel 1976  
als 1975 even naast elkaar zetten: 
 

 gebracht  gelost gebracht  gelost 

  1975   1975   1976   1976 

Roodkeelduiker  
Fuut 
Dodaars 

    - 
    - 
    1 

    - 
    - 
    - 

    2 
    4 
    2 

    - 
    - 
    - 

Noordse stormvogel     1     -     4     - 
Jan van Gent     4     -     4     2 
Blauwe reiger     7     -     8     - 
Tafeleend     1     1     -     - 
Kuifeend     2     -     -     - 
Wilde eend    12     6    16    10 
Wintertaling     -     -     1     - 
Zwarte zeeëend     -     -     1     1 
Eidereend     5     -     -     - 
IJseend     -     -     1     - 
Knobbelzwaan     1     1     6     5 
Kokmeeuw    24     4    24     6 
Stormmeeuw    11     4     3     1 
Zilvermeeuw    25     7    26    14 
Kleine mantelmeeuw     2     -     -     - 
Grote mantelmeeuw     -     -     4     1 
Drieteenmeeuw     2     -     2     - 
Kleinste jager     -     -     1     - 
Alk     2     -     6     - 
Kleine alk     -     -     -     - 
Zeekoet     6     -    16     1 
Patrijs     -     -     1     - 
Fazant     -     -     3     2 
Waterral     2     -     2     1 
Meerkoet     1     -     2     2 
Waterhoen     3     2     3     1 
Wulp     -     -     2     1 
Scholekster     -     -     4     - 
Kievit     1     1     3     - 
Bonte strandloper     -     -     1     - 
Steenloper     1     -     -     - 
Houtsnip     1     -     1     1 
Sperwer     3     1     -     - 
Boomvalk     1     -     -     - 
Torenvalk     4     1     -     - 
Velduil     1     -     -     - 
Turkse tortel     -     -     3     1 
Houtduif     -     -     1     1 
Nachtzwaluw     -     -     1     - 
Gierzwaluw     -     -     5     2 
Groene specht     -     -     1     - 
Kleine bonte specht     -     -     1     - 
Veldleeuwerik     -     -     1     - 
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 gebracht  gelost 
  1975     1975 

 gebracht gelost 
   1976    1976 

Boerenzwaluw     1     1     -     - 
Winterkoning     -     - 

    - 
    - 

 

    1     1 
Kramsvogel     -     - 

    - 

    - 
 

    1     1 
Zanglijster     -     - 

    - 
    - 

 

    5     1 
Koperwiek     1     - 

    - 
    - 

 

    7     1 
Beflijster     -     - 

    - 

    - 
 

    1     - 
Merels     8     2    10     6 
Fitis     1     1     -     - 
Goudhaantje     5     5     -     - 
Bonte vliegenvanger     2     -     -     - 
IJsvogel     2     2     -     - 
Koekoek     1     -     -     - 
Groenling     1     1     -     - 
Roodborst     1     1     -     - 
Huismus     1     -     1     1 
Spreeuw     6     -     4     1 
Zwarte kraai     2     1     4     2 
Bonte kraai     -     -     1     1 
Kauw     3     -     6     4 

Ekster     -     -     1     - 
Vlaamsegaai     2     -     2     - 
   165  

========= 
   44 
========

 

  211 
========= 

   72 
========= 

 
Daarnaast werden in 1976 nog 18 tamme duiven, 2 tamme eenden en 1 egel gebracht.  
Op 31 december verbleven nog 3 Zeekoeten in het asiel. 

Het eerste wat aan bovenstaande lijst opvalt is, dat het aantal binnengebrachte 
vogels in 1976 46 hoger is dan in het jaar daar voor. Dit is natuurlijk onder andere 
toe te schrijven aan de hoeveelheid publiciteit die er aan het asiel is gewijd.  
Ook nam het aantal in vrijheid gestelde vogels toe. Werd in 1975 27% van het totale 
aantal vogels weer losgelaten, dit percentage was in 1976 34% en wanneer men het 
vanaf 15 februari 1976 zou berekenen komt dit percentage op 37% (15 februari  
trad de Stichting Vogelasiel Noordwijk in werking). 

Een tweede punt wat direct in het oog valt zijn de grote verschillen in soorten 
binnengebrachte vogels in beide jaren. In 1976 werd niet één roofvogel binnenge-
bracht, terwij1 er in dat jaar beduidend meer water- en moerasvogels in het asiel 
behandeld werden. Ook de grote verschuivingen binnen de zangvogels zijn opvallend. 
Tenslotte kenmerkte 1976 zich als een jaar vol verrassingen. Zo werden verschillende 
zeldzame vogels als de Kleinste jager, een Kleine alk, een Beflijster, een 
Nachtzwaluw en een IJseend binnengebracht. Zij konden helaas geen van alle gered 
worden. 
De Kleinste Jager en de Kleine alk waren olieslachtoffers, de Beflijster had een 
grote open wond, de Nachtzwaluw was een verkeersslachtoffer en de IJseend vertoonde 
verlammingsverschijnselen. 

38, of wel 18%, van de in 1976 gebrachte vogels waren er zo slecht aan toe, dat 
zij binnen 1 dag stierven of vanwege de uitzichtloze situatie moesten worden afge- 
maakt. Hierbij waren nogal wat olieslachtoffers en vogels met zgn. open breuken. 

Het aantal olieslachtoffers bedroeg 35 te weten, alle Alken, Zeekoeten, Futen, 
Roodkeelduikers, Kleine alk, Drieteenmeeuwen, Kleinste jager, Zwarte zeeëend en één 
Knobbelzwaan. De Knobbelzwaan kon na een aantal dagen weer gelost worden. 
1 Zwarte zeeëend en 1 Zeekoet bleven leven, maar waren nog lek d.w.z. dat, wanneer 
deze vogels in het water komen, ze geen waterafstotende vette laag meer bezitten en 
dus nat worden en sterven aan longontsteking. Deze twee vogels werden opgestuurd naar 
het Natuurrecreatiecentrum Texel, waar men meer ervaring en middelen heeft om deze 
vogels te helpen. 
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De Zwarte zeeëend is inmiddels losgelaten en de Zeekoet zit daar nog steeds (Reeds 
een jaar in gevangenschap en nog steeds in leven!) 

De laatste paar maanden hebben we echter een middel (Fitfris van Sygma) waarmee  
we de vogels aan de buitenkant vrij goed kunnen schoonmaken zonder ze te veel te 
beschadigen. Dit heeft tot resultaat gehad, dat er 3 Zeekoeten in leven zijn gebleven 
en nu al een maand in het asiel verblijven. Zij vertonen echter dezelfde kwaal als  
de eerder genoemde Zeekoet en Zwarte zeeëend en zij zullen waarschijnlijk binnen- 
kort ook naar Texel gebracht moeten worden. Op zich is dit natuurlijk al een hele 
vooruitgang, want vroeger gingen alle olieslachtoffers dood. Dat het resultaat met 
het genoemde middel toch niet hoger is, ligt in het feit, dat de meeste olieslacht- 
offers ook olie binnengekregen hebben. Hierdoor is de maag dermate beschadigd, dat 
zij ten dode opgeschreven zijn. 
Maar we blijven het in ieder geval elke keer weer proberen. 
De meeste olieslachtoffers werden in november en december binnengebracht. 

Terwijl Alken en Zeekoeten toch erg veel op elkaar lijken, blijken zij zich in het 
asiel duidelijk verschillend te gedragen. Zeekoeten zijn makke rustige vogels die 
bijna gelijk na binnenkomst zelf eten. Alken zijn luidruchtig, erg schuw, proberen 
naar alles te bijten en eten bijna nooit zelf. Alken zijn ook veel zwakker dan  
Zeekoeten. 

De Noordse stormvogels werden alle na storm in het duin of op het strand gevonden. 
Zij bleken echter alle, evenals de Dodaarsjes, lek te zijn. 

De 4 Jan van Genten waren 3 volwassen en 1 jonge vogel. Deze laatste was tegen een 
kas aangevlogen en kon niet gered worden. Eén volwassen dier werd na een storm uit 
het duin gehaald en kon na een aantal dagen weer gelost worden. De derde werd op het 
strand gevonden en was gewond aan het oog. Deze haalde het niet. 
Het meest vreemde geval met een Jan van Gent deed zich voor op het kruispunt Duinweg-
van Panhuysstraat, waar een totaal uitgeput dier tegen een bus aanvloog. De Jan van 
Gent, die wonderlijk genoeg niet gewond was, werd met de politieauto naar het asiel 
afgevoerd. Na twee weken kon hij met goed resultaat weer gelost worden. 

De Blauwe reigers werden allemaal in zeer slechte toestand binnengebracht. Vele 
vertoonden verlammingsverschijnselen. Een verklaring hiervoor kan waarschijnlijk 
gezocht worden in de grote hoeveelheid gif die de dieren in hun lichaamsvet opge- 
slagen hebben en dat vrijkomt wanneer ze deze vetreserve moeten aanspreken b.v. 
tijdens een vorstperiode. Eén van de reigers werd gevonden langs de grote weg bij 
Schiphol en bleek als jong dier geringd te zijn in het Amsterdamsche Bos. 

De Wilde eenden kunnen in twee groepen worden verdeeld nl. de verkeersslachtoffers 
en de botulismevogels. Van de eerste groep kon een gedeelte weer snel gelost worden 
omdat zij vaak alleen "de schrik te pakken hadden". Bij diegene, die letsel hadden 
opgelopen, ging het meestal wat moeilijker. 
De botulismeslachtoffers konden voor een deel gered worden door schoon water met  
een balspuit door de snavel naar binnen te spuiten. Ze werden als het ware doorge- 
spoeld. Andere waren vaak te ver heen en werden dan ook meestal snel afgemaakt. 

De Kokmeeuwen zijn de vogels, waarvan verhoudingsgewijs, de meeste vogels met 
gebroken ledematen binnenkomen. Vooral als breuken de vleugels betreffen, is dit een 
moeilijke kwestie. Dit verklaart voor een deel het toch vrij lage percentage geloste 
vogels. Een keer is het met een jong exemplaar gelukt de vleugel dusdanig op te 
binden, dat hij na genezing inderdaad weer goed kon vliegen en deze werd dan ook 
losgelaten. Bij dit soort slachtoffers is het net als bij de olieslachtoffers een 
zaak om steeds maar weer te blijven proberen, terwijl het, gezien het resultaat en  
de uren die door de vrijwilligers er aan besteed worden, een ondankbare taak is. 
Zeker de helft van de Kokmeeuwen behoorde tot bovengenoemde groep. 

Dan zijn er nog de jonge Kokmeeuwen die in de zomer worden gebracht. Zij zien er 
ogenschijnlijk goed uit, maar sterven vaak na enkele dagen. Veel van deze dieren 
zullen doodgegaan zijn door de natuurlijke selectie. Zo te zeggen, zij zijn niet 
sterk genoeg om te leven. 

Dit laatste verschijnsel doet zich ook veel voor bij de Zilvermeeuwen en de 
juveniele Grote Mantelmeeuwen. 
Andere Zilvermeeuwen vertoonden botulismeverschijnselen en konden veelal worden 
gered. 
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Er werden ook nog 2 Zilvermeeuwen en 1 Kokmeeuw binnengebracht die geheel onder 
een levertraanachtige substantie zaten. De Kokmeeuw was te ver heen, maar de Zilver- 
meeuwen konden beide na een verblijf van enkele maanden in het asiel weer worden 
gelost. Eén Kokmeeuw en 1 Zilvermeeuw waren geringd. De eerste was geringd in 1971  
in Castricum en de ander in 1976 op de broedplaats op Terschelling. 

De Kleinste jager was zoals genoemd een olieslachtoffer en is naar het Natuur-
historisch museum in Amsterdam gebracht. Hierover en over de andere leden van de  
familie der jagers verschijnt nog een stuk in "De Strandloper". 

