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BESTUURSMEDEDELINGEN   

2 maart 1979 : Jaarvergadering in het Verenigingsgebouw in de  
   Hoofdstraat.  
   Na het huishoudelijke gedeelte met o.a. bestuursverkiezing,  
   verkiezing kascommissie, zal werk vertoond worden van  
   eigen leden. 

4,5 en 6 mei : Excursie naar het Waddeneiland Schiermonnikoog.  
   Zie verder in De Strandloper op blz.30 
 

 
                       -------------- 
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MEDEDELINGEN. 

Het is de laatste jaren gebruikelijk, dat in het eerste nummer van het  
jaar alle verslagen, inventarisaties e.d. worden opgenomen. Het is prettig,  
vooral als je iets moet terugzoeken, alles van een jaar bij elkaar te  
hebben. 
Het jaarverslag wordt echter ook aan een groot aantal personen en instan- 
ties, geen leden van de Vereniging, ter informatie toegezonden. Als alles  
in een nummer is ondergebracht, bespaart dat vrij veel rondbrengtijd en  
portokosten. 

Het is helaas dit jaar niet gelukt om de verslagen van 1978 in één  
nummer onder te brengen. Hoewel 20 januari de laatste dag was dat de  
kopy ingeleverd kon worden, werd vrij veel kopy vlak voor of net na  
de 20e ingeleverd. 
De redaktie had gehoopt dat aan de oproep om de verslagen spoedig in  
te leveren gehoor zou zijn gegeven. Met de huidige moderne technieken  
van reproduktie was het mogelijk geweest de verslagen wat te versieren  
met tekeningen, kaartjes e.d. Dit is nu tot 2 verslagen beperkt gebleven. 

 
 
 

Stichting Vogelasiel 

Bij de redaktie was wel de gebruikelijke staat van de binnengebrachte  
en geloste vogels ter hand gesteld, maar nog niet de toegezegde toelichting.  
Een staat zonder toelichting zegt erg weinig, vandaar dat het gehele 
verslag van Stichting Vogelasiel met het financieel overzicht opgenomen  
wordt in de volgende Strandloper. 
 
Overzicht overgezette padden 

Het overzicht is er wel, maar het wachten was op de toegezegde opgave  
van temperatuur en neerslag. Een lid van de Vereniging had op zich  
genomen deze gegevens tijdens de paddentrek te noteren. 
Aangezien er een oorzakelijk verband ligt tussen temperatuur, neerslag  
en paddentrek zijn deze gegevens niet weg te denken in het verslag.  
Een en ander zal nu gepubliceerd worden in de volgende Strandloper. 
 
Broedvogelinventarisatie Nieuw-Leeuwenhorst 

Samensteller van dit verslag heeft kort nadat hij de resultaten van  
de inventarisatie bij de redaktie had ingeleverd, de gegevens weer  
teruggevraagd voor een rectificatie. Jammer dat samensteller niet eerder  
tot de ontdekking was gekomen, dat een en ander niet juist was.  
De rectificatie was dermate ingrijpend, dat het intussen getypte verslag  
op 3 stencils verscheurd kon worden. Jammer van de tijd. 
De tijd ontbrak om het verslag alsnog uit te typen. Een verbeterde versie  
hiervan vindt u in de volgende Strandloper. 
 
Broedvogelinventarisatie Noordduinen 

Gaarne had de redaktie een overzichtskaartje van het inventarisatie- 
gebied aan het verslag toegevoegd. De samensteller van het verslag  
had echter van één kavel de gegevens nog niet binnen en wachtte met  
inleveren op deze resultaten. Toen echter de gegevens uitbleven,  
besloot hij de inventarisaties zonder het bewuste kavel uit te werken.  
Te elfder ure werden de gegevens van het kavel bij de redaktie gedepo- 
neerd, zodat met veel kunst- en vliegwerk deze gegevens alsnog op de  
stencils konden worden bijgetypt. Er bleef echter geen tijd over om  
het verslag te "versieren". 
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Golfbad 

Bij de redaktie zijn geen gegevens binnengekomen over de verdere ont- 
wikkeling van het voormalige golfbad. Er is daar echter in 1978 wel  
gewerkt. Het verslag komt in de volgende Strandloper. 
 
Excursielijst 

U zult te vergeefs zoeken naar de excursielijst voor het voorjaar en  
zomer. Door een te laat geplande bestuursvergadering was het niet  
mogelijk de excursies in de Strandloper op te nemen. Voor de Noordwijkers  
wordt een en ander gepubliceerd in De Zeekant. De niet-Noordwijkers  
worden verzocht contact op te nemen met de secretaris. 
 
Groencursus 

De juiste data van de groencursus zijn nog niet bekend. Zie verder  
hierboven bij de excursies. 
 
Tentoonstelling 

Half september wordt in de kapel in de Hoofdstraat weer een grote 
natuurtentoonstelling gehouden, die georganiseerd wordt in samenwerking  
met Stichting Vogelasiel en I.V.N. afdeling Noordwijk. 
Bij de vorige tentoonstelling bleek, dat er een aantal leden was, dat  
graag had meegeholpen de tentoonstelling in te richten. Heeft u  
interesse en wilt u een steentje bijdrage tot het doen slagen van  
deze tentoonstelling, geeft u zich dan op bij de secretaris. Te zijner  
tijd hoort u dan wel van ons. 
 
