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OPLAGE 450 EX. 

 
                       -------------- 
 
 
MEDEDELINGEN   

28-29 december Deze traditionele z.g. ganzenexcursie gaat weer naar  
   Friesland met overnachten in Drenthe. Opgeven bij  
   de heer D.Passchier, Egmonderstraat 45. 

5 januari     Ledenbijeenkomst in Verenigingsgebouw, Hoofdstraat.  
   Na het huishoudelijk gedeelte zullen de heren Verweij  
   en van der Niet het hebben over schelpen langs de  
   Nederlandse kust. 

9 februari    Waarnemersvergadering. Instructie over de broedvogel-  
   inventarisatie in 1979. 

2 maart    Jaarvergadering met werk van eigen leden. 
 
 

KOPY STRANDLOPER  

Het is de laatste jaren een goede gewoonte geworden om op de jaarvergadering  
de stukken van penningmeester en secretaris, die in de Strandloper staan 
gepubliceerd, te behandelen. 
Dat willen we in 1979 ook doen. Het jaarverslag met een overzicht van de  
resultaten van diverse inventarisaties wordt een lijvig stuk. De redaktie  
zou het bijzonder op prijs stellen de kopy TIJDIG in te leveren. Heeft  
u iets voor de Strandloper, geef dat dan zo spoedig mogelijk af bij de  
redaktie. Kopy inleveren voor 20 januari. Om De Strandloper uiterlijk  
half februari gereed te hebben hopen we op ieders medewerking. 
 

Redaktie 
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DE FLORA VAN NOORDWIJK  

Een historisch moment in de nog korte geschiedenis van onze Vereniging  
was het verschijnen van "De Flora van Noordwijk" en het officieel overhan- 
digen van het eerste exemplaar van dit boekwerk aan de Commissaris der  
Koningin, Mr.Vrolijk. Op 17 november kon de voorzitter, C.Verweij, niet alleen  
de Commissaris, burgemeester en wethouders welkom heten, maar ook  
Jhr.Ir.W.H.J.de Beaufort, houtvester bij het Staatsbosbeheer, de heer Smits, 
van de Stichting het Zuid-Hollands Landschap, de heer v.d.Weijden directeur  
van de Amsterdamse Waterleidingduinen, de heer Mennema, directeur van het  
Rijksherbarium en vele, vele anderen. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst. 

Dat de Flora van Noordwijk bij de Noordwijkers in de smaak viel, bleek wel 
uit de verkoopcijfers. Via voorverkoop en boekwinkels, VVV-kantoren, sigaren- 
magazijnen was binnen 3 weken de helft van de voorraad verdwenen. Dat de  
Flora een succes zou zijn, hadden we wel verwacht. Dat de boekjes als het  
ware de winkels uitvlogen had niemand verwacht. Goed, het was Sinterklaastijd.  
Dat was ingecalculeerd en de hele werkgroep heeft keihard gewerkt om de flora  
voor Sinterklaas klaar te hebben. 

Ik kan niet anders zeggen, dat de pers ons prachtig heeft geholpen. De heer  
van Amsterdam belde mij maandelijks op om te vragen hoe het met de flora  
stond. Vanzelfsprekend had hij de primeur in Het Leidsch Dagblad. 
Ondanks afspraken verscheen het artikel in De Zeekant een week te laat.  
Bekend verschijnsel tegenwoordig. Bij het officieel overhandigen van het  
eerste exemplaar ontbrak De Zeekant geheel, zelfs ons aller bekende Henk  
van der Ende. De Zeekant moet gewaarschuwd worden, persoonlijk initiatief  
is er daar kennelijk niet meer bij. 

Mochten er leden of donateurs zijn, die nog geen exemplaar van de Flora hebben 
gekocht, raad ik aan dit spoedig te doen. Binnenkort verschijnen in diverse 
maandbladen recensies van de Flora en dan kon er wel weer eens een verkoop- 
piek ontstaan. Sommigen van de werkgroep denken al aan een herdruk. Laten we  
wel met beide benen op de grond blijven staan en eerst zien de andere helft  
aan de man te brengen. 

De verkoopadressen zijn: Boekhandel v.d.Meer Vuurtorenplein 10 
 Boekhandel Ruijs  Hoofdstraat 104 
 Boeksjop    Hoofdstraat 3a 
 VVV-kantoor  de Grent 
 Sigarenmagazijn Barnhoorn Piet Heinstraat 48  
 Sigarenmagazijn Vink  Wilhelminastraat 63 

 Boekhandel Noordermeer Winkelcentrum Heftuin,Rijnsburg 

      Boekhandel M.A.Hoek  Herenstraat 61 Voorhout 

 Boekhandel v.d.Lee  Princestraat 38 Katwijk 
      Boekhandel v.d.Berg  Achterweg 12 Katwijk/Rijn 

 VVV-kantoor   Herenweg 14 Noordwijkerhout 
 Boekhandel Timmers  Havenstraat 2 Noordwijkerhout 

 
De prijs in de winkel is ƒ 14,90 per exemplaar. Voor leden en donateurs  
die ver van Noordwijk of wonen is de Flora ook via de Vereniging te bestellen.  
De prijs bedraagt voor leden en donateurs ƒ 12,50 (De portokosten zijn voor  
rekening van de Vereniging). 

Leden en donateurs kunnen de Flora ook afhalen bij E.Aartse 
    Joh. Molegraafstraat 6  
    NOORDWIJK 

ook voor de prijs van ƒ 12,50. 
 

E.Aartse 
 

 
 

                       -------------- 
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ACTIVITEITEN VAN DE JEUGDCLUB  

Voorjaar 1978 kenmerkt zich door veel regen en weinig zon wet normaal gespro- 
ken een flinke streep kan zetten door alle buitenactiviteiten. Maar des  
ondanks was er ruimte en moed voldoende om buiten ons hart op te halen.  
De Noordduinen bieden daar alle gelegenheid toe, waar o.a. Grote bonte  
specht, Kuifmees, Boomkruipers en veel Goudhaantjes werden gezien. 

