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Padden; slachtoffers van het verkeer 
Op het Westeinde, het weggetje langs Leeuwenhorst, wordt ieder jaar omstreeks april 
een groot aantal padden doodgereden. Bijna om de drie meter vind je een platgereden 
exemplaar. 
Bij een telling in 1976 kwam ik op een totaal aantal doodgereden padden van  
75 ex. en in 1977 op 55 ex. Ik vind dit bijzonder grote aantallen. 
Kan daar nu niets aan gedaan worden? Ik dacht bijv. aan het plaatsen van een 
afrastering van gaas met vangkisten, net als langs de Kapelleboslaan. 
Misschien kunnen we dan ook langs deze weg het doodrijden van padden voorkomen. 
 

G.de Croock 
                       -------------- 

 
Antwoord van de redaktie 
Dat hier veel padden worden doodgereden is de vereniging bekend. Een moeilijk-  
heid om hier iets te doen, is de geringe breedte van de berm. Het is onmogelijk  
om hier een gaasafzetting te plaatsen. Mocht op een of andere manier daar een 
oplossing mogelijk zijn, dan werken we wel op grond van de gemeente Noordwijker- 
hout. Een eventuele subsidie voor het plaatsen van afzettingen met vangkisten  
zal dan ook aan die gemeente gevraagd moeten worden. 
Het lijkt ons in eerste instantie beter, gezien de goede ervaringen met ons  
eigen gemeentebestuur, om de gaasafzettingen met vangkisten in Noordwijk zelf  
uit te breiden. Langs de gehele Duinweg, en in mindere mate Koepelweg en Prins 
Hendrikweg, worden zeer veel padden doodgereden en het plaatsen van afzettingen  
kan, gezien de breedte van de berm, beter daar plaats vinden. 
Het paddenprobleem is inderdaad een probleem voor het bestuur. Het is een zorg- 
vuldig afwegen van mogelijkheden. Het bestuur heeft het gemeentebestuur gevraagd 
bepaalde wegen in de trektijd af te sluiten, maar dat stuitte af op onoverkomen- 
lijke verkeerstechnische bezwaren. Het begin is er en dat wordt ieder jaar iets 
uitgebouwd. We hopen op die manier toch een bevredigende oplossing voor het padden- 
probleem te vinden. 
 
                       -------------- 
 
 
 



- 2 – 
 

ONZE TREKVOGELS IN RWANDA 
Ik ben al een tijd van plan geweest om eens een stukje te schrijven voor  

"De Strandloper". 
Ik zit nu al haast een jaar in Rwanda, een klein landje midden in Afrika. Ik  
ontvang "De Strandloper" hier regelmatig en ik vind het altijd weer een genoegen  
om iets over het Noordwijkse vogelleven te lezen, met natuurlijk een beetje  
heimwee naar onze duinen. 

Het toeval wil nu, dat een bekend duinvogeltje, het Roodborsttapuitje, hier in 
mijn eigen tuin in Rwanda in de top van een ficus zit te zingen. Het paartje  
broedt hier op dezelfde tijd als in Europa. Eind april zag ik nl. de jongen in  
een boompje zitten. 
Het voorjaar is hier ook voor de vogels de aantrekkelijkste tijd, want dan loopt  
het regenseizoen af en alles is op zijn groenst met veel insecten. 
Deze Rwandese Roodborsttapuit is wel niet precies dezelfde als degene die je in  
de duinen aantreft, maar deze ondersoort is in uiterlijk en gedrag haast niet  
van de Europese soort te onderscheiden. 

De Blauwe reiger is ook weer zo'n vogel die je doet vergeten dat je midden  
in Afrika zit. De Blauwe reiger staat hier, net als aan een poldersloot in Neder-  
land, bevroren op een kikker of op een visje te wachten en hij houdt de wacht  
bij menige viskwekerij. 

Dat veel Europese vogels zich hier in de wintermaanden thuis voelen is misschien  
te wijten aan het milde klimaat dat hier op ± 2000 meter hoogte te vergelijken  
is met een Europees zomerklimaat. Ik heb hier een stel Europese onkruidzaden uitge- 
zaaid en die doen het fantastisch. Dit zijn o.a.; de krulzuring, doornappel, kamille, 
pepermunt, knopjeskruid enz. 
Maar om weer op de vogels terug te komen, noem ik de Europese Bijeneter, die hier 
echt als (voor Afrika) wintergast eind september aankwam. Vanaf die tijd was hij 
dagelijks te zien tot begin april. Toen viel hij opeens weer op door zijn afwezig-
heid, want het zijn vogels die in groepen van + 30 stuks veel lawaai maken als  
zij op de insectenjacht zijn. 

Twee dagen later, na het arriveren van de Bijeneters op 20 september, hoorde  
en zag ik het eerste Oeverlopertje. Het deed met genoegen dit vogeltje te horen en 
met zijn typische korte vleugelslag in de moerassen te zien vliegen. 

Voor midden-december nam ik niet veel andere Europese gasten waar, totdat een 
geweldige regenbui zoveel slik langs de rivieren afzette, dat het hier net een  
wad leek. De vogels waren ook direct ter plaatse en ik zag opeens veel Oever- 
lopertjes en Bosruiters, die met hun slanke snavels in de prut woelden. Ook zag  
ik Witgatjes en zelfs diverse Poelsnippen, te midden van de inheemse vogelsoorten  
als Koereigers en Heilige Ibissen. 