Strandgidsen en wandelroutes 

In 1978 zijn verkocht:  237 strandgidsen in de Duitse taal 
176 strandgidsen in de Nederlandse taal  
 71 wandelroutes in de Duitse taal 
158 wandelroutes in de Nederlandse taal 

De strandgids in de Duitse taal voorziet duidelijk in een behoefte  
 
Natuurgids 

Het ligt in de bedoeling dit voorjaar te starten met het maken van 
een natuurgids voor Noordwijk en omstreken. In dit gidsje zal aandacht 
besteed worden aan de natuur in en rondom Noordwijk, toegangsbepalingen 
van de natuurgebieden en bezienswaardigheden. 
Opgenomen is een drietal wandelroutes alsmede een 5-tal fietsroutes 
in en rondom Noordwijk. 
Wie heeft zin daaraan mee te werken? Het is de bedoeling dat deze 
gids in 1980 voor de verkoop gereed moet zijn. 
Gaarne opgeven bij E.Aartse, Joh. Molegraafstraat 6 te Noordwijk., 
telefoon 01719-14268 
 
Flora van Noordwijk 

Heeft u al een Flora van Noordwijk besteld? Nog niet....doen!!  
Voor leden en donateurs is de prijs ƒ 12,50 per exemplaar.  
U kunt dit bedrag overmaken op girono. 2573795 t.n.v. Penningmeester  
Vogelbescherming Noordwijk en de flora wordt u toegezonden.  
Geen portokosten, die zijn voor rekening van de Vereniging. 
 
Kopy Strandloper 

Kopy voor de Strandloper van mei moet uiterlijk 21 april a.s.  
bij de bekende adressen ingeleverd zijn. 
De redaktie is u dankbaar voor de medewerking. 
  

De Redaktie 
 
 
                       -------------- 
 
 
 



- 4 – 
 
JAARVERSLAG SECRETARIS 1978 

Het is een goede gewoonte geworden om na beëindiging van het  
Verenigingsjaar even terug te kijken op het afgelopen jaar en  
in een kort verslag de voornaamste activiteiten in de herinnering  
terug te roepen. 

23 januari : De eerste ledenvergadering in 1978. Deze bijeenkomst,  
 die in het teken stond van het wel en wee van de  
 Nederlandse Noordzeevisserij, trok veel belangstelling;  
 ook uit (sport)visserijkringen. 

7 april    : Ledenvergadering in het Verenigingsgebouw. De heer 
 Cor de Groot vertoonde dia's over IJsland. 

maart/april: De groene cursus. Voor deze cursus bleek grote belang- 
 stelling te bestaan. Ook de excursies aansluitend op  
 de cursusavonden werden goed bezocht. 

5 mei      : Planten- en vogelexcursie op het landgoed Offem. De 
 deelname aan deze excursie was overweldigend. In 4  
 groepen werden de deelnemers rondgeleid. 

15 mei     : Pinkster-excursie naar Nieuw-Leeuwenhorst. Voor deze 
 vroege ochtendexcursie bleek goede belangstelling te  
 bestaan. 

27 mei     : Nachtegalenexcursie in de Noordduinen. Er blijkt ieder 
 jaar weer voor deze nachtelijke excursie grote belang- 
 stelling te bestaan. In verband met de zomertijd  
 startte de excursie 's nachts om 0.00 uur. 

In 1978 is de toren van de Grote Kerk in Noordwijk weer een paar  
keer beklommen om te zien hoe de Torenvalken het maakten. Zoals  
in het gehele land waren ook hier de broedresultaten minder dan  
voorgaande jaren. Er werd 1 broedgeval geconstateerd met slechts  
2 jonge vogels. 

Na een stilstand van 5 jaren, is in 1978 de inventarisaties in de  
Noordduinen weer ter hand genomen. Door de Vereniging heeft voor  
het eerst ook een gedeelte van de Amsterdamse Waterleiding op broed- 
vogels kunnen inventariseren. 
De resultaten van de inventarisaties treft u elders in dit nummer  
aan. 

Het Waddenweekend ging in 1978 naar het eiland Vlieland, waar  
gelogeerd werd in het nu wel zeer bekende "Posthuis" vlak bij  
Noordzee, Waddenzee en Kroonpolders. 
De deelnemers kunnen terugzien op een zeer geslaagde excursie. 

De besprekingen rond de Heemtuin krijgen steeds vastere vorm. 
De voor dit doel gevormde commissie is in 1978 al enige keren 
bij elkaar geweest en de eerste onderzoekwerkzaamheden door de 
Grondmij op het terrein zijn verricht. 
De verdere ontwikkelingen worden met belangstelling tegemoet gezien. 

Onze jeugdgroep floreerde in 1978 weer goed. Gelukkig voor de  
ijverige leider van deze groep, heeft hij voor zijn omvangrijke  
taak hulp gekregen. 