Voorts werden de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Warmonder Bos van  
de Stichting "Het Zuid-Hollands Landschap" bezocht. Het laatste onder dank- 
zegging aan de aldaar broedende Blauwe reigers, die niet al te veel hebben  
laten vallen en opzichter de heer van Dijk die ons gratis toegang verleende. 

Ook onze nestkastwerkzaamheden hebben weer vruchtbare resultaten afgeworpen,  
maar daarover zal in het jaarverslag meer van gezegd worden. 

De roeitocht over de Nieuwkoopse Plassen werd eindelijk eens uit de plannen- 
kast gehaald toen vooraf bleek dat alle jeugdleden de zwemkunst machtig  
waren. Wat echter gevreesd werd, kwam inderdaad uit, doch geen jeugdlid maar  
een van de volwassen begeleiders stapte pardoes in de Nieuwkoopse prut, wat  
wel de rust maar niet de pret verstoorde. 

Als buitenactiviteit kunnen ook de bezoeken aan de Leidse Sterrewacht en  
het Natuurhistorisch Museum worden gezien. 
Aan de eerste activiteit namen ruim 50 mensen deel, waaruit kan worden opge- 
maakt, dat ook veel ouderen van deze unieke kans gebruik hadden gemaakt. Na  
een dialezing werd gelegenheid geboden door een van de kijkers enkele hemel- 
lichamen te bewonderen, wat wonderwel slaagde. Vlak voor en even daarna was  
er door een dik wolkenpakket geen ster meer te schieten. 
Ook het bezoek aan het Natuurhistorisch Museum mocht ook al geslaagd worden  
genoemd. 
Hieraan voorafgaande werd op donderdagavond eerst het een en ander op het  
gebied van walvisachtigen uit de doeken gedaan deer W.Baalbergen. Hij had  
zich daarvoor bijna het halve museum toegeëigend en o.a. gipsmodellen, wand- 
platen en complete walvistanden meegebracht. 

René Cramer bracht een diaserie mee,die hij had geleend van het Wereld  
Natuurfonds, waar met behulp van de bijgeleverde tekst een goed beeld werd  
verkregen van o.a. de zee- en landschildpadden die met uitsterven worden  
bedreigd. 

Een van de hoogtepunten tijdens het jeugdverenigingsjaar werd ons door de  
heer van Kekeren voorgeschoteld. Met een kleine selectie uit zijn eigen  
collectie was hij "Kuip"waarts gekomen alwaar hij 4 tafels nodig had om  
deze "kleinigheid" uit te stallen. Met fossielen uit diverse tijdperken  
gaf hij de jeugd gelegenheid tastbaar kennis te maken met schelpen, dieren  
en planten die miljoenen jaren voor ons leefden en groeiden. Bovendien werd  
aan iedereen een kleine hoeveelheid schelpen met een leeftijd van minimaal  
60 miljoen jaar uitgereikt. 

Hiermede zijn wel de belangrijkste maar zeker niet alle activiteiten opgesomd.  
De vakantie is al weer lang achter de rug en met het nieuwe seizoen worden  
ook weer nieuwe plannen gemaakt. 
De jeugdclub is intussen verhuisd van de donderdagavond naar de vrijdag- 
avond om een meer nuttig gebruik van zaal 7 te kunnen maken. Het is dan in  
principe mogelijk die groep, die qua leeftijd de jeugdgroep ontgroeid is, in  
de gelegenheid te stellen weer contacten te onderhouden. Verschillende van  
hen "doen aan fotografie" en op dergelijke avonden kan b.v. het resultaat  
daarvan getoond warden. Maar daarover volgt te zijner tijd meer informatie. 

Verder heeft de jeugdafdeling, dankzij een paar welkome giften, de beschikking  
over een viertal kijkers en een compleet arsenaal biologiemateriaal zoals  
scharen, pincetten, prepareernaalden, petrischalen, loepen en torrenkijkers.  
Zelfs kunnen we binnenkort een eigen kast tegemoet zien om alles daarin  
op te bergen. 
Voorwaar een bewijs, dat de jeugdclub, die wel eens een eigen naam mag hebben, 
springlevend is. 
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Rest ons nog de uitgebreide schare mensen te bedanken, die een donderdag- 
avond voor hun rekening hebben willen nemen, dan wel aan hen die bij het  
vervoer naar diverse evenementen behulpzaam zijn geweest. 
 

M.Vink 
D.Passchier 

 
                       -------------- 
 
Paul Marijnus, een actief lid van de jeugdclub, vind dat de plaats van het 
mogelijke toekomstige heempark niet goed is gelegen. 
De heer W.Baalbergen, die deel uitmaakt van de Commissie Heemtuin, zal 
de vraag van Paul beantwoorden. 

De Redaktie 
 
 
HET HEEMPARK OP EEN SLECHTE PLAATS?  

Ik vind dat het Heempark op een nogal slechte plaats is geprojecteerd.  
Als het Heempark daar wordt aangelegd, komen er vogels en worden er planten  
gepoot. Maar als het buitenbad open gaat, wordt het erg rumoerig. De vogels  
gaan er van schrik weg. Misschien gaan er ook wel jongens van het Bollen- 
badterrein over het hek het Heempark in en vernielen er misschien de  
boel. Nee, de plaats waar het Heempark moet komen, moet op een rustigere  
plek worden aangelegd. Maar verder vind ik wel dat er een Heempark moet  
komen maar dan wel op een rustigere plek dan bij het Bollenbad, b.v.  
beneden aan de Koepelweg. 

Paul Marijnus 
 
                       -------------- 
 
PLAATS HEEMPARK  

Het Heempark blijft de tongen in beweging brengen. Het is nu al meer  
dan vier jaar geleden, dat het plan aan de gemeente werd gepresenteerd.  
Maar vooruit, er moet wat te praten zijn. 
Toch wordt er niet alleen gepraat. De werkgroep die het gemeentebestuur  
adviseert en waarin ook onze Vereniging vertegenwoordigd is, gaat rustig  
door met het plan. "Zij die geloven haasten niet", zullen we maar denken. 

