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VAN DE REDAKTIE 

Het doet de redaktie genoegen u hierbij weer een dikke Strandloper te kunnen 
aanbieden. Zoals gebruikelijk met het eerste nummer in een nieuw jaar, zijn  
hierin de gebruikelijke verslagen opgenomen. 
De laatste jaren werd ook veel aandacht besteed aan planteninventarisaties.  
Deze inventarisaties zult u in dit nummer missen. De werkgroep "De Flora van 
Noordwijk" is druk bezig alle inventarisaties van 1972 t/m 1977 te verwerken.  
De resultaten hoopt deze werkgroep in boekvorm tegen Sinterklaastijd de  
Noordwijkse bevolking te kunnen aanbieden. De redaktie vond het niet juist  
door de inventarisaties van 1977 op te nemen, vooruit te lopen op het werk  
van deze werkgroep. 
Dit jaarverslag wordt ook weer toegezonden aan burgemeester en wethouders  
en aan de leden van de gemeenteraad. Tevens zullen ook de plaatselijke artsen  
en tandartsen benaderd worden of zij dit nummer in hun wachtkamer willen  
neerleggen, zodat een groot deel van Noordwijk kennis kan nemen van het werk  
van onze vereniging. 
 
                       -------------- 
 
I.V.N. werkroep Noordwijk opgericht 

Op initiatief van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk"  
werd in 1977 een natuurgidsencursus van het I.V.N. georganiseerd. 
Deelnemers aan deze cursus en een aantal enthousiaste mensen hebben de I.V.N 
werkgroep Noordwijk gevormd, die nu nog een deel van de I.V.N. afdeling Leiden  
is. De werkgroep heeft zeer nauwe banden met de Vereniging voor Natuur- en 
Vogelbescherming "Noordwijk", waarvan bijna alle leden van de werkgroep ook  
lid van zijn. 

Het bestuur van de werkgroep bestaat voorlopig uit: 

Voorzitter  : M.Gielen   Duinweg 89, Noordwijk 
telefoon 01719-12687 

Secretaris  : L.Schouten-Jutte  Rooseveltlaan 17, Voorhout 
       telefoon 02522-10366 

Penningmeester : P.Bakker   Jan Cramerhof 6, Noordwijk  
     telefoon 01719-10970 

I.V.N. staat voor Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. (Vereniging  
ter bevordering van natuur- en milieubesef). 
Het I.V.N. wil. heel in het kort gezegd, mensen laten ontdekken hoeveel moois en 
belangwekkends er in de natuur te zien is, dat we zelf deel van die natuur 
uitmaken en we er dus zeer verstandig mee moeten omspringen. 

De werkgroep gaat nu regelmatig natuurwandelingen organiseren voor iedereen  
die zin heeft mee te gaan. Deze natuurwandelingen staan onder leiding van 
gediplomeerde natuurgidsen. 

Een nieuw natuurpad is in voorbereiding. De Vereniging voor Natuur- en Vogel-
bescherming "Noordwijk" beweegt zich ook al op dit terrein. Er bestaat geen 
concurrentie, maar een uitbreiding van de werkzaamheden. De Vereniging voor 
Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" en de werkgroep I.V.N. Noordwijk  
zullen daarbij samenwerken, evenals bij de komende groene cursus en bij de 
jeugdclub. 
Verder wordt onderzocht hoe men op de scholen voorlichting kan geven over de 
natuur. 
We werken Met zijn allen uitsluitend voor ons plezier. We willen anderen graag 
laten zien hoeveel moois er wel is om van te genieten van Noordwijk tot  
de Zilk en Lisse. 

L.Schouten-Jutte 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 

De I.V.N. natuurgidsencursus heeft tot resultaat gehad. dat nu een aparte werk- 
groep is opgericht. Deze werkgroep gaat zich vooral bezighouden met het  
organiseren van natuurwandelingen, natuurpaden, scholenwerk enz. enz.  
We zijn als bestuur erg dankbaar, dat een taak van ons overgenomen wordt. De 
kerngroep was al dermate belast, dat eigenlijk geen tijd over bleef voor  
de organisatie van een natuurwandeling, informatieve ledenvergadering,  
jeugdclub, scholenwerk, natuurpaden en noem maar op. 

Voorlopig is de werkgroep formeel ingedeeld bij het I.V.N. afd. Leiden. Het  
is niet denkbeeldig, dat deze groep binnen afzienbare tijd onderdeel gaat  
uitmaken van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk“ als  
een aparte sectie. Met Stichting Vogelasiel Noordwijk, hoewel een aparte  
stichting, is ook een zeer nauwe band. We hopen dat met de I.V.N. werkgroep  
Noordwijk een even hechte band zal ontstaan. 

De Strandloper is, evenals voor de Stichting Vogelasiel, het contactorgaan  
van de I.V.N. werkgroep Noordwijk. 
 
Excursielijst 
 
Maandag, 27 maart (2e paasdag) Excursie in de Noordduinen. Start 14.00 uur 

parkeerterrein Duindamseslag. 
Excursie wordt georganiseerd door de I.V.N. werkgroep  
Noordwijk en staat onder leiding van een gediplomeerde  
natuurgids. 

Vrijdag, 7 april Jaarvergadering in het Verenigingsgebouw in de Hoofdstraat. 
Aanvang 20.00 uur. 
Na het huishoudelijke gedeelte (altijd zeer kort) houdt  
de heer Cor de Groot een lezing met dia' s over IJsland. 

Zondag, 9 april Natuurwandeling in het Keukenhof. 
Wandeling wordt georganiseerd door de I.V.N. werkgroep 
Noordwijk. 
Nadere mededelingen volgen in de streekbladen. 

Vrijdag, 28 april Waarnemersvergadering bij L.van Duijn, Schoolstraat 23 

Zondag, 30 april Excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Start 14.00 uur bij ingang de Zilk. Te bereiken met  
bus 90 van de N.Z.H. 
Toegang op vertoon van jaarkaart of dagkaart (verkrijgbaar  
aan de ingang) 
Excursie wordt georganiseerd door de I.V.N. werkgroep  
Noordwijk en staat onder leiding van een gediplomeerde  
natuurgids. 

Vrijdag, 5 mei Planten- en vogelexcursie naar Offem. 
Verzamelen 19.00 uur bij de ingang aan de Nieuwe Offemweg. 

Maandag, 15 mei (2e pinksterdag). 
Excursie naar Nieuw-Leeuwenhorst. 
Verzamelen 7.00 ('s morgens) bij de ingang bij hotel  
Dijk en Burg. 

 Excursie naar de Roverbroekpolder 
Excursie georganiseerd door de I.V.N. werkgroep Noordwijk.  
Nadere mededelingen volgen in de streekbladen. 

Zaterdag, 27 mei Excursie nachtegalenzang in de Noordduinen. Verzamelen  
12.00 uur s nachts (dus 0.00 uur), bij ingang Staats- 
bosbeheer aan de Duinweg. 
In verband met de invoering van de zomertijd is de  
gebruikelijke tijd van 23.00 uur verschoven naar 24.00 uur. 
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Vrijdag, 2 juni Waarnemersvergadering bij H.Verkade, van Limburg  

Stirumstraat 40 

Zondag, 11 juni Excursie naar de duinen. 
Organisatie I.V.N. werkgroep Noordwijk. Nadere mededelingen  
in de streekbladen. 

 
INLEVEREN KOPY 

De volgende Strandloper verschijnt half juni. Kopy voor dit nummer inleveren 
Bij de redaktie, Schoolstraat 23 (Noordwijk aan Zee) of Bij E.Aartse, Joh. 
Molegraafstraat 6 (Noordwijk-Binnen). GRAAG VOOR 20 MEI!!!!! 
 
PROPAGANDA 

Uit het jaarverslag van de penningmeester blijkt, dat de vereniging een nieuwe 
stencilmachine heeft aangeschaft. De oude stencilmachine (2e-hands) begon  
erg slecht te worden. Reviseren van deze machine was eigenlijk niet verant- 
woord. 
Hoe groter een vereniging wordt hoe meer werk er komt en hoe meer werk er  
"gezocht" wordt. De Strandloper wordt steeds dikker en de oplage wordt steeds  
groter. 
Buiten de Strandloper wordt veel stencilwerk verricht voor propagandamateriaal  
zoals De Strandgids, informatieve wandelroute in de Noordduinen, materiaal  
voor cursussen en ga zo maar door. 
De vereniging groeit nog steeds, het werk groeit mee. De gebrekkige handstencil-
machine begon ergernis op te wekken (een hobby moet leuk blijven, nietwaar?)  
en kuren te krijgen. Gezien het grote saldo dat alleen maar groeide, besloot  
het bestuur eens diep in de buidel te tasten en een nieuwe stencilmachine aan  
te schaffen. Het werd een elektrische machine met als mogelijkheid ook in  
diverse kleuren te gaan stencilen. Voor dit kleuren stencilen moeten dan wel  
een paar extra cilinders gekocht worden. Deze aanschaf wordt dit jaar niet  
gedaan, maar het is niet denkbeeldig, dat volgend jaar in kleur gewerkt kan  
worden. 

Waar gaat de machine voor gebruikt worden? 
Dat is erg veel! 
Allereerst natuurlijk de, Strandloper. Verder stencilwerk voor de Vereniging, 
Stichting Vogelasiel Noordwijk en de I.V.N. werkgroep Noordwijk. 
Ook de Club van Zeetrekwaarnemers heeft gevraagd hun verslagen te mogen  
stencilen op de nieuwe stencilmachine. 
De tweede druk van De Strandgids en de Strandgids in de Duitse vertaling worden 
op deze machine afgedraaid evenals de herdruk van de Informatieve Wandelroute 
in de Noordduinen. 
De I.V.N. werkgroep werkt aan een korte route in de Noordduinen. 
De Groene Cursus zal ook de nodige informatie gestencild willen hebben. 
Het stencilwerk voor de jeugdclub zal zeker toenemen. Hoeveel stencilwerk 
gaat zitten in het scholenwerk dat de I.V.N. werkgroep voor ogen staat, is 
niet te zeggen, maar dat kan inderdaad veel worden. 

U ziet dat de machine goed bezet is. Mede gelet op het vele werk wat er nu  
en zeker in de toekomst gedaan moet worden, had het bestuur geen enkele moeite  
om het bedrag voor aanschaf van deze machine beschikbaar te stellen. 

In 1977 is als logisch vervolg eigenlijk op de Informatieve wandelroute  
een Strandgids verschenen. Deze brochure geeft op eenvoudige wijze weer  
wat op het strand en in zee te zien is. We mogen wel zeggen dat deze  
Strandgids in een behoefte voorziet, want in 1977 werden 266 st. verkocht.  
De tweede druk is in voorbereiding. 
In 1978 zal ook de Duitse vertaling verkocht kunnen worden. 
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De verkoop van de Informatieve Wandelroute in de Noordduinen liep beter dan in  
de droge, hete zomer van 1976. 
Van de Nederlandse uitgave werden 243 exemplaren verkocht en van de Duitse  
106 exemplaren. 
Merkwaardig is, dat verhoudingsgewijs de VVV-Noordwijkerhout meer wandelroutes  
verkoopt dan de VVV-Noordwijk. 

Uiteraard zijn deze wandelroutes en strandgidsen tegen gereduceerde prijzen voor 
leden te koop. 

Buiten deze gidsen is voor intern gebruik ook beschikbaar een beknopte hand- 
leiding voor het inventariseren van broedvogels. Deze handleiding is speciaal  
door de heer J.van Dijk gemaakt voor die broedgevallen die in en om Noordwijk  
voorkomen. 

Voor het determineren van braakballen, is nu een braakballentabel, beter misschien 
een muizentabel. Aan de hand van schedelbeschrijvingen en tanden en kiezen-
beschrijvingen kan nu van iedere braakbal nagegaan worden welke muizen opgegeten 
zijn. Voor het bepalen van deze zoogdieren in een bepaald gebied zeker van  
belang. 

Bij de afdeling Propaganda..Joh.Molegraafstraat 6 is het volgende in voorraad: 
Informatieve wandelroute Noordduinen (ned) ƒ 0,75 
Informatieve wandelroute Noordduinen (duits)   0,75 
Strandgids (ned)   1,-- 
Strandgids (duits) in voorbereiding   1,-- 
Handleiding voor het inventariseren van 
 

 
  broedvogels in Noordwijk   gratis 
Determinatietabel voor braakballen   gratis 

 
Bovenstaande prijzen gelden voor leden. Niet-leden betalen de normale verkoop- 
Prijs. 
 
AANKOMSTDATA VOORJAARSGASTEN 

In de Strandloper vindt u een formulier waarop u de aankomstdata van de 
voorjaarsgasten kunt aangeven. 
Het is altijd weer een sportieve strijd om de eerste te zijn met een vroege 
waarneming. Jammer dat de afgelopen jaren het aantal formulieren dat terugkwam 
schrikbarend laag was. Het bestuur meent, dat het opstellen van een dergelijke  
Lijst, mede om een bepaalde eenzijdigheid te vermijden, zin heeft als tenminste  
15 formulieren terugkomen. 
Formulieren kunt u inleveren bij de heer J.Glasbergen, Petr. van Saxenstraat 7, 
Rijnsburg of bij de secretaris A.Cramer, Sluispad 5. 
 
WADDENWEEKEND 

De jaarlijkse excursie naar één van de Waddeneilanden is dit jaar 1 - 2 en 3 
september. Overnacht wordt in het bekende vakantiehotel "Posthuis" op  
Vlieland. Dit hotel is uniek gelegen voor natuurliefhebbers, de Waddenzee voor de 
deur, en de Noordzee op 500 meter. 
De kosten bedragen + ƒ 65.-- per persoon. Bij aanmelding dient de helft van  
dit bedrag bepaald te worden. Voor dit weekend kunt u zich opgeven bij  
de heer D.Passchier, Egmonderstraat 45 te Noordwijk. Graag vóór 15 augustus. 
 
BROEDVOGELINVENTARISATIES 

Nu de inventarisaties voor de Avifauna van West-Nederland West voor wat Noordwijk 
betreft gebeurd is, worden nu weer de Noordduinen, de Blink en een gedeelte van  
de AW-duinen op broedvogels geïnventariseerd. Indien er liefhebbers zijn die  
deze toch wel enerverende bezigheid willen meemaken, kunnen zich opgeven bij de 
secretaris. Zij zullen dan onder leiding een bepaald gedeelte van de duinen kunnen 
inventariseren. 
 
                       -------------- 
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VERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET  VERENIGINGSJAAR 1977  

Het is een goede gewoonte om na afloop van een verenigingsjaar even terug te  
zien en de voornaamste activiteiten in een kort verslag de revue te laten  
passeren. 

Op 4 maart was er de Jaarvergadering in de Rank. Na het huishoudelijk gedeelte  
verzorgden enkele leden met dia's en film deze avond. 

Ook werd op een zaterdagmorgen in maart het paddenhek aan de Kapelleboslaan 
veranderd. Aan de landzijde werd het hek gesloopt, terwij1 er aan de duinzijde  
150 meter werd bijgeplaatst. Het verslag over de paddentrek vindt u elders  
in "De Strandloper". 

In het weekend van 6-8 mei was het tegenbezoek aan de I.V.N. groep in Geldrop.  
De deelnemers hieraan hadden daar een fijn weekend. 

14 Mei was er onze traditionele nachtegalenexcursie in de Noordduinen. Door  
het instellen van de zomertijd bleek het oude vertrekuur n.l. 11.00 uur  
's avonds te vroeg te zijn. Gelukkig redde één Nachtegaal aan het eind van de 
rondwandeling met zijn prachtige zang het doel van deze excursie. 

20 Mei was de vogel- en plantenexcursie naar Offem, Ook dit jaar was het  
voor de deelnemers weer een fijne wandeling. 

30 Mei, 2e Pinksterdag. Ook deze voge1zangexcursie naar Nieuw-Leeuwenhorst  
was een groot succes. 

Dit jaar werd er voor de laatste keer voor de Avifauna West-Nederland en   
het Atlasproject op broedvogels geïnventariseerd. Voor onze vereniging is dit 
onderzoek in onze omgeving nu afgesloten. We hebben 5 seizoenen hieraan  
meegewerkt en we zien de resultaten dan ook met belangstelling tegemoet. 

Naast de uitgave van een informatieve wandelroute in de Noordduinen, is er nu  
ook een Strandgids verschenen. Met enige feestelijkheid is deze strandgids  
begin juli in de politiepost van de strandpolitie aan de Evenementencommissie  
en de directeur van de VVV-Noordwijk, de heer Rovers, aangeboden. 

Onze jeugdgroep, onder leiding van de heer D.Passchier, draait nog steeds voor-
treffelijk, al geldt steeds, dat hulp zeer welkom is. Het verslag van de  
jeugdgroep vindt u elders in "De Strandloper". 

Voor de Stichting Vogelasiel Noordwijk was 1977 een zeer belangrijk jaar. In  
dat jaar werd namelijk het gehele vogelasiel vernieuwd. Ook het verslag  
van Stichting Vogelasiel vindt u in deze "Strandloper". 

Nog steeds wordt door een aantal "plantenmensen" uit onze vereniging hard  
gewerkt aan "De Flora van Noordwijk". Met belangstelling zien we de voltooiing  
tegemoet. 

De Strandloper kwam in 1977 weer 4 keer uit. Door de redactie en schrijvers  
van "losse" of "vaste" rubrieken is hieraan veel werk verzet. Een onmisbare  
schakel die ik zou willen noemen is de bezorging van "De Strandloper".  
De activiteiten van de bezorgers en bezorgsters komen niet in een verslag  
tot uitdrukking. Het rondbrengen van "De Strandloper" in de stromende regen  
is geen pretje. Deze stille en soms natte werkers, hartelijk dank voor jullie  
activiteiten. 

De landelijke groep van Zeetrekwaarnemers waarvan ook een aantal van onze  
leden deelt uitmaakt, was ook in 1977 weer actief. Menig uurtje werd door-  
gebracht op de omloop van de tent van de Z.V.N. Publicatie van hun gegevens  
vindt u regelmatig in "De Strandloper". 

Iedere maand was er weer het stukje "Van Nature" in de Zeekant, dat betrekking  
had op het natuurgebeuren in die betreffende maand. 
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De planologische ontwikkelingen in onze omgeving werden op de voet gevolgd  
door onze werkgroep die speciaal voor dit doel is samengesteld. Lopende zaken  
zijn o.a. de bebouwing van het landgoed Offem, het bestemmingsplan Oude Zeeweg  
en het Ontwerp-Streekplan Zuid-Holland West. 

Het vele werk dat verricht werd om te komen tot aanleg van een heemtuin in  
Noordwijk werd in 1977 met succes bekroond. De gemeenteraad was unaniem voor  
de aanleg. We hopen u spoedig hierover meer te kunnen vertellen. 