De steltlopers en hoenders werden, op 3 na, allemaal tijdens de vorstperiode in 
1976 gebracht. Het grote probleem vooral bij de steltlopers vormt de voeding. Met 
de Kieviten dachten we het gevonden te hebben door ze meelwormen te geven. De 
Kieviten aten deze wormen ook graag, maar na hun dood kon toch worden vastgesteld, 
dat zij sterk vermagerd waren. 
De Houtsnip was tegen een raam op de boulevard gevlogen en kon weer vrij snel losge-  
laten worden. 
De Bonte strandloper was een pootje kwijt en kon dus direct opgegeven worden. 

De zangvogels waren dit jaar van een heel andere aard dat het jaar daar voor. 
Werden in 1975 nogal wat kleine zangers binnengebracht die tegen ramen waren aange- 
vlogen, in 1976 waren het vooral vorst- en verkeersslachtoffers. 
Naast de reeds genoemde Wilde eenden zijn vooral onder de Zanglijsters, Koperwieken 
en Merels veel verkeersslachtoffers. Veel van deze vogels zijn overreden, omdat zij 
tijdens de vorst alleen nog in de buurt van de wegen wat voer konden vinden. Men kon 
in die vorstperiode ook heel wat dode vogels op straat zien liggen! 

Ook waren er zoals elk jaar weer verlaten jonge vogels in het asiel. Een aantal 
van deze dieren werd door vrijwilligers thuis gevoerd omdat deze diertjes elk uur  
hun aandacht nodig hadden. 

De huisdieren, vooral de katten, lieten merken, dat hun instinct nog aardig werkt, 
want er werden verschillende Zanglijsters en Merels binnengebracht, die door katten 
waren gegrepen. Dit werd ook geconstateerd bij de Kramsvogel en de Beflijster. 

De Veldleeuwerik was tijdens de trek uitgeput in zee gevallen en stierf spoedig in 
het asiel. 

De Gierzwaluwen werden allemaal in juli en augustus binnengebracht. Bij één was  
duidelijk vast te stellen dat hij een gebroken poot had, maar bij de andere was  
geen letsel te constateren. Het is trouwens bij deze vogels wel oppassen geblazen  
als men ze wilt vastpakken, want hun nagels zijn zeer scherp en zij laten niet gauw 
los. 

De kraaiachtigen tenslotte zijn ook toegenomen in vergelijking met 1975. 
De ekster gaf het idee dat hij geschoten was. Hij verbleef 2 maanden in het asiel, 

kreeg toen last van ongedierte, zodat hij werd afgemaakt. 
Zoals elk jaar was een groot deel van de Kauwtjes en Kraaien jonge vogels, die,  

nadat ze zelfstandig geworden waren, weer in vrijheid werden gesteld. 

Tot zover het verslag over 1976, waaraan ook D.v.d.Oever heeft meegewerkt, even-  
als natuurlijk een ieder die vogels gebracht heeft en diegenen, die er voor gezorgd 
hebben. 

Een bijzonder word van dank gaat naar de gemeentepolitie, voor de prettige samen-
werking in het afgelopen jaar, 
 

Hein Verkade  
 

-------------- 
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PLANTENINVENTARISATIE GOLFBAD 1976 
 

Evenals in 1975 werd ook dit jaar het golfbadterrein geïnventariseerd op planten. 
Voordat de plantengroei tot ontwikkeling kwam, is het terrein in het voorjaar goed 
schoongemaakt. Er was namelijk door de wind nogal wat puin, dat onder het zand lag, 
bloot gestoven. Deze rommel werd zoveel mogelijk opgeruimd evenals een deel van het 
riet en andere snel gegroeide planten om te voorkomen dat de bodem te voedselrijk zou  
worden. Ook werd het meertje in het midden van het gebied nog wat uitgediept. 

Het voorjaar en de zomer van 1976 werden gekenmerkt door een enorme droogte, waardoor 
de ontwikkeling van het gebied duidelijk geremd werd. De grondwaterstand was zelfs zo 
ver gezakt, dat in geen van de meertjes een druppel water meer stond. Dit heeft grote 
gevolgen gehad voor de plantengroei. Veel planten lieten het dan ook afweten of 
kwamen niet tot bloei. Andere die wel tot bloei kwamen, hadden vaak armetierige 
bloemen of de plant was een heel stuk kleiner dan normaal zoals het slangekruid en de 
teunisbloemen. Eigenlijk alleen de distels kwamen dit jaar goed tot groei en bloei. 

Hieronder volgt de soortenlijst die na de inventarisatie werd samengesteld door  
H.van Duijn, J.van Dijk, C.Verweij en ondergetekende. Een kruisje betekent aanwezig 
en een streepje afwezig. 

 
Paardestaartenfamilie (Equisetaceae)  1975 1976 
Heermoes Equisetum arvense x - 

Waterweegbreefamilie (Alismataceae)   
Kleine waterweegbree Alisma ranunculoides - x 

Cijpergrassenfamilie (Cyperaceae)   
Zandzegge  
Ruige zegge  
Gewone waterbies 

Carex arenaria 
Carex hirta 
Eleocharis palustris 

x 
x 
x 

x 
x 
x 

Grassenfamilie (Gramineae)   
Timotheegras Zanddoddegras  
Engels raaigras 
Strandkweek  
Kweek 
Zachte dravik  
IJle dravik  
Helm 
Zandhaver 
Rood zwenkgras  
Echte witbol  
Gladde witbol Straatgras 
Veldbeemdgras  
Zachte haver  
Kropaar 
Hanepoot 
Gewoon struisgras 
Fioringras  
Reukgras 
Kruipend struisgras 
Riet 

Phleum pratense  
Phleum arenarium  
Lolium perenne  
Elytrigia pungens  
Elytrigia repens  
Bromus mollis  
Bromus sterilis  
Ammophila arenaria  
Elymus arenarius  
Festuca rubra  
Holcus lanatus  
Holcus mollis  
Poa annua 
Poa pratensis  
Helictotrichon pubescens 
Dactylis glomerata  
Panicum crus—galli  
Agrostis tenuis  
Agrostis stolonifera 
Anthoxanthum odoratum  
Agrostis canina  
Phragmites australis 

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

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Russenfamilie (Juncaceae)   
Greppelrus  
Trekrus  
Tengere rus  
Padderus 

Juncus bufonus  
Juncus squarrosus 
Juncus tenuis 
Juncus obtusiflorus 

x 
x 
x 
- 

x 
- 
- 
x 
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Lisdoddefamilie (Typhaceae) 1975 1976 
Grote lisdodde Thypha catifolia x x 

Leliefamilie (Liliaceae)   
Kraailook Allium vineale x x 
Duinsalomonszegel Polygonatum odoratum x x 
Asperge Asperagus officinalus x x 

Wilgenfamilie (Saliceae)   
Kruipwilg Salix repens x x 
Geoorde wilg Salix aurita x X 

Brandnetelfamilie (Urticaceae)   
Grote brandnetel  
Kleine brandnetel  

Urtica dioica 
Urtica urens 

x 
x 

x 
x 

Ganzevoetfamilie (Chenopodraceae   
Melganzevoet Chenopodium album x x 
Rode ganzevoet Chenopodium rubrum x x 
Spiesmelde Atriplex hastata x x 
Uitstaande melde Atriplex patula x x 

Duizendknoopfamilie (Polygonaceae)   
Ridderzuring Rumex obtusifolia x x 
Varkensgras Polygonum aviculare x x 
Zwaluwtong Polygonum convolvulus x x 
Perzikkruid Polygonum persicaria x x 
Veldzuring Rumex acetosa x x 
Schapezuring Rumex acetosella x x 
Zeezuring Rumex maritimus x - 

Anjer- en sterremuurfamilie (Caryophyllaceae)   
Kegelsilene Silene conica x x 
Nachtsilene Silene nutans x x 
Liggend vetmuur Sagina procumbens x x 
Akkerhoornbloem Cerastium arvense x x 
Vogelmuur Stellaria media x x 
Dagkoekoeksbloem Melandrium rubrum x x 
Avondkoekoeksbloem Melandrium album x X 

Ranonkelfamilie (Ranunculaceae)   
Blaartrekkende boterbloem  
Scherpe boterbloem  

Ranunculus scelaratus 
Ranunculus acris 

x 
x 

 
x 

x 
x 
 
x Papaverfamilie (Papaveraceae) 

Kleine klaproos Papaver dubium 

Kruisbloemigen (Cruciferae)  
Gewone zandkool Diplotaxis tenuifolia x x 
Koolzaad Brassica napus - x 
Herderstasje Capsella bursa-pastoris x x 
Engels lepelblad Cochlearia anglica x x 
Vroegeling Erophila verna x x 
Zeeraket Cakile maritima x x 
Akkerkers Rorippa sylvestris x x 
Look zonder look Alliaria petiolata x x 
Slanke waterkers Nasturtium microphyllum x x 
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Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae) 1975 1976 
Klein kaasjeskruid Malva neglecta x x 

Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae)   
Reigersbek Erodium spec. x x 
Zachte ooievaarsbek Geranium molle x x 

Paardekastanjefamilie (Hippocastanaceae)   
Witte kastanje Aesculus hippocastanum x x 

Esdoornfamilie (Aceraceae)    
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus x x 

Wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae)    
Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia x - 

Sterrekroosfamilie  (Callitrichaceae)   
Gewoon sterrekroos Callitriche platycasrpa x x 

Schermbloemfamilie (Umbelliferae)    
Wilde peen Daucus carota x x 

Familie der vetplanten (Crassulaceae)   
Muurpeper Sedum acre x x 

Teunisbloemfamilie (Onagraceae)    
Gewone teunisbloem Oenothera biennis x x 
Kleinbloemige basterdwederik Epilobium parviflorum x x 

Kattestaartfamilie(Lythraceae)    
Gewone kattestaart Lythrum salicaria x x 

Duindoornfamilie (Eleagnaceae)    
Duindoorn Hippophae rhamnoides x x 

Rozenfamilie (Rosaceae)    
Dauwbraam Rubus caesius x x 
Vijfvingerkruid Potentilla reptans x - 

Vlinderbloemfamilie (Papilionaceae)    
 Gewone rolklaver  Lotus corniculat x x 
 Hopklaver  Medicago lupulina x x 
 Witte klaver  Trifolium repens x x 
 Hazepootje  Trifolium arvense - x 
 Kruipend stalkruid  Ononis repens x x 
 Wondklaver  Anthyllis vulneraria x x 

Sleutelbloemfamilie (Primulaceae)    
Rood guichelheil Anagallis arvensis x x 

Windefamilie (Convolvulaceae)    
Akkerwinde Convolvulus arvensis x x 
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Nachtschadefamilie (Solanaceae) 1975 1976 
Zwarte nachtschade Solanum nigrum x x 
Bitterzoet Solanum dulcamara x x 
Tomaat Solanum lycopersicum x x 
Gewone boksdoorn Lycium barbarum x x 

Familie der ruwbladigen (Boraginaceae) 
Hondstong 
Slangekruid 
Kromhals 
Smeerwortel 
Moerasvergeetmijnietje 

 
Cynoglossum officinale 
Echium vulgare  
Lycopsis arvensis  
Symphytum officinale  
Myosotis scorpioides 

 
x 
x 
x 
x 
- 

 
x 
x 
- 
x 
x 

Helmkruidfamilie (Scrophulariaceao)    
Vlasbekje  
Grote ratelaar  
Veldereprijs  
Blauwe waterereprijs  

Linaria vulgaris 
Rhinathus serotinus 
Veronica arvensis 
Veronica anagallis-aquatica 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 

Bremraapfamilie (Orobanchaceae)    
Walstrobremraap  
Bitterkruidbremraap  
Blauwe bremraap 
  
Familie der lipbloemigen (Labiatae) 
Witte dovenetel  
Paarse dovenetel  
Watermunt  
 
Weegbreefamilie (Plantaginaceae) 
Smalle weegbree  
Hertshoornweegbree  
Grote weegbree 
  