Verder ben ik rond Kerstmis net over de grens van Rwanda in Zaïre geweest,  
waar een natuurgebied is gelegen op een wat lager niveau nl. 1000 meter hoogte.  
Hier waande ik me op de Posthuisdijk van Vlieland, want daar liepen tussen de 
Maraboes en Pelikanen vele Europese wadvogels zoals Bontbekpleviertjes, Witgatjes, 
Poelruiters, Steltkluten, Groenpootruiters, Oeverlopertjes, Bonte strandlopers, 
Drieteenstrandlopers, Kleine strandlopers en Gele kwikstaarten, met op de achter- 
grond buffels en olifanten. 

Weer terug in Rwanda heb ik in januari onze Koekoek zien vliegen, schuw zoals 
altijd en zonder zijn bekende roep. 

Ook de Grauwe klauwier zag ik in februari voor het eerst in een nieuw ontdekt 
moeras, dat ongeveer op 1500 meter hoogte ligt. Bij het zien van deze vogel, dacht 
ik, misschien is het de Grauwe klauwier wel die in Noordwijk langs het fietspad in 
het zgn. "Vrije vak" broedt. 
In ditzelfde moeras, waar men de papyrus aan het afbranden was, vlogen 2 Bruine 
kiekendieven (vrouwtjes) langs de vuurlijn om eventuele vluchtende dieren te  
kunnen grijpen, waarbij ze volop succes hadden. 
In dit moeras foerageerden nog zo'n 100 Bosruiters en ook vele gele kwikstaarten. 

De Boerenzwaluw heb ik hier alleen in het voor- en najaar gezien, op doortrek  
dus. Deze zwaluw zoekt zijn heil nog verder naar het zuiden. Eind maart zag ik een 
klein troepje weer noordwaarts trekken om in Europa een voorjaarsbode te kunnen  
zijn, hun nesten onder bruggen en in stallen te maken, hun jongen groot te brengen  
om dan weer gezamenlijk in de herfst terug te vliegen naar Afrika. Misschien zie 
ik ze dan wel weer!.  

W.H.van Duyn 
Mata 
B.P.615 But are RWANDA 
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STICHTING VOGELASIEL "NOORWIJK" 
 
Bijgaand treft u het financieel verslag aan van de Stichting Vogelasiel  
"Noordwijk". 
U ziet dat er een aantal zaken is gerealiseerd, maar we zijn er nog lang niet.  
Uw steun is en blijft van harte welkom. 
Wij verzoeken u dan ook, indien u dit nog niet gedaan heeft, uw donatie te willen 
storten op gironummer 3598755 t.n.v. Penningmeester Vogelasiel Noordwijk, Duinweg  
81 te Noordwijk, 
Een deugdelijke begroting voor het jaar 1977 kunnen wij u helaas nog niet geven,  
daar wij een aantal bouwplannen willen realiseren, waarvoor de bouwtekeningen  
en kostenbegrotingen nog niet klaar zijn. Voor deze bouwplannen hebben wij ook  
nog de gemeentelijke toestemming nodig. 
Wij hopen dat u voor dit boekjaar uw donatie wilt verhogen om deze bouwplannen  
van de grond te krijgen. 

  Arno Bos 
Penningmeester 

 
 

Verantwoording inkomsten en uitgaven 1976 
 

Inkomsten 
 

 Uitgaven  

Donaties in 1976  887,50 Administratiekosten   71,22 
Startbijdrage van de Ver. 
  voor Natuur- en Vogel-  
  bescherming "Noordwijk" 

 Verbouwing vogelasiel (incl. 
aanleg water en licht) 

2954,62 

 400,-- Aanschaf medicamenten   14,15 
Renteloze lening tot 
  31 december 1976 

 Aanschaf voer (vis e.d.)  209,51 
1000,— Notariskosten stichtingsakte  200,-- 

Subsidie van de Vereniging 
  voor Natuur- en Vogel-  
  bescherming "Noordwijk" 
Ontvangen voor verrichte 
  werkzaamheden bij het 
  Staatsbosbeheer door 
  vrijwilligers 
Subsidie gemeente Noordwijk 
Gift van de Jeugdgroep  
  van Vereniging voor 
  Natuur- en Vogelbe-  
  scherming Noordwijk 
Rente girorekening 
Opbrengst verkoop stickers 
Diverse giften 

 Transportkosten verzending 
  vogels naar andere asiels 

 
  36,73 

 500,-- 
  
 
 
 600,-- 
1500,-- 
 
  
 
 400,-- 
   1,32 
2149,-- 
  47,25 

Aanschaf diepvrieskist  495,-- 
Terugbetaling renteloze lening 
Kosten verbruik water/elektra 

 
1000,-- 

Kosten aanmaak stickers bij 
  fa. Starscreen te Alphen  
  aan de Rijn 

 
 
1102,-- 

Saldo per 31 december 1976 1311,79 
  

    
TOTAAL 7485,07 

======= 
TOTAAL 7485,07 

======= 
 

Noordwijk, februari 1977 
 

Arno Bos 
Penningmeester 
 
 

                       -------------- 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
Volgens de laatste tellingen leven er in de Zwarte Zee ongeveer 9000 dolfijnen.  
Sinds 1965, het jaar waarin een jachtverbod op dolfijnen in de Sovjet-Unie van  
kracht werd, is hun aantal verzesvoudigd. De grootste dichtheid van de popula-  
ties wordt in de nabijheid van de Krim aangetroffen.......... 