Het Wadden-weekend ging dit jaar naar Terschelling. De deelnemers aan dit 
gebeuren kunnen terug zien op een zeer geslaagde herfstexcursie. 

Op 15 november was er in de Vinkenhof een dia-avond met toelichting door  
de heer de Bruin uit Woudenberg over de revalidatie van stootvogels en uilen.  
Deze avond die samen met Stichting Vogelasiel werd georganiseerd, had zeker  
meer belangstelling verdiend. 

Niet onvermeld willen we laten de I.V.N. Natuurgidsencursus. Verschillende 
leden namen deel aan deze cursus. De diploma's werden op 29 november uitgereikt, 
zodat we nu ook een aantal IVN Natuurgidsen onder onze leden tellen. 

Maandelijks waren er weer de waarnemersvergaderingen, steeds bij een der 
leden thuis. Ideeën worden hier geboren en uitgewerkt en met recht kan gezegd  
worden dat hier het hart klopt van onze vereniging. 

Dit was zeer in het kort een opsomming van de verrichte activiteiten in 1977.  
Zo in vogelvlucht door het jaar gaande ontkomt men niet aan de indruk, dat er  
in het afgelopen jaar weer veel werk is verzet. 
Ik hoop u een indruk te hebben gegeven wat zoal is gedaan om de natuur in onze 
omgeving in stand te houden. Veel werk wacht nog!! Wij wensen u dan ook veel 
enthousiasme en plezier toe in 1978. 
 

A.Cramer, secretaris 
 
                       -------------- 
 
 
 

ONTVANGSTEN  UITGAVEN 
 

Saldo 1-1-1977  4238,03 Kosten "De Strandloper"  1134,89 
Contributies en donaties  3177,-- Secretariaat/penningmeester   257,49 
Giften  5104,54 Stencilmachine  3593,10 
Het Vogeljaar    73,48 Vergaderingen    81,50 
Propaganda   778,98 Jeugdclub   272,32 
Rente   199,09 Giften  2350,-- 
Vogelasiel    50,-- Contributies   155,-- 
  1082,24 Diversen    52,45 
  Saldo 31-12-1977  6806,61 
 14703,36 

======== 
 14703,36 

======== 
 
TOELICHTING  

Het financieel verslag over 1977 ziet er gunstig uit, alhoewel men zich niet  
teveel op de cijfers moet verkijken. Zo zal uit het verslag van de toelichting 
blijken, dat er nog een flinke afdracht moet plaats vinden in 1978 en dat  
we dit jaar verblijd werden met een legaat van ƒ 5000,--, iets wat niet elk  
jaar voor komt. Hier tegenover staan dit jaar nog al forse incidentele  
uitgaven t.b.v. een stencilmachine en voor de nieuwbouw van het asiel. 
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LEDENBESTAND 

Stand 31-12-1976  350 leden en donateurs 
Nieuwe leden in 1977  57 

407 
Bedankt in 1977   10 
Stand 31-12-1977  397 
    === 
 

Naar woonplaats zijn de leden en donateurs als volgt in te delen: 
Noordwijk 298 
Noordwijkerhout  18 
De Zink  12 
Hillegom  13 
Lisse   8 
Sassenheim   4 
Voorhout   4 
Katwijk   2 
Rijnsburg   1 
Leiden,Leiderdorp,Oegstgeest  24 
Elders  13 
 397 

=== 
 
Hieruit blijkt dat 99 leden en donateurs niet in Noordwijk wonen, dit is 25%  
van het totale ledenbestand. Ter vergelijk met vorig jaar was dit 22%. 

STICHTING HET VOGELJAAR  

De Vereniging treedt in deze slechts op als tussenpersoon tussen de abonnees  
en de Stichting die het blad uitgeeft. De Vereniging verdient hier niets op,  
maar wil er ook niet op toeleggen. Wilt u er om denken, dat het bedrag voor  
Het Vogeljaar (in 1978 ƒ 13,50) los staat van de contributie. Mocht u besluiten  
het Vogeljaar niet meer te willen ontvangen, wilt u dit dan tijdig doorgeven  
aan de secretaris, anders heeft de Vereniging al kosten gemaakt voor uw abonne- 
ment. 

GIFTEN  

Hieronder valt het reeds eerder genoemde legaat van ƒ 5000,--. Dit legaat is  
bestemd voor de uitgave van De Flora van Noordwijk, die naar wij hopen in  
najaar 1978 zal verschijnen. 
 
PROPAGANDA 

ƒ 138,50 

 

Opbrengst verkoop Vogels van Noordwijk 
Opbrengst verkoop Strandgids en wandelroutes   412,73  
Losse verkoop    68,25  
Batig saldo tentoonstelling    260,20  
Witgaven t.b.v. Flora van Noordwijk   19,-- 
Uitgaven i.v.m. herdruk wandelroute Noordduinen   32,10 
Aanschaf weerstation t.b.v. paddentrek   49,60 
Totaal batig saldo  778,98 
 879,68 

====== 
879,68 
====== 

 
JEUGDCLUB  

De inkomsten van de jeugdclub bestonden uit 
Overschotten excursies 130,12 
Gift  50,-- 
Werkzaamheden t.b.v. Staatsbosbeheer 250,-- 
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De uitgaven bestonden uit:   
Zaalhuur De Kuip  211,20 
Aanschaf kijkers  236,-- 
Overige benodigdheden  255,24 
Nadelig saldo 272,32  
 792,44 

====== 
792,44 
====== 

 
GIFTEN 

Hieronder vallen de giften aan Stichting Het Vogelasiel, zowel een jaarlijkse 
subsidie als een eenmalige gift van ƒ 1500.-- in verband met de nieuwbouw.  
Verder waren er giften aan het Vogelasiel te Bergen en voor Aktie Geuldal. 

CONTRIBUTIES.  

Contributies werden betaald aan de volgende instellingen: 
Natuur en Milieu 
Kritisch Faunabeheer 
Natuurmonumenten 
Vereniging tot Behoud van de Waddenzee 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 
Rondom Leudal 

INNING CONTRIBUTIES 

Hoewel de meeste leden en donateurs per bank of giro hun contributie of  
donatie overmaken, blijkt toch dat in de loop van het jaar een klein aantal  
leden en donateurs niet aan hun financiële verplichtingen heeft voldaan.  
Een viertal dames is bereid gevonden deze contributies en donaties met de  
hand te innen. Voor deze hulp dank ik de dames Heemskerk, Marijnis, v.d.Oever  
en Veefkind dan ook hartelijk. 

VERANTWOORDING FINANCIEEL BELEID  

De kascommissie, bestaande uit de heren v.d.Oever en Passchier, heeft de  
kas met bescheiden van de penningmeester gecontroleerd en in orde  
bevonden. 
 
CONTRIBUTIE 1978  

De contributie en donatie voor 1978 zijn als volgt  
vastgesteld: 

Contributie leden  ƒ 8,-- per jaar (minimum) 
Contributie jeugdleden  ƒ 5,-- per jaar 
Donatie   ƒ 4,-- per jaar (minimum) 

Abonnement Het Vogeljaar 13,50 per jaar 

U bespaart de penningmeester veel tijd indien  
u de contributie of donatie per giro overmaakt. 

Het gironummer van de vereniging is 2573795 t.n.v.  
Vogelbescherming "Noordwijk" te Noordwijk. 

 
 
 
                       -------------- 
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1888      3 FEBRUARI      1978 

ERELID DIRK VERMAAS 90 JAAR 

Het is wel een gebeurtenis om even bij stil te staan; want ga eens na, wat  
hebben ogen van 90 jaar niet allemaal gezien! De eerste auto’s zien rijden,  
het eerste vliegtuig zien vliegen, de eerste stoomschepen zien varen,  
elektrische verlichting, radio, t.v. twee wereldoorlogen en ga zo maar door.  
En als je dat allemaal zo bewust en vaak kritisch hebt meegemaakt zoals  
de heer Vermaas, dan kan je er veel over vertellen en dat doet hij maar al  
te graag. 

Wie is eigenlijk Dirk Vermaas? 

Om een heel klein tipje van de sluier op te lichten, slaan we even een paar 
bladzijden van dat rijke boek open. 
Geboren en getogen in Scheveningen kwam hij al gauw in aanraking met de natuur  
die er toen nog in de vorm van duin en bossen rijkelijk voorhanden was. Zijn  
vader (hoofdonderwijzer) zag deze belangstelling met welgevallen aan, maar  
liet de initiatieven in hoofdzaak over aan de jonge Dirk. Hij moest dan ook de  
eerste jaren maar wat aanmodderen, want lectuur was er vrijwel niet en mensen  
die hem in deze hobby een beetje wegwijs konden en wilden maken, waren er  
zonodig nog minder. 
Een scherpe geest, een sterke wil en een streven naar perfectie maakten van  
de jonge "ontdekker" een natuurkenner bij uitstek. 
Wat hij zelf had moeten ontberen, gaf hij anderen zoveel hij kon. Legio zijn  
dan ook de excursies die hij in zijn eentje dan wel in samenwerking met de 
s Gravenhaagse Vogelbescherming heeft georganiseerd. In de loop der jaren  
hebben daardoor duizenden onder zijn leiding meer oog gekregen voor wat  
er groeide en bloeide. 

Met zijn HBS-papieren op zak klopte hij aan bij de Gemeentebedrijven 
Den Haag, waar hij van de administratie tot uiteindelijk opzichter bij het 
gasbedrijf diverse "trappen" heeft beklommen. Ook de brandweer aldaar heeft 
in hem een gewaardeerde medewerker gekend. Dit alles samen resulteerde in een 
grote bekendheid met de beide gemeenten, inclusief de hoeken en gaten. 

Zijn manier van werken en zijn eerder genoemd streven naar perfectie, bleven 
niet onopgemerkt. Hele krantenartikelen uit die tijd schreef hij over b.v. 
zijn volkstuin, die zoiets als een revolutie betekende of gaf suggesties voor 
zijn mede-hobbyisten. Als kanariekweker was hij niet alleen als kweker in 
hoog aanzien, maar ook zijn oordeel werd zeer op prijs gesteld. 
Hij werd keurmeester en hij heeft jarenlang ook deze hobby gediend. 

Een ander artikel wees er op, dat de wintervoederingsaktie van start ging. 
Bij dit artikel was een foto waarop al weer het gezicht van Dirk Vermaas 
viel te ontdekken. 

Hoever de waardering voor deze activiteiten ging, valt onder meer op te 
maken uit het feit, dat hij in de voormalige kroondomeinen rond Scheveningen 
en Wassenaar mocht gaan en staan waar hij wilde, wat in die tijd bij hoge 
uitzondering werd toegestaan. Terreinen als Bierlap, Meijendel en Keifhoek 
hadden geen enkel geheim voor hem. 
Men zou hieruit kunnen opmaken, dat alle belangstelling alleen Scheveningen 
en omgeving gold, maar het tegendeel is waar. 
Het vogeleiland De Beer en Texel kunnen door hem desnoods tot in details 
omschreven worden en zelfs de Noordwijkse duinen kende hij als zijn broekzak. 

Inmiddels had de wat oudere heer Vermaas, zich een 70-tal boeken aangeschaft  
om op te zoeken wat hij nog niet wist. Deze waardevolle last werd meegetorst  
van Scheveningen, Voorburg, Texel en terug. Katwijk, Sassenheim tot ze definitief 
werd uitgepakt op kamer 215 in Groot Hoogwaak te Noordwijks. Zelfs daar 
kwamen zijn boeken niet tot rust. Er moest meer mee gedaan worden dan alleen maar 
liggen in een kast. 
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Nu vormen deze boeken de basis van de verenigingsbibliotheek. De boeken  
zijn nog ondergebracht in de Willibrord-Mavo (het oude honk van de jeugdclub) 
waar ze wachten op hun nieuwe bestemming en weer dat gaan opleveren waarvoor  
de heer Vermaas ze gegeven heeft nl. het doorgeven van wat hij nog steeds  
voelt voor de natuur. 

Nu is hij dan 90 jaar geworden. Voorwaar een leeftijd van de zeer sterken.  
Dat onderstreept hij maar al te graag met hetgeen hem nu nog mogelijk is. Wie  
op een onverwacht moment zijn kamer betreedt, waant zich in een complete werk- 
plaats. Een hele voorraad hout, klemmen, boren, een uitgebreid assortiment 
gereedschap, beits en lijm moeten zorgen dat hij zich in zijn onverwoestbare  
werklust kan uitleven. Schilderij- en fotolijsten, originele plantenhangers  
en kaarsenkandelaars hebben bij tientallen zijn kamer verlaten. En wie de kans  
krijgt zo’n werkstukje nader te onderzoeken, kan daaruit aflezen met hoeveel  
precisie en vooral plezier dit door hem vervaardigd is. Misschien valt daarin  
ook te ontdekken hoe je na 90 jaar nog zo vitaal kunt zijn. 

Mijnheer Vermaas, het is allang 3 februari geweest, maar nog van harte 
gefeliciteerd en wij wensen u nog gezonde en plezierige jaren toe, waarin het  
u gegeven mag zijn nog veel met uw laatste hobby bezig te zijn. 
 
 
                       -------------- 
 
GEKNIPT UIT DE KRANT       (Door L.van Duijn) 

Flora en fauna in het Grevelingenmeer ontwikkelen zich gunstig. De voornaamste 
reden is de opzienbare toename van het Zeegras op de bodem van dit nog  
jonge meer. De oppervlakte Zeegras is de laatste jaren vervijfvoudigd en  
beslaat nu zo’n 3000 ha. Het vormt een zeer belangrijke schakel in de voedsel- 
keten van dieren. Zo komen er in het Grevelingenmeer steeds meer Rotganzen  
die hun broedgebieden hebben boven de poolcirkel, overwinteren. 
Toen de Grevelingen nog een open zeearm was groeide er ook Zeegras, maar  
niet in die mate zoals nu. 
Het meer is nog erg jong. Het ontstond in 1971 na een aantal afsluitingen in  
het kader van de Deltawerken. Naar Nederlandse maatstaven is het meer dat  
tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland ligt, bijzonder groot en  
schoon. Doordat als gevolg van de afsluiting de natuurlijke getijdenstroom  
ophield te bestaan, ontstond een stilstaand zoutwatermeer. Een in Europa  
zeldzaam verschijnsel. Juist die omstandigheden - geen getijden en zout  
water - zorgen ervoor dat het Zeegras op de bodem welig kan tieren waardoor  
een geweldig voedselgebied ontstaat voor allerlei diersoorten. 
Het Zeegras is een halve tot anderhalve meter lange grasachtige plant, die  
met zijn wortels vastzit in de bodem. Slechts een gering gedeelte heeft  
een functie als voedsel voor vogels en ongewervelde dieren. Zwanen, Meer- 
koeten, Smienten en Wilde eenden zetten tien procent van het levende zeegras  
op hun menu. Ook vissen en kreeftachtige diertjes eten het Zeegras. Dit  
kleine grut wordt op zijn beurt gegeten door grote aantallen vogels zoals 
futen en allerlei meeuwen, die daarmee indirect van het Zeegras bestaan..... 
 

(A.D.) 
 
 
                       -------------- 
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NATUURBESCHERMING IN NOORDNIJK 
 

Sprekend over natuurbescherming in Noordwijk is er bijna niet aan te ontkomen  
ook iets over dit onderwerp in wijder verband te zeggen, bijvoorbeeld over de  
stand van zaken in Nederland. 

Aan de pogingen de natuur te beschermen, af te schutten voor aanslagen en 
bedreigingen, zitten verschillende kanten. Om maar iets te noemen een politieke  
en een economische kant. 
De besluiten over bestemming van grond, tegengaan van milieuverontreiniging  
e.d. zijn per slot politieke besluiten, op een democratische (althans zo hoort  
het) wijze genomen in het parlement of lagere organen. 

Je zou kunnen zeggen dat er langzamerhand in de politiek wat aandacht is  
gekomen voor natuurbescherming. Landelijke verenigingen op dit gebied hameren 
gelukkig niet te vergeefs al jaren op dit aanbeeld. In dit verband is het te 
betreuren, dat staatssecretaris Meijer niet meer op C.R.M. is teruggekeerd. Hij  
heeft in de afgelopen vier jaar veel voor natuurbehoud gedaan. 

Ook de economie heeft met ons onderwerp te maken. De teruglopende bedrijvig- 
heid betekent aan de ene kant minder wegen, minder fabrieken enz., maar aan de  
andere kant ook minder geld dat aan natuurbescherming kan worden besteed. Orga- 
nisaties als de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de Stichting  
Het Zuid-Hollands Landschap hebben steeds meer moeite de onderhoudskosten aan  
hun terreinen te bekostigen, om van nieuwe aankopen maar te zwijgen. 

Maar genoeg hierover en terug naar de plaatselijke situatie. Speelt de  
economie hier mogelijk een mindere rol, de politiek spreekt zeker een woordje  
mee. 
Nog steeds ligt de uiteindelijke bestemming van Offem niet vast. Nog steeds zijn  
er plannen die natuurlijke stukken van Noordwijk bedreigen. Ik denk daarbij  
b.v. aan de mogelijke doortrekking van de la Bassecour Caanstraat en het 
verbreden van de Prins Hendrikweg. 

In de afgelopen raadsvergadering kwam het voorstel ter tafel om een bezoekers-
centrum te bouwen in de Noordduinen. Op zich een goede zaak. Als vereniging  
hebben wij ons altijd sterk gemaakt voor een goede voorlichting op natuurgebied.  
Of we echter op de goede weg zijn met een dergelijk groot gebouw op een derge-  
lijk kwetsbare plaats betwijfelen wij sterk. Ook een groot deel van de gemeente- 
raad bleek gelukkig deze twijfels te hebben. 

Om toch nog even op de economische kant terug te komen: Een dezer dagen  
hebben we in Het Leidsch Dagblad kunnen lezen, dat een gedeelte van Leeuwenhorst  
aan een particulier is verkocht. Een gemiste kans voor de georganiseerde 
natuurbescherming en een zorgelijke ontwikkeling als wij denken aan de rest  
van het landgoed. 

Onze secretaris zal zeker iets in deze Strandloper schrijven over datgene  
wat 1977 voor onze vereniging heeft gebracht. Als ik nu wat mag vooruit- 
blikken op 1978 zal zeker gezegd mogen worden, dat er veel werk te wachten  
staat. Ik denk daarbij b.v. aan onze heemparkplannen welke veel aandacht en  
tijd zullen vragen. Nemen we daarnaast het werk aan de Flora van Noordwijk,  
die zich langzamerhand in een eindstadium bevindt en de vele "normale"  
werkzaamheden die gewoon doorgaan, dan valt te begrijpen, dat er nog wel wat  
werk aan de winkel is. 