Komkommerfamilie (Cucurbitaceae) 
Heggerank  
 
Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae) 
Gewone vlier 
  
Familie der sterbladigen (Rubiaceae) 
Echt walstro  
Liggend walstro  
Kleefkruid  
 

Orobanche caryophyllaceae 
Orobanche picridis 
Orobanche purpurea 
 
 
Lamium album 
Lamium purpureum 
Mentha aquatica 
 
 
Plantago lanceolata 
Plantago coronopus 
Plantago major 
 
 
Bryonia dioica 
 
 
Sambucus nigra 
 
 
Galium verism 
Galium hercynium 
Galium aparine 
 

x 
x 
x 
 
 
x 
- 
X 
 
 
x 
x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
x 
x 
 

x 
x 
x 
 
 
x 
x 
X 
 
 
x 
x 
x 
 
 
x 
 
 
x 
 
 
x 
x 
x 

Samengesteldbloemigen (Compositae)    
Echt bitterkruid  
Paardebloem  

Picris hieracioides 
Taraxacum spec. 

x 
x 

x 
x 

Jacobskruiskruid Senecio jacobaea var.flosculosus x x 
Klein kruiskruid  
Madeliefje 
Gele morgenster  
Duizendblad  
Alsemambrosia  
Schermhavikskruid  
Herfstleeuwetand  
Bijvoet 

Senecio vulgaris 
Bellis perennis 
Tragopogon pratensis 
Achillea millefolium 
Amrosia artemissifolia 
Hieracium umbellatum 
LeOtodon autumnalis 
Artemisia vulgaris 

- 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
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  1975 1976 
Bleekgele droogbloem Gnaphalium luteo-album x x 
Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum - x 
Gewone klis Arctium pubens x x 
Gewone melkdistel Sonchus oleraceus x x 
Akkermelkdistel Sonchus arvensis x x 
Speerdistel Cirsium vulgare x x 
Akkerdistel Cirsium arvense x x 
Kruldistel Cirsium crispus x x 
Duinaveruit Artemisia lloydii — x 
Liguster Ligustrum vulgare — x 
Knoopkruid Centaurie spec.  x 
 
In totaal is het aantal soorten met 2 toegenomen tot 131. De v1ier en de kruipwilg 
zijn niet op natuurlijke wijze in het terrein gekomen, maar zijn door ons aangeplant 
om de verstuivingen die nog steeds optreden, tegen te gaan. 
De moerasplanten die er dit jaar bijgekomen zijn, stonden op de plaats waar het jaar 
daarvoor nog water stond. 
Een aantal andere soorten is pas zeer laat in het najaar (oktober-november) gaan 
bloeien omdat toen de temperatuur relatief hoog was en er weer neerslag viel 
(nachtsilene b.v.) 
Eind december stond er ook voor het eerst weer water in het meertje. 

In "De Strandloper" van volgend jaar februari hoop ik u het verslag van 1977 te 
kunnen presenteren, hopelijk met een wat beter resultaat. 
 
       Hein Verkade 
 
 

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

Een bekend spreekwoord zegt "iemand blij maken  

met een dooie mus". Voor de medewerkers van het  

vogelasiel gaat dat niet op. Zij hebben een hekel  

aan dode mussen, zij proberen alles om hem in leven  

te houden, 

Waar u hen wel blij mee kan maken is een geldelijke  

bijdrage. Daar kunnen ze wat mee doen. 

Als u toch uw contributie of donatie overmaakt,  

wees eens gul en stort ook ƒ 5,-- op girorekening  

3598755 t.n.v. Penningmeester Vogelasiel Noordwijk,  

Duinweg 81 te Noordwijk. 

 
 

-------------- 
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HET VOORKOMEN VAN DE GROTE KEVERORCHIS (LISTERA OVATA) IN NOORDWIJK 
 
Orchideeën .......? die komen in Nederland niet voor. Orchideeën zijn tropische 
bloemen. Zulke antwoorden krijg je als je het over orchideeën hebt. Men denkt dan  
aan tropische orchideeën en die exotische, fraaie en geurende bloemen die je in 
bloemenwinkels vindt. 
Toch komt er in Nederland een aantal soorten voor. Ze zijn wel is waar niet zo 
opvallend als die uit de bloemenwinkels, maar onder de inlandse orchideeën komen  
toch hele fraaie soorten voor. 
In de gehele wereld komen zo'n 25.000 - 30.000 soorten orchideeën voor en ja dan 
steekt Nederland met zijn ongeveer 34 soorten wel erg schril af. De meeste orchi- 
deeën worden in Zuid-Limburg en in de duinen gevonden, omdat de meeste soorten 
kalkminnend zijn. In Zuid-Limburg komen praktisch alle Nederlandse orchideeën-  
soorten voor omdat de temperatuur er aangenamer is dan aan de kust. 

De orchideeën worden in 2 grote groepen uitgesplitst n.l. 
de aardorchideeën (groeien op de grond en komen alleen in koudere streken voor) 
en epifyten (groeien op bomen en komen vooral in de tropen veel voor) 
In Nederland kent men geen epifyten, zodat we deze interessante groep maar zullen 
laten rusten. 

De bloem 
De bloem is opgebouwd uit 2 kransen van ieder 3 blaadjes. De drie buitenste blaad- 
jes zijn in het algemeen gelijk aan elkaar. Van de drie binnenste blaadjes zijn er  
2 gelijk en de middelste, de lip, is sterk afwijkend. Deze lip is bij iedere soort 
anders, vaak groot en breed of lang en dun en kan zelfs op een schoentje lijken  
(b.v. venusschoentje). 
Bij de orchideeën doet zich een merkwaardig verschijnsel voor. In de knop is de 
 

 

lip aan de bovenkant gelegen, maar in bloei 
draait de bloem 180o zodat de lip naar 
beneden gericht is. Een logische gang van 
zaken zult u zeggen, want de lip trekt door 
zijn kleuren en afwijkende vorm insecten. 
aan. Waarom groeit de lip dan gelijk niet 
goed? 
In de bloem komt 1 meeldraad tot ontwikke- 
ling die vergroeid is met de stijl. Dit is 
een uiterst zeldzaam verschijnsel in de na- 
tuur. De overige 5 meeldraden zijn slecht  
of in het geheel niet ontwikkeld. 
De vruchtbare meeldraad is tweehokkig waarin 
zich het stuifmeel bevindt. Normaal komt 
stuifmeel in losse korrels voor, echter niet 
bij orchideeën. Hier is het stuifmeel samen  
geklonterd tot een pakketje; in ieder hokje 
1 pakketje. Bij sommige soorten zit aan dit 
pakketje nog een steeltje, dat overgaat in 
een kleverig schijfje. 

De stijl heeft 2 stempels, de 3e stempel is veranderd in een snaveltje. Dit snaveltje 
verhindert dat het stuifmeel op de stempel van de eigen bloem zou kunnen komen. De 
orchidee is hierdoor uitermate perfect ingericht nm de kruisbestuiving te bevor- 
deren. 

Dit waren zo de algemene kenmerken van een orchidee.  
In Noordwijk komen de volgende orchideeën voor: 

 Hondskruid   Zuidduinen    zeer zeldzaam 
 Grote keverorchis  duinen    zeer zeldzaam 
 Breedbladige wespenorchis  duinen    vrij algemeen 
 Gewone rietorchis, gevlekte rietorchis div.plaatsen  vrij algemeen 
 Breedbladige orchis  polder   plaatselijk vrij zeldzaam. 
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In 1976 is in Noordwijk een begin gemaakt met het in kaart brengen van de groei-  
plaatsen van de grote keverorchiss (Listera ovata). Deze orchideeënsoort is zeer  
zeldzaam in Noordwjjk. 
In de literatuur is weinig bekend van deze orchidee, misschien komt dit mede door  
het feit, dat de grote keverorchis verder in het land vrij algemeen voorkomt. Door  
de groeiplaatsen jaarlijks te controleren, wordt verwacht meer van deze merkwaardige 
orchidee te weten te komen. 
 
 

 

Grote keverorchis (Listera ovata) 

Kenmerk 
Krachtige stengel met veelbloemige tros, 
bloemdek groenachtig geel. Lip tweespletig 
zonder zijslipjes aan de voet. 
Bladen eirond tot breed eirond en stevig, 
tegenover elkaar staand. Hoogte 20-45 cm. 
Komt vrij algemeen voor in vochtige 
loofbossen, tussen kreupelhout, op grazige 
plekken, ook in de duinen. 
In Noordwijk komt de grote keverorchis 
echter uitsluitend in de duinen voor. 
Vindplaatsen in de binnenduinrandbossen en 
in de landgoederen zijn niet bekend. 

Bestuiving 
De grote keverorchis wordt bestoven door 
insecten met een korte tong. De bestuiving 
gaat als volgt. 
Als het stuifmeel in de hokjes rijp is, 
springen deze open en de 
stuifmeelpakketjes komen boven op het 
snaveltje te liggen. Wordt de bloem door 
een insect bezocht dan wordt bij het 
binnendringen het snaveltje aangeraakt. Op 
dat moment vindt er een kleine "explosie" 
plaats en uit de top van het snaveltje 
komt een druppeltje vocht vrij en kleeft 
het stuifmeelpakketje vast aan de kop of 
rug van het insect. Als door het insect 
daarna een bloem bezocht wordt die zich in 
een rijper stadium bevindt (het snaveltje 
is dan omhoog gericht) dan stoot het 
insect tegen de stempel. Een gedeelte van 
het stuifmeelpakketje blijft dan op de 
stempel achter. 

De vrucht is een doosvrucht die zich met 6 spleten opent. De vrucht splijt bij droog 
weer en de zaden zijn zo licht dat ze door de wind verspreid worden. Bij vochtig weer 
zuigt de vruchtdoos water op en sluit zich weer. 
Het zaad is uiterst talrijk en weinig ontwikkeld, een embryo is nauwelijks aanwezig 
en voedingsstoffen ontbreken geheel. 
De grote keverorchis heeft per zaaddoos ongeveer 500 zaden (ter vergelijking: de 
bijenorchis heeft er ongeveer 10.000 per zaaddoos en sommige tropische soorten 
4.000.000) Het zaad is lichter dan stof. Er gaan ruim 100.000 zaden in 1 gram!!!! 

Ontkieming 
Orchideeënzaad kent een merkwaardige ontkieming. Geen wonder overigens. Het embryo is 
weinig ontwikkeld, reservestoffen ontbreken praktisch geheel, zodat de kans op 
ontkieming en het vormen van de eerste bladen heel klein is, zo niet praktisch te 
verwaarlozen is. Orchideeën vermeerderen zich heel moeilijk uit zaad en zo dit toch 
gebeurt, dan is er iets merkwaardigs aan de hand. Kiemplantjes in de buurt van de 
moederplant hebben in de buitenste cellagen schimmeldraden. Voor de ontkieming van 
het zaad en de verdere groei is de hulp van bepaalde schimmel nodig. 
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Deze schimmels leven in de wortels van de moederplant. Schimmel en orchidee hebben 
elkaar nodig. De schimmel dringt de wortel van het kiemplantje binnen. De kiemplant 
verzet zich hiertegen, valt de schimmel aan verteerd hem. De vrijgekomen voedings- 
stoffen, koolhydraten, zouten e.d. worden door de orchidee opgenomen. De schimmel 
groeit door omdat de orchidee een stof uitscheidt die voor de schimmel van levens- 
belang is. 
Veel is er niet voor nodig om dit labiel evenwicht te verstoren. Is de orchidee zwak, 
dan zal de schimmel de plant vernietigen en is de orchidee erg sterk, dan zal de 
schimmel vernietigd worden. 
De grote keverorchis heeft de schimmel echter alleen in de eerste levensjaren nodig. 