De Stichting Vogelasiel Noordwijk, zeer nauw verbonden aan onze  
Vereniging, kan terugzien op een zeer belangrijk jaar. Voor het  
verslag van de werkzaamheden van deze Stichting wort verwezen  
elders in dit nummer. 

Het zal de samenstellers van De Flora van Noordwijk voldoening  
geven, dat het eindresultaat een waarlijk prachtig stuk werk is  
geworden. Op 17 november 1978 werd het eerste exemplaar van deze 
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Flora ten gemeentehuize officieel aangeboden aan de Commissaris  
der Koningin in Zuid-Holland, mr.Vrolijk. 
Onze Vereniging kan trots zijn op deze uitgave en op de mensen  
binnen haar gelederen die dit gigantisch stuk werk tot een goed  
einde hebben gebracht. 

De lijst van waarnemingen achter in "De Strandloper" lijkt aan  
bloedarmoede te gaan lijden. De heer Glasbergen, die deze rubriek  
verzorgt, heeft bij herhaling op het belang van deze lijst gewezen.  
Van deze lijst hangt namelijk het kaartsysteem af. Een herdruk  
van de Vogels van Noordwijk hangt van een groot deel van deze  
waarnemingslijsten af. 

Iedere maand waren er weer de waarnemersvergaderingen. Besloten  
werd om in het vervolg deze bijeenkomsten in een zaaltje te houden  
en niet meer bij de leden thuis. Voorlopig is hiervoor het  
Verenigingsgebouw in de Hoofdstraat gekozen. 
De vergaderingen zullen, na een kort huishoudelijke gedeelte, groten- 
deels een bepaald onderwerp op het natuurgebeuren in beslag nemen.  
We hopen dat hierdoor meer leden de vergaderingen gaan bezoeken. 

Ook de rubriek "Van nature" in De Zeekant zou wat regelmatiger moeten  
verschijnen. Er wordt echter door de leden om stukjes te schrijven  
zuinigjes gehoor gegeven. 

In november 1978 is de afdeling I.V.N. Noordwijk officieel opgericht.  
Op de goed bezochte oprichtingsavond sprak de heer Piet Steltman,  
directeur van het I.V.N., over het werk van zijn Instituut. 

De Strandloper kwam in 1978 maar 3x keer uit. De redaktie was  
dermate druk bezig met het drukklaar krijgen van De Flora van  
Noordwijk" dat er geen tijd overbleef voor De Strandloper. 
In 1979 hopen we dat De Strandloper weer normaal 4x verschijnt. 
 

A.Cramer  
secretaris 

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

 
 
 
CONTRIBUTIE 1979  
 
De contributie en donatie voor 1979 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 ƒ 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  
Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk. 

 
 
 

                       -------------- 
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FINANCIEEL VERSLAG 1978 
 

Ontvangsten 
 

Uitgaven 
 

Saldo 1-1-78 
Contributie/donatie 
Vogeljaar 
Aktie Boven Volta  
Div. verkoop 
Flora van Noordwijk  
Rente 

ƒ 6806,61 
   412,50 
   314,50 1) 
   151,65 2) 
   187,-- 
  4174,35 3) 
   185,24 
 
 
 

Strandloper 
Secretariaat/penn.m. 
Div. vergaderingen  
Groene kursus 
Strandgids/duinwandeling 
Jeugdclub 
Contributie 
Giften  
Cadeaus  
I.V.N.  
Saldo 31-12-78 

ƒ  1024,73 
    415,93 
    210,73 4) 
     98,-- 5) 
    170,23 6) 
    679,21 7) 
    120,-- 8) 
   1100,-- 8) 
     41,--  
   1082,24 9) 
  10289,78 
 
 
 
   
 

 ƒ 15231,85  ƒ 15231,85 

 
Hoewel het jaar 1978 wordt afgesloten met een batig saldo van  
ƒ 3483,17 moet men zich niet teveel hierop blindstaren. In de  
eerste plaats omdat in januari 1979 nog al wat rekeningen zijn 
binnengekomen, die eigenlijk drukken op 1978; in de tweede plaats 
omdat in 1978 ruim ƒ 4100,-- is binnengekomen als opbrengst van de  
Flora van Noordwijk, terwijl de drukkosten in de komende jaren  
nog voldaan moeten worden. Daar staat tegenover dat in het af- 
gelopen jaar ruim ƒ 1000,-- afgedragen moest worden aan het I.V.N.  
in verband met het overschot van de gidsenkursus; tevens is er  
nog een post van ongeveer ƒ 500,-- aan achterstallige contributies.  
Deze moeten nog per kwitantie geïnd worden, maar door de slechte  
weersomstandigheden heb ik het niet aangedurfd, de dames die hier- 
voor zorgen, in de maanden december en januari op pad te sturen.  