In dit blad zult u ook iets kunnen lezen over de I.V.N.-werkgroep die  
is gevormd en die nauw met onze vereniging zal samenwerken. Ook deze groep  
heeft verschillende activiteiten op het programma staan, vooral op het gebied  
van de voorlichting. Ondermeer zal worden gestart met scholenwerk in Noordwijk en 
omliggende gemeenten. 
Het is verheugend dat deze I.V.N.-groep voor een groot deel wordt gevormd  
door mensen buiten de werkende kern van onze vereniging. Op deze wijze wordt  
het grondvlak van de natuurbescherming in Noordwijk belangrijk verbreed. 
 

W.Baalbergen 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
 
 
 



- 13 – 
 

AANKOMSTDATA NAJAARSGASTEN NOORDWIJK EN OMGEVING 
 
Soort Datum Plaats en waarnemer  

   1e waarneming 
Datum Plaats en waarnemer  

   2e waarneming 
Duikers spec. 15-09-77 Boven zee (J.v.Dijk) 26-09-77 over zee,zuid (R.v.Rossum) 

Wilde Zwaan 16-10-77 over zee,zuid 05-11-77 over Duinpark (J.v.Dijk) 
  (R.v.Rossum)   

Grauwe Gans 24-09-77 Noorduinen (A.Ruigrok) 09-10-77 Katwijk,Zuidduinen 
    (R.van Rossum) 

Brilduiker 03-10-77 AW-duinen (A.Ruigrok) 03-11-77 Boven zee (J.v.Dijk) 

Middelste Zaagbek 24-09-77 Boven zee (J.v.Dijk) 29-09-77 Boven zee,zuid (J.v.Dijk) 

Smelleken 18-09-77 AW-duinen (A.Ruigrok) 24-09-77 Rijnsburg (J.Glasbergen) 

Goudplevier 18-09-77 Katwijk,Zuidduinen 15-10-77 Katwijk,Zuidduinen 
  R.van Rossum)  (R.v.Rossum) 

Drieteenstrandloper 16-09-77 Op strand (R.v.Rossum) 27-09-77 Op strand Katwijk 
    (R.van Rossum) 

Strandleeuwerik 12-10-77 Zuidduinen (L.vd.Bent) 18-10-77 Strand Noordwjk 
    (Fam.Molenaar) 

Klapekster 12-10-77 Zuidduinen (L.vd.Bent) 16-10-77 Katwijk,Zuidduinen 
    (L.v.d.Bent) 

Kramsvogel 27-08-77 Noordduinen (J.v.Dijk) 28-08-77 Katwijk,Zuidduinen 
    (R.v.Rossum) 

Koperwiek 03-10-77 AW-duinen (A.Ruigrok) 09-10-77 Noordduinen(A.Ruigrok) 

Sneeuwgors 17-09-77 Katwijk (R.v.Rossum) 29-09-77 Trimbaan (J.v.Dijk) 

Keep 18-09-77 Katwijk,Zuidduinen 24-09-77 Noordduinen (J.v.Dijk) 
  (R.v.Rossum)   

Frater 20-10-77 Katwijk,Zuidduinen 23-10-77 Zuidduinen (R.v.Rossum) 
  (R.v.Rossum)   

Bonte Kraai 14-10-77 Zilkerduinen 15-10-77 Strand Katwijk 
  (fam.Molenaar)  (R.v.Rossum) 

Goudhaantje 25-09-77 Katwijk,Zuidduinen 26-09-77 Katwijk,Ridderpark 
  R.v.Rossum  (R.v.Rossum) 

Visarend 21-08-77 AW-duinen (A.Ruigrok) 27-08-77 Katwijk,Zuidduinen 
    (R.v.Rossum) 

IJsgors 23-09-77 Noordduinen (J.v.Dijk) 24-09-77 Noordduinen (J.v.Dijk) 

Sijs 17-09-77 Noordduinen (J.Glas-
bergen) 

18-09-77 Katwijk,Zuidduinen  
(R.v.Rossum) 

Smient 11-09-77 over zee,Katwijk 17-09-77 Katwijk,Zuidduinen 
  (R.v.Rossum)  (R.v.Rossum) 

Pijlstaart 08-10-77 Over zee (H.d.Joode) 09-10-77 Over zee (A.Ruigrok) 

Slechtvalk 16-10-77 Katwijk (R.v.Rossum) 27-11-77 Z.H.L.(A.Ruigrok)  

Notenkraker 12-10-77 Katwijk (R.v.Rossum) 13-10-77 Katwijk (R.v.Rossum) 

Kruisbek 13-10-77 Katwijk Zuidduinen 16-10-77 Katwijk,Zuidduinen 
  (R.v.Rossum)  (R.v.Rossum) 

Zwarte Mees 17-09-77 Noordduinen 18-09-77 Katwijk,Zuidduinen 
  (J.Glasbergen)  (R.v.Rossum) 
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10-JAAR VOGELASIEL NOORDWIJK 
 
Geschiedenis 

In najaar 1967 werd in een kleine ruimte te Noordwijk aan Zee door de  
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" officieel begonnen  
met het opvangen en verzorgen van gewonde, zieke en vermoeide vogels. Deze ruimte 
bleek al spoedig te klein en er moest worden omgezien naar een groter onder- 
komen. 
De gemeente Noordwijk stelde achter het politiebureau aan het Dompad een stukje  
grond beschikbaar en via een plaatselijke aktie werd geld ingezameld om de bouw  
van een nieuw asiel mogelijk te maken. Dat lukte wonderwel en in januari 1969 
kon de beheerder, de beer J.Hoek, het nieuwe asiel in gebruik nemen. 
 
Stichting Vogelasiel 

De eerste jaren was dit nieuwe vogelasiel ideaal. De vogels konden goed verzorgd 
worden. 's Winters kon het asiel verwarmd worden en ook aan de zwemvogels was  
gedacht door het aanleggen van een vijver waar ze ploeteren en baden konden.  
De tijd stond echter niet stil. Inzichten in het opvangen en verzorgen van vogels 
veranderden. Bepaalde faciliteiten werden erg gemist. Er was geen stromend water,  
er was geen licht en er waren, vooral in de zomermaanden problemen met het  
opslaan van voer, vooral vis. 
In 1975 gaf de heer Hoek te kennen, dat hij, gezien zijn leeftijd, het beheer van  
het vogelasiel aan anderen wilde overdragen. 
Uit de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" werd een werk- 
groep samengesteld die zich zou buigen over de problemen. 
De conclusie van deze werkgroep was, wilde men de vogels optimaal kunnen verzorgen, 
dat er zeer ingrijpende voorzieningen nodig waren. In eerste instantie diende  
er water en licht te komen en op wat langere termijn gezien, zou vernieuwbouw  
van het asiel nodig zijn. 
De Vereniging kon echter de geldmiddelen niet opbrengen. De enige mogelijkheid  
was een aparte stichting in het leven te roepen, die door bepaalde acties aan  
geld moest komen om de verbeteringen aan het vogelasiel te kunnen financieren. 
Januari 1976 werd de stichting notarieel een feit. 
Het behoeft geen betoog, dat er tussen de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescher- 
ming "Noordwijk" en de Stichting Vogelasiel Noordwijk een zeer hechte band  
bestaat. 
 
Werkzaamheden van de Stichting 

Om de vogels optimaal te kunnen verzorgen, was dringend behoefte aan water, licht  
en een diepvrieskist voor de opslag van vis. 
Door middel van een stickeractie, werkzaamheden voor het Staatsbosbeheer, het  
rapen van dennenappels, subsidies, schenkingen enz. kon de inventaris in 1976 
aanzienlijk worden uitgebreid. 
Er kwam voldoende geld binnen om de belangrijkste dingen aan te schaffen. Licht  
en water werden aangelegd. Verder werd een butagasgeijser en butagaskachel 
aangeschaft alsmede de onontbeerlijke vrieskist voor de opslag van vis. 
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Begin 1977 werd een diep basin aangeschaft voor de watervogels. Nu konden  
zelfs zwanen flink uit de "voeten". Er was echter geen geld meer om een  
eenvoudige filter voor dit basin te kunnen aanschaffen. 
 
Vernieuwbouw 

Najaar 1977 bestond het asiel dus 10 jaar. Een lustrum, dat wel, maar geen  
Lustrum, dat gepaard ging met toespraken en festiviteiten. Integendeel!  
Er werd gewoon doorgewerkt, want het asiel is nooit zonder vogels. 
Voorjaar 1977 werd besloten het gehele asiel te verbouwen en zonodig te  
vernieuwen. Het houtwerk was plaatselijk verrot en er waren problemen met 
schoonmaken, waardoor goed ontsmetten niet mogelijk bleek te zijn. 
Om een beter inzicht te krijgen hoe een asiel opgezet moest worden, werden  
veel excursies naar andere asiels georganiseerd. 
In september kreeg de Stichting officieel vergunning om het asiel te verbouwen  
en uit te breiden. 
In oktober werd het oude asiel afgebroken en een week later lag de fundering  
voor een nieuw asiel in de grond. De vogels werden tijdelijk ondergebracht  
bij Arno Bos. Half december was het nieuwe asiel zover gereed dat de vogels  
weer teruggebracht konden worden. 
Een mooier geschenk kon het 10-jarig asiel zich niet wensen. De vernieuwbouw  
die was gepland, kon, mede dank zij de donateurs en het bedrijfsleven in en  
rondom Noordwijk, omgezet worden in een compleet nieuwbouwplan. 
 
Resultaten 10-jaar vogelasiel 

Het is toch wel een tijdstip om even achterom te kijken wat zoal de resultaten  
zijn geweest in de achterliggende jaren. 
Noordwijk is erg gunstig gelegen. Een zee, die onder de vogels veel slachtoffers 
maakt en een achterland met bossen en polders. 
Een gevarieerd gezelschap is in het asiel eerder regel dan uitzondering. 
De grootste groep vogels waarmee het asiel te maken krijgt, is de verzorging  
van zeevogels. In onderstaand overzicht is dat duidelijk te zien. 
 

RESULTATEN VOGELASIEL PERIODE 1967 t/m 1976 
 

 
       aantal 

 
       aantal 

gebracht gelost gebracht gelost 

Roodkeelduiker 19  - Grote zeeëend  1  - 
Fuut 31  3 Zwarte zeeëend 42  2 
Roodhalsfuut  2  - Eidereend  5  - 
Kuifduiker  1  - Middelste zaagbek     4  2 
Dodaars  9  2 Bergeend  5  2 
Vaal stormvogeltje  1  -  Grauwe gans  3  2 
Noordse stormvogel 22  8 Kolgans  1  - 
Jan van gent 29 11 Knobbelzwaan 17 11 
Aalscholver  1  - Buizerd  1  1 
Blauwe reiger 30  1 Sperwer  3  1 
Roerdomp  1  4 Boomvalk  1  - 
Wilde eend 93 56 Torenvalk  9  6 
Wintertaling  5  - Patrijs  3  2 
Slobeend  1  1 Fazant 12  3 
Kuifeend  4  - Waterral 11  5 
Tafeleend  3  1 Waterhoen 19 10 
IJseend  1  - Meerkoet 21 14 
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      aantal 
 

      aantal 

gebracht gelost gebracht gelost 

    Scholekster 15  2 Kleine bonte specht  1  - 
Kievit 12  3 Kuifleeuwerik  1  1 
Zilverplevier  1  - Veldleeuwerik  8  1 
Steenloper  1  - Strandleeuwerik  1  - 
Watersnip  1  - Boerenzwaluw  3  1 
Houtsnip  6  3 Graspieper  1  - 
Wulp  5  1 Witte kwikstaart  5  - 
Oeverloper  1  1 Winterkoning  1  1 
Tureluur 
Bonte strandloper 

 1 
 2 

 - 
 - 

Heggemus  
Kramsvogel 

 2 
 4 

 1 
 1 

Drieteenstrandloper  1  - Zanglijster 11  2 
Rosse franjepoot  1  -     Koperwiek 20  4 
Grote jager  1  - Beflijster  1  - 
Kleine jager  2  1 Merel 75 30 
Kleinste jager  2  - Goudlijster  1  - 
Grote mantelmeeuw  9  3 Tapuit  2  1 
Kleine mantelmeeuw  5  1 Roodborst  5  3 
Zilvermeeuw 88 33 Zwartkop  2  2 
Stormmeeuw 38 13 Tuinfluiter  2  2 
Kokmeeuw 132 24 Fitis  2  1 
Drieteenmeeuw 19  4 Tjiftjaf  1  1 
Visdief  1  - Goudhaantje  9  9 
Grote stern  1  - Vuurgoudhaantje  4  3 
Alk 43  - Bonte vliegenvanger  3  - 
Kleine alk  4  - Koolmees  2  1 
Zeekoet 155  1 Zwarte mees  3  3 
Papegaaiduiker  1  - Groenling  4  2 
Holenduif  1  1 Putter  2  1 
Houtduif 15  3 Sijs  1  1 
Turkse tortel 45 12 Vink  1  - 
Koekoek  4  1 Huismus 36 11 
Kerkuil  2  2 Ringmus  1  - 
Bosuil  2  2 Spreeuw 58 13 
Ransuil  3  2 Zwarte kraai 19  5 
Velduil  2  - Bonte kraai  1  1 
Nachtzwaluw  1  - Kauw 29 15 
Gierzwaluw 24 12 Ekster  7  2 
IJsvogel  2  2 Vlaamse gaai  5  1 
Groene specht 
Grote bonte specht 

 2 
 1 

 - 
 1 

   
  

 1388  393 
    ==== ===== 
 
In 10 jaar zijn er 1388 vogels verdeeld over 112 soorten het asiel binnengebracht  
en 393 vogels zijn weer losgelaten. Dat betekent, dat bijna 30% van de vogels  
genezen gelost konden worden. 
 
De slachtoffers 

De patiënten die in het asiel worden gebracht, kunnen in drie groepen worden 
onderverdeeld: 

a) vermoeide vogels 
b) gewonde vogels 
c) stookolieslachtoffers 
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a) vermoeide vogels 

Dit zijn dankbare "slachtoffers" omdat genezing bijna 100% is. Het  
betreffen vooral kleine zangvogels die op weg naar het zuiden door vermoeid- 
heid niet verder kunnen. 
Ook gebeurt het nogal eens, dat vogels tijdens de trek boven zee door slecht  
weer worden overvallen. Wordt de kust gehaald, dan vallen de vogels uitgeput  
naar beneden. Vallen ze oververmoeid in de zeereep, dan zijn ze tussen de Helm 
moeilijk te vinden, maar vallen ze op de boulevard of in dorp, dan zijn deze  
vogels veelal met de hand op te rapen. Na een paar dagen rust kunnen ze weer 
losgelaten worden. 
Na een zware storm wordt de zeereep afgezocht naar vermoeide Noordse storm- 
vogels. Als deze vogels tijdig worden gevonden, dan zijn ze nog te redden door  
ze flink met vis bij te voeren. Worden ze echter over het hoofd gezien, dan 
verhongeren deze vogels omdat ze te vermoeid zijn om voedsel te kunnen zoeken.  
Een merkwaardig geval van een vermoeide vogel deed zich in 1976 voor op het  
kruispunt Duinweg-van Panhuysstraat toen een Jan van gent in botsing kwam  
met een autobus. De bus kreeg een flinke deuk en de "Albatros" zoals hij door  
de omstanders werd genoemd, belandde in het asiel. Na een paar dagen rust en  
veel vis, kon hij weer op het strand losgelaten worden. 
De Veldleeuwerik redde het echter niet. Tijdens de trek was dit vogeltje  
van uitputting in zee gevallen. Ondanks de goede verzorging stierf de Veld- 
leeuwerik spoedig. 
 
b) gewonde vogels 

Het behandelen van gewonde vogels in het asiel is vaak een hopeloze zaak.  
Geen wonder overigens. Een vogel met een gebroken poot of vleugel kan zich de  
eerste tijd nog aardig redden. Door honger verzwakt kan de vogel uiteindelijk  
door de een of ander gegrepen worden. Redding is dan haast onmogelijk, omdat  
het vaak oude wonden betreffen. 
Als het zeldzame vogels of stootvogels betreffen, wordt de plaatselijke dieren- 
arts ingeschakeld, maar ook dan is het resultaat zeer twijfelachtig. 
Blijft een vogel leven dan kunnen ze vaak niet meer in de vrije natuur uit- 
gezet worden. Een stootvogel met één poot gaat onherroepelijk dood, omdat hij  
zijn prooi niet meer kan slaan. Deze vogels gaan dan naar een revalidatie- 
centrum waar ze gebruikt worden voor de fok. Andere vogels worden naar Dieren- 
park Wassenaar gebracht of ter beschikking gesteld voor het onderwijs b.v.  
school- en kindertuinen. 
Vooral het aantal gewonde meeuwen, veelal verkeersslachtoffers, neemt toe en  
vormt de belangrijkste groep van deze soort patiënten. 
 
c) stookolieslachtoffers 

Een grote groep vogels leeft in of bij de zee of gebruikt de zee als trek- 
route. Juist deze groep is erg kwetsbaar voor stookolie, omdat de meeste vogels  
de zee gebruiken om te rusten. 
Bepalen we ons tot de groep die bijna geheel bestaat uit stookolieslachtoffers  
n.l. de Roodkeelduiker, Fuut, alken, Zeekoet, zeeëenden en de Eidereend (in totaal 
300 exx.), dan blijkt de overlevingskans 2% te zijn. De overlevingskans van deze 
groep is dus praktisch nihil. Dat ligt ook wel in de lijn der verwachtingen.  
De vogel, die in aanraking komt met olie, zal zich eerst op zee proberen schoon  
te maken. Hij krijgt dan een hoeveelheid olie naar binnen. Is de olie op het 
verenkleed te veel, dan kleven de veren aan elkaar en de vogel wordt "lek"  
d.w.z. het verenkleed is niet meer waterafstotend en het zeewater dringt door  
tot op de huid van de vogel. Als de vogel "lek" is, zoekt hij de kust op. De 
overlevingskansen dalen dan praktisch tot nul. De olie die deze vogel bij het 
schoonmaken van zijn veren naar binnen heeft gekregen veroorzaakt brandwonden op de 
maagwand. Aangezien het verenkleed niet goed sluit, krijgt de vogel buiten deze 
maagkwaal nog eens longontsteking en is reddeloos verloren. 
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In voorgaande staat met resultaten kunt u zelf zien hoe bedroevend het is  
gesteld met deze groep vogels. 
In een vroeg stadium kan nu iets gedaan worden voor deze vogels. De vogels  
worden behandeld met Fitfris van Sigma. een produkt dat olie oplost, en worden  
daarna met warm water goed afgespoeld. Er wordt bij de vogels een flinke hoe- 
veelheid slaolie naar binnen gegoten om de olie in de maag naar buiten te  
krijgen. Dat helpt voortreffelijk. De uitwerpselen zijn in het begin pikzwart  
en stinken naar olie, maar de kleur wordt na een paar keer lichter. Als voer krijgen 
ze kleine stukjes vis, levertraan en vitaminedruppels. Ondanks deze behandeling 
sterven ze om zo te zeggen onder je handen. Het is een hoogst ondankbaar werk en  
toch lukt het wel eens..... 
Het is in 1976 gelukt een Zeekoet er weer helemaal boven op te brengen en in 1977 
lukte dit zelfs tweemaal. De vogels bleven echter lek en er diende 
gewacht te worden op de ruitijd. Aangezien het Vogelopvangcentrum op Texel 
gespecialiseerd is in het verzorgen van zeevogels, zijn de Zeekoeten daarheen 
gebracht. Ze zouden daar losgelaten worden als de vogels weer goed in de veren  
zouden zitten. 
Het is echter nog niet gelukt om een Alk in leven te houden. 
 