Groei 
De orchideeën hebben een variabele groeitijd. Van kiemplant tot bloei kan 4-5 jaar 
duren (rietorchis b.v.) maar de bloei van de grote keverorchis kan pas na 13-15 jaar 
verwacht worden. Dezelfde plant kan dan wel een aantal jaren bloeien. Van de grote 
keverorchis heeft men wel eens meer dan 20 bloemstengels afkomstig uit even zoveel 
jaren waargenomen. Dit houdt in dat de grote keverorchis een leeftijd haalt van zeker 
35-40 jaar. De bovengrondse delen sterven na de bloei af, maar in de grond leeft de  
plant verder. 

 

Vegetatieve vermeerdering 
Niet alleen door zaad, dat uiterst moeizaam 
verloopt, maar ook door knollen, bollen of 
uitlopers kan de plant zich vermeerderen. De 
grote keverorchis heeft lange uitlopers,  
die knoppen vormen waaruit jonge planten 
kunnen groeien. In het veld is dit niet zo 
duidelijk te zien, hoewel er steeds wel een 
paar plantjes bij elkaar staan, die 
vermoede- lijk op dezelfde uitloper staan. 
Beter is dit te zien bij de breedbladige 
wespenorchis. Deze orchidee komt vrij 
algemeen voor langs de paden in de 
dennenbossen. Vaak ziet men een aantal van 
deze planten duidelijk op een 
rijtje staan. 

Vindplaatsen 
Een viertal vindplaatsen van de grote kever-
orchis is opgemeten om meer inzicht te 
krijgen in deze wilde orchidee. 
De volgende vindplaatsen zijn bekend: 

1. Zuidduinen 

2. Ten noorden van de drie- 
hoek ten westen van het 
rijwielpad              

3. Ten zuiden van de Duindam-     
   seslag nabij rijwielpad 
  
4. Afgezet terrein duinmeer 

ten noorden van Duindam- 
   seslag  

5. Ten noorden van terrein 
   Golfclub nabij Noraweg 

6. Ten noorden van terrein 
Golfclub nabij Behouden 

   Huis  

7. De Blink                 
+ 

2 planten 

 
 

2 planten 
 

16 planten 
 
 
 
51 planten 

 
16 planten 
 
 

7 planten 

20 planten 

 
 

 
 
 
 
 



- 32 – 
 
Op het terrein van de Golfclub is, blijkens een mededeling van de heer Gielen van  
het Staatsbosbeheer, ook een vindplaats bekend. 

De groeiplaatsen in de AW-duinen zijn niet opgenomen. Deze vindplaatsen worden regel- 
matig door iemand van de werkgroep Inventarisatie AW-duinen gecontroleerd. 

De grote keverorchis houdt van een vochtig terrein, liefst terreinen die regelmatig 
onder water komen te staan of terreinen met een verticale waterverplaatsing. De 
vindplaats no.4 voldoet aan de eerste eis. In natte winters is deze groeiplaats 
inderdaad erg "soppig". 
De overige vindplaatsen liggen op vrij vochtige noordhellingen waar enigermate van 
een verticale waterverplaatsing gesproken kan worden. 
Volgens de omschrijving is de grote keverorchis een plant die van plaatsen houdt  
waar wat schaduw komt. In de meeste gevallen wordt hieraan bij de vindplaatsen in  
Noordwijk voldaan. 

De vindplaatsen zijn opgemeten in de periode 24/5 - 3/6. Daarna kwam de grote hitte 
en was vertoeven in duin geen pretje. De vindplaatsen zijn wel nagelopen, maar echt  
gecontroleerd niet meer. 

Vindplaats 1 Deze vindplaats is al jaren bekend. Tot 1976 groeiden hier 3 planten, 
waarvan de bovenste altijd tot bloeien kwam. De beide andere planten 
hadden geen knop. 
In 1976 zijn echter 2 planten gevonden, beide zonder knop. 

Vindplaats 2 Onder kreupelhout 2 jonge planten. Volgens de heer Gielen van het 
Staatsbosbeheer was deze groeiplaats in het verleden aanmerkelijk  
groter. 

Vindplaats 3 Noordhelling begroeid met liguster en kruipwilg, waartussen de grote 
keverorchissen groeiden. Vrij veel mos. De grassoorten waren zeer 
slecht ontwikkeld door de aanhoudende droogte. 
Op 24 mei bestond de vindplaats uit de volgende planten: 
      3 planten in bloei 
      5 planten in knop (waarvan 3 met aangevreten knop) 
      8 planten zonder knop 
Bijna alle planten waren door de konijnen aangevreten, waarbij vooral 
de knoppen en jonge planten in trek waren. 

Vindplaats 4 Grazige greppel waarin de meeste planten te vinden waren. Ook op het 
steile talud groeide een aantal planten. 
Er was een lichte schaduw van wat hoge duindoorns. 
De vindplaats werd op 25 mei opgemeten. Totaal werden hier 51 planten 
gevonden waarvan 
      6 in bloei 
     45 zonder knop 
Konijnenvraat viel erg mee. Een aantal planten was wel aangevreten 
maar niet onrustbarend. De 45 planten zonder knop waren voornamelijk 
jonge planten. 
Het merkwaardige van deze groeiplaats was, dat geen planten in knop 
voorkwamen. Wel was een klein aantal knoppen opgevreten. 
Kennelijk lusten de konijnen geen planten die in bloei staan. 

Vindplaats 5 Dit is een juweel van een vindplaats en de mooiste in Noordwijk. Het 
is een vrij steile noordhelling, waardoor het voor de konijnen kenne- 
lijk erg moeilijk werd om bij de planten te komen. 
De grote keverorchis groeide daar in gezelschap van: 
agrimonie - salomonszegel - akkerhoornbloem - bosaardbei – knolboter- 
bloem - rondbladig wintergroen - maanvaren - rolklaver - grote wilde 
tijm - muizeoor liguster (laag) - braam kruipwilg (laag). 
Van de in totaal 16 gevonden planten stonden er: 
      9 in bloei 
      3 in knop (iets aangevreten) 
      4 zonder knop 
Het gras was slecht ontwikkeld door de aanhoudende droogte. 
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Vindplaats 6 Een steile noordhelling die p1aatselijk praktisch loodrecht is. Het 

groepje grote keverorchis stond op een wat minder steil stukje van 
ongeveer een halve vierkante meter. De oppervlakte van het groepje 
bedroeg 20x20 cm. 
De begroeiing ter plaatse bestond, uit liguster (vrij hoog en daardoor 
veel schaduw) braam - bosaardbei - grote wilde tijm - muizeoor -
duinpaardebloem - gewone eikvaren en wat mos. 
De vindplaats is op 3 juni 1976 opgemeten en bestond uit 7 planten 
t.w. 1 in bloei 
      4 in knop 
      3 zonder knop 
Bij een latere controle bleken ook de planten in knop gebloeid te heb- 
ben. Konijnenvraat kwam daar niet voor. 
 

Vindplaats 7 Deze vindplaats is niet opgemeten. Het aantal planten dat bij de 
inventarisatie in 1975 daar gevonden is, wordt geschat op + 20 stuks. 
 

Het aantal planten van de grote keverorchis dat in Noordwijk tot de Langevelderslag 
voorkomt wordt geraamd op + 150-200 stuks. In dit aantal is rekening gehouden met een  
aantal onbekende groeiplaatsen. 

De controle zal ook in 1977 uitgevoerd worden, waarbij ook de vindplaatsen in De 
Blink en in het terrein van de Golfclub - uiteraard met goedkeuring van de eigenaar 
c.q. pachter - opgemeten zullen worden. 

Voor vindplaatsen van de grote keverorchis, vooral in de binnenduinrandbossen, houd 
ik me graag aanbevolen. 
 
VOORBEELD OPMETING VINDPLAATS 3 
 

 
 
 
E.aartse 
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JAGERS 
 

Nu eens niet een stukje over jagende mensen, maar over de vogelfamilie de jagers, 
en dit naar aanleiding van een vondst van de zeldzaamste van de vier soorten die wij 
kennen nl. de Kleinste jager. Eerst echter wat algemene gegevens over deze vogels. 

Jagers zijn meeuwachtige, hoofdzakelijk bruine vogels die aan hun voedsel komen 
door meeuwen en sterns te achtervolgen net zo lang tot deze hun voedsel uitbraken, 
wat dan opgegeten wordt door de jagers. 

De misschien niet zo originele namen van de 4 soorten zijn: Grote jager (Sterco- 
rarius skua), Middelste jager (Stercorarius pomarinus), Kleine jager (Stercorarius 
parasiticus) en de Kleinste jager (Stercorarius longicaudus). 
Op niet al te grote afstand is bij alle jagers ook een witte vlek op de vleugels 
zichtbaar. Ook de uitstekende staartpennen zijn, althans bij de volwassen vogels, bij 
alle aanwezig. Bij sommige soorten zijn zij echter vrij klein en zijn dan alleen 
zichtbaar wanneer men de vogel in de hand heeft. Een ander kenmerk is het nogal ver 
naar voren staande borstbeen, dat, wanneer de vogels zitten, toch goed te herkennen 
is. De afmetingen van de vogels tenslotte varieert sterk zoals bij veel andere 
zeevogels (bijv. duikers). De maten van de verschillende soorten lopen nogal over 
elkaar heen, zodat een vrij grote Kleinste jager groter kan zijn dan een wat klein 
uitgevallen Kleine jager. 
De grootste problemen met het determineren van jagers, zowel boven zee als in de 
hand, krijgt men met de juveniele exemplaren. Zij missen de staartpennen en de 
verenkleden lijken ook veel op elkaar, dan zal boven zee vaak de manier van vliegen, 
jagen en het postuur de doorslag moeten geven en in de hand de afmetingen van 
vleugels en snavels e.d. 

Hierna zullen de 4 soorten nog iets nader worden gespecificeerd. 

De Grote jager is de grootste en meest plompe van de vier en is wat zijn uiter- 
lijk betreft het beste van de vier soorten te onderscheiden. De witte vleugelvelden 
zijn groot en de vogel heeft verder een zeer grote tekening op de veren. De vleugels 
zijn in tegenstelling tot de andere jagers minder puntig en de staart is zeer kort. 
Ook de vlucht van de Grote jager is zwaar en vrij langzaam. Zijn broedgebied moet  
men zoeken in Schotland, op de Shetland-eilanden, de Fär Oër en de kusten van IJsland. 
In het najaar kunnen ze langs onze kust worden waargenomen, maar geluk heeft men toch 
wel nodig om ze te kunnen zien, want meer dan 50 in een najaar worden er, op enkele 
goede seizoenen na, niet gezien in Nederland. Noordwijk heeft daarin een niet al te 
hoog percentage, want in veel seizoenen wordt hij hier niet eens gezien. 
De eerste Grote jagers kan men al eind augustus zien en het grootste deel wordt van 
eind september tot eind oktober waargenomen. Op de Hondsbossche Zeewering heeft u dan 
de beste kansen. 
Tenslotte kan van de Grote jager rustig gezegd worden dat hij niet bang is. Het is 
bekend, dat deze ongeveer 60 centimeter lange vogel er niet voor terugdeinst om een 
Jan van Gent van zo'n 90 centimeter lengte te achtervolgen, of, als hij erge honger  
heeft, een Zilvermeeuw die even groot is als hijzelf te vangen en op te eten. 