Ja, Paul vindt de plaats niet zo ideaal. Wij eigenlijk wel. 
Net als de plaats die Paul noemt n.l. de Koepelweg, is de ligging onder 
de Prins Hendrikweg gunstig. Beschermd tegen de zeewind zal tevens 
het talud van het duin in het park worden betrokken. Dat het wat dicht 
bij het zwembad ligt en ook bij het dorp heeft voor- en nadelen. Het rumoer 
kan in de zomer voor de mensen misschien wat vervelend zijn, de vogels 
trekken zich daar weinig van aan. Denk maar eens aan de vele broedende 
vogels op Schiphol. 
Vernielende jongens kunnen wel een probleem vormen. Hopelijk kan door 
middel van zo'n Heempark de jeugd meer in contact met de natuur worden 
gebracht, waardoor ze meer waardering voor de natuur krijgen. Iets wat 
men waardeert, vernielt men niet. Wel zijn we dan natuurlijk een heel 
aantal jaren verder. 

Een voordeel van de ligging zoals nu gepland is, is de goede bereikbaar- 
heid vanuit de dorpen. Er zal langs het park een voetpad vanaf de Nieuwe  
Zeeweg naar de Prins Hendrikweg worden aangelegd, zodat men het park in een  
wandeling kan opnemen. 
Bij eventuele latere uitbreiding van het park tot aan de begraafplaats,  
zal er tevens een verbinding naar het Dompad komen. Op deze wijze zou  
er dan een prachtig wandelgebied ontstaan. 
Toch bedankt voor je reactie Paul. 

W.Baalbergen 
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VOGELS WAARNEMEN VANAF HET REM-EILAND 

Enkele jaren geleden kocht Rijkswaterstaat het in verval geraakte Remeiland  
om hier een meetstation te vestigen. De hoge zendmast, die nooit gebruikt  
was voor het doel waarvoor hij indertijd was opgericht nl. het uitzenden van 
commerciële televisie-uitzendingen, werd afgebroken. Verder kreeg het geheel  
een flinke opknapbeurt en werd er accommodatie geschapen voor een tiental  
personen. Op het eiland, dat vanaf toen officieel "Meetpost Noordwijk" heette,  
werd apparatuur geplaatst voor het verzamelen van allerlei gegevens omtrent  
golfslag, deining e.d. 

In 1978 kreeg de Club van Zeetrekwaarnemers toestemming om enkele weken per  
jaar een paar waarnemers op het eiland te posteren. Rijkswaterstaat is erg 
geïnteresseerd in het voorkomen van zeevogels voor onze kust, terwijl de  
waarnemers ook graag meer willen weten over de breedte van het trekfront  
van zeevogels. 
In april en mei werden de eerste waarnemingen vanaf het platform gedaan en  
al spoedig bleek dat Zwarte zeeëenden vooral op meer dan 5 km uit de kust  
passeren. Daarentegen trokken de meeste steltlopers in het voorjaar dicht  
langs de kust voorbij. 

Van maandag 16 oktober tot vrijdag 20 oktober van dit jaar (1978) was ik in de 
gelegenheid om ook waarnemingen vanaf de meetpost Noordwijk te doen. De  
bezetting bestond gedurende deze dagen uit 8 personen, te weten de beheerder,  
de kok, vier radartechnici en twee vogelwaarnemers. De Franse technici werkten  
aan een radar waarmee in de nabije toekomst onder alle weersomstandigheden 
olievlekken op zee kunnen worden waargenomen. Ook door T.N.O. wordt aan dit  
project deelgenomen. Deze radar wordt op de golven gericht, waardoor een hoge  
golf een andere uitslag te zien geeft dan een vlak zeetje. Men was bezig  
om bij zoveel mogelijk verschillende weersomstandigheden het golfpatroon te  
meten. Later moet deze radar in een vliegtuig worden ingebouwd, waarmee dan  
onder alle omstandigheden een olievlek op zee kan worden opgespoord. Een  
olievlek geeft namelijk direct een afwijkend golfpatronen, wat onmiddellijk door  
de radar geregistreerd wordt. 

Het waarnemen van vogels vanaf een platform is evenals het waarnemen vanaf  
de kust afhankelijk van de heersende weersgesteldheid. Tijdens ons verblijf  
hadden we enkele dagen krachtige wind uit west tot noordwest en verder dagen  
met weinig wind uit noordwest tot noord. Bij deze winden is het zicht zeer  
goed, maar het aantal voorbijkomende vogels is evenals dat langs de kust het  
geval is, vaak erg klein. Toch waren er genoeg leuke waarnemingen om hier  
genoemd te worden. 

De Meetpost Noordwijk ligt op ruim 8 km uit de kust. De zee heeft hier een  
diepte van 18 meter. Het is op grond hiervan niet verwonderlijk bij de meet- 
post vogels te zien zijn die langs het strand zelden gezien worden. Zo was het  
heel gewoon alken en zeekoeten voorbij te zien vliegen. Ook werd diverse  
keren een alk of een zeekoet op korte afstand voorbijzwemmend waargenomen.  
Langs het strand worden deze vogels alleen als olieslachtoffer gezien. Een  
enkele maal worden ook voorbijsnellende stipjes aan de horizon met  
"alk/zeekoet" betiteld, maar vanaf de kust is zelfs het aantal van deze 
niet nader gespecificeerde vogels bijzonder klein. 