(Artis) 
                       -------------- 
 
 
De baardaap of wanderoe is een makaak-aap met een pluimstaart die de dichte berg- 
wouden van Zuidwest India bewoont. Het is een zwarte aap met grote grijze bakke- 
baarden. De laatste, naar men aanneemt levensvatbare populatie van deze aap is nu 
beperkt tot de regenwouden van de Ashamba Hills, een gebied waarin de Bombay  
Burmah Trading Corporation productiebossen heeft. Deze maatschappij heeft nu toe- 
gezegd haar werkzaamheden gedurende het eerste half jaar zodanig te regelen, dat  
in die tijd kan worden onderzocht in hoeverre de voorgenomen werkzaamheden kunnen 
worden aangepast aan de pogingen om het overleven van deze bedreigde soort te 
verzekeren........ 

(Panda-nieuws) 
 

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

De iepen in ons land worden sinds enkele jaren weer aangetast door de iepziekte. 
In de jaren dertig noodzaakte een epidemie van deze ziekte tot het vellen van 
honderdduizenden iepen. De overgebleven oude iepen en de talloze na de oorlog 
aangeplante jonge iepen worden echter nu bedreigd door een veel heftiger optre-  
dende agressieve vorm van de iepziekte die de bomen in heel korte tijd, vaak in 
een enkel jaar, doet afsterven. 
De iep is een inheemse boom, die van oudsher is aangeplant in steden en dorpen, 
in parken, langs grachten, op straten en pleinen. Ook in het open landschap, op 
erven, op dijken en langs de wegen is hij goed op zijn plaats omdat hij wind en  
ook zeewind verdraagt. Een goed uitgegroeide iep is een sieraad in alle seizoenen.  
Iepenbosjes zijn ook vaak rijk aan bloemen en dieren. 
Het is niet uitgesloten dat de iep op den duur in zijn geheel zal verdwijnen, 
want door het gehele land zijn de iepen aangetast door de iepziekte. De ziekte 
komt oorspronkelijk uit Amerika en is via Engeland naar het vaste land gekomen. 
In Engeland is al ongeveer 95 procent van het iepenbestand gekapt. 
De ziekte wordt verspreid door de iepenspintkever, die de ziekte veroorzakende schim-  
mel overbrengt. Deze kevers zetten hun eieren af onder de bast van zieke of 
kwijnende iepen. De larven hiervan maken al vretend karakteristieke gangen, verpop-  
pen zich aan het eind van zo'n gang en vliegen meestal in de maand mei uit als 
kever. Dit betekent, dat de zieke en kwijnende aangetaste bomen voor april gekapt 
moeten worden. De bomen moeten daarna geschild worden en de bast verbrand. De 
oplossing van het probleem ligt in feite dus aan de "hygiëne": het opruimen van de 
bomen die kans maken op besmetting. Een met de schimmel besmette kever plant zich 
voort in zieke of kwijnende bomen. De jonge kevers die na verloop van tijd uit deze 
boom kruipen, komen ook op gezonde bomen en plegen daar "rijpingsvraat", meestal 
in de oksels van jonge twijgen vreten ze de jonge bast weg. Hierdoor wordt de 
boom besmet met de schimmel, die gaat uitgroeien. Door dit uitgroeien verstoppen 
de aanvoerwegen van water en voedingsstoffen in de boom. Hierdoor sterft hij 
binnen korte tijd. De zieke en dode bomen zijn ook weer geschikt voor de voort-  
planting van de kevers. Zo is de cirkelgang dus voltooid. 
De eerste ziekteverschijnselen treden in juni op. In enkele maanden, soms zelfs 
in enkele weken, sterft de kroon uit. Vroeger kenden we in Nederland de 
niet-agressieve iepziekte. Daarbij duurde het 5 tot 10 jaar voor dat de boom 
gestorven was. 
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De agressieve vorm kan de boom dus in enkele maanden verwoesten. Worden uit  
de kroon van een zieke boom takken, gesneden, dan vertoont de doorsnede een 
bruinzwarte verkleuring, meestal in de buitenste jaarringen............. 

(Nunspeetse Courant) 
 
                       -------------- 
 
De Torenvalk komt ook in Friesland vrij algemeen voor. Hier heeft men vastge- 
steld, dat de Torenvalk naast muizen, mussen en jonge spreeuwen ook graag jonge 
grutto's eet. 
Ook de Vogelbeschermingswacht Leeuwarden en Omstreken wijst op deze zaak. Een 
geplaatste nestkast voor Torenvalken aan de rand van het reservaat werd dan  
ook tijdig verwijderd, omdat geconstateerd werd dat de Torenvalken in hoofdzaak  
hun jongen voedden met jonge weidevogels. Dit omdat muizen e.d. in het hoge  
gras veel moeilijker te bemachtigen zijn! 
In Friesland, en ook in onze omstreken, worden op meerdere plaatsen torenvalk- 
nestkasten opgehangen in of aan de rand van weidevogelgebieden. De Torenvalk  
is nu in staat om vanaf het nest het hele gebied te overzien. Hij zal zeker  
niet naar de omliggende dorpen vliegen om daar mussen of jonge spreeuwen te  
vangen, wanneer vlakbij hem de jonge weidevogels rondscharrelen. Het is daarom  
beter om de torenvalkenkasten op voldoende afstand van de weidevogelgebieden  
te plaatsen.......... 