Enige opmerkelijke gasten 

Kerkuilen :Dit waren jonge, vermoeide vogels, die kennelijk net het nest 
 verlaten hadden. Na een paar dagen rust en goed voer konden  
 ze weer in vrijheid gesteld worden. 

Roerdomp :Deze vogel werd 's winters op het terrein van de Dr.Mr.Willem 
 van de Bergh Stichting aangetroffen. 
 Na 2 maanden voeren werd hij in de Nieuwkoopse plassen los- 
 gelaten. 

Goudlijster :Door de sterke en langdurige noordoostelijke wind was deze 
 Goudlijster vanuit Siberië naar ons land afgedreven. In Noordwijk  
 is hij tegen een windscherm gevlogen en werd gewond het vogel  
 asiel binnengebracht. Hij leefde nog een paar dagen. 
 De vogel is opgenomen in de collectie van het Natuurhistorisch  
 Museum te Leiden. 

Buizerd :Deze stootvogel was aangeschoten en na medische hulp werd de 
 vogel later naar een revalidatiecentrum gezonden. 

Ransuil :Het betroffen hier jonge vogels die op punt van uitvliegen 
 stonden. De vogels werden door goedwillende wandelaars meege- 
 nomen. Na een week voeren, konden ze weer losgelaten worden. 

Waterral :Deze zeer schuwe vogel leeft erg teruggetrokken. Eén exemplaar 
 werd gevonden in een kist andijvie en een ander in een woon- 
 kamer in Noordwijk aan Zee. Na een paar dagen werden ze weer  
 losgelaten. 

IJsvogel :Dit betroffen 2 vogels die kennelijk op zoek waren naar ver-  
 Koeling, want ze werden op een zeer hete dag aangetroffen in  
 een slaapkamer. De vogeltjes waren volkomen gezond en zijn  
 na zeer korte tijd weer losgelaten. 

Boomvalk :Deze vrij zeldzame stootvogel mist een poot en had vermoede-  
 lijk in een val gezeten. De vogel was intussen dermate verzwakt  
 dat hulp niet meer mocht baten. 

Velduil :Eén van de Velduilen werd met een gebroken vleugel binnen-  
 gebracht. Volgens zeggen was hij afkomstig van Schiphol, waar  
 hij in botsing is gekomen met een vliegtuig. De vleugel werd 
 geamputeerd, maar de vogel ging zienderoog achteruit en stierf  
 tenslotte. 
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Kwikstaarten :Het betrof hier een compleet nest, dat in een kist op de 

  groenteveiling werd gevonden. Binnen een paar dagen waren ze  
  echter allemaal dood, vermoedelijk door te eenzijdig voer n.l.  
  meelwormen. 
 

De bijzondere slachtoffers zoals de Kleine alk, de IJseend, de Goudlijster,  
de Kleinste jager en de Rosse Franjepoot zijn opgenomen in de collecties  
van het Natuurhistorisch Museum te Leiden en te Amsterdam. 
 
Samenwerking andere asiels 

Er is een begin gemaakt met het uitwisselen van gegevens met andere asiels.  
De bedoeling is, dat asiels zich min of meer gaan specialiseren op bepaalde  
soorten vogels. Noordwijk, gezien zijn ligging aan de kust, zou zich dan meer  
en meer bezig gaan houden met de opvang en verzorging van zeevogels. Ontvangen 
stootvogels, uilen e.d. zouden dan doorgezonden moeten worden naar asiels die  
hierin gespecialiseerd zijn. De overlevingskans voor deze vogels wordt in een 
gespecialiseerd asiel aanzienlijk groter. Daar gaat het tenslotte om. De vogels.  
als slachtoffer van onze hoog geïndustrialiseerde maatschappij, hebben recht  
op een zo goed mogelijke verzorging. Specialisatie verhoogt de overlevingskans.  
Het begin is gemaakt. De volgende tien jaar zal dit uitgebouwd moeten worden  
tot een doeltreffend systeem van vogelhulpverlening. 
 
                       -------------- 
 
 

DONATIE 1977  
 
U bespaart de penningmeester veel werk als u  

uw donatie voor 1977 per giro overmaakt. 

Wilt u uw donatie storten op girono. 3598755  

t.n.v. Penningmeester Stichting Vogelasiel  

Noordwijk. 

Donatie bedraagt ƒ 5,-- per jaar (minimum). 
 
Uit het verslag van de penningmeester blijkt  

dat voor de nieuwbouw van het asiel nog te  

kort is een bedrag van bijna ƒ 4000,--. 
 
Als u uw donatie overmaakt. wilt u dan iets  

extra overmaken? Onze financiële last wordt  

dan ook beter te dragen. 
 
 
                       -------------- 
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JAARVERSLAG VOGELASIEL 1977 
 

Alvorens in bijzonderheden te treden, geef ik u de soortenlijst van gebrachte  
en losgelaten vogels over het jaar 1977 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In 1977 werden 43 soorten naar het vogelasiel gebracht met een totaal van  
184 vogels. Hiervan konden er 75 worden losgelaten en 13 werden voor een  
verdere revalidatie naar een ander asiel gebracht. 

Ongeveer 40% van de verzorgde vogels kon weer losgelaten worden, een stijging  
van 3% ten opzichte van 1976. 
 
 
 
 
 

  
Gebracht  

 
Gelost 

Naar ander 
asiel 

Parelduiker 2  - - 
Roodkeelduiker 3  - - 
Fuut 5  - 2 
Kuifduiker 1  - - 
Dodaars 1  1 - 
Noordse stormvogel 1  - - 
Jan van Gent 3  1 - 
Blauwe reiger 7  3 - 
Wilde eend   11  8  - 
Slobeend 1  - - 
Zwarte zeeëend 5  2 - 
Knobbelzwaan 2  1 - 
Torenvalk 2  - 2 
Fazant 3  2  - 
Waterhoen 3  1 -  
Meerkoet 2  1 - 
Scholekster 3  - - 
Kievit 1  - - 
Goudplevier 1  - - 
Watersnip 2  1 - 
Houtsnip 4  - - 
Grote mantelmeeuw 1  1 - 
Zilvermeeuw   17 11 - 
Stormmeeuw 1  - - 
Kokmeeuw   10  5 - 
Drieteenmeeuw 1  - - 
Alk 2  - - 
Zeekoet    19  3 - 
Holenduif 1  - - 
Houtduif 5  3  - 
Turkse tortel 6  4 - 
Bosuil 4  - - 
Ransuil 1  - - 
Groene specht 1  1 - 
Kauw   10  5 - 
Ekster 1  1 - 
Vlaamse gaai 6  2 - 
Zanglijster 1  1 - 
Koperwiek 9  3 - 
Merel 4  3 - 
Spreeuw   14  8 - 
Huismus 4  2 - 
Ringmus 3  1 -  

   184 
 === 

75 
 === 

13 
  === 
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Het afgelopen jaar is er een nieuw vogelasiel gebouwd. Wanneer de accommodatie 
inclusief de waterpomp met filterinstallatie gereed is, zal het percentage  
los te laten vogels ongetwijfeld nog stijgen. 

Ten opzichte van 1976 werden er dit jaar iets minder vogels binnengebracht. 
Dit werd veroorzaakt omdat de vorstperiode pas in het nieuwe jaar 1978 inviel. 

Met ingang van de maand april 1978 zal er elke laatste zaterdag van de maand  
een open middag worden gehouden van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Tot zover het verslag over 1977. 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de gemeentepolitie van Noordwijk  
voor de prettige samenwerking in het afgelopen jaar. 
Tevens wil ik vanaf deze plaats alle bouwers, die elke zaterdag weer klaar  
stonden om een nieuw vogelasiel uit de grond te stampen nogmaals bedanken.  
En zeker niet te vergeten Mevrouw v.d.Niet, die iedere zaterdag weer klaar  
stond met koffie en koek. 
 

Arno Bos. secretaris  
Duinweg 81 
NOORDWIJK 

 
FINANCIEEL VERLSAG 1977 

INKOMSTEN UITGAVEN 
Saldo 1-1-1977               1311,79 
Subsidie van de Vereniging  
  voor Natuur en Vogel-  
  bescherming                500,-- 
Vrijwilligerswerk bij het  
  Staatsbosbeheer (uurver-  
  goeding)                     2000,-- 
Bijdrage Min.van C.R.M. 
  (eenmalig)                800,-- 
Opbrengst stickerverkoop    275,-- 
Subsidie gem. Noordwijk          500,-- 
Rente girorekening           14,54 
Donaties over 1977          714,50 
Giften aktie verbouw asiel  
  (giften in natura zijn 
   hier buiten gehouden)   5355,-- 

                               11470,83 
                               ======== 

Nieuwe bak voor watervogels      2301,--
Diverse kosten vrijwilligers-  
  werk                       500,--  
Kosten aanschaf van voer. 
  vis e.d.                       914,02 
Afrekening gas. water. licht     373,91 
Verzending vogels naar 
  andere asiels                 137,72 
Kosten verbouw asiel          5365,51 
Propagandakosten                 174,19 
Secretariaatskosten           205,85 
Saldo per 1-1-1978          1498,63 
 
 
 
 

                                11470,83 
                                ======== 

 
Nog te betalen rekeningen aan de verbouwing van het vogelasiel: 
Elektriciteit, waterleiding en andere installaties  ƒ 3179,-- 
Levering hout voor de buitenhokken        514,--  
Nog aan te schaffen circulatiepomp met filterinstallatie      900,--  
Nog aan te schaffen hout voor de binnenhokken en 
  afwerking van de gootsteen         680,--  

  5273,--  
Saldo 1-1-78  1498,63 

  te kort ƒ 3774,37 
  ========= 

H.Verkade. penningmeester 
v.Limb.Stirumstraat 40  
NOORDWIJK 
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VERSLAG VAN DE TREK OVER ZEE IN DE PERIODE JULI - DECEMBER 1977 
 

De nazomer en de herfst zijn bij de meeste vogelaars geliefde tijden, omdat  
juist in de tweede helft van het jaar allerlei onverwachte verschijnselen zich  
kunnen voordoen. Op hun trek naar het zuiden kunnen de vogels worden afgedreven  
door zware westerstormen, waardoor zelfs vogels uit de Nieuwe Wereld naar  
Europa kunnen komen. Anderzijds kan een periode van sterke oostelijke winden  
een invasie van Scandinavische en Siberische trekkers veroorzaken. 

Het najaar van 1977 werd vooral gekenmerkt door het optreden van enkele markante 
stormen, waarvan de storm van 1 en 2 oktober bij velen langs de kust nog lang  
in de herinnering zal blijven voort leven (Zie ook het verslag van het Cap  
Griz Nez-weekend). 
Oktober was verder weer een opvallend rustige maand, maar na 10 november begon  
een periode van stormen die wel 3 weken zou duren. December was een vrij rustige  
maand met in de eerste week een lichte vorst inval. 

De waarnemingen die in het Volgende verslag verwerkt zijn, werden verzameld door: 
E.Aartse - W.Baalbergen - A.Cramer – J.van Dijk – R.de Mooij – E.van Hall en 
M.Wiersema. Vrijwel alle waarnemingen werden gedaan vanaf het balkon van het  
clubhuis van de Noordwijkse Zeilvereniging. 

In totaal werd gedurende 289 uren over zee getuurd. Deze teluren zijn als volgt  
over de maanden te verdelen: 

juli    I 12 oktober   I 32 
juli  II 12 oktober  II  18 
augustus  I 25 november   I  43 
augustus  II 17 november  II 34 
september   I 33 december   I  17 
september II 33 december  II 13 

 
Duikers 

De eerste duiker werd al op 29 augustus waargenomen. Merkwaardigerwijs was dit 
exemplaar al in winterkleed. De volgende ex. die in september werden gezien, waren 
alle nog in het zomerkleed, zodat tweemaal kon worden gezien dat het hier om 
Roodkeelduikers ging. 
Ik oktober werden op 8 dagen duikers gezien, maar de aantallen blijven erg klein. 
Waarschijnlijk onder invloed van het stormachtige weer worden in november veel  
minder duikers gezien dan in voorgaande jaren. Ook december is wat dit betreft  
een slechte maand. Gedurende de gehele waarnemingsperiode was er slechts één uur 
waarin meer dan 10 duikers werden genoteerd: 13 december 1977 22 ex. zuidwaarts. 
Totalen over de gehele periode: 
109 ex. naar Zuid - 34 ex. naar Noord en 13 ex. in zee zwemmend. 
 
Futen 

Het beeld van het voorkomen van de Fuut werd in 1977 nog eens duidelijk bevestigd.  
In juli en augustus een opvallend groot aantal waarnemingen van solitaire  
exemplaren of van kleine groepjes zonder een duidelijk trekrichting. In juli  
6 waarnemingen en in augustus 12 waarnemingen. 
In september wordt de Fuut slechts op één dag waargenomen. Eind oktober wordt het 
voorkomen weer regelmatiger, maar de aantallen blijven steeds zeer klein. Ook  
het koudegolfje van begin december is niet in staat de aantallen Futen voor de  
kust flink te laten toenemen. De grootste groep die wordt gezien bestaat uit  
15 ex.(12 december). 
 
De Roodhalsfuut wordt vooral in november gezien. Hierbij gaat het steeds om 
enkelingen of twee vogels bij elkaar. De eerste Roodhalsfuut wordt gezien op  
30 september. Verder op 2 data in oktober, 7 data in november en 2 in december. 
Totaal 16 ex. zuidwaarts en 2 ex. noordwaarts. 
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Niet gedetermineerde kleine futen werden gezien op 12 oktober en op 27 november  
en 13 december.  
Op 17 december werd een Kuifduiker gezien en op 26 november passeerden 2  
Geoorde futen. 
 
Stormvogels 

Voor de zeevogelwaarnemers kwam het goed uit dat twee belangrijke stormen juist  
in het weekend vielen. Zo leverde het weekend van 10 en 11 september, maar vooral  
het weekend van 1 en 2 oktober een reeks waarnemingen van stormvogels op.  
De Noordse stormvogel die het dichtst bij huis broedt en vooral in de Schotse  
wateren zeer talrijk is, werd in het najaar van 1977 weinig waargenomen. Deze  
soort wordt voor Noordwijk vooral in mei en juni gesignaleerd. De volgende 
waarnemingen werden gedaan: 11 september 1 ex. Zuid - 22 november 1 vondst van  
een exemplaar van de donkere fase, zeer waarschijnlijk een broedvogel uit de  
Baffins Baai (Canada). 
24 november 1 ex. Zuid en 1 ex. Noord. 
Langs de kust van Noord-Holland en vooral op Ameland werden op 1 en 2 oktober  
wel veel mallemokken gezien. Op Ameland werd zelfs een ongelooflijk aantal  
geteld bijna 2000 ex. op 2 oktober. 

De verrassendste soort van dit najaar was voor veel waarnemers het Vaal Storm-
vogeltje. Deze soort werd in de afgelopen jaren niet eenmaal gezien. Ook op  
andere plaatsen langs de kust werden recordaantallen van deze soort vastgesteld. 
Vermoedelijk is een belangrijk deel van deze vogels afkomstig van New Foundland, 
omdat de broedkolonies in Schotland maar klein zijn. Bij Noordwijk werden de 
volgende waarnemingen gedaan: 11 september - 4 ex. 3 oktober - 3 ex. -  
10 oktober 2 ex. Bovendien werd op 4 oktober nog een stormvogeltje gezien  
die niet op soort gebracht kon worden. Op andere plaatsen langs de kust werden  
vooral op 2 oktober veel Vale Stormvogeltjes gezien: Ameland 20 en Scheveningen  
17 ex. 

De eerste Noordse Pijlstormvogel werd al op 28 augustus gezien. Tijdens de storm-
achtige westenwind van 10 september werd maar één Noordse Pijlstormvogel gezien,  
maar gedurende de stormachtige periode van eind september/begin oktober wordt  
deze soort vaker gezien: 29 september 7 ex. zuid - 30 september 7 ex. zuid – 
1 oktober 3 ex. zuid en 3 oktober 1 ex. zuid. 

De talrijkste pijlstormvogel in het najaar van 1977 was wel de Grauwe Pijlstorm-  
vogel. Langs de gehele kust werden hogere aantallen vastgesteld als ooit 
tevoren en ook bij Cap Griz Nez was deze soort opvallend talrijk. Wij deden 
de volgende waarnemingen: 10 september 2 ex. zuid - 14 september 1 ex. noord 
29 september 7 ex. zuid - 30 september 19 ex. zuid en 2 ex. noord - 1 oktober 
9 ex. zuid - 2 oktober 3 ex. zuid - 2 november 4 ex. zuid - 9 november 1 ex. 
zuid en 14 november 2 ex. zuid. 

Tenslotte werd nog op 1 oktober een Kuhls Pijlstormvogel waargenomen. Deze soort 
broedt in het westelijk deel van de Middellandse Zee en op de Canarische  
Eilanden. Na het broedseizoen trekt een deel van de populatie eerst noordwaarts  
en bereikt dan de wateren bij Zuid-Ierland (Cape Clear). Waarnemingen uit de  
Noordzee zijn zeer schaars. 
Voor ons land zijn tot nu toe slechts de volgende gevallen bekend: 
26 oktober 1947, vondst Zandvoort - 29 november 1966 Maassluis, ook een vondst.  
21 september 1969 Hondsbossche: een onbevestigde waarneming. 
 