Verdere toelichting: 

1) Stichting het Vogeljaar: 
Tengevolge van een verkeerde adressering kreeg ik in januari nog  
een rekening van ong. ƒ 600,-- over 1978. 
Duidelijk dient hier gesteld te worden dat de vereniging slechts  
als tussenpersoon optreedt en niets aan deze abonnementen ver- 
dient, maar er ook niets op wil toeleggen. Wilt U er aan denken  
dat de abonnementsprijs (ƒ 13,50) niet bij de contributie is in- 
begrepen. Mocht U besluiten het Vogeljaar niet meer te willen  
ontvangen, geeft U dit dan tijdig door aan de secretaris anders  
heeft de vereniging al kosten voor Uw abonnement gemaakt. 

2) Aktie Boven Volta: 
Opbrengst Verloting  ƒ 85,-- 
Opbrengst Evenementen markt  381,75 
Afdracht Verloting    ƒ  85,-- 
Kosten materiaal Ev. markt     180,10 
Standhuur         50,-- 
Batig Saldo        151,65  

     ƒ 466,75 ƒ 466,75 
 
Hoewel het lijkt alsof de aktie voor ons voordelig is geweest,  
is dit niet geheel zeker. Op de evenementen markt is namelijk  
plaatwerk verkocht dat ten dele over was van vorige activiteiten.  
Mogelijk moet dus een deel van de opbrengst ten goede komen aan  
andere activiteiten, b.v. de groene kursus die met een nadelig  
saldo is geëindigd. 
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3) Flora van Noordwijk: 
Zie de algemene toelichting 

4) Diverse vergaderingen: 
Hieronder vallen: Visserij avond    ƒ  95,-- 
   Jaarvergadering      105,-- 

Dia-avond  ƒ   9,27 
   Waarnemersverg.       20,-- 

Nadelig Saldo   210,73  

      ƒ 220,--  ƒ 220,-  

5) Groene kursus: 
Zie de aktie Boven Volta 

6) Strandgids/duinwandelingen: 
Deze post is dit jaar nadelig uitgevallen, waarschijnlijk om- 
dat er nogal veel moest worden herdrukt. We hopen dat de voor-  
raad die is opgebouwd in 1979 zal worden verkocht, zodat er dan  
weer inkomsten tegenover deze uitgaven komen te staan. 

7) Jeugdclub: 
Gift      ƒ 100,-- 
Overschot Vlieland exc.         66,10 
Zaalhuur        ƒ 456,-- 
Aankoop div. materialen        389,31 
Nadelig Saldo      679,21 

ƒ 845,31  ƒ 845,31 
 
Als men bedenkt dat hierbij nog een rekening van ong. ƒ 200,--  
geteld moet worden aan zaalhuur, dan is het duidelijk dat de  
jeugdclub een flinke post is van de jaarlijkse uitgaven.  
Toch zijn we blij dat we dit werk kunnen doen en we wensen  
Dick Passchier dan ook veel sterkte en succes toe in 1979. 

8) Contributies en Giften: 
Natuurmonumenten    ƒ   20,--  
Ned. Ver. Bescherming van Vogels     25,--  
Waddenzee         20,-- 
Kritisch Faunabeheer       25,-- 
Natuur en Milieu        30,-- 
Vogelasiel Noordwijk     1000,-- 
Zeehondencentrum Pietersburen     100,-- 

ƒ 1220,-  

9) I.V.N.: 
Dit is de afdracht van het overschot van de I.V.N. gidsenkursus  
die in 1977 in Noordwijk is gehouden. (Zie ook het financieel  
verslag van 1977) 
 

Noordwijk, januari 1979 
J.Ch. Veefkind  
penningmeester 

 
 
 
 
                       -------------- 
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HET VOORKOMEN VAN DE GROTE KEVERORCHIS (LISTERA OVATA)IN  
NOORDWIJK IN 1978  
 
In 1976 is een begin gemaakt met de inventarisatie van de Grote  
keverorchis (Listera ovata) op het grondgebied van de gemeente  
Noordwijk (Zie "De Strandloper" no.1 van 1977). 

In 1977 zijn de vindplaatsen wel bezocht, maar een intensieve controle  
heeft niet plaatsgevonden. 

Aangezien ook in de Kennemerduinen en in de Amsterdamse Waterlei- 
dingduinen een onderzoek gaande was, werd in 1978 besloten dit  
onderzoek zoveel mogelijk te coördineren. 

Het doel van deze coördinatie was: 
a) Het verkrijgen van een beter inzicht in het voorkomen van de  

Grote keverorchis in het duingebied tussen Katwijk en IJmuiden. 
b) De resultaten van dit onderzoek zouden beter onderling vergele- 

ken kunnen worden. 