(Fries Landbouwblad) 
 
 

                       -------------- 
 
In Twente broedt voor zover bekend nu voor het eerst in ons land een paar  
wouwen. Het betreft hier de Rode wouw. De Rode wouw verblijft doorgaans in  
oost- en Zuid-Europa en overwintert in het Middellandse Zeegebied. In Nederland  
werd de vogel tot nu toe alleen als trekvogel waargenomen........... 

(Leidsch Dagblad) 
 
 

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

Britse biologen hebben het mysterie van de "vermoorde" goudvissen in tuin-  
vijvers opgelost. De vissen worden doodgesmoord door verliefde padden. De  
Britse televisie stelde een onderzoek in naar de goudvissenmoord, na vragen  
van bezorgde goudvisseneigenaars. 
Omdat er te weinig vrouwtjespadden zijn, richten de mannelijke padden hun atten- 
ties op de goudvissen, die daar echter niet tegen opgewassen zijn. Want de padden 
zijn gespierde minnaars! 
"Ze hebben een zeer krachtige greep en kunnen gemakkelijk een vis pletten. Ze  
blijven uren aan de gang", vertelde een deskundige. Volgens de biologen beleven  
de Britse mannetjespadden zware tijden, want op elke tien mannetjes is er maar  
één vrouwtjespad........... 

(Leidsch Dagblad) 
 
                       -------------- 
 
 

Samengesteld door  
Leen van Duyn 
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Landelijke contactdag voor vogelasielhouders te Amersfoort 
 
Op zaterdag, 23 april j.l. werd de eerste landelijke contactdag voor vogelasiel-

houders in Nederland gehouden. Zo te oordelen naar de opkomst bleek deze eerste 

kennismaking met elkaar een groot succes, want naar schatting waren er zo'n  

50 à 60 mensen aanwezig. Deze opkomst was wellicht mede te danken aan het aantrek- 

kelijke programma, dat op deze dag werd aangeboden. 

 
Na een kort welkomstwoord liet de heer A.Bruin zien hoe hij zijn asiel, gelegen  

in de Gelderse vallei, beheerde. In feite dient zijn hele woning, een oud boerde-

rijtje en erf met opstallen tot asiel, want overal zijn er vogels aan te treffen. 

Zijn boerderij ligt heerlijk alleen te midden van uitgestrekte weilanden en 

bossages. Rond zijn woning heeft hij nog ongeveer 1 hectare land, waar hij de  

vogels naar behoefte nog eens extra de ruimte kan geven. Het behoeft geen betoog,  

dat de omstandigheden waaronder hij zijn werkzaamheden verricht, ronduit ideaal 

genoemd kunnen worden. 

 
Wat de heer Bruin met name toonde was de verzorging van verschillende soorten  

uilen, die in de Gelderse vallei gelukkig nog in behoorlijke aantallen voorkomen.  

Bij de vertoning van de dia's gaf hij naar mijn mening bijzonder waardevolle  

tips, die voor een goede verzorging van deze dieren onontbeerlijk zijn. Zo vertelde 

hij zijn ervaring, dat men de uilen aan speciale geluiden en bewegingen moet laten 

wennen. Tijdens de behandeling moet men daar ook weer niet te veel van afwijken, 

opdat de dieren niet verontrust worden. Een andere bijzonderheid was, dat men er  

zich voor dient te hoeden de dieren niet van boven te benaderen. In de vrije natuur 

komt voor deze dieren het gevaar bijna altijd van boven af. Een benadering van  

boven wordt dan al spoedig opgevat als een bedreiging, hetgeen de verzorging nu  

niet bepaald ten goede komt. Ook het hurken voor de dieren of bukken moet vermeden 

worden, omdat ook deze houding als een dreighouding wordt opgevat. Het "slank 

blijven" kan evenwel vertrouwen inboezemen. Bij het plaatsen van deze dieren in 

hokken moet men ervoor zorgen, dat ze steeds kunnen zitten op een plaats, waar ze 

iets direct boven hun kop hebben zoals een afdakje of iets dergelijks. 

 
Een fout die veel wordt gemaakt, - hoe begrijpelijk ook -, is, dat men de dieren 

teveel aan de menselijke omgang leert wennen. Een dier in de vrije natuur dient 

steeds een zekere achterdocht te bewaren en op zijn hoede te zijn. Worden de  

dieren te mak dan dreigen ze, eenmaal teruggeplaatst in de vrije natuur, alras  

een gemakkelijke prooi voor verschillende belagers te worden. Een duidelijk onder- 

scheid voor gevaren hebben zij verloren. 

Bij de behandeling moet men er naar streven steeds zoveel mogelijk dezelfde kle- 

ding te dragen. De kleding behoeft zeker niet onopvallend te zijn. Hier speelt geen 

enkele behoefte aan camouflage. Wellicht is het zelfs aan te bevelen juist wel 

opvallende kleding te dragen, zodat de identificatie van de verzorger wordt 

bevorderd. Een overdaad aan groene kleding zou zelfs bedreigend werken, daar de 

vogels deze kleding teveel met het "jachttenue" zouden vergelijken, 
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Wanneer uilen bij het voeren niet zelf de bek opendoen, dan moet men de mondhoeken 

prikkelen. Verder moet het voeren van achteren over de kop heen gebeuren, dit in 

tegenstelling met de meeste andere vogels. Aan de ogen kan men bijvoorbeeld zien  

of de dieren zich op hun gemak voelen of dat ze onrustig zijn. De uilen voelen zich 

bijvoorbeeld onrustig, wanneer zij met hun oogleden van boven naar beneden knippe-

ren. Een bijzonderheid bij uilen is, dat zij ook met hun oogleden - de uilen hebben 

meer paren oogleden - van onder naar boven kunnen knipperen. 