Andere soorten die doorgaans verder uit de kust voorbijsnellen of fourageren  
zijn de duikers. Vanaf de meetpost zagen wij vooral op de dagen met rustiger  
weer vrij regelmatig Roodkeelduikers langskomen. Op vrijdag streek een groep  
van vijf duikers dicht bij de meetpost neer en het bleken alle parelduikers  
in winterkleed te zijn. Vanaf de kust zijn deze soorten zelden te onder- 
scheiden en komen ze als "duikers" in de notitieboekjes terecht. Ook nu  
zagen we natuurlijk wel duikers die te ver waren om op soort gedetermineerd  
te kunnen worden, maar het aantal duikers waarbij duidelijk te zien was of  
het een Roodkeel- of Parelduiker was, was toch wel beduidend groter. 
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Op elk uur van de dag waren er wel meeuwen bij de meetpost te zien, maar de  
langs het strand meest algemene meeuwen, de Kokmeeuw en de Zilvermeeuw,  
werden bij de meetpost maar heel weinig gezien. Vooral de Kokmeeuw was  
opvallend schaars. Het was zelfs de minst waargenomen meeuw gedurende deze  
dagen (totaal ongeveer 25 ex.). 
Het talrijkst waren elke dag weer de Drieteenmeeuwen. Deze fraaie meeuwtjes,  
die met duizenden broeden langs vrijwel alle rotskusten van noordwest Europa,  
zoeken na het broedseizoen de open zee op en worden dan eigenlijk alleen  
maar door bijzondere weersomstandigheden massaal naar de kust gedreven  
(b.v. bij zware noordwesters). Het is daarom verrassend om op een betrekke-  
lijk korte afstand van het strand zoveel Drieteenmeeuwen te ontmoeten. 
Vrijwel steeds zwom er een groep van ruim honderd volwassen exemplaren in  
de onmiddellijke nabijheid van de meetpost. Deze meeuwen profiteerden ook  
van de etenswaren die elke dag "overboord" gezet werden. In hoeverre de  
aanwezigheid van deze soort vlak voor onze kust als normaal beschouwd kan  
worden, kan uit onze waarnemingen nog niet worden afgeleid, want ook vanaf  
het Noordwijkse strand werden in de afgelopen maanden merkwaardige aantallen  
Drieteenmeeuwen waargenomen. 

De constante aanwezigheid van een flinke groep Drieteenmeeuwen bleek ook  
zeer nuttig voor het kunnen opsporen van de naderende jagers. Zodra de 
Drieteenmeeuwen massaal en dicht opeen omhoog gingen, was er een jager in  
aantocht. Jagers naderen hun prooi vaak door zeer laag door de golfdalen  
op hun prooi af te vliegen. Dichtbij gekomen dwingen zij hun prooi omhoog  
te gaan, waarna de jager in een wilde achtervolging zijn prooi dwingt het  
voedsel uit te braken. De grotere soorten kunnen bij deze achtervolging  
hun prooi ook doden. Bij de meetpost hebben we alle soorten jagers kunnen  
waarnemen en gelukkig op vaak zeer korte afstand. De beste dag was maandag  
met binnen enkele uren alle soorten, waarbij vooral de volwassen Middelste  
Jager met volledig uitgegroeide staartveren bijzonder goed te volgen was.  
Ook de waarneming van een juveniele Kleinste jager maakte indruk, omdat  
bij, deze vogel verschillende kenmerken van deze buitengewoon moeilijk her- 
kenbare soort goed konden worden waargenomen (o.a. een witte kop!). 
Op de overige dagen werden nog verscheidene Kleine jagers en enkele  
Grote jagers gezien. 

Een groep die vanaf de meetpost beter geobserveerd kan worden dan doorgaans  
langs de kust, is de groep van de stormvogels. Vooral de Grauwe pijlstorm- 
vogel passeerde verscheidene keren binnen 100 meter van de waarnemers. Deze  
soort wordt vanaf de kust ook wel af en toe waargenomen, maar vrijwel steeds  
blijven de vogels minstens een kilometer uit de kust. In de vogelboeken  
tot 1970 staat deze soort als een zeldzame dwaalgast genoteerd, maar de  
laatste jaren groeit het aantal waarnemingen ongelooflijk snel. Zo werden  
op 19 september 1978 op Ameland in een uur bijna 500 ex. van deze soort  
genoteerd. Tijdens ons verblijf op de meetpost telden wij 13 ex. die alle in 
zuidelijke richting vlogen. 
Algemener op de Noordzee is in alle jaargetijden de Noordse stormvogel, ook  
wel Mallemok genoemd. Ook deze soort blijft doorgaans ver uit de kust, maar  
onder bijzondere omstandigheden vertonen zij zich soms tot dichtbij of zelfs  
boven het strand. Ook worden mallemokken wel eens bij rustig weer gezien,  
terwijl dat voor pijlstormvogels toch wel uitzondering is. 
Op de meetpost telden wij op alle dagen, behalve woensdag (zwakke noordenwind),  
wel enkele Noordse stormvogels. De derde stormvogel die we zagen was de  
Noordse pijlstormvogel. Deze soort is nooit talrijk in het Noordzeegebied.  
Vooral in de nazomer en vroege herfst zwerven er groepen vanuit de kolonies  
in Noord-Schotland de Noordzee op. De grootste kolonies liggen aan de andere  
kant van Groot-Brittannië.  

Het najaar van 1978 zal de boeken ingaan als een seizoen met bijzonder weinig  
Jan van Genten in de zuidelijke Noordzee. Het waarnemen op 8 km uit de kust  
leverde niet veel meer waarnemingen op dan vanaf de kust in dezelfde 
periode (mededeling R.de Mooij). 
Dat kan eigenlijk ook wel worden opgemerkt over het aantal Zwarte zeeëenden  
dat werd genoteerd (totaal ongeveer 200 ex.)  
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Andere eendensoorten ontbraken vrijwel geheel: 2 Grote Zeeëenden, 1 Kuifeend, 
3 Pijlstaarten, 1 Tafeleend, 5 Wintertalingen, 4 Middelste zaagbekken en  
15 Rotganzen. 

Wij hadden gehoopt ook een dag met zwakke zuidelijke wind mee te maken. Bij  
een dergelijke wind is er veel trek van allerlei zangvogels en het gebeurt  
dan nog wel eens dat veel van dat kleine spul op de meetpost komt uitrusten. 
Ook een heldere nacht met plotseling invallende mist veroorzaakt een "regen'  
van zangertjes op verlichte schepen, booreilanden en vuurtorens. 
Tijdens ons verblijf was er alleen woensdag en donderdag bij zwakke noorde- 
lijke wind enige trek van spreeuwen en veldleeuweriken in westelijke  
richting. Wel ontdekten we op deze dagen af en toe een vogeltje dat kwam  
uitblazen na een lange tocht over het water. De volgende soorten werden  
genoteerd: Merel, Zanglijster, Koperwiek, Zwarte roodstaart, Rietgors,  
Vink, Keep, Goudhaantje, Spreeuw, Grote gele kwikstaart, Roodborst. Een  
vermoeide postduif bleef de gehele week op de meetpost en werd door de kok  
weer enigszins op krachten gebracht. 