De volgende afspraken werden gemaakt: 
a) Het onderzoek zal ongeveer 5 jaar duren (tot 1982 of 1983). 
b) De vindplaatsen worden op een kaart 1:10.000 ingetekend. 
c) De planten van een vindplaats worden op een kaartje schaal  

1:50 of 1:25 ingetekend. 
d) In verband met verstoring worden niet alle vindplaatsen in  

kaart gebracht; wel worden alle planten geteld. 
e) Er worden vegetatieopnamen van de vindplaatsen gemaakt, waarbij  

er voor gezorgd dient te worden, dat de verstoring zo gering  
mogelijk is. 

f) De bloeiende en niet-bloeiende planten worden genoteerd en  
indien een vindplaatskaartje wordt gemaakt op deze kaart aange- 
geven. 

g) De bloeiaar wordt opgemeten en de bloemen worden geteld. 
h) De breedte en lengte van de bladeren worden opgemeten. 
i) De lengterichting van de bladeren wordt op het vindplaats- 

kaartje aangegeven. 
j) De gezondheid van de planten wordt genoteerd b.v. groot, klein,  

vraat, vertrapt, zaadvorming e.d. 
k) De datum van de eerste bladvorming, de bloei en de verdwijning  

wordt genoteerd. 
l) Afwijkende vormen worden genoteerd, waarbij vooral gelet zal  

worden op het voorkomen van; 
  Listera ovata f.multinervia,  met meer dan 5 duidelijke, in totaal 

  17-18 nerven per blad, 
  Listera ovata f.purpurascens, met bruinrode nerven, donkerbruine 

  bloemsteeltjes en donkerpaarsbruine  
  bloemdekbladeren, 

  Listera ovata lus.trifoliata, met 3 grote bladen. 

Met voorgaande gemaakte afspraken hopen we, dat de resultaten onder- 
ling vergelijkbaar zijn. 
De resultaten van het onderzoek, dat in 1978 in de Amsterdamse  
Waterleidingduinen en in de Kennemerduinen is gedaan, zijn nog niet  
bekend, zodat ik u alleen de resultaten van het onderzoek in de  
Noordwijkse duinen kan geven. 

Om het niet te technisch te maken, laat ik in het verslag dat in de  
Strandloper verschijnt, de vegetatieopnamen buiten beschouwing. Het 
volledige rapport is echter voor belangstellenden bij de Vereniging 
verkrijgbaar. 
 
ONDERZOEK 1978   

Inleiding 

De Grote keverorchis (Listera ovata) is een orchideeënsoort die  
moeilijk te vinden is. De Grote keverorchis is niet gebonden aan 
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een bepaalde standplaats, maar komt in de duinen zeer verspreid voor  
in allerlei terreinen. 

FLORA NEERLANDICA, DEEL I AFL.5, ORCHIDACEAE, geeft een vrij vage  
omschrijving over het voorkomen van de Grote keverorchis.  

"In de duinen meestal in vochtige humeuze berkenbosjes,  
 voorts onder struweel, maar ook wel op grazige hellingen  
 en in min of meer droge, grazige valleien; niet op kalk- 
 arm zand." 

J.LANDWEHR in "WILDE ORCHIDEEEN VAN EUROPA", deel 2, geeft een iets  
positievere omschrijving van de standplaats; 

"Op allerlei grond. Op drogere, maar ook op zeer natte  
 plaatsen, in duinbosjes en duinvalleien, op dijken en  
 langs wegen. In het algemeen verlangt deze soort een  
 voedselrijke, basische grond. 
 Omdat de soort op zulke uiteenlopende standplaatsen  
 voorkomt, zijn er soms grote verschillen in hoogte  
 en in het aantal bloemen per plant." 

Uit het bovenstaande blijkt wel, dat de Grote keverorchis overal in  
de duinen gevonden kan worden. Iedere mogelijke vindplaats dient  
op het voorkomen van deze orchideeënsoort onderzocht te worden.  
Het vinden van een vindplaats van de Grote keverorchis wordt dan  
ook grotendeels bepaald door de factor geluk. 

Vindplaatsen 

In 1976 waren in Noordwijk 7 vindplaatsen bekend (Zie "De Strandloper"  
no.1 van 1977). In 1978 konden 8 vindplaatsen onderzocht worden. 

De vindplaats in de Zuidduinen is verdwenen en de vindplaats in  
De Blink is niet teruggevonden. De juiste vindplaats was niet meer  
precies bekend en aangezien het een moeilijk terrein is om te  
inventariseren omdat duidelijke herkenningspunten ontbreken, zal  
deze vindplaats er vermoedelijk nog wel zijn. In 1979 zal getracht  
worden deze vindplaats weer terug te vinden. 

In 1978 konden 3 nieuwe vindplaatsen aan het onderzoek worden toege- 
voegd, zodat in totaal 8 vindplaatsen zijn onderzocht. 

Het weer was in de periode van onderzoek vrij constant. Het was  
misschien wat te droog en te koud, maar door de vele dagen met zware  
bewolking, was de uitdrogende werking op de vegetatie gering. 
De begroeiing was in de duinen gedurende die periode erg weelderig.  
Soorten als Kruipend zenegroen, Hondsdraf, Ruig viooltje en Honds-  
viooltje hebben zeer rijk gebloeid. 

De laatste week van mei begon een periode met warm tot zeer warm  
weer, die voortduurde tot omstreeks 7 juni. De vegetatie heeft  
tijdens deze droge, hete periode sterk geleden. Salomonszegel b.v.  
verdroogde tijdens de bloei, terwijl de bloei van de Meidoorn zeer  
snel verliep. Binnen één week waren de Meidoorns uitgebloeid. 