 
Voor wat betreft het voeren vertelde de heer Bruin, dat hij bijna alleen maar een-

dagskuikens aan de uilen voerde, met zo nu en dan een bijvoeding om eenzijdigheid  

in de voeding te vermijden. Zoals bekend braken de uilen die delen van hun prooi  

na verloop van tijd uit, die onverteerbaar zijn. Uilen slikken hun prooi, in tegen- 

stelling tot vele andere roofvogels, in zijn geheel door. Zolang de uilen nog 

spierwitte braakballen produceren is dat voor de verzorger een teken, dat de uilen 

alleen van eendagskuikens leven en nog niet in staat zijn zelf op rooftocht uit te 

gaan. Pas wanneer resten van andere prooidieren (muizen e.d.) duidelijk in de 

braakballen kunnen worden onderscheiden, is dat een teken dat de vogels zelfstandig 

zijn en rijp zijn om losgelaten te worden. 

 
Naast deze uiteenzetting over de verzorging van uilen gaf de heer Bruin een voor- 

beeld van verzorging, waar het ging om het herstellen van gebroken ledematen. Zo had 

hij eens een valk met een gebroken vleugel. Op het eerste gezicht leek het een hope-

loos geval, daar de fractuur zich vlak bij een der gewrichten bevond. Allereerst ver- 

doofde hij de vogel met een verdovingsmiddel (een injectie van een ½ cc).Daarna  

legde hij de valk op zijn rug en maakte vervolgens het spaakbeen en de ellepijp  

vrij, die beide gebroken bleken. Tussen deze twee botten legde hij een bamboestift  

en het geheel word omwikkeld met een kattendarm. Daarna werd de spier er weer aan 

vastgenaaid. Na zes dagen werden de spalk en de hechting verwijderd en het geheel  

zat keurig aan elkaar. Daarna kon de valk weer in vrijheid worden gelaten. Vanzelf- 

sprekend dienen de vleugels na het spalken tijdelijk goed vastgezet te worden. Een 

mogelijkheid hiertoe is de vleugels over de rug wat te laten kruisen en daarna  

bij de kruising vlak tegen het einde van de staart aan elkaar vast te binden. De  

weer in model geplaatste ledematen moeten ook voor enige tijd vastgezet worden. Bij 

de gebroken vleugel gebeurde dit door middel van een bamboestift, maar bij de poten 

kan dit goed gebeuren door middel van eon plastic of rubber slang, die aan een  

zijde is opengesneden. Na het openvouwen klapt hij daarna vanzelf om de gekneusde  

of gebroken poot, waarbij natuurlijk wel duidelijk moet vaststaan, dat de gekwetste 

ledematen goed op hun plaats zitten. Een dergelijke "zachte" spalk verdient de 

voorkeur boven een harde spalk, omdat harde spalken door eventueel schuren e.d. 

ontstekingen of andere beschadigingen kunnen veroorzaken. De slang mag echter niet 

direct om de poot gevouwen worden, want eerst moet de poot goed met pleisters  

worden afgedekt. Het belangrijkste voordeel van zachte spalken is, dat de kans om 

bloedvaten dicht te drukken tot een minimum wordt beperkt. Met harde spalken  

gebeurt dit nogal eens, waarna de getroffen ledematen vrij spoedig kunnen afsterven. 
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Wanneer een vogel met gebroken of gekneusde ledematen aldus is behandeld, wordt hij 

in een klein kistje geplaatst met een gesloten deksel. De maat van dit kistje  

moet zodanig zijn, dat de vogel er zich niet in kan omdraaien of om kan vallen. 

Slechts de achterkant is met gaas bedekt. Op deze wijze vindt de vogel voldoende  

rust om te kunnen genezen en kan hij zich ook niet door onnodige bewegingen  

beschadigen. 

Vooral bij roofvogels, aldus de heer Bruin, is het van belang, dat het genezings- 

proces voor 100% lukt, daar deze vogels voor hun rooftochten steeds in topconditie 

moeten zijn; dit in tegenstelling tot vele andere soorten vogels, die eventueel  

op de grond hun kostje wel kunnen opscharrelen. 

Als laatste voorbeeld noemde de heer Bruin een torenvalk, die veel handpennen had 

verloren en zo min of meer stuurloos was geworden. Om zo'n beest te kunnen redden  

is men soms wel genoodzaakt de handpennen kunstmatig met andere veren te verlengen  

in afwachting van de volgende ruiperiode. Soms kan zo'n beschadiging ook blijvend 

zijn. 

                       -------------- 
 
Na de heer Bruin kwam een dierenarts, die gespecialiseerd was in de revalidatie  

van roofvogels. Hij begon zijn uiteenzetting met de stelling, dat men niet het idee 

moest koesteren, dat men dank zij de goede zorgen in vogelasiels een bijdrage zou 

kunnen leveren tot de instandhouding van de soort. De voordelen zijn veeleer een  

zaak van mentaliteitsverbetering en opvoeding van mensen. 