Dit verhaaltje lezende krijgt men wellicht de indruk dat er veel vogels  
bij de meetpost te zien zijn. Toch meen ik te mogen stellen, dat bij veel 
weersomstandigheden het aantal vogels dat langs het strand trekt, bedui- 
dend groter is. Dit wordt veroorzaakt door allerlei stuwingseffecten:  
grote meeuwen die graag profiteren van de luchtstoom langs de buitenste  
zeeduinen; landvogels die bij tegenwind liever niet hun koers over zee  
voortzetten; zeevogels die bij een zware storm naar de kusten worden gedre- 
ven en langs het strand verder vliegen, sterns die tijdens hun trek graag  
fourageren in het ondiepe kustwater enz. 

Toch is het vogelen vanaf een post ver van de kust aantrekkelijk omdat men  
de kans krijgt bepaalde soorten die vanaf het strand moeilijk waarneem- 
baar zijn, nu wel goed te zien. Hierdoor krijgt men een veel betere indruk  
van het trekgebeuren dan wanneer men vanaf een strandpost registreert.  
Een bijzonder prettige bijkomstigheid is verder, dat men op de meetpost  
zeer regelmatig van warme koffie en andere opwarmertjes wordt voorzien  
(alles belastingvrij). 
Ook de hele sfeer op de meetpost was bijzonder goed. De andere aanwezigen  
toonden veel belangstelling voor wat wij eigenlijk deden en in de avonduren  
werd door de anderen regelmatig in de vogelboeken gebladerd. Verder was er  
gelegenheid om tafeltennis te spelen, te schaken, te darten enz. 

De Club van Zeetrekwaarnemers is van plan om ook in de komende jaren  
waarnemers op de Meetpost Noordwijk te krijgen. Daarnaast zijn er bespre- 
kingen gestart om toestemming te krijgen om ook vanaf een produktieplatform  
in de Noordzee, 150 km ten noordwesten van Den Helder, waarnemingen te kunnen  
doen. Zodoende willen we een betere indruk krijgen van het voorkomen van  
zeevogels op het Nederlandse deel van het continentale plat. 
 

J.van Dijk 
L.Hellenberkhof 32 

 
 
 
 
                       -------------- 
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BUIZERDEN EN SMÖRGASBORD  

Een lang gekoesterd verlangen werd dan eindelijk werkelijkheid, een vogel- 
excursie naar het befaamde vogeltrekpunt Falsterbo in Zuid-Zweden. 
Vele artikelen in natuurbladen en boeken hadden ons doen kwijlen bij het  
lezen van de enorme hoeveelheden vogels die daar dagelijks passeren. Stel  
je voor zo'n 300 à 400 stootvogels in één keer boven je pet. Daar moet  
je haast lyrisch van worden. Vandaar ook dat ik in de pen ben geklommen. 

Eigenlijk gingen wij, Leen van Duijn, Nico van der Meer, Cor Bouwmeester en 
ondergetekende voor de lol. Geen vogels, dan was dat ook goed geweest. Alleen  
al het bootreisje Travemunde-Malmö is al de moeite waard. Een auto met  
maximaal vijf personen voor ƒ 125,-- is beslist een unieke kans. De excur- 
sie duurde jammer genoeg maar heel kort, om precies te zijn van donderdag- 
avond 21 september tot zondagnacht 24 september. Het was wat je noemt  
even snel vogelen geblazen, want we hadden maar anderhalve dag voor het eigen- 
lijke vogelwerk. 

Het reisschema zag er als volgt uit. Donderdag, 22.00 uur op weg naar Trave- 
munde. Na een rit van ongeveer zeven uur werd tot 9.00 uur 's morgens in  
de auto geslapen om daarna aan boord te gaan en weer verder te slapen. De  
bootreis duurt ongeveer zes uur. In die tijd kan je je totale vermogen  
vergokken in de ontelbare gokkasten of je gaat genieten van het typische 
Scandinavische Smörgasbord. U weet wel zo'n eettafel waarbij de speeksel- 
klieren op "tilt" staan. 

In Zweden was het bij aankomst geen vriendelijk weer. Onze eerste zorg  
bestond uit het aankopen van levensmiddelen en een paar tijdschriften met  
een ongecensureerde inhoud. Daarna naar de camping. Het bleek al snel  
dat we niet de enige Nederlandse vogelaars waren. Juist u raadt het al 
......de Vogelwerkgroep Haarlem. Je kan tegenwoordig geen mus in de dak-  
goot begluren of er staat wel een waarnemer uit Haarlem achter je mee te  
kijken. 

We kregen enkele tips van hen mee die ik nu graag aan de lezers van De  
Strandloper wil doorgeven, voor het geval dat er mensen zijn die Falsterbo  
op hun verlanglijstje hebben staan. 
Het beste kunt u gebruik maken van de camping naast een groot heideveld.  
Deze camping is gelegen aan de weg naar Falsterbo. U kunt daar caravans  
huren wat wel praktisch is, want het kan er erg vochtig zijn in september. 

Bij zonsopgang gaat u naar het aller zuidwestelijke puntje van Zweden. U  
bereikt dat door de borden "golfbana" te volgen. Bij de golfbanen parkeert  
u de auto en loopt over de golfbanen in de richting van de duintjes. Let  
goed op overvliegende projectielen, want er zitten rare snuiters tussen die 
golfspelers. Op het uiterst kleine zeereepje kunt u uw stoel neerzetten  
en over de Sont naar het eiland kijken. Denkt u niet dat u alleen zit te  
kijken. Het lijkt de Kalverstraat wel op zaterdag. Tijdens ons bezoek liepen  
er naar schatting 200 mensen. 
Even druk was het op het water van de Sont. Honderden meeuwen, sterns,  
eenden e.d. Zeetrekwaarnemers, het is daar goed toeven! 
Tijdens ons verblijf was de trek zwak vanwege een verkeerde wind en slecht  
weer. Ondanks dat konden we genieten van indrukwekkende formaties Eider- 
eenden, Zwarte zeeëenden en Rotganzen. In groten getale waren aanwezig  
Middelste zaagbek, Aalscholvers, Knobbelzwaan, Kuifeend, Tafeleend. De vogels  
zijn goed te bekijken want ze vliegen vaak vlak langs de kust en over het  
land om de punt af te snijden. 