De eerste bladeren van de Grote keverorchis kwamen op 22 april 1978  
boven de grond. Op 22 mei werden de eerste bloeiende planten in  
het duingebied aangetroffen. Op 17 juli werden geen planten meer  
aangetroffen of soms nog wat verschrompelde en verdroogde exem- 
plaren. 

De vindplaatsen van de Grote keverorchis liggen in Noordwijk over  
het gehele duingebied verspreid. Aangezien in Noordwijk geen  
berkenbosjes voorkomen, is een mogelijke vindplaats van deze  
orchideeënsoort met één verminderd. 
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De standplaats is niet overal gelijk. Van de 8 vindplaatsen liggen  
er 6 (te weten 2-3-4-6-7 en 8) op een noordhelling. Vindplaats 5  
ligt in een vochtige greppel en vindplaats 1 in een klein duinbosje. 

Van de genoemde vindplaatsen op een noordhelling liggen de vind- 
plaatsen 2 en 3 in de zeereep en in de directe invloedssfeer van  
zout, zand en wind. 

De vindplaatsen 7 en 8 liggen op grazige noordoosthellingen. 
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Van de vindplaatsen 2-3-4-5 en 7 zijn vegetatieopnamen gemaakt,  
terwijl 4 en 5 op schaal zijn ingetekend. 
Van vindplaats 7 is een globale opmeting gemaakt, omdat niet  
verantwoord was de noordhelling te belopen. 

Om de vindplaatsen zo min mogelijk te verstoren, is steeds  
getracht de vindplaats in één keer te inventariseren. Het heen  
en weer lopen op de vindplaats is dan ook tot een minimum  
beperkt. 

Bij het maken van de opnamen is gewerkt vanuit een centraal  
punt, waarbij steeds is getracht een zo goed mogelijk resultaat  
te verkrijgen bij een minimum aan verstoring. 
 
OVERZICHT VAN DE VINDPLAATSEN  

Vindplaats no.1 

Deze vindplaats ligt in een klein delletje van ± 150 m2 dat  
geheel begroeid is met Gewone esdoorn, Noorse esdoorn, Rode  
esdoorn, Kardinaalsmuts, Abeel, Spaanse aak, Zomereik, Gewone  
vogelkers, Amerikaanse vogelkers, Ruwe berk, Beuk, Rimpelroos,  
Hondsroos en Egelantier.  
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Op deze vindplaats zijn 8 planten gevonden verspreid over een opper- 
vlakte van ± 25 m2. De planten waren erg klein en geen enkele plant  
heeft gebloeid. 

Vindplaats 2 

Deze vindplaats ligt op een zeer steile noordhelling in de zeereep.  
De helling heeft bijna geen begroeiing en bestaat voornamelijk uit  
Dauwbraam. De struiklaag met Liguster en Kruipwilg is erg armetierig. 

Er werden 13 planten gevonden, waarvan er 4 in bloei stonden. De  
planten stonden zeer verspreid op de helling en werden voornamelijk  
gevonden op de z.g. terrasjes. 

Van de 9 niet-bloeiende planten waren 2 planten met iets aangevreten  
bladeren, 3 planten met een uitgevreten stengel waarvan 1 plant  
9 nerven had op de bladeren. 

De overige planten waren gaaf. 

De bloeiende planten zijn opgemeten. 

Lengte 
 plant 

aantal 
bloemen/ 
knoppen 

breedte en 
lengte van 
blad in mm 

opmerkingen 

  13   20    -.- zwaar aangevreten 

  17   15   47x70  
  25   34   83x118 9 nerven 
  29   35   86x124 9 nerven. Aan stengel een 

uitgegroeid schutbladachtig 
blad van 20x50 mm 

  -- --   84x104 9 nerven, stengel uitgevreten 

 

Vindplaats 3 

De planten werden gevonden op een zeer steile noordhelling in de  
zeereep. Deze helling is meer begroeid dan de helling van vindplaats  
2 en de begroeiing neemt meer naar het noordoosten op de helling toe. 

Het aantal gevonden planten was echter klein. Op het gedeelte van de  
helling dat op het noorden ligt, werd slechts 1 aangevreten exemplaar  
gevonden. 
Op het noordoostelijke deel van deze helling werden 5 planten gevonden,  
waarvan 3 planten in bloei en 2 vertrapte en aangevreten planten. 

De bloeiende planten zijn opgemeten. 

lengte  
 plant 

aantal 
bloemen/ 
knoppen 

breedte en 
lengte van 
blad in mm 

opmerkingen 

  20   20    -.- door tred beschadigd. Bladeren  
erg verfrommeld en konden niet 
worden opgemeten. 

  25  ±24    -.- onder liguster, niet opgemeten 
  --    1    -.- Stengel en bladeren gedeelte- 

lijk opgevreten. Slechts 1 
bloempje aanwezig 
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Vindplaats 4 

Deze vindplaats is gelegen op een tamelijk steile noordhelling. De  
meeste planten stonden op een wat horizontaler gedeelte van deze  
helling, dat in het verleden door lopen is ontstaan. De begroeiing is  
nu vrij dicht geworden, zodat van dit pad geen gebruik meer wordt  
gemaakt. 