Jan van Gent  

In juli werd deze soort op 3 dagen en in augustus op 11 dagen waargenomen. Vrij- 
wel steeds ging het om enkelingen die in noordelijke richting vlogen. Evenals  
vorig jaar was ook nu weer 10 september de beste dag voor deze soort. 
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Zo passeerde er tussen 8 en 9 uur een groep van 155 ex. Ook op de andere uren  
van die dag werden steeds groepen Jan van Genten gezien. Ook op 11 september  
en op 29 en 30 september werden groepjes gezien. 
In oktober waren de aantallen teleurstellend. In november werd deze soort nog  
op 7 dagen gezien en in december nog op één n.l. 12 december, 1 adult zuid.  
Op andere plaatsen langs de kust werden veel meer Genten gezien. De absolute  
topper was weer Ameland op 2 oktober met 4865 ex. in 10 teluren. 
Totalen voor Noordwijk: naar zuid: 110 ex. eerste jaars, 188 ex. in overgangs- 
kleed en 273 ex. adult, - naar noord: 80 ex. eerste jaars, 121 ex. in overgangs- 
kleed en 127 ex. in adult kleed. 
 
Jagers  

Vergeleken met 1976 was 1977 een matig jaartje voor jagers. Toch was het begin  
van het seizoen heel goed met in juli al op 5 dagen Kleine Jagers. Ook in de  
eerste helft van augustus werd deze soort al opvallend veel gezien. Van de 29 ex.  
die tot half augustus werden gezien, behoorden niet minder van 14 ex. tot de  
lichte fase. Nog niet eerder werd op de herfsttrek een zo groot deel van het  
geheel gevormd door ex. van de lichte fase. Bij de zeer zwakke trek in mei en  
juni zijn de vogels van de lichte fase vaak in de meerderheid. 
Pas tegen het eind van de maand augustus is de Kleine Jager op vrijwel elk  
teluur te zien. In september zijn het vooral de dagen met harde wind die veel  
Kleine Jagers opleveren: 10 en 11 september met 22 ex. zuid en 38 ex. noord –  
29 september met 55 ex. zuid en 9 ex. noord (in 6 teluren). Ook 30 september  
levert nog 39 ex. op. 
De beste dag van het seizoen werd echter 1 oktober met 76 ex. zuid en 20 ex.  
noord. 
In november nog op 10 dagen waarnemingen van de Kleine Jager (totaal 22 ex.). 

Gelet op het ruige novemberweer viel het aantal Middelste Jagers wat tegen.  
In totaal werden nu 20 juv. ex. zuid en 1 juv. ex. noord genoteerd. De vroegste  
ex. werden gemeld op 11 september (3 ex.). In oktober werden er enkele gezien  
op 1.2 en 10 oktober. De andere ex. werden waargenomen tijdens het stormachtige 
weer tussen 7 en 22 november. 

De Grote Jager werd slechts eenmaal gezien: 11 september 1 ex. zuid. 

Tweemaal werd een jagertje gezien waarbij de waarnemers sterk de indruk hadden  
met een juveniele Kleinste Jager van doen te hebben. Geheel zeker is men bij 
juvenielen van deze soort echter nooit. Zelfs vondsten zijn moeilijk op naam  
te brengen. 
Data; 13 september, 1.ex. noord en 10 oktober, l ex. zuid. 
 
Meeuwen  
Voor het eerst sinds de dagen dat Jan Verweij bij Noordwijk zijn waarnemingen  
Deed, werden Vorkstaartmeeuwen gezien. Bij Noordwijk werden dit jaar zelfs 4 ex. 
waargenomen: 14 september, 1 ex. zuid - 16 september, 1 ex. noord en 12 november  
2 ex. zuid. Steeds ging het om juveniele vogels. Ook op veel andere plaatsen  
langs onze kust werd dit sierlijke meeuwtje. dat vooral in de toendragebieden  
van Canada broedt, meer dan ooit waargenomen. Normaliter trekt deze soort langs  
de westzijde van Ierland naar de Golf van Biskaje om later in het najaar  
vandaar door te vliegen naar de zeeën voor West-Afrika en de Golf van Guinee. 

De Grote Burgemeester, een broedvogel van het hoge noorden b.v. Spitsbergen,  
werd driemaal gezien: 3 november, 1 adult zuid - 22 november, 1 juveniel noord  
en 20 november 1 juveniel zuid. 

Op 27 november werd nog een adulte Zwartkopmeeuw gezien. Deze zuidelijke soort 
overwintert de laatste jaren wel eens in ons land en ook in de haven van  
Boulogne (Fr.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 25 – 
 
De Drieteenmeeuw was in november talrijker dan ooit tevoren. Grote aantallen  
van deze soort werden bij zware stormen wel eens gemeld van de Hondsbossche,  
maar bij Noordwijk werden hoogstzelden grotere uurtotalen dan 100 ex. genoteerd.  
In totaal werden nu 4129 ex. zuid en 453 ex. noord geteld. Bijna de helft van  
deze vogels bestond uit juveniele exemplaren. 
In juli en september werd deze soort in het geheel niet gezien. In augustus  
waren er slechts 2 waarnemingen. Tot 10 november is er dan maar één dag dat met  
meer dan 10 ex. in een uur n.l. 29 oktober. In de periode 10 november tot  
25 november ontbreekt deze soort in vrijwel geen enkel uur meer en worden er  
op sommige dagen honderden per uur geteld. De beste dagen zijn 12 en 13 november  
met als hoogtepunt 1063 ex. in 2 uur op 13 november. In december wordt de 
Drieteenmeeuw nog wel op 10 dagen gezien, maar de aantallen blijven steeds  
zeer klein (1 - 10). 

De Dwergmeeuw was veel minder talrijk dan in 1976. Vooral de maand oktober  
viel nu wat tegen. De eerste helft van november bracht echter nog flink wat  
ex. voor onze kust. Totaal van het seizoen: 550 ex. zuid en 103 ex. noord.  
Ongeveer het vierde deel bestond uit juveniele vogels. 
 
Sterns  
De Grote Stern trok opnieuw talrijker door dan in voorgaande jaren. Bij de  
sterns is het altijd een moeilijke zaak om een juiste indruk te krijgen van  
het werkelijke aantal dat passeert. Vooral bij noordoostelijke wind trekken  
veel sterns tegen de wind in, waarbij ze dicht langs de kust druk bezig zijn  
een visje te bemachtigen. Later op de dag trekken de vogels dan verder uit de  
kust in zuidelijke richting. Omdat deze zuidwaarts gerichte trek vaak later  
op de dag en ook veel verder uit de kust plaats vindt, krijgen we het merkwaar- 
dige verschijnsel dat we in de nazomer meer noordwaarts dan zuidwaarts vliegen- 
de sterns kunnen tellen. Zo waren dit jaar de totalen voor de Grote Stern:  
1831 ex. zuid en 3006 ex. noord. Vooral op 1 en 2 augustus werden veel Grote Sterns 
gezien: op bijna alle uren 100 tot 200 ex. 
In september is de trek veel duidelijker zuidwaarts gericht dan in juli en  
augustus. 
Op 24 september worden nog 164 ex. in een uur geteld, maar hierna blijven de 
uurtotalen vrijwel steeds beneden de 10. De laatste Grote Sterns worden gezien  
op 1 en 2 november. 

Visdiefjes en Noordse Sterns werden in de nazomer ook weer in grote groepen  
gezien. Voor deze sterns was de laatste week van augustus de beste periode. De 
laatste Visdief werd gezien op 29 oktober en de laatste Noordse Stern op  
30 oktober. 
Totaal van Visdief+Noordse Stern: 3356 ex. zuid en 3284 ex. noord. 

De Dwergstern werd eindelijk weer eens wat vaker opgemerkt. Dit sterntje vliegt 
vrijwel steeds zuidwaarts en doet niet mee aan de vroege voedseltrek langs  
onze kust. 
Totaal: 64 ex. zuid en 1 ex. noord. Aantal dagen waarop de Dwergstern gezien  
werd: juli 2 - augustus 8 - september 3 en in oktober 2 dagen. 

Zwarte sterns waren weinig talrijk: totaal 51 ex. zuid en 36 ex. noord. De meeste  
ex. werden in augustus waargenomen. 

De zeldzame Lachstern, die in West-Europa alleen nog maar in een klein aantal  
in Denemarken broedt, werd slechts éénmaal gezien: 27 september 1 ex. zuid. 
 
Alken 
Op 1 september werd een Alk in zomerkleed in zuidelijke richting vliegend waar-
genomen. Dit was meteen ook de laatste gezonde Alk die werd gezien. Op 17 novem- 
ber nog een met olie besmeurde Alk op het strand en op 22 november, 27 november  
en 31 december een dood ex. op het strand. 
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De enige Zeekoeten die herkend werden, waren ook niet best af: op 31 december 
3 met olie besmeurde beesten. Verder werd 11 maal een alkachtige gezien, waarvan  
niet te zeggen was of het een Alk of een Zeekoet was. 
Tenslotte werd nog op 31 december een dode Kleine Alk op het strand gevonden. 
 
Waterwild  

Grondeleenden en duikeenden werden in het najaar meestal in kleine aantallen  
langs de kust gezien. Enkele opmerkingen bij de diverse soorten: 
Wintertaling: regelmatig in kleine groepjes van eind juli tot in september.  
Smient: in augustus al twee waarnemingen. Op 6 december vorstvlucht: 454 ex.  
        zuid in 2 uur. 
Pijlstaart: kleine groepjes op 10 dagen van 1 augustus tot 12 december.  
Slobeend: maar weinig waarnemingen: de meeste ex. nog in augustus b.v. 20 augustus  
9 ex. zuid. 
Krakeend: 15 juli 9 ex. noord. 
Kuifeend: in alle maanden, maar steeds enkelingen of kleine groepjes.  
Toppereend: weinig waarnemingen, maar opvallend veel ex. op 23 oktober: 98 ex. 
Tafeleend: heel weinig gezien; de meeste ex. op 14 en 15 september: 34 ex. 
Brilduiker: op 2 oktober al een waarneming de meeste ex. echter in november,  
maar steeds enkelingen of zeer kleine groepjes. In december nog op 3 dagen.  
IJseend: 5 december - 1 ex. zuid. 
Eidereend: deze soort die bij de Waddeneilanden met duizenden op zee aanwezig  
kan zijn, werd voor Noordwijk nauwelijks gezien: 70 ex. zuid en 69 ex. noord.  
Data: juli - 1 ; augustus – 0 ; 9 september 4 ; oktober – 3 ; november - 7 ; 
december - 4. 
Grote Zeeëend: ook deze soort is in het najaar voor de Waddeneilanden veel  
talrijker dan voor de Hollandse kust. Totaal voor Noordwijk: 15 ex. zuid en  
19 ex. noord. Eén juli-, 4 november- en 2 decemberwaarnemingen. 
Zwarte Zeeëend: deze soort werd slechts gedurende 8 uren met meer dan 100 ex. 
waargenomen. De meeste ex. werden gezien in de eerste week van augustus en in de 
laatste week van november. 
Middelste Zaagbek: vanaf 24 september werd deze soort vrij regelmatig gezien.  
De beste dag was 12 november met 59 ex. in 3 uren. 
Bergeend: tot half augustus werden alleen noordwaarts vliegende vogels geteld.  
Deze dieren zijn op weg naar het Duitse Waddengebied om daar de vleugelrui te 
ondergaan. Zo werden in juli al 336 ex. geteld. Tientallen ex. werden ook gezien 
tijdens de westerstormen van half november b.v. 89 ex. in 2 uur op 13 november. 
Rotgans: vanaf 17 september werd deze soort regelmatig gezien. De meeste ex.  
werden op 13 november geteld: 289 ex. in 4 uren. 
Grauwe Gans: 25 ex. 29 augustus, 13 september, 3 en 5 december. 
Kolgans: op 13 november een groep van 124 ex. zuid. 
Brandgans: op 30 oktober 60 ex. zuid. 
Rietgans: op 27 oktober 10 ex. zuid. 
Knobbelzwaan: 3 ex. zuid en 50 ex. noord. Op 16 juli een groep van 38 ex. noord. 
Aalscholver:_weinig gezien: op 18 september een groep van 38 ex. zuid. 
Kuifaalscholver: 19 november 1 juveniel ex. noord - 26 november 1 juv. noord. 
 
Steltlopers  

Voor de steltlopers geldt hetzelfde als voor het waterwild in het najaar: wel  
veel soorten, maar kleine aantallen. Zo werden op 5 augustus 10 soorten stelt-  
lopers gezien, maar het totaal bleef beneden de 100 ex. 
Kluut: 6 december 4 ex. zuid. 
Kemphaan: 5 juli 1 ex. noord en 10 september 1 ex. zuid. 
Groenpootruiter: slechts één waarneming in juli, augustus en september. 
Zwarte ruiter: 3 december 1 ex. zuid (zeer laat). 
Kievit: sterke trek op 8 oktober: 624 ex. in 2 uren, maar vooral op 5 december; 
5380 ex. zuid in 3 uren (vorstvlucht). 
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Watersnip: enkele waarnemingen in september en oktober, maar de meeste ex. op 
6 december 13 ex. zuid. 
Wulp: in juli en augustus steeds kleine groepjes, maar de meeste ex. ook hier 
op 6 december 64 ex. zuid in 2 uur. 
Regenwulp: vooral in juli en augustus kleine groepjes of enkelingen. 
Bontbekplevier: vooral eind augustus en in september, soms meer dan 10 ex. per 
uur. 
Paarse strandloper: 25 augustus 1 ex. zuid - 13 november 1 ex. zuid - 15 november 
7 ex. zuid. 
Drieteenstrandloper: vanaf eind juli al weer in klein aantal langstrekkend.  
In november en december pas groepjes op het strand foeragerend.  
Kanoetstrandloper: in juli en augustus wel kleine groepjes, maar de meeste ex.  
toch in eind oktober en november b.v. 29 oktober, 40 ex. zuid. 
Bonte strandloper: vooral tijdens de storm van 13 en 14 november in kleine  
groepjes over het strand trekkend b.v. 14 november 106 ex. zuid in 2 uren. 

We willen dit verslag besluiten met de vermelding, dat we slechts éénmaal  
een zeehond waarnamen en wel op 11 augustus toen we bij aankomst een exem- 
plaar rustend op het strand voor de boulevard zagen. 
 

J.van Dijk 
L.Hellenberghof 32  
Noordwijk a/zee 
 
 

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

 
GEKNIPT UIT DE KRANT       (door L.van Duijn) 

Ecologen en jachtopzieners in de Duitse wintersportgebieden hebben alarm  
geslagen: Toerisme en wintersport verdrijven in toenemende mate het wild  
uit zijn woongebieden en veroorzaken onder bepaalde omstandigheden zelfs  
zijn dood. 
In het jongste nummer van het tijdschrift "Nationalpark" schrijven deskundigen  
na jarenlange observatie, dat bijvoorbeeld in de Alpen gemzen en sneeuw- en 
korhoenders de gebieden hebben opgegeven waarin skiërs zijn doorgedrongen.  
In de bossen van Beieren zijn het vooral herten, ruigpoothoenders en spechten  
die te lijden hebben van het opdringende toerisme. 
 
 
                       -------------- 
 
 
Goed in relativeren is ook Joris Schouten, de onvermoeibare voorzitter van  
de Katholieke Boerenbond. Op een studiedag over landinrichting van de Heidemij,  
had hij de volgende troost voor natuur- en landschapsbeschermers, die zich ergeren 
aan de torensilo's van de moderne melkveehouderij, maar buitengewoon gesteld  
zijn op windmolens "Over tweehonderd jaar zijn de silo's ook oud", zei Schouten, 
"misschien worden ze dan ook wel beschouwd als waardevolle monumenten".  
De moraal van zijn verhaal: De boer ziet de landschapsbeschermer als  
Conservatief, ja feodaal. De boer moet in achterlijke omstandigheden blijven 
voortploeteren om de stadse heren met hun veertigurige werkweek het genot van een 
ouderwets landschap te garanderen............. 

 
(Persoverzicht S.B.B.) 
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DE ACTIVITEITEN VAN DE JEUGDCLUB IN 1977 
 
Dat in de laatste 2 jaarverslagen van "De Strandloper" geen verslag heeft  
gestaan over het wel en wee van de jeugdclub zou de gedachte kunnen voeden,  
dat de welhaast meest actieve groepering binnen de vereniging op zijn oor was  
komen te liggen. Niets is minder waar! Wat activiteiten en leden betreft  
is er duidelijk vooruitgang geboekt en waait er weer een frisse wind (soms storm) 
door de jeugdige gelederen. 

Maar laten we eerst alles op een rijtje zetten. 
Met het ingaan van het schooljaar 1977 werd in augustus een nieuw onderkomen 
betrokken. Zaal 7 in "De Kuip" bleek groot genoeg om de soms ruim 20 meisjes  
en jongens te kunnen herbergen. In de jaren daarvoor was, zoals iedereen weet,  
de Willibrord-Mavo ons domein, waar we niet alleen kosteloos over een verlichte  
en verwarmde ruimte konden beschikken, maar ook over de borden, de projector  
en doek enz. Bij het scheiden van die markt verraste we de directie en docen- 
ten met 2 fraai verzorgde foto's van zeer-oud-Noordwijk. 

Vanaf het begin van deze nieuwe periode lag het accent nog meer dan voorheen  
op het aktief bezig zijn en wel in de vorm van quizjes, waarvan de vragen zelf 
moesten worden gezocht en gesteld, het omschrijven en herkennen van vogels,  
planten en schelpen. 

Ook het groepsgewijs samenstellen van een bos met alles wat daarbij hoort,  
werd met veel animo uitgevoerd. 
Voor deze opdracht bestond het te gebruiken materiaal uit diverse kleuren 
crêpepapier, plakband, dun telefoondraad en tafels. Op een tafel moest dit bos  
worden uitgezet inclusief een verkeersweg, camping, recreatiepark, wandelpaden, 
boswachterij + kippenhok, boerderij + kippenhok, maar ook een rustgebied voor  
reeën, waterpartijtjes en broedplaatsen voor diverse soorten vogels. Voor dit  
laatste maakten we gebruik van de gekleurde telefoondraadjes, die rondgebonden  
de plaatsen voorstelden waar de vogels broedden en in een driehoek, de plaats  
waar ze voedsel verzamelden. 
Ook was er in dit "bos" een plaats ingeruimd voor een vos. Waarvan de prooi- 
plaats ook in de vorm van een driehoek prompt bij de kippenren verscheen.  
Enkele kreten die uit de monden van de adspirant-bosbouwers worden opgetekend: 
".....is er nog kerkuilendraad?" "Welke idioot gooit nou een wandelpad over 
een zwembad!!" "Wie heeft er met z'n ....... aan mijn vos gezeten?" 
"Moeten we die bomen (propjes groen papier) plakken of gooien we ze zo neer?" 

Ook buiten, op de zaterdagochtend, was er veel werk aan de winkel: In de zomer 
Vogelkers kappen in het bos, braakballen zoeken in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen, een bezoek aan de zuidpier van IJmuiden, dennetakken slepen in  
de Noordduinen en alweer een soort quiz in Nieuw-Leeuwenhorst. 