Het volgende thema van zijn betoog werd gevormd door een uiteenzetting over een 

geheel nieuw type hok, naar zijn mening bijzonder geschikt voor de opvang van roof- 

vogels. Zijn hokken zijn aan de zijkanten geheel gesloten, maar het dak blijft open 

en wordt slechts afgedekt met een net. De achtergrond van een dergelijke constructie 

is, dat de roofvogels zeker niet te tam moeten worden, daar anders hun eigen jacht- 

instinct verloren gaat. Worden roofvogels te tam dan zijn zij vaak ten eeuwige  

dage tot de bedelstaf veroordeeld en zijn zij nauwelijks in staat zelf een prooi  

te machtigen. Daarom moet voor roofvogels ieder contact met mensen zoveel mogelijk 

worden vermeden. Voor observatie of controle verdient het aanbeveling alleen maar  

een kijkgaatje of een eenrichtingsruit te gebruiken. Tijdens het voeren mag men  

zich ook niet laten zien en het beste is dan ook het voedsel door een gat naar  

binnen te schuiven. Zitstokken moeten nooit boven drinkbakken of vijvers bevestigd 

worden, daar de vogels dan hun eigen drinkwater bevuilen. De hygiëne in het algemeen 

verdient bijzondere aandacht omdat juist roofvogels nimmer met hun eigen uitwerp- 

selen of prooiresten in aanraking komen. Het asielmilieu is vooral voor deze vogels 

geheel anders en daarom soms gevaarlijk. De verblijfsduur in asiels moet voor hen tot 

een minimum beperkt blijven. 

 
Na deze uiteenzetting over de accommodatie wordt verteld hoe men een fractuur moet 

lokaliseren en beoordelen. Niet alleen moet men naar botten of gewrichten kijken, 

maar daarbij dienen ook de spierweefsels aan een onderzoek onderworpen te worden. 

Voordat men echter een eventuele fractuur zelf gaat bekijken, is het verstandig de 

vogel een tijdje te observeren zonder dat de vogel uiteraard daarvan hinder 
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ondervindt. Aan de hand van een zorgvuldige observatie kan men al veel aan de  

weet komen omtrent de aard van de kwetsuur of de stoornis. 
 
Ook deze spreker had een paar waardevolle adviezen t.a.v. het spalken van gebroken  

of gekneusde ledematen. Men moet eerst nagaan of er wel gespalkt moet worden. Wan-

neer bijvoorbeeld slechts de ellepijp of alleen het spaakbeen is gebroken, dan  

wordt toch het geheel in verband gehouden en geneest de fractuur binnen 6 dagen.  

Hij was het met de vorige spreker eens, dat de behandelde vogel in een klein kistje 

moet worden afgezonderd. Een verschil met de vorige spreker is, dat het kistje  

geheel afgesloten moet zijn. Slechts via spleten bij de bodem mag licht binnen- 

komen. Door deze spleten kan ook periodiek aas naar binnen worden geschoven. Bij het 

vastzetten van vleugels e.d. na het spalken mag men zeker geen leukoplast direct  

op de veren aanbrengen, hetgeen helaas nog maar al te vaak gebeurt. Dit veroorzaakt 

uiteraard beschadigingen aan het verenkleed. 

 
Vervolgens werden verschillende dia's getoond over een regelmatig voorkomende  

vorm van tuberculose bij verschillende vogels. Met name houtduiven hebben veel  

aan deze ziekte te lijden, maar het voordeel bij hen is, dat het ziektebeeld vrij 

spoedig door de kweker kan worden onderkend. Bij vogels in het wild krijgt men  

de vogels pas in een ver gevorderd stadium van deze ziekte in handen, waarna gene-

zing niet of nauwelijks meer mogelijk is. Deze ziekte is het gemakkelijkst te her- 

kennen aan gele gezwellen in de bek en keel van de vogel. Via toediening van  

bepaalde geneesmiddelen zijn dergelijke vogels, mits de ziekte nog niet te zeer is 

gevorderd, nog wel te genezen. De besmetting geschiedt via het oppikken van eieren 

verspreid door z.g. dragers van deze ziekte. 

 
Wanneer men roofvogels met vlees voert dan verdient het, aldus de spreker, aanbeve-

ling 1 gram carnicon per dag aan de dieren toe te dienen. Het vroeger wel eens 

aangeprezen gistocal kan echter achterwege blijven. De reden hiervoor is, dat roof-

vogels niet zuiver vlees eten maar ook botten e.d. In deze botten bijvoorbeeld  

zitten voedingsstoffen, die voor het op peil houden van de conditie van het dier 

onontbeerlijk zijn. Door het vaak noodgedwongen toedienen van louter vlees krijgt  

het dier een tekort aan vitamine A en D. Met behulp van carnicon kan dit tekort 

worden aangevuld. 