De Middelste jager is er in twee variëteiten. Bij volwassen vogels is de donkere 
fase geheel donkerbruin met lichte polsvlekken (witte vlekken op de vleugel) en de 
lichte fase heeft een donkere rug en vleugels en ook de witte polsvlekken, maar de 
buik is geheel wit. Bij juveniele exemplaren is dit onderscheid nog niet te zien.  
Dan zijn er nog de zgn. intermediaire vogels. Dit zijn kruisingen en variëteiten tus- 
sen de lichte en donkere fase. De volwassen vogels hebben duidelijk zichtbare uit- 
stekende staartveren die vrij breed en gedraaid zijn. De uiteinden van deze staart- 
veren zijn stomp. 
De vlucht is vrij rechtlijnig en zwaar en alleen tijdens achtervolgingen vliegt hij 
sneller en is dan erg wendbaar. Hij jaagt voornamelijk achter meeuwen aan, zelfs 
achter Zilvermeeuwen. Zijn broedgebied ligt het verste hier vandaan nl.de onherberg-
zame toendra bij de Noordelijke IJszee in Siberië en Noord-Amerika. Deze jagersoort 
is in het najaar iets algemener dan de Grote jager langs onze kust. Vaak ziet men ze 
in groepjes langs trekken. Dit is ook nog geconcentreerd op een beperkt aantal dagen 
vooral in de tweede helft van oktober en in november. Wanneer u een jager van deze 
soort zou vinden op het strand, dan kan de maat van de vleugel een goed 
determinatiekenmerk zijn. De vleugel moet u dan "geknikt" houden en dan meten van de 
"knik" tot het puntje van de buitenste slagpennen. Deze maat moet voor een 
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Middelste jager dan tussen de 336 en 375 mm liggen. Ook de snavel is zeer fors en 
moet van het puntje over de bovenzijde gemeten tot de veren tussen de 32 en 40 mm  
liggen. 

De Kleine jager is er net als de Middelste jager in twee variëteiten, een lichte 
en een donkere fase. De donkere exemplaren broeden zuidelijker dan de lichte. De 
uitstekende staartveren van de volwassen vogels zijn kort en op enige afstand niet 
meer waar te nemen. De Kleine jager is over het algemeen slanker en eleganter dan  
de middelste jager. Er zijn echter genoeg Kleine jagers met een flink postuur. De 
vlucht van de Kleine jager is eveneens eleganter dan die van de Middelste jager.  
Vaak vliegt hij in bogen over het water en doet soms wat valkachtig aan. Kleine 
jagers jagen voornamelijk achter sterns aan en af en toe achter Dwergmeeuwen. Hun 
broedgebied is gelegen langs de gehele Noorse westkust, de Finse kust, in Zweden bij 
Stockholm en Gothenburg, de Russische noordkust, geheel IJsland, de Fär Oër,de Shet-
lands en het noordelijke deel van Schotland. Ook op Groenland broedt hij langs de 
kust. 
Deze jagersoort is bij ons langs de kust in het najaar verreweg de meest algemene.  
De beste tijd om ze waar te nemen is van half augustus tot half oktober. Er zijn  
ook een aantal voorjaarswaarnemingen bekend. 
Het is dan ook best mogelijk dat u in september vooral ' s morgens vroeg luidkrei-
sende sterns ziet langs komen met een Kleine jager er achteraan. Dit is werkelijk een 
fantastisch gezicht. 
Er zijn zelfs wel eens meer dan 30 exemplaren in één uur tijd gezien. Ze trekken  
echter bijna nooit in groepen, maar altijd alleen. 

Tenslotte de benjamin van de familie de Kleinste jager, verreweg de zeldzaamste  
van de hele groep. Ook bij deze jager zijn donkere en lichte fase bekend; de donkere 
fase is echter zeer zeldzaam. De volwassen dieren kenmerken zich door zeer lange  
(12-20 cm) staartpennen, die helaas nog wel eens afgebroken zijn. De bovenzijde van 
de vogels is ook meer blauwgrijs. De jonge vogels zijn niet boven zee te onderschei- 
den van jonge Kleine jagers, ja het is zelfs nog moeilijk als je hem in de hand hebt. 
Dit ondervonden wij in september in het vogelasiel toen er vanaf het strand "een 
jager werd gebracht die onder de olie zat. Vanwege de algemeenheid van de Kleine 
jager werd dit er al snel van gemaakt. Het dier was niet te redden en werd toen naar 
het Amsterdams Historisch Museum gebracht, waar men ontdekte dat het een juveniele 
Kleinste jager was. Nu waren de gegevens over Kleine en Kleinste jagers die wij beza-
ten de volgende maten: 

   vleugel   snavel 

Kleine jager   300 — 328 mm   27-32 mm 

Kleinste jager   290 — 320 mm   26-30 mm 

 
Bij nameten bleek de vogel een vleugellengte te hebben van 303 mm en een snavel-
lengte van 30 mm. Dus beide maten waren een grensgeval. In het museum werd deze vogel 
toch op Kleinste jager gedetermineerd vanwege de 3e handpen die bruin—wit van kleur 
was en die bij de Kleine jager wit is. Ook de afgeronde toppen van zowel de staart-
pennen als de eerste drie handpennen zijn kenmerkend voor de Kleinste jager. Bij de 
Kleine jager zijn deze puntig. Als laatste kenmerk wordt nog genoemd de rossige ran—
den van de rugveren, die bij de Kleine jager aanwezig zijn en welke bij de Kleinste 
jager witachtig zijn. 
Al met al is het duidelijk dat dit boven zee niet te zien is en het zou dus mogelijk 
zijn, dat de Kleinste jager algemener is dan men nu denkt, dit vooral omdat veel 
jagers die langstrekken jonge exemplaren zijn. Uit vondsten is gebleken dat de 
Kleinste jager tussen begin september en begin oktober, tijdens hun tocht uit de 
kolonies in Noorwegen en Zweden naar zuidelijker streken in de Noordzee verblijven. 

Tot slot zou ik een ieder willen verzoeken gevonden jagers bij mij thuis te wil-  
len brengen om het onderscheid tussen de verschillende soorten vast te kunnen stel- 
len of deze anders naar het Natuurhistorisch Museum bij Artis in Amsterdam te bren- 
gen waar iemand met een onderzoek bezig is. 
 

H.Verkade 
v.Limb.Stirumstraat 40 

-------------- 
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INVENTARISATIE VAN EEN BRAAKLIGGEND TERREINTJE  
ACHTER DE VAN PANHUYSSTRAAT 

 

 

Achter de van Panhuysstraat  
ingeklemd tussen sportveld  
en de Bowling, ligt een stukje  
grond, dat bestemd is voor  
een pad naar de Grashoek.  
Dit stukje grond ligt al  
een paar jaar braak en er  
heeft zich een leuke en ge-  
varieerde begroeiing ontwik- 
keld. Veel bezoekers komen  
daar niet op een enkele ko- 
nijnenliefhebber na die wat  
voer komt snijden. 

De meeste planten die daar  
voorkomen zijn kenmerkend 
voor dit soort verwilderde 
terreinen. De volgende soor- 
ten komen er dan ook veel  
voor: Akkerdistel, brandnetel,  
bijvoet, canadese fijnstraal,  
grote weegbree, schijfkamille, 
rode en witte klaver. 

Het terreintje heeft een vrij  
vochtige greppel waarin wat  
vochtminnende planten voor- 
komen zoals watermunt, blaar- 
trekkende boterbloem, moeras- 
vergeetmijnietje en een 6-tal  
gevlekte rietorchis. 
In het voorjaar stond in dit  
greppeltje veel water en  
kwam gewoon sterrekroos veel  
voor. 

Ook is er een kleine groen-  
gordel met es, abeel, vlier  
en Amerikaanse vogelkers. 

Dat dit stukje grond vroeger  
teelland is geweest, blijkt  
wel uit het feit dat er nog  
selderie en peterselie wordt  
gevonden. 

Over een paar jaar is dit stukje misschien wel met asfalt bedekt en denkt niemand 
meer aan die leuke vegetatie die daaronder heeft gezeten. De in 1976 uitgevoerde 
inventarisatie heeft dan alleen nog maar historische waarde. 

Hieronder volgt een lijst van de 80 belangrijkste aldaar gevonden planten. Voor  
de determinatie is gebruik gemaakt van de Geïllustreerde Flora van Nederland,  
van Heimans, Heinsius en Thijsse. 

Achillea millefolium  
Aegopodium podagraria  
Anthriscus sylvestris  
Apium graveolens  
Arctium pubens  
Artemisia vulgaris  
Atriplex hastata 

Duizendblad  
Zevenblad  
Fluitekruid  
Selderie  
Klis 
Bijvoet 
Spiesbladige melde 
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Ballota nigra 
Bellis perennis 
Callitriche platyoarpa 
Calystegia sepium  
Capsella bursa-pastovis 
Ciohorium intybus  
Cirsium arvense  
Cirsium vulgare  
Cardamine pratensis 
Epilobium hirsutum 
Epilobium roseum  
Equisetum arvense  
Erigeron canadensis 
Fraxinus excelsior  
Galium mollugo  
Galium aparine  
Glechoma hederacea 
Heracleum sphondylium 
Hypericum tetrapterum 
Hypochaeris radicata 
Juncus effusus 

Stinkende ballote 
Madeliefje 
gewoon sterrekroos 
Haagwinde 
Herderstasje 
Wilde cichorei  
Akkerdistel  
Speerdistel  
Pinksterbloem 
Harig wilgenroosje  
Rose basterdwederik 
Heermoes 
Canadese fijnstraal  
gewone es 
Glad walstro  
Kleefkruid 
Hondsdraf 
Bereklauw 
Gevleugeld hertshooi 
Gewoon biggekruid  
Pitrus  

 
Lamium album 
Lamium amplexicaule 
Leotodon autumnalis  
Ligustrum vulgare  
Lotus corniculatus  
Lycopsis arvensis  
Lycopus europaeus  
Lythrum salicaria  
Malva neglecta  
Matricaria  
     matricarioides  

Witte dovenetel 
Hoenderbeet 
Herfstleeuwentand 
Liguster 
Rolklaver 
Kromhals 
Wolfspoot 
Kattestaart 
Klein kaasjeskruid 
 
Schijfkamille 

Melandrium album 
Melilotus albus  
Mentha aquatica  
Myosotis corpioides 
Nasturtium officinale  
Orchis praetermissa 
       var. junialis  
Papaver dubium  
Petroselinum crispum 
Plantago lanceolata
  

Avondkoekoeksbloem 
Witte honingklaver 
Watermunt 
Moerasvergeetmijniet 
Witte waterkers 
 
Gevlekte rietorchis 
Kleine klaproos 
Peterselie 
Smalle weegbree 

 

 

Plantago major  
Polygonum amphibium 
Polygonum aviculare 
Populus alba.  
Prunus serotina  
Phragmitis communis 
Ranunculus acris 
Ranunculus ficaria 
Ranunculus repens 
Ranunculus sceleratus 
Rubus caesius  
Rosa rugosa 
Rumex acetosella  
Rumex acetosa  
Rumex obtusifolius 
Sambucus nigra  
Senecio vulgaris 
Sisymbrium officinale 
Sonchus arvensis  
Stellaria media  
Taraxacum officinale 
Tragopogon pratensis 
Trifolium arvense 

Grote weegbree 
Veenwortel 
Varkensgras 
Witte abeel 
Amerikaanse vogelkers 
Riet 
Scherpe boterbloem 
Speenkruid 
Kruipende boterbloem 
Blaartrekkende boterbloem 
Dauwbraam 
Rimpelroos 
Schapenzuring 
Veldzuring 
Ridderzuring 
Vlier 
Klein kruiskruid 
Gewone raket 
Akkermelkdistel 
Vogelmuur 
Paardebloem 
Gele morgenster 
Hazepootje 

 
Trifolium pratense Rode klaver Verbascum thapsus Koningskaars 
Trifolium repens Witte klaver Veronica hederifolia Klimopbladereprijs 
Tussilago farfara Klein hoefblad Vicia cracca Vogelwikke 
Urtica dioica Grote brandnetel Vicia hirsuta Ringelwikke 
Urtica urens Kleine brandnetel Viola arvensis Akkerviooltje 
 

A.v.d.Oever-van Vliet.  
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
"Rijnland" is zowel in Noord als in Zuid-Holland een begrip. Men bedoelt ermee 
het Hoogheemraadschap, dat een groot gedeelte van de polders in het zuidelijke  
gebied van Noord-Holland en het noordelijke gebied van Zuid-Holland omvat. Het is 
tevens het oudste waterschap van ons land. Vermoedelijk is het tevens - wat opper-
vlakte betreft - het grootste waterschap van ons land (de IJsselmeerpolders buiten 
beschouwing gelaten). 