De hele club werd voor deze laatste bezigheid in groepjes verdeeld elk met 
begeleiding van een volwassene. Ieder groepje kreeg een aparte route en 
15 fiches, die langs de route moesten worden verstopt. De plaats waar zo'n 
fiche werd neergelegd moest echter worden omschreven. Na deze eerste fase 
keerde ieder terug naar het startpunt en kreeg elke groep een andere route plus 
de daarbij behorende omschrijving om met behulp daarvan de eerder verstopte 
fiches weer op te sporen. Als prijs zou van de winnende groep als aandenken 
aan deze puzzeltocht een foto worden gemaakt. 
Helaas triest voor de verenigingskas, want 3 groepen kwamen terug met alle 
15 fiches, wat op 3 foto's met voor ieder van de winnende deelnemers een afdruk 
kwam te staan. 
De winnaars waren: Agith Alkemade, Jaap Baalbergen, Arjan van Doorn, Ariënne 
Groenewoud, Rene Lindhout, Roeland Schouten, Wilfried Sluis, Maike Verkade 
en Tom Vink. 
Bij al deze akties werd bijzonder veel (onmisbare) steun verleend door leden 
van de "grote" club. Met name Hein Verkade, W.Baalbergen, K.Verweij en 
E.Aartse waren en zijn bij ons graag geziene gasten. 
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Dat in Noordwijk de I.V.N. Gidsencursus werd gehouden, heeft de jeugdclub  
bepaald geen windeieren gelegd. Mevrouw Vink gaf te kennen haar werk in dienst  
van de jeugdgroep te willen stellen en ook hebben de dames Bom (onderwerp  
bomen in de winter) en Schouten (schelpen van inktvissen) en de heer Gielen  
(de groei van bomen) op zeer geanimeerde wijze enkele avonden verzorgd. 

Januari 1978 stond in het teken van de schoonmaak. Voor het nieuwe broedsei- 
zoen werden de nestkasten grondig schoongemaakt om onze kleine gevleugelde  
vrienden gelegenheid te geven met succes hun kroost ook dit jaar gezond en wel  
uit te zien vliegen. 

Zie daar een beknopte opsomming van de jeugdtribune. 
Een blik op de toekomst leert ons, dat ook daarin veel te verwachten is. Om eens  
een paar dingen te noemen: dia's en film over Noorwegen, film over de Bosch- 
plaat, bezoeken aan de Leidse en Amsterdamse Waterleidingduinen, nestkast- 
onderzoek in Nieuw-Leeuwenhorst, mogelijk een aandeel in een landelijk onder- 
zoek naar het voorkomen van gasvormig fluoride en verder heel veel avonden  
vol quizjes, spel en herkenningsoefeningen om maar iets te noemen. 

Meisjes en jongens vanaf 12 jaar die ook eens willen kennis maken met de  
jeugdclub zijn van harte welkom iedere donderdagavond, van 19.00 uur tot 20.00  
uur in zaal 7 van "De Kuip" Tot ziens. 
 

D.Passchier 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
GEKNIPT UIT DE KRANT.       (Door L.van Duijn) 

Duizenden oude beuken in het hele land kwamen dit voorjaar niet in blad  

of nauwelijks, wat betekent dat ze dood zijn of binnenkort dood gaan. Aan- 

vankelijk was men geneigd alleen in de uitzonderlijke droogte, hitte en  

lage luchtvochtigheid van de zomers 75 en 76 te zoeken. Uit onderzoek  

is echter gebleken, dat er meer factoren in het spel zijn; het klimaat  

in 75 en 76, de omstandigheden op de groeiplaats, bijv. hoge droge zand- 

grond, en de leeftijd. De oude beuken zijn verder plaatselijk verzwakt door  

de storm van januari 1976, de nachtvorst van 1976 en de veranderingen  

op de standplaats, bijvoorbeeld doordat buurbomen zijn weggevallen of  

weggehaald. 

Als de beuk oud is reageert hij sneller op ongunstige omstandigheden en  

kan hij zich vrijwel niet meer herstellen................ 

 
(N.R.C.) 

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



- 30 – 
 

HET HEEMPARK EEN OUDE WENS VAN DE VERENIGING GAAT IN VERVULLING 
 

Op 22 november 1977 viel de beslissing: de gemeenteraad van Noordwijk sprak  
zich met overgrote meerderheid uit vóór de aanleg van een heempark aan de  
voet van de Prins Hendrikweg, tussen de Algemene Begraafplaats en het zwembad. 

Voordat het heempark gerealiseerd zal worden, moet er echter nog veel werk  
worden verzet. In oktober 1974 diende de vereniging de eerste, globale plannen  
in bij Burgemeester en Wethouders. Nadien verscheen er een uitgebreidere versie  
van de plannen, ondermeer met een globaal beplantingsplan en een begroting.  
Deze plannen zullen nu nader worden uitgewerkt en gedetailleerd. Hiertoe zal  
het gemeenbestuur een commissie instellen, waarin ondermeer leden van onze  
vereniging zullen meedenken. 

Hoewel er al het een en ander over het heempark is geschreven, blijkt toch  
nog niet iedereen met het heempark-idee vertrouwd te zijn. Daarom wordt er  
hier nog eens in het kort op in gegaan. 

Een heempark zou je kunnen omschrijven als een park, waar uitsluitend wilde  
(dus in Nederland inheemse) planten groeien. Een rozenperk of een Forsythia  
zullen we dan ook in een dergelijk park niet aantreffen. 
Bij heemparken zijn nog twee verschillende typen te onderscheiden: 
1. Een park met het doel een zo groot mogelijke soortenrijkdom te verkrijgen  
   in een zo natuurlijk en fraai mogelijk verband. Het voordeel van zo'n  
   type is, dat hier zeer veel soorten kunnen zien. Een nadeel is dat het  
   onderhoud aanzienlijk zal zijn. 
2. Een heempark waarbij we streven naar vegetaties op planten-sociologische   
   Grondslag, dat wil zeggen, dat we door middel van het scheppen van de juiste  
   milieu-omstandigheden trachten plantengemeenschappen uit de omgeving zo  
   goed en volledig mogelijk aan te leggen. Het nadeel van dit type is dat  
   het soortenarmer zal zijn, De voordelen zijn: het onderhoud is geringer  
   en het verband tussen plantensoorten en hun omgeving zal de bezoeker beter  
   kunnen zien. 

Het laatste type heeft de Vereniging steeds voor ogen gestaan. Wel zou in  
dit type bijvoorbeeld een hoekje gereserveerd kunnen worden om allerlei bekende  
kruiden te laten zien. 

Bij de aanleg van het heempark zal de nadruk niet zo zeer liggen op het over- 
brengen van allerlei soorten wilde planten, maar in het scheppen van verschillende 
milieu-omstandigheden. Verschillen in voedselrijkdom van de bodem, verschillen  
in vochtgehalte en microklimaat bevorderen een grote soortenrijkdom, vooral als  
deze verschillen heel geleidelijk zullen verlopen. Een mooi voorbeeld uit de  
praktijk hiervan vormt de tankval in Nieuw-Leeuwenhorst. Dankzij ondermeer het 
geleidelijk oplopen van de oevers hebben zich hier honderden Rietorchissen kunnen  
vestigen. 

Het onderhoud van het heempark zal zich, mits de milieuverschillen weloverwogen  
zijn aangebracht, kunnen beperken tot het kappen en snoeien van houtige gewas- 
sen en het maaien van de graslanden. Bemesting moet in de regel achterwege  
blijven: in voedselarme milieus zullen zich in het algemeen meer soorten kunnen 
vestigen dan in voedselrijke milieus. Wel zal voornamelijk in het eerste jaar  
na de aanleg zich een Ruigtekruidenvegetatie kunnen vestigen met ondermeer  
Akkerdistel. Deze vegetatie zal echter vanzelf weer zeer spoedig verdwijnen. 

Bijgaand ziet u een vereenvoudigde en verkleinde weergave van het plan zoals  
dit indertijd aan het gemeentebestuur is aangeboden. 

Voor degenen. die wat meer over heemparken willen weten, volgt hier een 
literatuurlijstje: 
Gorter-ter Pelkwijk. A.J.en anderen (1975). Vijftig jaar in Thijsse's Hof. 
Landwehr.J. en C.Sipkes (1974):Wildeplantentuinen. 
Londo. dr.G. (1977): Natuurtuinen en -parken. 
Westhoff. prof.dr.V. (1977): De betekenis van heemtuinen. In Mens en Natuur 
23e jaargang nr.4.  
 

D.Hoek 
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DE TREK VAN DE PADDEN IN 1977 
 
In 1977 is het rasterwerk aan de oostzijde van de Kapelleboslaan afgebroken  
en overgebracht naar de westzijde. De trek van de padden naar de duinen  
gaat zo geleidelijk, dat het risico dat een pad doodgereden wordt eigenlijk  
heel klein is, De voorjaarstrek naar de sloten is veel groter. De kans dat  
ze doodgereden worden ook. 
Het rasterwerk langs de Kapelleboslaan heeft nu een lengte van ongeveer 350  
meter. Het aantal padden dat in de vangkisten valt is dan ook groter. Hierdoor  
is tevens te verklaren waarom in 1977 bijna het dubbele aantal is overgezet 
dan in 1976. 
 

    1977  1976  1975 
 8 maart 39         
 9 maart  2   
10 maart 41   
11 maart 29   
14 maart 27   
15 maart  4   
16 maart 17   
17 maart 35   
20 maart  0   
21 maart 13   
22 maart 22   
23 maart  9   
24 maart  7   
25 maart  2   
26 maart  0   
27 maart  9   
28 maart  6   
31 maart    7 
 1 april    0 
 2 april  7 27  0 
 3 april  2 17  0 
 4 april   2  0 
 5 april   3  0 
 6 april   0  0 
 7 april   9  0 
 8 april   0  0 
 9 april   0  0 
10 april   1  0 
11 april  2  0  0 
12 april   9 11 
13 april  5  0  0 
14 april  32 38 
15 april  16  0 
16 april  4 14 10 
17 april   4 12 
18 april   4 13 
19 april   0 11 
20 april  2  2  3 
21 april   8  2 
22 april   7  2 
23 april   9  1 
24 april  7  0  3 
25 april   0  0 
26 april   0  3 
27 april   0  0 
30 april   1  0 
 3 mei   -  2 
 8 mei   2  - 
17 mei   -  1 

 302 
 === 

 167 
 === 

 119 
 === 
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In 1977 werden 17 bruine kikkers en 6 groene kikkers in de vangkisten gevangen. 
Deze dieren zijn ook in de sloot losgelaten. 

De vangkisten werden op 24 april met deksels afgesloten. 
 

M.C.Th.Gielen 
 
 
 
NOOT VAN DE REDAKTIE 
 

We danken de heer Gielen hartelijk voor het werk dat hij verzet heeft  
om de padden te tellen en over te zetten in de sloot langs de Kapellebos- 
laan. 
Het trekken van een conclusie zoals in 1976 is helaas niet mogelijk. 

Er was met de heer Gielen afgesproken dat hij op werkdagen de vangkisten  
zou legen. In de weekends zou dit werk gedaan worden door iemand vanuit  
de vereniging. Door een communicatiestoornis is dit helaas niet gebeurd.  
De aantallen op maandag geven derhalve een vertekend beeld. 

Op onverklaarbare wijze zijn de gegevens over neerslag en temperatuur  
uit die periode niet bij de redaktie terecht gekomen. Arno Bos heeft  
ze aan iemand meegegeven, maar ze zijn nog steeds zoek. Wie heeft deze  
gegevens nog in zijn bezit? 

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

GEKNIPT UIT DE KRANT      (Door L.van Duijn) 
 
Uit berekeningen van Rijkswaterstaat blijkt, dat Texel tijdens  

het stormgeweld van het afgelopen najaar meer dan 20.000  

vierkante meter duinterrein aan de zee heeft prijsgegeven.  

De grootste verliezen werden geleden ten noorden van het  

natuurgebied De Slufter, waar een twaalf meter hoog duin  

over drie kilometer lengte verdween en aan de zuidwestkant  

van het eiland ter hoogte van het dorp Den Hoorn. Daar  

ging gemiddeld zes meter duin verloren.......... 
 

(Persbericht S.B.B.) 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 34 – 
 

DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN ROND HET "GOLFBADTERREIN" 
 

Hoewel het golfbadterrein bij de meeste natuurminnaars in Noordwijk al een  
klein beetje een begrip aan het worden is, verdient het misschien toch wel 
aanbeveling eerst een kleine toelichting op dit gebied te geven. 

Een paar jaar geleden besloot de Gemeenteraad, na het gereedkomen van het  
huidige "Bollenbad" aan de Nieuwe Zeeweg, het oude golfbad, gelegen in de  
zeereep direct ten noorden van Noordwijk aan Zee, buiten gebruik te nemen en  
af te breken. Van de zijde van onze vereniging werd er echter op aangedrongen  
het bad heel te laten en het zodanig met zand te bedekken, dat er een, weliswaar  
wat kunstmatige, vochtige duinvallei zou kunnen ontstaan. Dit voorstel werd  
aanvaard en later ook zo uitgevoerd. Sindsdien zijn er verschillende leden  
van onze vereniging regelmatig bezig geweest het terrein een wat meer natuur- 
lijk karakter te geven en de grote massa’s puin te verwijderen, die er sedert  
de oorlogstijd, toen het golfbad werd aangelegd, terecht waren gekomen. 

Aan de hand van reacties van verschillende mensen is het ons duidelijk geworden,  
dat lang nog niet iedereen het doel en de bestemming van dit terrein kent.  
Zo dachten er sommigen, dat er een duinplas zou ontstaan, die ondermeer een  
opvang zou betekenen voor diverse watervogels. Tot haar teleurstelling heeft  
deze categorie personen 's zomers moeten ervaren, dat het terrein geheel droog  
staat, Het leek alsof het experiment dus was mislukt. 

Voor ons is het echter van belang, dat de waterspiegel 's winters voor een  
deel iets boven het maaiveld uitsteekt, maar in de loop van het voorjaar weer  
iets onder het maaiveld zakt. Dan is er een zo groot mogelijke kans op het  
herwinnen van een stukje vochtige duinvegetatie. Wie het terrein een klein  
beetje in de gaten heeft gehouden, heeft kunnen vaststellen, dat het terrein  
in dit opzicht geheel aan onze verwachtingen heeft voldaan. Zelfs in de hete  
droge zomer van 1976 was op sommige plaatsen de bodem nog behoorlijk nat,  
hoewel een eerste aanblik vanaf de toppen der omliggende duinen dit niet direkt  
deed vermoeden. 

Weer anderen hadden het vermoeden, dat aanstonds zou worden begonnen met het 
aanplanten van allerlei struiken en planten. De thans nog betrekkelijk kale  
aanblik van dit terrein betekent dan ook voor deze categorie wederom een 
teleurstelling. Nu wordt het golfbadterrein allerminst een parkachtig gebeuren,  
daar de vegetatie zich geheel vanzelf zal moeten ontwikkelen. Dit zal de nodige  
tijd vergen. Wel is er hier en daar wat vlier en kruipwilg aangeplant om het 
instuiven van het laag gelegen duinvalleitje zoveel mogelijk te verhinderen,  
maar verder wordt het terrein zoveel mogelijk aan zijn lot overgelaten. 

Tot zover de inleiding over dit gebied. Wat de werkzaamheden betreft zijn er  
ook het afgelopen jaar weer verschillende leden van onze vereniging druk 
doende geweest met het plegen van allerlei onderhoudswerkzaamheden. In tegen- 
stelling tot het jaar daarvoor was het in 1977 wat vochtiger en dit uitte zich 
onmiddellijk in een weelderiger plantengroei. In het aantal soorten kwam even- 
wel weinig verandering, zodat nu niet, zoals de twee voorafgaande jaren wel is 
gebeurd, een uitgebreide lijst wordt opgegeven van alles wat daar heeft gegroeid. 
Degenen, die toch graag willen weten, wat er zoal op dit gebied te vinden is, 
behoeven daarvoor slechts de jaarverslagen van de voorafgaande jaren op te  
slaan. 

Naast een opkomende flora, kenmerkend voor de vanouds bekende rijke vochtige 
duinvalleien, komen er nog veel planten voor, die de oude bestemming van dit  
terrein min of meer verraden. Door het vele publiek, dat voorheen het vroegere 
zwembad bezocht, en door het afvoeren van het oude zwemwater is de bodem nog  
rijk aan allerlei voedingsstoffen, die van nature niet of niet zo sterk in de  
duinen thuishoren. Verder is er nog niet zo lang geleden een opslag van slib  
geweest afkomstig uit de Weteringkade. 
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Tenslotte is er de laatste jaren nogal wat tuinvuil door bewoners van omliggende 
villa’s gestort. Deze gebeurtenissen komen direkt tot uitdrukking in de aard  
van de plantengroei, die nog sterk het karakter heeft van een storingsvegetatie.  
Zo was er het afgelopen jaar nog een sterke opslag van de Akkerdistel, Ridder- 
Zuring, Grote en Kleine Brandnetel, Grote Lisdodde enz. duiden verder op een  
sterk verstoorde bodemstructuur. Niettemin begint hier en daar de oude duin- 
flora zijn oude terrein te herwinnen, maar voordat er sprake zal zijn van een  
ideale vochtige duinvegetatie zullen er eerst nog de nodige jaren overheen  
moeten gaan. Om dit proces wat te versnellen zijn verschillende leden van de 
vereniging op zaterdagen bezig geweest de overtollige begroeiing te verwijderen, 
voornamelijk door het maaien van het gras en het uittrekken van de Akkerdistels.  
Dit overtollige materiaal kon direkt dank zij de hulp van het Staatsbosbeheer  
worden afgevoerd. 

In het begin van dit jaar, voordat de plantengroei goed op gang zal komen, zal 
wederom een grote "schoonmaak" in dit gebied worden gehouden. Gedurende de  
zomer zal verder het gewone onderhoud plaatsvinden zoals het uitdunnen of zelfs 
verwijderen van de reeds genoemde "ruigteplanten". Ieder seizoen heeft tot op  
heden verrassende ontwikkelingen getoond en wij hopen, dat het komende seizoen  
ons daarin niet zal teleurstellen. 
 

C.M.J.Verweij  
H.Verkade 

 
 
                       -------------- 
 
 
WEEKEND TERSCHELLING 

Voor het eerst maakte ik deel uit van een weekend-excursie naar Terschelling.  
Het was in één woord een belevenis. We hadden alles mee (behalve laarzen), het  
weer was prachtig en kon niet mooier. 
De wandeling over de wadden was heerlijk. De vogels die we met en zonder kijker 
waarnamen, schitterden in de zon tegen een blauwe lucht. 
We moesten vaak modderige kreken oversteken. Ik weet nu in leder geval dit: 
geef nooit iemand een hand die gaat springen, want dan stink je er letterlijk  
en figuurlijk in. Je kunt veel beter gebruik maken van sterke manneruggen.  
Het was een zware tocht, maar toch ook weer heerlijk ontspannend. De kleuren  
van de schorren waren fantastisch het blauw van de zeeasters de rode tinten  
van het schorrekruid, het lila van de lamsoor, de pollen zeekraal in ver- 
schillende tinten groen, de gele grassen en dat alles in een zonnetje, waarmee  
we dit seizoen niet al te veel verwend waren. 