Totaal werden hier 33 planten gevonden, waarvan er 29 ingetekend zijn  
op een vindplaatskaartje. De overige 4 planten vielen net buiten deze  
opname. 

De vindplaats werd gekenmerkt door veel gave planten. Vraat heeft,  
misschien mede door de vrij hoge begroeiing, bijna niet plaats gevonden. 

Van genoemd aantal van 33 planten stonden 16 planten in bloei, waarvan  
4 planten vraatverschijnselen vertoonden. Van de 17 niet-bloeiende  
planten was slechts 1 plant aangevreten. 

Op genoemde vindplaats stond 48% van het aantal planten in bloei.  
De 14 bloeiende planten of planten in knop zijn opgemeten. 

lengte  
 plant 

aantal 
bloemen/ 
knoppen 

breedte en 
lengte van 
blad in mm 

opmerkingen 

  11   -.-   38x56 in knop,aantal moeilijk te 
bepalen 

  17   -.-   53x82 idem 
  17   13   38x66  
  18   -.-   52x71 in knop 
  18   -.-   50x75 in knop 
  22   28   48x64  
  23   -.-   62x98 in knop 
  24   -.-   62x88 duidelijk 7 nerven 
  24   -.-   56x86 in knop 
  25   24    -.- erg aangevreten 
  30   28   60x77  
 +30   -.-    -.- onder liguster, niet opgemeten 
  31   32    -.- bladeren grotendeels opge- 

vreten 
 
Bij controle op 19 juni werd bij een klein aantal planten zaadvorming  
geconstateerd. 

Vindplaats 5 

Deze vindplaats is gelegen in een vochtige greppel. In 1976 en 1977  
was de begroeiing in deze greppel door droogte en heet weer vrij laag.  
In 1978 is de begroeiing sterk toegenomen, waardoor veel planten  
verborgen waren onder liguster en duindoorn. Misschien dat maaien  
van de greppel overwogen dient te worden. In 1979 zal onderzocht worden  
of door de hoge begroeiing het aantal planten is achteruit gegaan. 

Deze rijke vindplaats telde 61 planten, waarvan 16 planten in bloei  
(37% van het totaal aantal). Opmerkelijk was dat geen enkele plant  
aangevreten was. Dit zou er op kunnen wijzen, dat b.v. konijnen de  
planten door de hoge begroeiing niet kunnen vinden. 

Deze vindplaats kende een aantal bijzondere vondsten: 
-- Er was 1 vegetatieve plant met een 3e blad van 40x10 mm (no 1 op  
   vindplaatskaartje) 
-- Er was 1 bloeiende plant met een lengte van 28 cm, waarvan 1 blad  
   tot een koker was vergroeid. Vanuit dit kokervormige blad groeide  
   de stengel. (no.2 op vindplaatskaartje) 
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-- Er was 1 bloeiende plant van 28 cm waarvan 1 blad gedeeltelijk  
   tot een koker was vergroeid. Het andere blad met de maten  
   65x72 mm had duidelijk 9 nerven (zie no.3 op vindplaatskaartje) 

Bij controle op 23 juni is bij een klein aantal planten zaadvorming  
geconstateerd. Veel planten konden echter door de hoge begroeiing  
niet meer teruggevonden worden. 

De bloeiende planten zijn opgemeten: 

lengte  
 plant 

aantal 
bloemen/ 
knoppen 

breedte en 
lengte van 
blad in mm 

opmerkingen 

  19   22   30x44  

  19   35   47x52  
  19   22   34x58  
  10   30   37x57  
  21   20   37x53  
  21   26   46x61  
  24   28   47x66  
  24   25   43x68 met 3e blad van 25x53 mm 

met 2 nerven uit bladok- 
sel recht omhoog stekend 

   (no.4) 
  24   26   39x57  
  25   27   38x58  
  26   28   50x81 met 3e blad 32x85 mm (5)  

aan stengel iets boven de 
   2 bladeren 
  27   35   50x76  
  29   22   41x59  
  34   40   58x79 zeer krachtige plant (6) 

 

In 1979 zal nader onderzocht worden of deze planten met genoemde  
afwijkingen ter plaatse terugkomen. 

Vindplaats 6 

Deze vindplaats ligt op het terrein van de Noordwijkse Golfclub. 
Op 18 mei is deze noordhelling met de heer Gielen van de Boswachterij  
Noordwijk onderzocht. 
Het is een lange noordhelling met een dichte begroeiing van Kruip- 
wilg, Liguster en Duindoorn. Op de wat open plaatsen groeide een  
klein aantal exemplaren van de Grote keverorchis in 3 kleine vind- 
plaatsen t.w. 
a) 4 st. aangevreten tussen kruipwilg  

2 st. met uitgevreten bloemstengels 
b) 1 st. in knop, gaaf 2 st.  

zonder knop, gaaf 
c) 2 st. in knop onder liguster 
Totaal 11 planten. 