Van de stootvogeltrek is pas later op de dag sprake. We kregen het angstige 
vermoeden, dat er met bewolkt weer geen thermiek zou zijn. Voor we het wisten  
zweefden echter een tiental Buizerden en een paar Sperwers boven het ver- 
derop gelegen vuurtorentje. Welnu daar kwamen we voor, dus er werd alleen  
nog omhoog gekeken. Languit op de grond tegen een bortje met de vliegbeel- 
den naast je, want die zijn onmisbaar. Het Engelse boek Flight Identification  
of European Raptors is erg geschikt voor dit werk. 
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De toko werd geopend en de koffie met koek e.d. werd tussen de bedrijven  
door genuttigd. Buizerden en Wespendieven cirkelden boven ons hoofd en  
verdwenen richting Kopenhagen. Ze vormden meestal groepjes van 20 tot  
30 ex. 
Sperwers waren in groten getale aanwezig, maar altijd solitair. Herhaalde  
malen zagen we Sperwer het bosje bij de vuurtoren induiken waar veel kleine 
trekvogels huisden. Prachtige achtervolgingen geeft dat te zien. 
Ondertussen moet u goed opletten wat er in de lucht in de richting van  
de camping gebeurt, want daar verzamelen zich de meeste stootvogels  
boven het heideveld naast de camping. 
Toen we daar dan ook ontelbare stipjes zagen rondcirkelen, besloten we  
de toko weer te sluiten en op te stappen in de richting van het heideveld.  
Een grote verrassing viel ons te beurt. Niet alleen vanwege de honderden  
Buizerden, Wespendieven en Sperwers, maar er stond warempel een hele batterij 
telelenzen en verrekijkers in een lange rij langs de dennenzoom opgesteld.  
Daar zou een generaal jaloers op zijn. Zo mooi heeft het Nederlandse leger  
nog nooit in linie gelegen. Wat een overgave en wat een timing. Allemaal  
tegelijk zie je ze het vizier links of rechtsom draaien om een voorbij  
snellende Blauwe kiekendief of Smelleken onder vuur te nemen. 

Er weinig tijd verspild. De stoel werd pal naast de auto gezet, de toko 
werd weer geopend en de blik werd omhoog gericht. Het is een hele sport 
om uit die "wolken" Buizerden de Wespendieven te onderscheiden, vooral 
als je met de ene hand een kijker vasthoudt en met de andere hand een 
gebakken ei (met spek). 
Waar ze vandaan komen begrijp je niet. Zo zie je niets aan de horizon 
en even later zie je een thermiekzuil van 100 Buizerden. 
Boven het heideveldje vlogen regelmatig Blauwe kiekendieven, Torenvalken, 
Sperwers, Smelleken, Ruigpootbuizerden en soms een Rode wouw. Dit alles 
vloog kriskras door elkaar. Als je om je heen keek, zag je op zijn minst 3 tot 
4 soorten stootvogels. Alleen de Havik liet verstek gaan. 

Onze vreugde over dit indrukwekkende schouwspel hebben wij hardop uitge- 
drukt in een aantal onvervalste Engelse achterbuurt uitdrukkingen, die een 
Engelse dame achter ons het schaamrood naar de kaken deed stijgen  
en ons dus ook. 

Tegen een uur of drie was de room er wel vanaf en we besloten naar het  
verder landinwaarts gelegen meertje Börringesjon te gaan. Het is een niet  
al te groot meer gelegen tussen akkerbouwgronden en omgeven door een bosrand.  
De ligging maakt dit meer geschikt als slaapplaats voor Kraanvogels. Wij  
zagen er echter niet een, maar wel een prachtig vissende Visarend. Een uur  
wachten leverde niet meer op dan 5 Rietganzen, 1 Blauwe kiekendief,  
1 Sperwer, enkele Smienten en Krakeenden. 
Het landschap is beslist de moeite waard. Het heeft dat zelfde heuvel- 
achtige en bosrijke sfeertje als Limburg. 

Op weg naar huis werd het werk voor de kookploeg verdeeld. Op het menu  
staat hachee met omgekeerd neutronenbomeffect, d.w.z. de mensen blijven  
leven maar de tent waait weg. Volstrekt onschadelijk dus. 

De volgende dag, zondag, een natte opbreken en op weg naar de boot. Na een 
smörgasbord, die net als de eerste keer uit de hand liep, praatten we nog  
wat na over ons bliksembezoek. Stel nu dat het mooi weer was geweest in  
plaats van zulk droevig weer, wat zou er dan wel te zien zijn geweest? Dus  
nog maar een keertje Falsterbo en smörgasbord? 
Er wordt wat bedenkelijk gekeken, want we hebben net uitgerekend dat we  
pas maandagmorgen 3.00 uur thuis zijn. 

In onderstaand overzicht geven wij u een opsomming van hetgeen in  
Falsterbo is waargenomen: 
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Duiker  
Aalscholver 
Kuifaalscholver 
Blauwe reiger 

     3 
 + 100 
     1 
   alg 

Ruigpootbuizerd 
Wespendief  
Sperwer 

  +10 
tientallen  
200 à 300 
    3 Blauwe kiekendief 

Rotgans     40 Rode wouw     3 
Knobbelzwaan    alg Torenvalk    alg 
Rietgans      5 Smelleken     2 
Wilde eend    alg Visarend     1 
Krakeend  enkele Houtduif    alg 
Smient    alg Turkse tortel    alg 
Wintertaling    alg Watersnip     1 
Pijlstaart  enkele Bonte strandloper     1 
Kuifeend    alg Oeverloper    alg 
Tafeleend    alg Regenwulp  enkele 
Zwarte zeeëend    alg Rosse grutto     1 
Eidereend    alg Kievit    alg 
Middelste zaagbek 
Bergeend 
Buizerd 

   alg  
 enkele 
+ 1000 

Grote stern  
Visdief  
Patrijs 

   alg  
   alg 
    3 

 
         Joost Bouwmeester 
 
                       -------------- 
 
MARIJKE TERUG IN HAAR ELEMENT. 