De oppervlakte bedraagt 104.575 ha. De naam "Rijnland" ontleent het waterschap aan  
de rivier de Rijn, welke vroeger uitmondde in de Noordzee bij Katwijk. De thans geka-
naliseerde en bij Katwijk via duikers of sluizen uitwaterende Oude Rijn leidt door  
een vruchtbare streek, de Rijnstreek genaamd, beginnend bij Woerden. 

De Hollandse graaf Willem I, die regeerde van 1103 tot 1122, wijdde zich onder andere 
aan de beheersing van het water - vooral het rivierwater - in het onder zijn gezag 
staande Holland. Hij stelde een waterschap in, een publiekrechtelijk lichaam, dat op 
dat moment hier een onbekende zaak was. Later zou dit befaamd worden als "Hoogheem- 
raadschap Rijnland". 

De kleinzoon van Willem I, Floris V, breidde het waterschappenstelsel nog uit door 
het stichten van twee andere (nog steeds bestaande) Hoogheemraadschappen: Delfland  
en Schieland. Dat gebeurde in de tweede helft van de 13e eeuw. 

In de eerste helft van de 15e eeuw werd de macht van het Hoogheemraadschap zeer uit-
gebreid. Dit gebeurde onder Philips van Bourgondië. Later in de 18e eeuw onder in- 
vloed van de ideeën van de Franse revolutie - en in het begin van de 19e eeuw werden 
de bevoegdheden weer sterk ingeperkt. 

De zetel van dit eertijds zo machtige waterschap is in Leiden en wel in een prachtig 
oud pand in de Breestraat. Zoals dat ook elders het geval is, wordt dit het "gemeen-
landshuis" genoemd. Dit gemeenlandshuis is een zeer representatief gebouw met een 
statige gevel uit de 16e eeuw en werd, na een restauratie in de 19e eeuw waarbij veel 
verknoeid werd, kortgeleden weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. 
Inwendig is het gebouw ook de moeite waard. Vooral de Grote Zaal van omstreeks 1662 
waarschijnlijk ontworpen door de beroemde bouwmeester Pieter Post, is een kostelijk 
stuk binnenhuisarchitectuur. Maar behalve in Leiden had het Hoogheemraadschapsbestuur 
nog een andere vergaderplaats n.l. te Halfweg in de toenmalige buitenplaats 
"Huis te Hart". Dat was een strategisch punt, want het was gelegen op een bijzonder 
gevoelige plek in "Rijnland", namelijk op een smalle landtong welke het soms zo 
onstuimige IJ en het even onstuimige Haarlemmermeer van elkaar scheidde. 
Omdat het gebied van "Rijnland" te groot was om vanuit Leiden goed te kunnen schou-
wen, konden de heren Dijkgraven en Hoogheemraden ook hun intrek nemen in het "Huis te 
Hart", er dineren en overnachten en van daaruit het noordelijk gebied van hun domein  
inspecteren. 

Van dit gebouw zijn afbeeldingen bewaard gebleven. De voorgevel en de inrijpoort 
bestaan nog en maken deel uit van de Halfwegse suikerfabriek. Fraai gekleurde familie- 
wapens van de bestuurders van "Rijnland" zijn in de gevel aangebracht en op de pila-
ren van de inrijpoort ziet men zwanen op kasteelachtige bouwsels, duidend op de latere 
naam "Zwanenburg", waarnaar het dorp aan de overkant van de Ringvaart (in de Haar- 
lemmermeerpolder) later werd genoemd. 

Het Haarlemmermeer viel in 1852 droog en het IJ werd ingepolderd omstreeks de 70er 
jaren van de vorige eeuw, waarna er aan "Rijnland" veel cultuurland werd toegevoegd 
en de zorgen van het Hoogheemraadschapsbestuur aanzienlijk minder werden omdat de 
kans op overstromingen en dijkdoorbraken veel minder groot waren geworden. 
Vermoedelijk was dat een der redenen waarom het Hoogheemraadschap zijn zetel in 
Halfweg opgaf en er zich een suikerindustrie kon vestigen. Dit laatste natuurlijk  
als gevolg van betere vervoermogelijkheden, want er waren inmiddels meerdere spoor- 
wegen aangelegd, de eerste tussen Amsterdam en Haarlem in 1839 en ook het straat-  
wegennet werd voortdurend uitgebreid. 

Binnen "Rijnland" lagen enkele jaren geleden ruim 200 polders en poldertjes, waarvan 
er inmiddels alweer verschillende verdwenen of samengevoegd zijn. 
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In totaal telde men in de 60er jaren in de beide Hollanden tezamen nog duizend pol-
ders, waaronder grote maar ook hele kleine. Zij sloegen hun overtollige water voor  
een groot gedeelte uit op Rijnlands Boezem, dat dan voor de afvoer moest zorgen. 

(Boer en tuinder) 
 

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

De moeflon, een wild schaap dat officieel Ovis musimon heet, komt niet van nature in 
ons land voor. Van oorsprong komt het roodharige dier van Sardinië en Corsica, op 
welk laatste eiland het dier bijna is uitgestorven. 
De familie Kröller, die tot in de jaren dertig eigenaar van het park was, haalde in 
1921 de moeflon naar de Veluwe als plaatsvervanger van het verdwenen heideschaap.  
De moeflon heeft zich, gelijk dat in andere Europese landen gebeurde, wonderwel aan- 
gepast aan de veranderde leefomstandigheden. Ze gedijen goed op de Hoge Veluwe. Het 
aantal bedraagt op het moment 235. Voor het eerst sinds lang heeft men nu een be- 
trouwbare telling van de moeflons. Tot verbazing van veel mensen blijkt dat er op de 
Hoge Veluwe veel meer moeflons zitten dan gedacht werd. Er moeten nu ruim honderd 
raszuivere dieren worden afgeschoten omdat er teveel zijn. Wanneer dit niet zou 
gebeuren, zouden de levensomstandigheden voor de moeflons, maar ook voor de zwijnen, 
reeën en edelherten ongunstig worden. 
Twintig jagers zullen de komende maanden, onder leiding van een wildschut, jacht 
maken op de dieren die daarvoor door de jachtopziener zijn aangewezen. Een jacht die 
heel moeilijk zal zijn en het is niet onwaarschijnlijk dat de moeflons de kundige 
jagers minstens twee seizoenen zullen bezighouden. 
Het wilde schaap is niet alleen schuw, maar kan zich met hoge snelheid verplaatsen. 
Vijftig, zestig kilometer per uur is geen zeldzaamheid............ 

(AD) 
 

-------------- 
 
 
Het schijnt Indische wetenschapsmensen te zijn gelukt de erfelijke eigenschappen van 
een bepaalde muggesoort zo te veranderen, dat zij zich op andere muggen storten en  
deze doden. Men hoopt India hierdoor binnen korte tijd malariavrij te krijgen....... 

(Artis) 
 

-------------- 
 
Papoea-Nieuw-Guinea lijkt nog altijd een paradijs voor onderzoekers en ontdekkings-
reizigers. Een ongetwijfeld zijn flinke delen van dit eiland nog ongerept. Het neemt 
echter niet weg, dat de mens ook hier op afschuwelijke wijze het natuurlijke even-
wicht aan het verstoren is. In onder meer de Laloki-rivier bij Port Moresby blijken 
niet minder dan 21 vissoorten voor te komen die er van oorsprong niet thuishoren. 
Hierbij bevinden zich onder meer de regenboogforel (Noord-Amerika), gewone forel 
(Europa), Chinese barbeel (Azië), guppy (Zuid-Amerika) en een van de Afrikaanse 
tilapiasoorten........... 

(Artis) 
 

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

Samengesteld door 
L.van Duin 
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DE FLORA VAN EEN KLEIN DORPSTUINTJE 

164 verschillende soorten op 30 m2 

Het is nu ruim 3 jaar geleden, dat we onze flat op de bovenste verdieping in de 
Joseph de Veerstraat vaarwel zeiden en verhuisden naar een eengezinswoning aan de 
uiterste rand van het Duinpark.(Dat heet tegenwoordig Duinpark laag). 

Het huis was groter dan de flat; in de drie extra kamers die we er nu bij kregen, 
was plaats te over voor gedroogde plantjes, vogelschedels, vogelvleugels en diverse 
andere onderdelen. 

Maar behalve dat kregen we ook nog te maken met een tuin!! Die tuin leek ons wel. 
Ruim 30 m2 grond waar we mee konden rommelen. Voorlopig was "tuin" wel wat te veel 
gezegd voor die uitgewaaide zandkuil ten noorden van ons huis. Het bollenland van 
vroeger was er niet meer in te herkennen; het opgebracht duinzand (uit de doorgraving 
voor de Northgodreef) gedeeltelijk weggestoven. 

We wilden nu wel graag een echte tuin hebben. Niet al te echt, want behalve dat 
het leuk is om de natuur een beetje zijn gang te laten gaan, hebben we ook nog een 
hekel aan gras rollen en onkruid wieden (jeugdherinneringen). 

Op een dag in maart (1974) gingen we aan de slag. De tuin werd eerst diep omgespit. 
De gevonden bakstenen, stukken cement, glas, kapotte dakpannen en ander bouwmateriaal 
werden verwijderd. En verder was er nog kweek. Onvoorstelbare hoeveelheden kweek! Die 
kweekgraszoden zaten op 30-50 cm diepte, keurig omgeploegd en gladgestreken door het 
bouwbedrijf. 
Hierna werden enige kubieke meters zand opgebracht en daarna een dun laagje zwarte 
grond om het wegstuiven van het zand tegen te gaan. Onze tuin was nu bouwrijp. Er lag 
een paadje, er waren met bielsen grote vakken gemaakt, maar hoe kregen we onze tuin 
nu zo gauw vol? 

Via een kennis kregen we onze eerste bomen. Grauwe abelen, een paar dennen, 
meidoorns, een gelderse roos, 2 kardinaalsmutsen en twee blazenstruiken. 
We zagen de mooie meidoornbloesem al voor ons, de rode bessen die er in het najaar 
zouden komen, gelijk met de mooie vruchten van de kardinaalsmutsen. De dennetjes 
zouden in de winter fris groen zijn. Daarmee kwamen we bedrogen uit. De meidoorns 
gingen meteen dood, de dennenaalden zijn meer bruin dan groen, de gelderse roos en de 
ene overlevende kardinaalsmuts zijn tot op heden geen centimeter gegroeid. 

Alleen de abelen en de nimmer teleurstellende blazenstruiken verdroegen met succes 
de vele (zand)—stormen die over onze tuin raasden. Hadden we eerst moeite gehad het 
zand in onze tuin te houden, nu werd het een probleem het eruit te houden, want door 
het bouwrijpmaken van Duinpark—hoog, bracht zelfs het kleinste westenwindje al een 
enorme zandverhuizing tot stand. Met steigerdelen werd snel een schutting 
geïmproviseerd. 

Inmiddels waren er nog diverse rimpelrozen en boksdoorns aangeplant. Ook die over-  
leefden met glans elke storm. 
Uit het omringende land (allemaal bestemd voor woningbouw) werden zoden gestoken voor 
de verdere stoffering van de tuin. Wilde tijm, rolklaver, wondklaver, hazepootje, 
teunisbloemen, slangenkruid, kandelaartjes, akkerhoornbloem etc. 
Vooral op de hellingen van Duinpark—hoog bleek de duinvegetatie nog zeer gaaf te 
zijn. Zo staken we daar later nog duizendblad uit met prachtige blauwe bremrapen, het 
bitterkruid met zijn bitterkruidbremraap, nachtsilenes, walstro, salomonszegels en 
nog veel meer. Niet alles sloeg aan uiteraard en dat hadden we ook wel verwacht. Zo 
verdween de blauwe bremraap maar zijn "broodheer" het duizendblad geenszins. 