‘s Zondags op gehuurde fietsen van een prima kwaliteit naar de Boschplaat.  
Rijden over een karrespoor, geen auto’s die langs raasden, alleen zon, een  
prachtige lucht, vogels, krekels, bloemen en dan een eindeloos wit en schoon  
strand met een zee vol witte schuimkoppen. Wij picknickten tussen de helm  
en het leek wel of we niet twee dagen, maar minstens een week van al dit moois  
genoten hadden. 

We waren flink moe maar de bedden waren goed, evenals het lekkere wijntje van  
het land. De goede zorgen, een heerlijk etentje en niet te vergeten de uit- 
stekende stemming en de prima organisatie, hebben dit weekend werkelijk onver- 
getelijk gemaakt. 
 

Greetje Schrama-v.d.Berg 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 36 – 
 

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN HET LANDGOED "OFFEM" in 1977 
 

Met deze opgave wordt thans voor de zesde maal verslag gedaan van de 

aantallen en soorten vogels, die het afgelopen seizoen op het landgoed "Offem"  

hebben gebroed. Op enkele winsten na valt er ten opzichte van het seizoen  

1976 een lichte teruggang vast te stellen. Dit behoeft zeer zeker geen 

algemene tendens aan te geven, maar deze lichte teruggang is, dacht ik, voor- 

namelijk te wijten aan de slechte weersomstandigheden. Zo bleef het in het  

voorjaar lang koud en ook bleven de temperaturen gedurende een groot deel van  

de zomer aan de lage kant. 

Om het een en ander te kunnen vergelijken zijn de resultaten van het seizoen  

1976 naast de jongste gegevens geplaatst. 

Naast de broedvogels konden er nog verscheidene andere soorten worden waar- 

genomen. Tot diep in de maand april verbleven er Kramsvogels op het 

terrein. Evenzo werden er in de maand april verscheidene Goudhaantjes gehoord,  

maar helaas heb ik van deze soort geen broedgeval kunnen vaststellen. 

Een bijzondere gast, die nog lang op het landgoed is gebleven, was een mannetjes-

keep. In de loop van de maanden april en mei begon hij zich in het schitte- 

rende zomerkleed te tooien, maar ook bij deze soort heb ik geen broedgeval  

kunnen vaststellen. 

Toevallige gasten waren verder de Kleine Bonte Specht, de Roek en de Holenduif. 
 

Aantal broedgevallen per soort 
 

      1977      1976 
Blauwe Reiger         2         2 

Wilde Eend  circa 10  circa 12 

Meerkoet         1         1 

Waterhoen         5         6 

Torenvalk         1?         1 

Bosuil         1         1 

Boomvalk         1         1 

Houtduif     20-25     20-25 

Tortelduif         5         8 

Turkse Tortel         6         6 

Koekoek         ?         1 

Groene Specht         2         1 

Grote Bonte Specht         3         1 

Boomkruiper         2         2 

Boerenzwaluw  circa  3  circa  3 

Tjiftjaf         7         6 
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      1977      1976 

Fitis        11        11 

Zwartkop         4         7 

Tuinfluiter         2         2 

Winterkoning        14        16 

Roodborst         7         8 

Heggemus         6         7 

Vink         2        12 

Groenling         2         3 

Huismus  circa 10  circa 10 

Ringmus  circa  4  circa  5 

Koolmees        12        11 

Pimpelmees         4         2 

Glanskop         1         1 

Staartmees         1         1 

Merel  circa 15  circa 15 

Zanglijster         6         8 

Spreeuw  circa 25  circa 20 

Grauwe 
Vliegenvanger 

         
        ? 

         
        1 

Fazant         1         2 

Zwarte Kraai  circa  4         2 

Kauw  circa 15  circa 17 

Ekster         3     2 à 3 

Vlaamse Gaai         3         3 

 
 
 

C.M.J.Verweij 
 
 
 
 
                       -------------- 
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VERSLAG VAN EEN BEZOEK AAN CAP GRIZ NEZ OP 1 en 2 OKTOBER 1977 
 
Ook in het najaar van 1977 ondernamen enkele leden van onze vereniging een  

tocht naar het smalste punt van het Nauw van Calais: Cap Griz Nez. Het weer 

verslechterde op de heenreis aanzienlijk en het viel niet mee om midden in  

de nacht bij windkracht 8 de bungalowtent overeind te krijgen en te houden.  

Door wateroverlast en andere problemen lukte het helaas niet om op zaterdag  

al bij het krieken van de dageraad op de kaap aanwezig te zijn. Gelukkig was  

de trek zo zeldzaam sterk dat er ook na 9 uur nog volop te genieten was.  

Op 1 oktober werd geteld van 9 tot 17 uur en op 2 oktober van 7 tot 14 uur.  

Beide dagen woei er een stormachtige westelijke wind (8 Beaufort). De tellingen  

werden voornamelijk gedaan door E.Aartse, L.van Duyn, J.van Dijk en H.Verkade. 
 
Zoals altijd waren wij niet de enige waarnemers op Griz Nez. Toevallig kregen  

we een verslagje in handen van een groep uit Eersel (N-Br.) die tijdens het- 

zelfde weekend zeetrektellingen had verricht. Om vergelijking met deze tellin- 

gen mogelijk te maken, zijn de gegevens van de Noordwijkse groep zodanig opge- 

splits dat vergelijking goed mogelijk is. Alvorens iets te vertellen over de 

belangrijkste trekverschijnselen eerst nog even een paar opmerkingen over de  

enorme verschillen in de aantallen die beide groepen waarnemers vaststelden. 

Allereerst blijkt uit de tellingen weer eens overduidelijk, dat het waarnemen  

van zeevogels een buitengewoon moeilijke tank is, die alleen na zeer veel oefe- 

ning tot een vrij betrouwbaar resultaat kan leiden. Het zeetrektellen eist een  

grote concentratie en een flink uithoudingsvermogen. Onbekendheid met verschillen- 

de soorten kan er toe leiden, dat bepaalde soorten ook niet worden gezien; dit  

is blijkbaar het geval met Dwergmeeuw, Vorkstaartmeeuw en Drieteenmeeuw. Het  

gebruik van sterke kijkers speelt zeker een rol bij groepen als pijlstorm- 

vogels en alkachtigen. Dat de oplettendheid bij een grotere groep vaak veel  

minder is, mag blijken uit het missen van dichtbij passerende vogels zoals  

duikers, eenden en steltlopers. 
 
De opvallendste soort tijdens dit weekend was ongetwijfeld de Grauwe Pijlstorm- 

vogel. Deze broedvogel van het zuidelijk halfrond (Falkland Eilanden, Tristan da 

Cunha-archipel en Nieuw-Zeeland) trekt na de broedtijd naar het noorden van de 

Atlantische Oceaan (en van de Pacific). Via de voedselrijke wateren bij New  

Foundland trekken de vogels in onze zomer meer oostwaarts om daarna in augustus 

september en oktober weer zuidwaarts te gaan. Het aantal dat bij deze jaarlijkse 

trekbeweging de Noordzee in vliegt, verschilt waarschijnlijk van jaar tot jaar  

nogal aanzienlijk. Een groot deel van deze Noordzeevogels schijnt ook weer via 

Schotland de Atlantische Oceaan op te zoeken. Zo werden er in het najaar van  

1976 in de Noordzee opvallend veel Grauwe pijlen gezien (in ons land voorna-  
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lijk aan de Hondsbossche in noordelijke richting vliegend), maar Cap Griz Nez 

was deze soort in 1976 opvallend schaars (Cap Griz Nez Report 1976). 
 
De aantallen die wij bij Cap Griz Nez vaststelden zijn de hoogste die tot nu toe  

hier geregistreerd werden. Voor andere telposten langs de Belgisch Nederlandse  

kust was dit weekend trouwens ook zeer goed. Nog niet eerder werden op Ameland,  

de Hondsbossche, Noordwijk, Scheveningen, Westkapelle en Zeebrugge zoveel 

Grauwe Pijlstormvogels geteld. De totalen lagen weliswaar ver beneden de aantallen 

van Cap Griz Nez, maar waren toch zeer de moeite waard. Opvallend dat langs de 

Hollandse kust vooral op zaterdag 1 oktober tientallen (Hondsbossche 100)  

werden gezien, maar dat bij Zeebrugge en op Guernsey zondag de topdag werd met  

resp. 139 en 323 ex. 
 
Verloop van de trek over de dag: 

1 oktober 9-17 uur: 110 - 139 - 51 - 28 - 36 - 73 - 103 - 77 

2 oktober 7-14 uur: 189 - 182 -160 -102 - 69 -  7 -  10 

Opvallend was dat in de eerste ochtenduren de meeste Grauwe pijlen op veel korte- 

re afstand passeerden dan in de middaguren toen de trekintensiteit terug liep. Zo 

trokken in de eerste uren veel groepjes (tot wel 30 ex.) binnen 500 meter van  

de kaap langs. Dankzij de zeer goede belichting was heel goed te zien hoe 

variabel de ondervleugeltekening bij deze soort kan zijn. Er werden enkele vogels 

gezien waarbij de ondervleugel even donker was als de bovenvleugel. Daarentegen  

waren er ook exemplaren die in de lage zon bijna wit oplichtten en door enkelen  

op afstand eerst als jagers betiteld werden. 
 
De Noordse Pijlstormvogel werd vooral op 2 oktober, toen de wind wat luwde, waarge-

nomen. Aan het eind van de telling was er zelfs 1 uur met meer Noordse dan 

Grauwe Pijlstormvogels. De meeste Noordse pijlen trokken nog dichter langs de  

rots dan de Grauwe pijlen. Omdat een van ons steeds de eerste 200 meter goed 

observeerde, werden er waarschijnlijk geen dichtbij vliegende ex. door ons gemist. 

Verloop van de trek: 

1 oktober 9-17 uur: 7 — 5 - 4 — 2 — 2 — 3 — 4 — 3 

2 oktober 7-14 uur: 5 — 9 —11 —10 — 6 —10 — 5 

Tijdens de tellingen werd ook driemaal een exemplaar van de ondersoort  

"mauretanicus" gezien. Deze vogels zijn afkomstig uit het westelijk deel van  

de Middellandse Zee. Na de broedtijd verlaten ze voor een groot deel hun broed- 

gebied en trekken dan eerst noordwaarts tot in het Kanaal. Bij deze trekbeweging 

belanden ook wel eens exemplaren in de zuidelijke Noordzee. Langs onze kust is  

deze ondersoort zeer zeldzaam, maar langs de Belgische kust zijn iets meer waar- 

nemingen gedaan. 

 
Het aantal Middelste Jagers was niet opvallend, maar het bijzondere was dat we 

3 adulte vogels van de donkere fase zagen die allemaal nog in het bezit waren  

van de sterk verlengde gedraaide middelste staartveren. 
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De waarnemingen van de Vorkstaartmeeuw passen goed in het beeld dat de zuidelijke 

Noordzee in het najaar van 1977 te zien gaf. Al voor dit stormweekend werden 

langs onze kust meer Vorkstaartmeeuwen dan in de afgelopen jaren gezien. 

Tijdens dit weekend werd deze Noordamerikaanse soort ook gezien op Ameland 

(op 2 oktober 6 ex.), de Hondsbossche, Scheveningen en Westkapelle. 
 
Het aantal alkachtigen was vooral op 2 oktober verrassend. Toen de wind na 11 uur  

in kracht afnam, kwam de trek van deze vogels pas goed op gang. Helaas vlogen  

alle groepjes zo ver uit de kust dat determinatie niet mogelijk was. 
 
Langs de Hollandse kust ziet men in begin oktober nooit de aantallen sterns  

die wij bij Cap Griz Nez telden. Vooral op 2 oktober trokken veel Noordse Sterns  

langs. 

 
Vergelijken we de resultaten van dit weekend te Cap Griz Nez met de waarnemingen 

langs de Hollandse kust, dan valt het op dat wij bepaalde soorten niet of zeer  

weinig hebben gezien die juist langs de Hollandse kust het aanzien van dit 

stormweekend bepaalden. Zo werden op 1 oktober langs de Hollandse kust veel  

meer jagers gezien. Aan de Hondsbossche werden op 1 oktober verscheidene Grote 

Pijlstormvogels en "grotere pijlstormvogels" waargenomen. Bij Noordwijk werd  

op 1 oktober een Kuhls Pijlstormvogel gesignaleerd. Op 2 oktober werden er langs  

onze kust niet veel pijlstormvogels meer gezien. 

Deze dag brak echter alle records met op Ameland: 5000 Jan van Genten, 

2000 Noordse Stormvogels. 34 Grauwe Pijlstormvogels. 77 Grote Jagers. 

1 IJsduiker, 1 Kleine Alk, 6 Vorkstaartmeeuwen (waarbij 1 adult), 2400 Drie-

teenmeeuwen en 20 Vale Stormvogeltjes. Bij Scheveningen begon het in de middag  

van 2 oktober een dolle boel te worden met in enkele uren 17 Vale Stormvogeltjes  

en 20 Grote Jagers. 
 
Uit deze waarnemingen blijkt weer eens dat het helemaal niet zeker is, dat bij 

stormachtige omstandigheden vogels die bv. aan de Hondsbossche in zuidelijke  

richting vliegen ook bij Noordwijk of Scheveningen zullen worden waargenomen.  

Onder invloed van de storm komen veel vogels in beweging, waarbij ze min of  

meer uit de koers geraakt een bepaald kusttraject afleggen, maar vaak snel weer 

terugkeren naar dieper water. 
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 1 oktober 1977 2 oktober 1977 

 Eersel Noordwijk Noordwijk 
 9-12 u 

 Eersel Noordwijk Noordwijk 
 13-14u    12.00-17.00 uur    7.00-13.00 uur  

"duiker" 
Roodkeelduiker  
Grauwe pijlst.  
Noordse pijlst. x) 
P.p.mauretanicus 
Jan van Gent 
Wintertaling  
Smient 
Zwarte Zeeëend 
Bergeend 
"jager" 
Grote jager  
Middelste jager  
Kleine jager  
"kleine meeuw" 
Dwergmeeuw 
Vorkstaartmeeuw 
Drieteenmeeuw  
"noordse stern/visd" 
Grote stern  
Dwergstern 
Zwarte stern 
"alk/zeekoet"  
Zeekoet  
Zilverplevier  
Bonte strandloper 
Tureluur 
Kanoetstrandloper 
Oeverloper 

   1 
   - 
 130 
   2 
   - 
 232x) 
   - 
   - 
  11 
   - 
   4 
   - 
   - 
   5 
  12 
   - 
   - 
   - 
  65 
  17 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

   3 
   2 
 317 
  14 
   1 
 140 
   5 
   6 
  24 
   - 
   6 
   - 
   3 
   6  
   -  
  14  
   1  
  32  
 160  
  50  
   - 
   - 
   9 
   1  
   -  
   -  
   -  
   - 
   - 

   - 
   1 
 300 
  16 
   1  
 131  
  12  
   -  
  16  
   -  
   1  
   -  
   - 
   3 
   - 
   3 
   1 
  19 
  48  
   9  
   -  
   - 
  20 
   - 
   - 
   1 
   5 
   - 
   1 

   -  
   -  
 504  
  34  
   -  
 392  
   -  
   - 
 546 
   - 
  19 
   - 
   1 
   3 
  93 
   - 
   - 
   - 
 286 
  25 
   8  
   - 
  11 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

   2 
   1 
 607 
  51 
   1 
 395 
   - 
   - 
 635 
   - 
   1 
   1 
   - 
  21 
   - 
  89 
   3 
  96 
 290 
  53 
   - 
   2 
  98 
   - 
  14 
  18 
   - 
   1 
   - 

   - 
   - 
  10 
   5 
   - 
  42 
   3 
   - 
 102 
   6  
   - 
   - 
   -  
   3  
   -  
   3  
   -  
  25 
  58  
   6  
   -  
   - 
  34 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 
   - 

 
Enkele opmerkingen bij de tabel: 
-- bij Noordse pijlstormvogel zijn alleen de vogels behorende tot Puffinus puffinus 
   puffinus vermeld. 
-- het lijkt aannemelijk dat in het verslag van de groep uit Eersel een  
   typefout bij het aantal Jan van Genten is gemaakt, vooral omdat uit de  
   telling van 2 oktober blijkt dat deze soort door beide groepen goed  
   geteld werd. 
 

J.van Dijk 
L.Hellenberghof 32  
Noordwijk a/zee 

 
 

                       -------------- 
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GANZENEXCURSIE 1977 
 

Donderdag, 29 december, vroeg in de morgen gingen 16 man sterk gewapend met 
kijkers en fototoestellen, richting Friesland om daar de duizenden overwinte- 
rende ganzen goed te kunnen waarnemen en vast te leggen. 
Uiteraard voerde de rit door de Flevopolders die altijd wel wat te bieden  
hebben. Tussen de talrijke hagel- en sneeuwbuien door werden langs de Oost-
vaardersdijk, de dijk die het IJsselmeer van de Flevopolders scheidt, duizenden 
eenden waargenomen. Het waren grotendeels duikeendjes zoals Tafel- en Kuifeenden. 
Daarnaast waren ook de zaagbekken goed vertegenwoordigd met o.a. het Nonnetje, 
waarvan het mannetje evenals echte kloosterlingen een fel zwart-wit verenkleed 
draagt, en de Grote Zaagbek met zijn boterkleurige buik, die dan ook al snel 
"boterduiker" werd genoemd. 
Langs deze dijk werd aan de landkant nog een aantal Roerdompen en kiekendieven 
gezien. Van de laatste soort zowel de Bruine als de Blauwe Kiekendief. 

Na een sterke bak koffie in Lelystad werd de reis voortgezet over de  
Knardijk. Deze dijk vormt de scheiding tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland.  
Aan deze dijk ligt een waarnemershut van waaruit de grote plassen en riet- 
kragen en, als het meezit, veel vogels te zien zijn. Deze laatste waren er op  
dat moment niet, maar het zeer glibberige dijkje dat naar de waarnemershut liep, 
zorgde toch voor het nodige vertier. Beide ondergetekenden mochten namelijk van  
zeer nabij kennis maken met de echte vette IJsselmeerklei. 
Na ons ontdaan te hebben van deze puur Nederlandse grondsoort, werd de reis 
voortgezet richting het weidevogelreservaat. Onderweg daar heen werden veel 
roofvogels zoals buizerden (ook een Ruigpootbuizerd) en zeer veel Torenvalken 
waargenomen. Als verrassing liet ook de Klapekster zich nog zien. Deze licht- 
grijze en blauwe vogel is nauw verwant met de in onze duinen nog maar zeld- 
zaam broedende Grauwe Klauwier. 
De ook nog te verwachten Velduilen lieten het helaas afweten. 