Het zeehondje Marijke, dat op 8 september j.l. op het Noordwijkse strand werd 
gevonden, kon precies 2 maanden later gezond en wel weer worden teruggezet  
in de Waddenzee. 

Maandag 6 november belde mevrouw 't Hart mij op, dat het er woensdag daarop  
het voor Marijke er weer opzat en dat ze met nog 3 ex-patiënten weer aan  
het zeewater zou worden toevertrouwd. Lakoniek werd er bijgevraagd of er  
interesse was dit gebeuren bij te wonen, in dat geval was er nog wel een bed  
vrij in Pieterburen, want de hele aktie zou om kwart over zeven 's morgens  
van start gaan. Werk en huiselijke omstandigheden stonden zelfs op zo'n  
korte termijn niets in de weg. Vandaar dat de dinsdagnacht in Pieterburen  
in de nabijheid van nog 11 zeehonden, 1 tortelduif, 2 marmotten, 3 gewone  
honden, 1 huiskip en 4 katten werd doorgebracht. 
Doch 22 lege bekjes maakten het noodzakelijk reeds om 6 uur op te staan,  
zodat zij niet de rest van de dag met lege magen behoefden door te brengen. 

Even later arriveerden 2 mensen van het R.I.N. die Lenie 't Hart in dergelijke 
gevallen assisteren. 

Houten kisten werden aangedragen en voor de terrassen geplaatst waar de zee-  
honden verbleven. Vakkundig aan de staartvinpoten vastgepakt, loodsten de 
twee Rin-mensen de dieren hun tijdelijk onderkomen in, die met schuiven 
werden afgesloten en op een aanhangwagen werden geplaatst. 
Het vroor op dat moment 2 à 3 graden en een kop koffie liet zich dan ook 
goed smaken. 

Precies volgens tijdschema was het hele transport reisvaardig en kon de  
levendige last richting Delfzijl worden vervoerd. Dit tijdschema garandeert  
de zeehonden een zo kort mogelijk verblijf in hun ongemakkelijke verpakking  
en bij aankomst op de plaats van bestemming voldoende tijd om op een van de  
zandplaten te kunnen rusten in de buurt van hun soortgenoten. 

In Delfzijl bleek de politieboot R.P.19 al onder "stoom" te liggen, waarvan 
de bemanning al even professioneel de kisten verwerkten als in Pieterburen 
al was opgevallen. 
Uit de hartelijke begroeting over en weer bleek duidelijk dat ook zij tot 
de vaste kern van mensen behoren die zich regelmatig met dit werk bezighouden. 

Met een waterig zonnetje van opzij werd om + 8 uur koers gezet richting de 
Waddenzee. 
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Bij het passeren van de Eemscentrale wees één van de R.I.N mensen, Henk  
Nijland, op de honderd meter hoge schoorsteen, die hij samen met zijn collega  
Roel van Beek beklommen had om er een antenne plus radio ontvanger te  
plaatsen. Deze was nodig om een met een zender uitgeruste zeehond te kunnen 
lokaliseren en al zijn bewegingen te kunnen volgen. Om deze zender aan  
te brengen, moest dit dier worden gevangen. Hiervoor hadden zij zich op  
de Wadden honderden meters voor een plaat, met zeehonden af laten zetten. 
In duikerpakken en uitgerust met een net lieten zij zich met het opkomende  
tij in de richting van de plaat drijven. Vlak voor de groep rustende 
zeehonden bleef de één met het begin van het net achter. De ander zwom  
op afstand van enkele meters met de andere zijde van het net tot voorbij  
de groep. Daarna beklommen beiden gelijktijdig de plaat en werd de door 
hun uitgezochte zeehond gevangen. Met een buigzaam en zeer rekbaar tuigage 
bevestigden zij de zender op de rug van de zeehond en lieten hem weer vrij. 
Zo op papier een simpele klus en ook uit de mond van Henk Nijland klonk  
het alsof het een fluitje van een cent betrof. Doch na enig aandringen  
was hij bereid te vertellen welke grondige studie, eindeloos geduld en 
vaak ook ontberingen er voor nodig waren geweest om tot dit stadium van  
onderzoek te komen. 
Op deze wijze zal de zeehond de onderzoekers over een jaar aan de nodige 
gegevens kunnen helpen. Na ongeveer een jaar zal het tuigage verteerd zijn  
en wordt de zender afgeworpen. 

Intussen had de R.P.19 de Noordzee bereikt en koers gezet op de opening  
tussen Rottum en Rottumeroog. Omzichtig en soms schuivend over het zand  
stuurde de ervaren politieschipper de boot de Waddenzee binnen op weg  
naar "het Schild". Dit is een vrij moeilijk bereikbaar gebied met een  
grillig geulenpatroon, waar de recreatie nog niet in die volle hevigheid  
is doorgedrongen als vaak elders op de Wadden. 
Hier vinden de zeehonden nog de noodzakelijke rust en hier was ook het  
einddoel van het transport. 

Inmiddels waren aan boord de plastic merktekens aangebracht in de achter- 
vinpoten, zodat aan de hand van eerder opgenomen gegevens b.v. verplaatsing,  
leeftijd en gewicht kunnen worden berekend wanneer zij zouden worden  
teruggevonden. 