Om het stuiven een halt toe te roepen, besluiten we (nog steeds voorjaar 1974) de 
overgebleven kale grond in te zaaien met een wilde—bloemen—zaadpakket van A.H. Het 
zou bovendien een aantrekkelijke bloemenwei worden en dat sprak ons ook wel aan. En 
ja, die zomer werd de tuin een bloemenzee. Paarse, rose, witte en purpere koren- 
bloemen, oranje muurbloemen, rose zeer grootbloemige papavers, oranje slaapmutsen, 
meters hoge cichoreien, wilde bossen witte en gele honingklavers en zo meer. Je 
reinste floravervalsing en dat was nu niet onze bedoeling geweest. We kregen dan ook 
spijt van onze zaai-escapade. 

Gelukkig bleken in het voorjaar van 1975 veel exotische planten vanzelf verdwenen 
te zijn. Andere hebben we uitgeroeid. De gele honingklavers b.v. die we zo gauw ze 
hun hoofd maar boven de grond uitstaken uittrokken. 
Overigens was ook deze soort waarschijnlijk op den duur vanzelf wel verdwenen.  
Honingklavers groeien hier altijd op ruderale terreinen; populair gezegd voelen zij 
zich het meest thuis op grond waar mee gerommeld is. Zodra de grond tot rust komt, 
verdwijnen deze soorten vanzelf. In het boek "50 jaar in Thijsse's hof" van G.Londo 
staan hierover 
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alleraardigste dingen. Daar blijken ze na 50 jaar nog moeite te hebben met het 
beheren en in stand houden van bepaalde vegetaties. Mogen wij dan ook eens een 
blunder slaan? 

Na ons zaai-avontuur zijn we verder gegaan met het uitsteken van plaggen uit de 
bouwgrond van de firma de Raad. Nu hebben we spijt niet nog meer te hebben uitgesto-
ken. De buldozer is nu overal geweest en er is niets meer!! 

Verder was er nog de aanvoer van planten uit bevriende tuinen. Ook wordt 
regelmatig gezaaid; zelf verzameld of gekregen zaad. 
Ook proberen we nu enigszins een gericht beheer uit te voeren. Regelmatig maaien en 
het maaisel afvoeren, voorkomt dat de grond zich zou verrijken met de vrijgekomen 
stikstoffen uit het rottende plantenmateriaal. Door regelmatig kleine stukjes kaal  
te maken, krijgt het zaad wat daar terecht komt een kans te ontkiemen. Teunisbloemen 
bijvoorbeeld maken daar een dankbaar gebruik van. Gras wordt door ons nog wel wegge-
plukt op plaatsen waar we het niet willen hebben. Naast de thijm b.v. die de afgelo- 
pen zomer zo geweldig uitgegroeid is, dat we alle plaggen hebben kunnen scheuren. Ook 
het mooie kruipend stalkruid bleef door "onkruid" weg te plukken voor de tuin 
behouden. 

Onze nieuwsgierigheid naar de soortenrijkdom werd steeds groter en daarom beslo- 
ten we in het bloeiseizoen van 1976 eens te gaan tellen. Ons geschatte aantal van 80 
werd ruimschoots overtroffen. We kwamen tot 164 verschillende soorten!! 
Voorlopig blijven we nog lekker doorrommelen in ons tuintje en daarvoor zal het in de 
ogen van velen ook altijd wel een rommeltje blijven. Wij beleven er in ieder geval 
veel plezier aan. 
 

Coby van Dijk 
L.Hellenberghof 32 
 
 

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

10 jaar botanische inventarisatie in de  
Amsterdamse Waterleidingduinen 

Eind 1976 is bovengenoemd rapport van M.O.Boerman e.a.  
bij de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam verschenen. 

De titel zegt het al. Er is tien jaren lang in deze duinen  
geïnventariseerd. Wat heeft de waterwinning voor invloed  
op de flora? Natuurbehoud en waterwinning gaat dat wel samen?  
De mensen van de werkgroep hadden het soms niet makkelijk.  
Waterwinning bleef het hoofddoel voor ruim 1.000.000 mensen  
en dan moest natuurbehoud wel eens wijken. 
Het invoeren van vervuild Lekwater b.v. had tot gevolg dat  
de bermen van de geulen geheel verruigden. Brandnetel was  
daar een zeer algemene plant, die als een meters dikke gordel  
om de geulen heen lag. Door een nieuw voorfilter in Jutphaas  
te bouwen, hoopt men dat weer tegen te gaan. 
De soortenlijst telt ruim 700 verschillende soorten planten.  
Van de echte duinflora is weinig meer over, mede door de  
steeds wisselende waterstand. Een groot aantal soorten zijn  
gevonden op fazantenvoerplaatsen of langs de kanalen, waar 
ze aangevoerd zijn door het water. 
Een zeer interessant rapport, dat ieder die de AW-duinen een  
goed hart toedragen in de boekenkast moet hebben. 
Het rapport is te koop bij Gemeentewaterleidingen Amsterdam,  
giro 67200. Het rapport wordt u thuisgezonden na overschrijving  
van ƒ 10,-- op bovengenoemd girono. Bij overmaking vermelden  
/rapport botanische inventarisatie Leiduin". 
 
 

De Redaktie 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 42 – 
 

WAT ANDEREN DOEN 

(Bloemlezing uit diverse verenigingsmededelingen) 
 
Onze vereniging is lid van diverse verenigingen die periodiek een tijdschrift 
uitgeven. Ook ontvangen wij van andere vogel- en natuurbeschermingsverenigingen  
in den lande hun verenigingsbladen. 
In deze rubriek willen we interessante artikelen even aanhalen. We hopen dat u  
zo nieuwsgierig wordt, dat u dit artikel in zijn geheel wilt lezen. Dat kan!  
Alle tijdschriften, verenigingsmededelingen etc. gaan naar onze bibliotheek. Deze 
bibliotheek, ingericht in het natuurkundelokaal van de Willibrord-Mavo, van Pan-
huijsstraat 17, is voor leden en belangstellenden open iedere donderdag van 19.00 -
20.00 uur. 
U bent daar altijd van harte welkom. 

De Redaktie 
 

-------------- 
 
Waddenbulletin no.4 – 1976  

1. Verslag van de studiedagen gehouden op 1 en 2 oktober 1976 met ca.150 
vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties, bestuurscolleges, 
belangenorganisaties en milieuverenigingen i.v.m.de inspraakprocedure "Nota 
Waddenzee". 
Laatste zin van dit artikel luidt als volgt en zegt voldoende; 

"Het was een botsing der meningen en een stimulans om de gang  
der ontwikkeling in het Waddengebied kritisch te volgen". 

2. Waar bleef de Zuiderzeeharing? door J.J.Zijlstra 
Artikel over hoe het met de visstand en met de vissers ging na de afsluiting 
van de Zuiderzee. De zuiderzeeharing verdween om plaats te maken voor aal  
en snoekbaars. 

3. Haalt onze zeehondenpopulatie 1984? door P.J.H.Reijnders 
De achteruitgang van de zeehond in de Waddenzee en de oorzaken van deze 
achteruitgang. 

4. Hardernetten en eidereenden, door Theo Mulder 
Verslag van de vogelsterfte vooral onder de Eidereenden in de netten die 
geplaatst worden voor de vangst van de hardervisserij. 

5. Kroniek van de slag om de Friese Kwelders 
Chronologisch verslag van de strijd om het behoud van de Friese kwelders. 

6. Over het ontstaan van Wieringen als eiland, door J.T.Bremer  
Artikel hoe Wieringen ontstaan is, de bewoning, de bronnen van inkomsten,  
de diverse doorbraken na stormvloeden en de inpoldering in 1926. 

 
Natuur en Landschap no.5-1976  Tijdschrift Voor Natuurbehoud en Milieubeheer  

Ganzen in Nederland, door A.Timmerman 

Behoud pleisterplaatsen een internationale verantwoordelijkheid 
Een zeer interessant artikel over het voorkomen van alle ganzen in Nederland, 
met kaartjes en tabellen van pleisterplaatsen, broedgebieden, trekroutes, 
populaties, tellingen enz. 

 
Het Vogeljaar (Uitgave van de Stichting Het Vogeljaar) 

No.6/1976 
1. In kassen overnachtende Witte kwikstaarten, door S.Braaksma 

In Noord-Brabant zoeken tijdens de trek grote groepen kwikstaarten de warmte 
van de kassen. Schrijver gaat in op de schade die veroorzaakt wordt door de 
uitwerpselen en geeft een paar oplossingen om deze ongenode gasten buiten de 
kassen te houden. 

2. Aantal broedparen van de Ooievaar in 1976, door D.A.Jonker 
Uitgebreid artikel van de Ooievaar(toe)stand in Nederland. 
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3. Vogelcentrum "De Horst" te Bergen_N.H. 
Resultaat van 4 jaar activiteiten van dit vogelcentrum, dat zich vooral  
bezig houdt met de verzorging van stootvogels. 

4. Tekeningen hoe je zelf voederhuisjes en korfjes kan maken. Leuk voor de  
handige doe—het-zelver. 
 

De Fitis Mededelingenblad van de Vogelwerkgroep Haarlem. 
Belangrijk artikel over botulisme in de Amsterdamse Waterleidingduinen.  
Vanaf 13 juli werden continu door 3 man de kadavers uit het water van de  
geulen, poelen en kanalen gehaald. In de beginperiode werden ca.200 kadavers  
per dag verwijderd. 
In totaal zijn 1454 vogels in 30 soorten, 7 zoogdieren in 2 soorten en 1 amfibie 
gevonden. Botulisme werd ook aangetroffen bij de bunzingen en de groene kikker. 
Vooral in augustus werd gevreesd voor een explosie, maar door het bedrijf  
werden zelf maatregelen getroffen. Het 3e infiltratiegebied werd drooggezet  
en het water daaruit in de andere geulen gepompt, waardoor de waterstand hier  
extra hoog stond en verwarming veel minder plaats vond. 

Voorlopig verslag herfsttrek 1976 
In de herfst werd voor het 25e jaar de trek waargenomen aan de boulevard  
bij Bloemendaal. 
Bijzondere waarneming: 1 Flamingo op 17 oktober 1976 

 
De Braakbal Mededelingenblad van de Vogelwacht Utrecht 

Beperk gebruik van cassetterecorders 
Cassetterecorders worden nogal eens gebruikt om achter het territorium van  
uilen te komen. In veel gevallen zal de uil antwoorden op het geluid van de 
cassetterecorder, maar als we dit vaak herhalen, werkt het averechts. De bezitter 
van het territorium raakt dermate in verwarring, dat hij kan aanvallen of bang 
wordt en het territorium verlaat. Soms lokt men de vogels te ver van het nest 
weg, waardoor het nest te lang onbewaakt is. 
Derhalve... gebruik het geluid van één soort nooit te lang achter elkaar  
en te vaak op dezelfde plaats. 
 
Andere artikel in dit blad: 
-- Groot futenbroedsel op Loosdrecht, door B.Loos  
-- Jagen is geen sport, door P.Pauw 
-- Nachtelijke zang van enkele zangvogels, door B.Loos  
-- Diverse inventarisaties 
-- Lijst met waarnemingen met o.a. 

   1 ex. Bonapartes strandloper op 25/9 Oostvaarderdiep  
   1 ex. Reuzenstern op 25/9 Naarder Vesting 
 

De Domphoorn (Mededelingenblad Natuur— en Vogelwacht De Vijfheerenlanden) 
Wintervoedering van vogels  
Artikel hoe onze wintervogels ten tijde van strenge vorst en sneeuwval  
gevoerd moeten worden, wat er en waar er gevoerd meet worden. Het gaat hierbij 
vooral om de volgende soorten: Reigers, Roerdompen, Eenden, Meerkoeten, Water- 
hoentjes, Wilde ganzen en zwanen, roofvogels en uilen, Spechten en de kleine 
vogelsoorten. 
 