Aangekomen bij het weidevogelreservaat, dat vlak bij Harderwijk is gelegen,  
zagen we de eerste grote koppels ganzen. Vooral de Kolganzen en Grauwe Ganzen  
waren daar goed waar te nemen. De Kolgans die iets kleiner en donkerder is dan  
de Grauwe Gans verschilt daar verder van door de duidelijke witte ring vlak  
achter de snavel bij de volwassen vogel. Deze witte ring ontbreekt bij de  
Grauwe Gans evenals de zwarte dwarsstrepen op de bulk. Ook wat het geluid betreft 
zijn zij niet gelijk. Een Kolgans heeft namelijk een door Cees Verweij veel  
geuite kreet "kauw-lie-jauw". De Grauwe Gans is te herkennen aan het ook bij  
tamme ganzen veel gehoorde "gak-gak". 

In het weidevogelreservaat zaten op dat moment ook veel Kieviten, die met  
een beetje vorst massaal naar het zuiden vliegen. Eén exemplaar was een albino  
en was geheel wit. 

Het volgende reisdoel, de Mastenbroekpolder tussen Zwolle en Kampen, viel  
wat vogels betreft tegen. Misschien was dat een gevolg van de vele werkzaamheden  
die daar vanwege een grootscheepse ruilverkaveling plaats vinden. 

Door het donkere weer waren er al vroeg in de middag geen vogels meer  
te onderscheiden, waardoor we doorreden naar Meppel om daar een voortreffelijk  
maal bij de Chinees te nuttigen. 

De avond werd als vanouds verder met een gezellig praatje en kaartje  
bij de open haard doorgebracht in Ruinen in de boerderij van de heer Baalbergen. 

De volgende ochtend werd, nadat de boel aan kant was gebracht, richting 
Noordoostpolder afgereisd. In het westelijk deel van deze polder ontdekten we  
vele honderden Wilde en Kleine Zwanen met daartussen grote groepen Rietganzen.  
De Rietgans valt vooral op door zijn donkere kop en nek. Het verschil tussen  
Kleine en Wilde Zwaan betreft alleen de kleur van de snavel; de Wilde Zwaan  
heeft namelijk meer geel op de snavel dan de Kleine Zwaan. De bij ons in de  
omgeving voorkomende zwanen zijn de Knobbelzwanen, die weer van wilde zwanen  
te onderscheiden zijn door hun oranjekleurige snavel met de zwarte knobbel. 
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Via Lemmer kwamen we in Friesland, de ganzenprovincie bij uitstek. In het 
merengebied onder Sneek zaten inderdaad grote groepen foeragerende ganzen die zich 
goed lieten bekijken. Hier waren vooral Brandganzen, Kleine Rietganzen en de al 
eerder genoemde Kolganzen te zien. De Brandgans is wel het gemakkelijkst te  
herkennen van alle ganzen, omdat hij door zijn witte kop, blauwzwarte nek en  
lichte bulk sterk afwijkt van de overige ganzen. De Kleine Rietgans is daaren- 
tegen moeilijker te onderscheiden. Hij heeft evenals de Gewone Rietgans de  
donkere nek en kop. Zijn snavel is echter korter en de poten zijn rose in plaats  
van geel, zoals bij de Gewone Rietgans. Tenslotte is de rug van de Kleine Riet- 
gans lichter en grijzer dan bij de Gewone Rietgans. 

In de weilanden in het westen van Friesland was naast de gans, de Wulp in  
grote aantallen aanwezig. Deze grootste van alle steltlopers is egaal bruin van  
kleur en heeft een lange naar beneden gebogen snavel. 

Op de terugweg via de Afsluitdijk werd halverwege de dijk bij de sluizen  
en werkhaven van Kornwerderzand gestopt. Hier bevonden zich honderden Topper-  
eenden, een duikeend die veel op de bekende Kuifeend lijkt en alleen daar mee 
verschilt door de lichtgrijze i.p.v. donkera rug. De futenfamilie was er ook  
rijk vertegenwoordigd. Naast de voor ons zeer bekende gewone Fuut, zaten daar  
de iets kleinere en donkerdere Roodhalsfuut en ook de Benjamin van de familie,  
de Dodaars. Ook erg interessant was hier de nog niet eerder genoemde Middelste 
Zaagbek, die van de Grote Zaagbek te onderscheiden is van een duidelijke witte  
kraag met een donkere borst. Bij de Grote Zaagbek is deze licht van kleur. 

Voldaan werd de excursie met een gezellige kop koffie in Den Oever afgesloten,  
waarna de thuisreis werd aanvaard. 
 
    Willem v.d.Niet  
    Hein Verkade 

 
                       -------------- 
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NIEUW—LEEUWENHORST DOOR HET HELE JAAR 
 

Broedvogels 

Ondanks de soms grote drukte in het broedseizoen, veroorzaakt door toeristen 
en dagjesmensen die aangelokt worden door het mooie weer, ondervinden de broedende 
vogels slechts zelden last van deze drukte aangezien de grote speelweiden 
veel mensen opvangen. 
Ik geef u een overzicht van de broedvogels in dit landgoed: 
De Fuut broedt sinds 1975 in de grote vijver en brengt de laatste jaren zelfs 
meerdere broedsels groot. 
De Blauwe Reiger heeft voor het eerst sinds jaren weer gebroed. 
Van de roofvogels is geen broedgeval bekend, hoewel in het voorjaar van 1977 
wel een Torenvalk in de nestkast word gezien. De Boomvalk werd met jongen 
vaak rond de vijver gezien, maar ik heb helaas niet kunnen vaststellen waar 
deze valk gebroed heeft. 
De Kleine Bonte Specht zorgde voor een verrassing door ook het afgelopen jaar weer 
tot broeden te komen. 
De Bosuil is in het broedseizoen ieder jaar te horen en broedt gelukkig nog 
steeds. Van de Ransuil ben ik niet zeker of hij in het gedeelte aan de oostkant 
van de Gooweg heeft gebroed. 
De Nachtegaal is al lang als broedvogel van het landgoed bekend. Opvallend was 
de plotselinge toename van deze soort nl. 6 paartjes (het gedeelte aan de 
oostkant werd niet geteld). Misschien is dit te wijten aan een overvloed van 
voedsel, want normaal broeden er 1-2 paren. 
Tot de onregelmatige broedvogels behoren o.a. de Bosrietzanger, de Spotvogel 
en de Geelgors. 
Regelmatige en soms talrijke broedvogels van dit landgoed zijn: Koolmees, 
Pimpelmees, Groene en Grote Bonte Specht, Kauw, Vlaamse Gaai, Rietgors en 
Meerkoet. 
Het totaal aantal broedvogels ligt op + 44 soorten. 

Trekvogels 

De trekvogels kan men onderverdelen in de voorjaars— en najaarstrekkers. In dit 
artikel worden beide behandeld. 
Voorjaarstrekkers:  
De voorjaarstrek is lang niet zo opvallend als de najaarstrek. Het duidelijkst  
merkt men het in de bossen aan de plotselinge aanwezigheid van deze zomergasten  
zoals de Tjiftjaf (half maart), de Fitis (april) en de Tuinfluiter (mei).  
Op de vijver kan men aan het variërende aantal Kuif— en Slobeenden zien hoe de 
voorjaarstrek verloopt. 
Nalaarstrekvogels: 
Deze trek is veel duidelijker waar te nemen. In september soms al in augustus 
verschijnen de eerste Kuif— en Slobeenden weer. Ook zeldzamere eendensoorten  
voor dit landgoed zijn dan op doortrek te zien zoals Smient, Zomertaling,  
Pijlstaart, Nonnetje (tijdens vorst) en Brilduiker. 
Tijdens vorst ziet men soms wel overtrekkende Kol— en Grauwe Ganzen. Een zeld- 
zame roofvogel op doortrek was de Slechtvalk op 27-11-1977. 
Talrijk trekken de volgende soorten door: Vink, Keep, Koperwiek, Kramsvogel,  
mezen enz. 

Wintervogels 

Hieronder verstaat men vogels die van ongeveer september tot soms in mei vanuit 
koudere streken (b.v. Scandinavië) hier de winter doorbrengen zoals b.v. Sijs, 
Koperwiek, Kramsvogel, Goudhaantje. Ook veel mezensoorten zoals Koolmees, Pimpel-
mees, Staartmees. brengen dan de winter door in onze streken. In het bos kan men  
in die tijd de concentraties mezen goed waarnemen. 
Ook de Houtsnip overwintert op het landgoed, maar deze schuwe en goed gecamoufleerde 
vogel zien we slechts zelden. 
In de wintermaanden zijn er altijd wel Kuifeenden, Tafeleenden, Slobeenden en 
Wintertalingen waar te nemen. In 1977 waren deze aantallen echter zeer gering. 
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Een verklaring voor de afwezigheid van deze groepen (Kuifeend 2x gezien,  
Slobeend 5x, Tafeleend 5x, Wintertaling niet gezien) zou kunnen zijn het  
ontbreken van strenge vorst in het noorden. De eenden zien dan geen noodzaak  
naar het zuiden weg te trekken en blijven tot er wel strenge vorst inva1t. 
Overwinterende roofvogels zijn erg zeldzaam. Alleen in de winter van 76-77  
verbleef er geruime tijd een Buizerd op het landgoed. 
De afgelopen winter was wel erg zacht. Opvallende concentraties Vinken, Kepen  
en mezen waren er dan ook niet. Ook de eendentrek was erg slecht. 
 
    Arie Ruigrok 
 
                       -------------- 
 
 
GEKNIPT UIT DE KRANT    (Door L.van Duijn) 
 
De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen zomer opmerkelijke resultaten  
geboekt met het gebruik van sex-lokstoffen ter bestrijding van de iepespint- 
kever, een belangrijke verspreider van de gevreesde iepeziekte. Deze ziekte,  
die internationaal bekend staat als Dutch Elm Disease, kan een iep binnen  
enkele dagen doden. In verschillende delen van Nederland zijn de afgelopen  
jaren al ware slachtingen onder de iepen aangericht. 
Amsterdam is een van de weinige plaatsen waar het sterftecijfer onder de  
iepen terugloopt. In 1976 stierven nog 400 bomen aan de iepeziekte. In 1977  
waren er dat ongeveer 200. In de hoofdstad groeien in totaal 50.000 iepen,  
waarvan 30.000 in het centrum. De gemeente geeft jaarlijks een miljoen  
gulden uit voor hun behoud. 
Het experiment met sex-lokstoffen, dat in samenwerking met de Plantenziekte- 
kundige Dienst in Wageningen en een particulier boomverzorgingsbedrijf werd 
uitgevoerd, had vooral ten doel concentraties van iepespintkevers en hun  
broedbomen op te sporen. Over de hele stad werden ongeveer 100 kevervallen  
uitgezet, waarin de vrouwtjesgeur van het insect - chemisch nagemaakt in het 
laboratorium - was aangebracht samen met een laag lijm. Zo konden beluste  
mannetjes worden gevangen en vernietigd. De concentraties van kevervangsten  
in de lokvallen verschaften duidelijke informatie dat ergens in de buurt naar 
broedbomen van de iepespintkevers moest worden gezocht. 
De belangrijkste uitkomst van de proef is, dat de broedbomen vooral te vinden  
zijn aan de rand van de stad, vaak op begraafplaatsen en in tuinen. Dat maakt  
het voor de gemeente, moeilijk de iepeziekte effectief te bestrijden, omdat veel 
broedbomen particulier bezit zijn. Amsterdam heeft daarom de hulp ingeroepen  
van Staatsbosbeheer en een extra rijkssubsidie gevraagd om ook in de rand- 
gemeenten de iepeziekte te lijf te gaan. 
Het gebruik van sex-lokstoffen ter bestrijding van schadelijke en ziekte-
verspreidende insecten heeft als groot voordeel dat het milieu-vriendelijk  
Is, in tegenstelling tot het gebruik van veel chemische bestrijdingsmiddelen.  
De sex-lokstoffenmethode is echter op zichzelf niet voldoende. Een van de 
doelstellingen van het lopende onderzoek is geïntegreerde bestrijdings- 
programma's te ontwikkelen, waarin de beste methoden worden gecombineerd... 
 
    (De Volkskrant) 
 
 
                       -------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 46 – 
 

VELDWAARNEMINGEN OVER DE MAANDEN NOVEMBER/DECEMBER 1977 
 

Fuut   2 ex. 11-12-77 Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 

Dodaars   1 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 
   4 ex. 27-11-77 Zuid-Hollands Landschap A. Ruigrok 
   1 ex. 18-12-77 Zuid-Hollands Landschap A. Ruigrok 

Wintertaling 100 ex. 06-12-77 AW-duinen A.Ruigrok 
   2 ex. 18-12-77 Offem A.Ruigrok 

Krakeend  10 ex. 06-12-77 AW-duinen A.Ruigrok 

Slobeend   2 ex. 06-12-77 AW-duinen A.Ruigrok 

Kuifeend   5 ex. 18-12-77 Offem A.Ruigrok 

Brilduiker  17 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 

Middelste Zaagbek    5 ex. 
 20 ex. 

27-11-77 
06-12-77 

boven Duinweg  
AW-duinen 

J.van Dijk  
A.Ruigrok 

Grote Zaagbek   6 ex. 
  1 ex. 

27-11-77 
08-12-77 

AW-duinen 
Boven Noordwijkerhout 

H.de Joode 
J.van Dijk 

   2 ex. 13-12-77 Boven zee,zuidwaarts J.van Dijk 

Grauwe Gans  70 ex. 06-12-77 AW-duinen A.Ruigrok 
  35 ex. 17-12-77 Noordduinen,zuidwaarts A.Cramer 

Rietgans   6 ex. 06-12-77 AW-duinen A.Ruigrok 

Wilde Zwaan   4 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 
   1 ex. 19-12-77 AW-duinen A.Ruigrok 

Kleine Zwaan   9 ex. 06-11-77 Boven Duinpark,zuidwaarts J.van Dijk 

Buizerd   3 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 
   1 ex. 04-12-77 Boven zee J.van Dijk 

Sperwer   3 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 
   2 ex. 06-11-77 Duinpark J.van Dijk 
   1 ex. 05-12-77 Duinpark J.van Dijk 
   1 ex. 18-12-77 Noordwijkerhout J.van Dijk 

Rode Wouw   1 ex. 18-11-77 Overvliegend dorp A.Cramer 

Blauwe Kiekendief   1 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 
   1 ex. 13-11-77 Boven zee,zuidwaarts J.van Dijk 

e.a. 
   1 ex. 27-11-77 Boven zee,zuidwaarts J.van Dijk 
   1 ex. 27-11-77 Boven zee,noordwaarts J.van Dijk 
   1 ex. 04-12-77 Boven zee J.van Dijk 
Slechtvalk   1 ex. 27-11-77 Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 

Torenvalk   2 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 

Goudplevier   6 ex. 06-12-77 AW-duinen A.Ruigrok 

Bokje   2 ex. 06-12-77 AW-duinen A.Ruigrok 

Houtsnip   3 ex. 17-11-77 Rijnsburg J.Glasbergen 
   1 ex. 18-11-77 Verblijvend Zuidduinen A.Cramer 
   2 ex. 19-11-77 Verblijvend Zuidduinen A.Cramer 
   1 ex. 27-11-77 Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
   1 ex. 17-12-77 Noordduinen J.Glasbergen 

Wulp  10 ex. 13-11-77 Achter Offem A.Ruigrok 
  10 ex. 10-12-77 Achter Offem A.Ruigrok 
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Witgatje  

Zwarte Ruiter 

Steenuil  

Velduil  

Groene Specht 

  2 ex.    

  1 ex.  

  1 ex.  

  1 ex. 

  1 ex. 

08-12-77 

03-12-77 

24-12-77 

27-12-77 

27-11-77 

Sassenheim 

Boven zee 

Verblijvend Zuidduinen 

AW-duinen 

AW-duinen 

J.van Dijk 

J.van Dijk 

A.Cramer 

H.de Joode 

H.de Joode 

Grote Bente Specht    1 ex. 20-11-77 Sluispad A. Cramer 
                      2 ex. 27-11-77 Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
   1 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 
   1 ex. 30-12-77 Verblijvend Zuidduinen A.Cramer 

Boomleeuwerik   8 ex. 05-11-77 Verblijvend Zuidduinen A. Cramer 
   5 ex. 19-11-77 Verblijvend Zuidduinen A.Cramer 

Raaf   5 ex. november Strand,le opgang J.van Dijk 
   5 ex. 17-12-77 Duindamseslag J.Glasbergen 

Kramsvogel 110 ex. 03-12-77 Duinpark J.van Dijk 

Roodborsttapuit   2 ex. 17-12-77 Verblijvend ‘t Heen A.Cramer 

Rietzanger?   1 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 

Goudhaantje  10 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 

Putter   1 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 
  40 ex. 21-12-77 Zuidduinen W.Baalbergen 

Sijs   6 ex. 27-11-77 Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
   2 ex. 04-12-77 Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
   5 ex. 06-12-77 Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
  10 ex. 18-12-77 Zuid-Hollands Landschap A.Ruigrok 
   8 ex. 26-12-77 Sluispad A. Cramer 
   5 ex. 17-12-77 Noordduinen J.Glasbergen 

Frater  60 ex. 06-11-77 verblijvend Zuidduinen A. Cramer 
  30 ex. 19-11-77 Verblijvend Zuidduinen A. Cramer 
 150 ex. 27-11-77 Verblijvend Zuidduinen A. Cramer 
   3 ex. 27-11-77 Over zee,noordwaarts A.Ruigrok 
  21 ex. 31-12-77 Duinpark J.van Dijk 
  10 ex. 21-12-77 Zuidduinen W.Baalbergen 
  30 ex. 24-12-77 verblijvend Zuidduinen A.Cramer 
 150 ex. 30-12-77 Verblijvend Zuidduinen A. Cramer 

Barmsijs   3 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 
   2 ex. 03-12-77 Duinpark J.van Dijk 
   3 ex. 17-12-77 Noordduinen J.Glasbergen 

Goudvink   1 ex. 06-12-77 AW-duinen A.Ruigrok 

Keep  10 ex. 27-11-77 AW-duinen H.de Joode 

Sneeuwgors   2 ex. 21-12-77 Zuidduinen W.Baalbergen 
 
 
 

Waarnemingen verzameld en 
samengesteld door  
J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7  
Rijnsburg 
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