 
Voor de vaststelling van de conditie van de binnengebrachte dieren (in dit geval 

roofvogels) is het van belang het gewicht na te gaan. Heeft een bepaalde vogel  

al bijna de helft van zijn gewicht verloren, dan heeft redden geen zin meer en  

kan hij beter terstond worden afgemaakt. Zo gaf de spreker onder meer de volgende 

gewichten op, die kenmerkend zijn voor gezonde vogels. 

 vrouwtje mannetje 

Boomvalk  230 gr  200 gr 

Torenvalk  260 gr  200 gr 

Smelleken  200 gr  165 gr 

Buizerd 1000 gr  850 gr 
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 vrouwtje mannetje 

Velduil  410 gr  360 gr 

Ransuil  300 gr  250 gr 

Bosuil  700 gr  500 gr 

 
Aan het einde van dit betoog werd van onze zijde de vraag gesteld of er nog een  

ringvergunning aan ons vogelasiel kon worden toegekend. Geantwoord werd, dat men  

daar voorlopig niet op hoefde te rekenen, daar dergelijke vergunningen in eerste 

instantie bedoeld zijn voor zuiver trekonderzoek. Mocht men toch graag bepaalde 

vogels willen ringen om eventueel te kunnen nagaan in hoeverre men met het los-  

laten van bepaalde vogels succes heeft, dan verdient het aanbeveling zich in ver- 

binding te stellen met de dichtstbijzijnde vergunninghouder. Een complete lijst  

van vergunninghouders in Nederland zal door het Ministerie van C.R.M. aan ons  

worden toegezonden. 
 
Geattendeerd werd nog op de mogelijkheid "asielvogels" van ringen te voorzien, 

gemerkt met een extra code. Aan de hand van dergelijke ringen kunnen onderzoek-

stations e.d. onmiddellijk vaststellen of men met normale trekvogels te doen  

heeft of met in vrijheid gestelde asielvogels. 

Tenslotte werd aan het einde van de dag de heer Bruin bereid gevonden om eens  

een keer in Noordwijk een uiteenzetting te komen geven. Gezien de kwaliteit van  

zijn opnamen en zijn boeiende betoogtrant belooft dit ongetwijfeld een succes  

te worden. 
 

C.M.J.Verweij 
 
                       -------------- 
 

OOIEVAAR IN NOORDWIJK 
 

Op 21 maart fietste ik over het Westeinde naar huis  
toen ik opeens een grote vogel opmerkte. Ik zag dat  
hij ging landen en ik volgde hem. Toen hij wat lager  
vloog, zag ik dat het een Ooievaar was. Hij streek  
neer in een weiland. 
Ik ben gauw mijn fototoestel gaan halen en nadat ik  
een aantal foto's had gemaakt, vloog hij weg, maar hij  
kwam weer spoedig terug. Daarna heb ik Dick Passchier  
gewaarschuwd, die ook al gauw bezig was zijn (gebruikte)  
filmrolletje vol te schieten, 
Later hoorden we, dat het geen wilde Ooievaar was, maar een  
ontsnapt exemplaar uit het ooievaarsdorp "Het Liesveld" te `

 Alblasserwaard. Dit zagen we doordat het dier geringd  
was en de ring erg hoog aan de rechterpoot bevestigd  
was. Het Liesveld is de enige in heel Europa die zo  
ringt. 

 
G.de Croock 

 
                       -------------- 
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WAARNEMINGEN 
Op de laatst gehouden waarnemersvergadering is gesproken over de algemene 
waarnemingen. Zoals bekend is, worden de waarnemingen van vogels die op de  
één of andere manier wat bijzonder zijn, op waarnemingslijsten gezet en per  
maand doorgegeven aan de heer J.Glasbergen. Aan het doorgeven van deze lijsten 
mankeert trouwens nog wel wat! 
Alle waarnemingen worden opgenomen in een kaartsysteem, dat al meer dan tien  
jaar wordt bijgehouden en zo langzamerhand een schat aan gegevens bevat. In dit 
kaartsysteem worden alleen de waarnemingen op het grondgebied van Noordwijk 
opgenomen. Tevens wordt een gedeelte van de waarnemingen per kwartaal in  
"De Strandloper" gepubliceerd. In deze waarnemingslijst worden ook de waarne-  
mingen uit de omgeving van Noordwijk opgenomen. In de vorige "Strandloper" stond  
dit niet geheel juist. Graag dus zoveel mogelijk waarnemingen insturen. Waarne- 
mingslijsten zijn bij de heer Glasbergen en bij de secretaris verkrijgbaar. 
Vanzelfsprekend kunnen bijzondere waarnemingen ook wel telefonisch of per briefje 
worden doorgegeven. 
Nog even iets over de waarnemingslijst die in "De Strandloper" wordt opgenomen.  
Voor het samenstellen hiervan is een kleine commissie ingesteld bestaande uit  
J.van Dijk, J.Glasbergen en ondergetekende. 
Graag wil ik nog even herinneren aan de lijst voor het invullen van de terug- 
kerende wintergasten, welke in de vorige "Strandloper" was ingesloten. In het 
volgende nummer zal deze lijst worden opgenomen. 

W.Baalbergen 
 

 
BIJZONDERE WAARNEMINGEN OVER DE MAANDEN JANUARI-FEBRUARI-MAART 

 
PARELDUIKER    1 ex. 12-2/20-2 AW-duinen H.de Joode e.a. 

ROODKEELDUIKER     1 ex. januari Zuid-Hollands-Landschap  L.van Duyn e.a. 

    1 ex. 13-2/27-2 AW-duinen A.Ruigrok 
max.    3 ex. februari Oosterduinmeer A.Ruigrok e.a. 

FUUT    1 ex. februari achter Offem A.Ruigrok 

KUIFDUIKER    2 ex. 22-2 Oosterduinmeer J.v.Dijk e.a. 

DODAARS    2 ex. 
   3 ex. 

jan/febr. 
5 maart 

achter Offem 
id. aangevallen door meeuwen 

A.Ruigrok 
A.Ruigrok e.a. 