De Lepelaar (Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels) 
1. Twee laatste Grasgorzen langs Oude Maas bedreigd? door L.C.Preesman  

De polder Groot Koninkrijk tussen 's-Gravendeel en Puttershoek wordt  
bedreigd door de uitbreiding van de Dordtse agglomeratie. Deze polder  
is een belangrijk broedgebied en pleisterplaats voor vogels. 

2. Oehoe, romantisch maar geen cultuurvluchter, door Prof.Dr.K.H.Voous  
Artikel over de Oehoe in Europa, de aantallen, zijn proodieren, zijn broed- 
gebieden enz. 
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 3. Moderne verkeer eist veel slachtoffers onder de vogels, door D.A.Jonkers en 
                                                             G.W. de Vries 
Hoeveel vogels worden er jaarlijks het slachtoffer van  
het verkeer? In 1965 werd voor Denemarken berekend dat 3.000.000 !!!!  
vogels hiervan het slachtoffer zijn geworden. 
In Nederland werden door + 50 medewerkers telroutes gecontroleerd in de  
periode van september 1973 - januari 1976. De telroutes varieerden van  
1-14 km. Het totaal aantal gevonden vogels bedroeg 13.779, verdeeld over  
123 soorten. 

Andere artikelen 
--- 1976 bracht verandering in de Biesbosch, door T.Lebret 
--- Veel ontdekking bij onderzoek naar Turkse broedvogels, door G.L.Ouweneel 
--- De Sperwer in Nederland over het dieptepunt heen?, door P.Opdam e.a. 
--- De Ekster, intelligente alles-eter trekt naar de stad, door H.Linna 
--- Voor de Donau (en haar vogels) is het nog niet te laat, door G.L.Ouweneel 
 

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

AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 
 

In deze Strandloper is een opgaveformulier  

bijgesloten waarop de aankomstdata van de  

zomergasten kunnen worden aangegeven. 

Het is voor ons archief belangrijk dat de  

aankomstdata zo zuiver mogelijk zijn. Dat  

kan alleen maar door veel formulieren in  

te zenden. 

In 1976 kwamen maar 3 formulieren terug, waardoor  

er een bepaalde eenzijdigheid in de waarnemings-  

lijst is en deze lijst ook geen zuiver beeld geeft  

van de werkelijke aankomstdata van verschillende  

vogels. Een late waarneming komt ook op zo'n lijst  

bij gebrek aan andere gegevens. 

Het bestuur heeft dan ook besloten, dat de lijst van  

de aankomstdata in De Strandloper wordt opgenomen  

als tenminste 15 mensen hun formulier ingevuld  

terugzenden. 

Formulieren kunnen ingeleverd worden bij de  

secretaris, Sluispad 5. 

 

-------------- 
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WAARNEMINGEN 
 
Naar aanleiding van de waarnemingen in de vorige Strandloper is wat kritiek  
gekomen. De bedoeling van deze rubriek is om de min of meer bijzondere waarnemingen 
die in of bij Noordwijk zijn gedaan, in de Strandloper op te nemen. Dit is in de  
loop van 1976 wat verwaterd, waardoor ook veel algemene waarnemingen opgenomen  
zijn. Het doel van deze rubriek is dan ook wat voorbij geschoten. 
In 1977 beginnen we met een geheel nieuwe opzet. 

-- Er is een kleine commissie ingesteld die aan de hand van de ingezonden lijsten  
   gaat beoordelen welke waarnemingen in De Strandloper worden opgenomen. Deze  
   commissie bestaat uit J.Glasbergen, J.van Dijk en W.Baalbergen. 
   Denk nu niet, dat waarnemingen die niet opgenomen worden waardeloos zijn. Zeker 
   niet. In ons archief worden alle waarnemingen genoteerd. 

---Alle waarnemingen die betrekking hebben op vogels die over zee trekken, worden  
   niet meer in de lijst van waarnemingen opgenomen. Deze waarnemingen worden nu 
   ondergebracht waar ze eigenlijk thuis horen nl. in het zeetrekverslag. Deze  
   gegevens worden doorgegeven aan de heer J.van Dijk. 

---Alle waarnemingen die geen betrekking hebben op Noordwijk worden niet meer opge- 
   nomen. Hierbij wordt opgemerkt dat Zuid-Hollands Landschap wel bij Noordwijk  
   wordt gerekend maar AW-duinen niet. De commissie kan uiteraard bij bijzondere 
   waarnemingen anders beslissen. 

-- De commissie is bevoegd de waarnemingen van een soort te bundelen als er veel 
   waarnemingen binnengekomen zijn. De namen komen in dit geval grotendeels te  
   vervallen. 

---Zeldzame waarnemingen, indien mogelijk, door anderen laten verifiëren. Dit 
   bevordert de betrouwbaarheid van de waarneming. 
 
   Terugblik op interessante, gekke, merkwaardige waarnemingen in 1976 

   Een niet alledaagse gast was een Nonnetje dat op 27 januari in de Leidse Vaart 
werd waargenomen, 
De Roodborsttapuit die op 31 januari werd gesignaleerd langs de Duinweg is vermoe- 
delijk een late doortrekker, hoewel het best mogelijk is, zoals in 1975, dat deze 
vogel hier overwintert. 
Het aantal Fraters in de Zuidduinen was aanmerkelijk minder dan in voorgaande jaren  
toen er soms wel 200-300 exx. in het duinterrein te zien waren. In januari waren het 
er niet meer dan + 25. In februari steeg het aantal toch weer tot ongeveer 150.  
Begin januari heeft een lange tijd in het Vinkeveld een koppel van ongeveer 25 
Sneeuwgorzen tesamen met Veldleeuweriken rondgetrokken in de braakliggende terreinen. 
Een merkwaardige waarneming was een Zwarte zeeëend op 15 februari tussen de duindoorns 
in de AW-duinen. Vermoedelijk een oververmoeid exemplaar, dat als het ware het land 
was ingewaaid. 
Op 20 februari vlogen over Duinpark een 8 Kleine Zwanen. 
Dat de Kleine bonte specht niet alleen aan het Zuid-Hollands-Landschap gebonden is, 
bleek wel uit de waarneming van 1 exemplaar op 21 februari in de Noordduinen. Op 27 
maart werd deze ook weer in het Z.H.L. gezien. Mogelijk hetzelfde exemplaar. 
In februari werd "Offem" als slaapplaats gebruikt door Spreeuwen. Een zeer ruwe 
schatting maakte melding van 100.000 stuks. Dit kunnen er echt wel 10.000 meer of 
minder zijn geweest. Soms was de hemel zwart van de rondvliegende Spreeuwen. Dat zo'n 
zwerm schade veroorzaakt is zonder meer een feit. In dit verband wordt verwezen naar 
het verslag van de broedvogelinventarisatie in "Offem" elders in De Strandloper. 
Op 18 februari werd al een roepende Steenuil gehoord aan het Sluispad. 
Er zijn veel waarnemingen geweest van stootvogels. Een Wespendief op 14 april en  
19 september. Van de Visarend zijn een 2-tal voorjaarswaarnemingen en diverse 
najaars-waarnemingen. Het is bekend dat in augustus/september vaak Visarenden in de 
AW-duinen verblijven. De Slechtvalk werd 2x waargenomen in 1976, terwij1 er ook een 
waarneming is van een Havik op 10 november. 
In april is 2x de Boomklever op Offem gehoord. Misschien dat in de toekomst toch wel 
op een broedgeval gerekend mag worden, omdat deze soort de laatste jaren toch 
regelmatig daar wordt gezien. 
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Beflijsters zijn in apri1 altijd wel in Noordwijk waar te nemen. Een bekend terrein 
om ze te zien is de Zuidduinen, maar ook in de Noordduinen op wat open terreinen 
worden ze gezien. 
Een Zwarte ooievaar is een zeldzame waarneming. Op 7 augustus werd 1 exemplaar hoog 
overvliegend in de Noordduinen waargenomen. 
De Lepelaar is minder zeldzaam, maar toch wordt deze soort in Noordwijk weinig 
gezien, ondanks een aantal broedkolonies in Nederland. 
Kruisbekken doen in het voor— en najaar vaak Noordwijk aan, waarbij soms van een  
invasie gesproken kan worden. Dit jaar was de spoeling wel erg dun. Er zijn geen 
voorjaarswaarnemingen bekend en slechts 1 najaarswaarneming nl. 2 exemplaren op  
8 oktober boven de zeereep. 
Een merkwaardige waarneming was een Halsbandparkiet die met een groep andere vogels 
op 23 oktober meetrok zuidwaarts. 
Roodborsttapuit op 22/12, Tjiftjaf op 14/12 en Geelgors op 30/12 zijn wel late 
waarnemingen. Meestal verdwijnen ze wel bij een invallende vorstperiode zuidwaarts. 
 
Veldwaarnemingen over de maanden oktober, november en december 1976 
 
DODAARS     3 ex. 12-10 Zuid—Hollands Landschap G.de Croock 
WINTERTALING   15 ex. 28-11 Achter Offem R.de Mooij 
KRAKEEND    1 ex. 20-11 Boven zee R.de Mooij e.a. 
SMIENT  22-12 Groep 's avonds over het dorp D.Passchier 
MANDARIJNEEND    1 ex. 12-10 Zuid—Hollands Landschap G.de Croock 
GRAUWE GANS   39 ex. 24-12 Boven het dorp D.Passchier 
KOLGANS  In de nacht van 23-24 december en 

gedurende de gehele dag van 24 dec. 
sterke trek van deze soort boven het 
dorp en ook boven zee in zuidelijke 
richting 

 

KLEINE ZWAAN   16 ex. 14-12 Boven Noordduinen noordwaarts D.Passchier 
BUIZERD    1 ex. nov/dec Achter Offem L.van Duyn e.a. 
    1 ex.  6-11 Noordduinen J.Glasbergen 
SPERWER    in november driemaal een waarneming 

van 1 ex. 
Erg weinig voor de tijd van het jaar!! 

 

HAVIK    1 ex. 10-11 boven zee,zuidwaarts R.de Mooij en 
J.van Dijk 

BLAUWE KIEKENDIEF    1 ex. 20-11 Bij Lisse L.van Duyn 
SLECHTVALK    1 ex. 27-11 over zee R.de Mooij 
KIEVIT 1500 ex. 19-11 achter Offem R.de Mooij 
GOUDPLEVIER  150 ex. 19-11 achter Offem R.de Mooij 
WATERSNIP  100 ex. 19-11 achter Offem R.de Mooij 
HOUTSNIP    1 ex. 27-11 Noordduinen A.Ruigrok 
WULP    3 ex. 20-11 Voorhout L.van Duyn 
KLUUT    1 ex. 11-10 over zee G.de Croock 
BOSUIL    2 ex. 13-10 Noordduinen G.de Croock 
    1 ex. 13-11 roepend Offem A.Cramer 
VELDUIL    2 ex. 11-11 Leeweg G.de Croock 
KLEINE BONTE SPECHT    3 ex.  3-10 Zuid—Hollands-Landschap G.de Croock 
BOOMLEEUWERIK    8 ex. 30-12 Langs de Duinweg J.Glasbergen 
ROEK    eind okt. tot in nov. ongewoon sterke 

trek zuidwaarts tot honderden ex. per 
uur 

 

STAARTMEES   20 ex.  6-11 Noordduinen J.Glasbergen e.a. 
WATERSPREEUW    2 ex. begin nov. Oranjekom AW/duinen M.Wiersema e.a. 
ROODBORSTTAPUIT    1 ex. 22-12 Zuidduinen D.Passchier 
TJIFTJAF    1 ex. 14-12 Tuintje Noordwijk—Binnen D.Passchier 
PUTTER   35 ex. 31-10 Zuid—Hollands-Landschap A.Cramer e.a. 
BARMSIJS    1 ex.  6-11 Noordduinen J.Glasbergen 

Voor de waarnemingen boven zee wordt verwezen naar het verslag in De Strandloper  
8e jaargang no.4 blz. 14 (periode aug. tot half nov.) 

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

Samengesteld door 
J.Glasbergen 

 
 