Op een afstand van 30 à 40 meter van de boot bleven een drietal zeehonden  
rustig liggen en ook een 20 stuks op een plaat even verder op toonden geen  
onrust. 
Op enige afstand van de laatste groep werd de boot op de plaat gezet en  
het begin van de laatste fase was aangebroken. Vanaf de boeg liet men een  
ladder zakken, via welke eerst enkele opvarenden en daarna de kisten het zand 
bereikten. De zeehonden waren nu onrustig geworden en ook Mevrouw 't Hart  
vertoonde enige tekenen van nerveusiteit. 
Eerst nog moesten enkele opzichtige merktekens worden aangebracht om de  
dieren op grote afstand te kunnen herkennen als ex patiënten van Pieterburen.  
Met een kwast en verf kregen alle vier een grote oranjekleurige vlek over  
kop en rug, die na een jaar (nieuwe beharing) geheel verdwenen zal zijn.  
Toen gingen alle schuiven gelijktijdig van de kisten en mochten Marijke, Willemijn, 
Geert en Frits terug naar waar ze hoorden, doch geen van alle vertoonde  
enige haast, in tegendeel zelfs. Aarzelend en onwennig schoven ze stukje  
voor stukje achter elkaar met Frits als grootste voorop, naar het water, soms 
omkijkend, niet overtuigd van de vrijheid die hen wachtte. Zelfs toen ze  
alle het water hadden bereikt, was er geen enkele neiging er direct vandoor  
te gaan. Ze hadden van mensen immers alleen maar goede dingen mogen  
ervaren! Maar het afscheid was hopelijk definitief. Vier en twintig stuks  
waren hen dit jaar al voorgegaan. Het zullen er vermoedelijk 31 worden, wat  
haast 10 procent is van de totale zeehondenpopulatie in onze Waddenzee. 
Hoe lang nog......? 

Het Schild, woensdag, 8 november 1978, ongeveer 11.00 uur. Op de plaat Lenie  
't Hart, in het water 4 oranjekleurige bolletjes op een kluitje bijeen. 
Mag het werk van haar en al haar medewerkers er toe bijdragen dat er nog lang 
zeehonden op onze Wadden mogen zijn. 
          D.Passchier 
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VELDWAARNEMINGEN 

FUUT  
JAN VAN GENT 
BLAUWE REIGER 
GROTE ZEEËEND 
EIDEREEND 
BUIZERD  
SPERWER  
 
BOOMVALK  
 
 

SMELLEKEN 
 
TORENVALK 
PATRIJS 
 
SCHOLEKSTER 
REGENWULP 
KLEINE JAGER 
 
DRIETEENMEEUW 
VELDUIL 
ZWARTE SPECHT 
 
BOOMLEEUWERIK 
STRANDLEEUWERIK 
 
RAAF 
 
 
ZWARTE MEES 
KUIFMEES 
STAARTMEES 
 
KRAMSVOGEL 
BEFLIJSTER 
VUURGOUDHAANTJE 
 
KLAPEKSTER 
 
 

 
BARMSIJS 

20 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 9 ex. 
 1 ex. 
 3 ex. 
 4 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 3 ex. 
10 ex. 
33 ex. 
 2 ex. 
 3 ex. 
 2 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 4 ex. 
 1 ex. 
 2 ex. 
 4 ex. 
 3 ex. 
 2 ex. 
 2 ex. 
20 ex. 
15 ex. 
25 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 
 1 ex. 

17-10-1978  
23-10-1978  
13-10-1978  
01-10-1978  
01-10-1978  
13-10-1978  
09-09-1978  
28-10-1978  
10-07-1978  
13-07-1978 
 
22-10-1978  
25-10-1978  
04-11-1978  
26-10-1978  
23-10-1978  
04-11-1978  
16-10-1978  
10-07-1978  
09-09-1978  
13-10-1978  
18-10-1978  
04-11-1978  
10-07-1978  
19-07-1978  
21-10-1978  
07-10-1978  
27-10-1978  
15-07-1978  
09-09-1978  
18-10-1978  
28-10-1978  
18-10-1978  
19-10-1978  
21-10-1978  
24-08-1978  
14-10-1978  
09-10-1978  
27-10-1978  
01-10-1978  
29-10-1978  
01-11-1978  
04-11-1978  
27-05-1978 

over zee,zuidwaarts 
over zee,noordwaarts 
over zee,zuidwaarts 
over zee,zuidwaarts 
over zee,zuidwaarts 
boven Offem 
overvliegend Noordduinen 
overvliegend Noordduinen 
't Heen Katwijk 
boven dorp tussen gier-  
zwaluwen 
overvliegend Offem 
Zuidduinen 
overvliegend Noordduinen 
boven dorp 
langs Leidse Vaart 
Bronckhorst 
overzee,zuidwaarts 
Duinweg,westwaarts 
over zee,zuidwaarts 
over zee,zuidwaarts 
op strand 
Noordduinen 
Noordduinen 
Noordduinen 
Trimbaan 
strand 
over strand,zuidwaarts 
noordduinen 
Noordduinen 
op strand 
Noordduinen 
langs fietspad 
Noordduinen 
trekkend,zuidwaarts 
Rijnsburg,overvliegend 
Noordduinen 
Duinpark 
Duinpark 
Noordduinen 
Wantveld Katwijk 
Langeveld 
overvliegend Noordduinen 
overvliegend Noordduinen 

W.Cramer 
G.de Croock  
W.Cramer  
G.de Croock  
G.de Croock 
J.van Dijk 
J.Glasbergen 
J.Glasbergen 
A.Cramer 
 
A.Cramer 
A.Cramer  
J.van Dijk 
J.Glasbergen 
W.Cramer  
G.de Croock 
J.Glasbergen 
W.Cramer 
A.Cramer 
J.Glasbergen 
W.Cramer 
W.Cramer 
J.Glasbergen 
J.van Dijk  
J.van Dijk  
A.Cramer  
G.de Croock 
J.van Dijk 
A.Cramer 
J.Glasbergen 
W.Cramer  
G.de Croock 
W.Cramer 
W.Cramer 
W.Cramer 
J.Glasbergen 
J.Glasbergen 
J.van Dijk  
J.van Dijk  
J.van Dijk 
F.v.Duivenvoorde 
M.Gielen 
J.Glasbergen 
J.Glasbergen 

 
veldwaarnemingen verzameld  
door J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7  
RIJNSBURG 

 
 