ROERDOMP    1 ex. 13 febr. zittend aan waterkant 
Oosterduinmeer 

 
H.de Joode 

OOIEVAAR    2 ex. 22 maart op dak notaris Pasma A.E. Admiraal 
    1 ex. 21 maart Westeinde G.de Croock 

WINTERTALING    3 ex. 3 jan. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok 

SMIENT    2 ex. 22 febr. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok 

SLOBEEND    2 ex. 12 maart Zuid-Hollands-Landschap  A.Ruigrok 

KUIFEEND    3 ex. 29 jan. Zuid-Hollands-Landschap  A.Ruigrok 
    5 ex. 12 maart achter Offem H.de Joode 

TAFELEEND    1 ex. 13 febr. Zuid-Hollands-Landschap  A.Ruigrok 

BRILDUIKER       max.    3 ex. januari Leidse Vaart Voorhout  c.Verweij/ 
R.d.Mooij 

    1 ex. februari achter Offem A.Ruigrok 
    1 ex. 27 maart Zuid-Hollands-Landschap  A.Ruigrok 

GROTE ZAAGBEK    1 ex. 19 febr. AW-duinen, overvliegend  H.de Joode 

CASARCA    1 ex. 22-2/11-3 Oosterduinmeer H.de Joode e.a. 

KOLGANS  130 ex. 22 jan. overvliegend ZHL, noord  R.de Mooij e.a. 

WILDE ZWAAN    1 ex. 31 jan. achter Offem A.Ruigrok e.a. 

BUIZERD    1 ex. januari ZHL en omgeving L.v.Duyn e.a. 

SPERWER    1 ex. 25 maart AW-duinen H.de Joode 
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SLECHTVALK    1 ex. 22 maart Overvliegend ‘t Heen  

SMELLEKEN    1 ex. 24 maart Rijnsburg J.Glasbergen 

TORENVALK    1 ex. maart Rijnsburg J.Glasbergen 

WATERRAL    1 ex. 28 febr. Oosterduinmeer H.de Joode 
    1 ex. 21 maart achter Berghstichting  Dr.P.de Jong 

WATERHOEN        max.  212 ex. 21 jan. achter Offem R.de Mooij 

GOUDPLEVIER      max.   30 ex. januari achter Offem A.Ruigrok 
  800 ex. 30 jan. Polder in Lisse L.van Duyn 

max.  300 ex. februari achter Offem A.Ruigrok e.a. 
max.  300 ex. maart achter Offem A.Ruigrok e.a. 

WATERSNIP    1 ex. 9 jan. Dompad bij vogelasiel  C.M.J.Verweij 

BOKJE    1 ex. 26 febr. Oosterduinmeer A.Ruigrok 
    1 ex. 6 maart AW-duinen H.de Joode 

HOUTSNIP    2 ex. 16 jan. Bronsgeest L.van Duyn 
 max.    2 ex. januari Zuid-Hollands-Landschap  L.van Duyn e.a. 

WULP   96 ex. 29 jan. achter Offem J.van Dijk 
   50 ex. 12 febr. achter Offem A.Ruigrok 

GRUTTO    2 ex. 12 maart achter Offem H.de Joode 

BONTE STRANDLOPER max  . 12 ex. januari achter Offem R.de Mooij e.a. 

KEMPHAAN    7 ex. 13 maart achter Offem A.Ruigrok 

DRIETEENMEEUW    1 ex. 29 jan. dood op strand A.Ruigrok 

ALK    1 ex. 19 febr. over zee,noordwaarts R.de Mooij e.a. 

TURKSE TORTEL   64 ex. 29 jan. Nachtegaallaan J.van Dijk 

BOSUIL    1 ex. nov. tot febr. in klimop tuin 
Zwarteweg 

Dr.P.de Jong 

    1 ex. 5 jan. Offem H.van Duyn 

VELDUIL    1 ex. 20 febr. zittend op paaltje AW-duinen  H.de Joode 

KLEINE BONTE SPECHT    2 ex. febr/maart Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok e.a. 

ROEK    4 ex. 19 maart parkeerterrein N’wijk A.Ruigrok 

BOOMKLEVER    1 ex. 30 jan. Nachtegaallaan A.Ruigrok 

WATERSPREEUW    1 ex. 27 febr. AW-duinen, Zwanenplas v.d.Vlis 
    2 ex. 5 maart AW-duinen A.Ruigrok e.a. 

GROTE LIJSTER    1 ex. 5 maart langs Zeeweg A.Ruigrok 

KRAMSVOGEL       max.   20 ex. januari achter Offem A.Ruigrok 

ROODBORSTTAPUIT    1 ex. 16 jan. Zuidduinen, Katwijk C.M.J.Verweij 

TJIFTJAF    1 ex. 21 jan. Boerenburg J.van Dijk 

PUTTER   10 ex. jan/febr. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok 

SIJS    4 ex. 3 febr. Zuid-Hollands-Landschap A.Ruigrok 
    1 ex. 27-3/31-3 zingend in ZHL A.Ruigrok 

KEEP    1 ex. 9 jan. Offem L.van Duyn 
max.   20 ex. januari Zuid-Hollands-Landschap   

RIETGORS    3 ex. 5 maart Oosterduinmeer H.de Joode 

NAGEKOMEN WAARNEMINGEN    

IJSVOGEL    1 ex. 15 dec. 1976 Offem C.v.d.Wiel 

KLEINE JAGER    1 ex. 20 maart over zee R.de Mooij e.a. 
 
 
 
 

J.Glasbergen 
 
 