Gezien het zeer verspreid voorkomen van de Grote keverorchis op  
deze helling heeft verder geen onderzoek meer plaatsgevonden. 
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Vindplaats 7  

Deze vindplaats is gelegen op een grazige noordoosthelling. De helling  
is door een afrastering afgezet. 

De vindplaats is op 8 juni onderzocht, direct na de zeer warme periode.  
De helling is niet belopen omdat de plantengroei nog erg kwetsbaar  
was. De gegevens zijn dan ook zeer globaal. 

Zichtbaar vanaf het rasterwerk waren 16 bloeiende planten, waarvan er  
2 in de knop verdroogd waren. 
Op de helling stond een zeer krachtige plant met een lengte van onge- 
veer een halve meter met een zeer dikke stengel en rijk aan bloemen. 

Vindplaats 8 

Een kleine vindplaats met slechts 3 vegetatieve planten op een  
terrasje van een steile dichtbegroeide helling.  
De vindplaats is niet nader onderzocht. 

NABESCHOUWING 
Bij het onderzoek werd geconstateerd, dat de Grote keverorchis op een  
noordhelling steeds in een smalle strook in het midden van de helling  
groeide. Aan de voet van deze hellingen of vlak order de top werden  
nimmer planten aangetroffen. Dat zou er op kunnen wijzen, dat de Grote  
keverorchis afhankelijk is van een constante vochtigheid van de bodem  
of van een constante aanvoer van water. Aan de top van een helling  
is het mogelijk te droog, terwijl het misschien aan de voet te vochtig 
is. 

In onderstaand overzicht treft u de gevonden planten aan op een vind- 
plaats. 
 
 
                                        no.2 no.3  no.4  no.7  no.5 
Grote keverorchis (Listera ovata) x x x x x 
Dauwbraam (Rubus caesius) x x x x x 
Kruipwilg (salix repens) x x x x x 
Bosaardbei (Fragaria vesca) x x x x x 
Gewone veldbies (Luzula campestris) x x x x x 
Paardebloem (Taraxacum spec.) x x x x x 
Gewone eikvaren (Polypodium vulgare) - x x x x 
Salomonszegel (Polygonatum odoratum) - x x x x 
Ruwvergeetmijnietje (Myosotis ramosissima)    x  x x - x 
Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum)      x x x - - 
Deens lepelblad (Cochlearia danica) x x -     -       - 
Veldereprijs (Veronica arvensis) x x      - -      - 
Muurpeper (Sedum acre) x - -     -      - 
Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea 
                          var.nudus) x - x - - 
Zandzegge (Carex arc aria) x - - - x 
Hondstong (Cynoglossum officinale) x - - - - 
Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) x - x x - 
Duindoorn (Hippophaë rhamnoides) - x x - x 
Zachte ooievaarsbek (Geranium molle) x - - - - 
Mannetjesereprijs (Veronica officinalis)      x x - x - 
Kruldistel (Carduus crispus) x - - - x 
Gewoon struisgras (Agrostis tenuis) - x - x x 
Veldzuring (Rumex acetosa) - x - - - 
Kleine veldkers (Cardamine hirsuta) - x - - - 
Agrimonie (Agrimonia eupatoria) - x - x - 
Akkerhoornbloem (Cerastium arvense) - x - x - 
Winterpostelein (Claytonia perfoliata) - x -     - - 
Muizeoor (Hieracium pilosella) - - x x - 
Hondsviooltje (Viola canina) - - x x - 
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vervolg no.2  no.3  no.4  no.7  no.5  
Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) - - x - - 
Bitterkruid (Picris hieracioides) - - x - - 
Driedistel (Carlina vulgaris) - - x - - 
Echt walstro (Galium verism) - - x x - 
Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum)     - - x - - 
Zomereik(Quercus robur) - - x - - 
Wintergroen (Pyrola rotundifolia) - - - x - 
Lathyruswikke (Vicia lathyroides) - - - x x 
Maanvaren Botrychium lunaria) - - -      x    - 
Rolklaver (Lotus corniculatus)               - - -      x    - 
Reukgras (Anthoxanthum odoratum) - - - x - 
Meidoorn (Crataegus monogyna) - - - x x 
Zanddoddegras (Phleum arenarium) - - - x - 
Kropaar (Dactylis glomerata) - - - x - 
Schapegras (Festuca ovina ssp.tenuifolia)    - - - x - 
Leverkruid (Eupatorium canabinum) - - - - x 
Ruige zegge (Carex hirta) - - - - x 
Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) - - - - x 
Echte witbol (Holcus lanatus) - - - - x 
Grote brandnetel (Urtica dioica) - - - - x 
Ontariopopulier (Populus candicans) - - - - x 

 
 
Uit het bovenstaande is wel duidelijk geworden, dat de standplaats van  
de Grote keverorchis niet bepaald wordt door het voorkomen van een  
bepaalde plantengemeenschap. Andere factoren zijn kennelijk van door- 
slaggevende betekenis. 

Onderzocht dient te worden welke factoren dit zijn, waarbij toch wel 
een paar vragen naar voren zijn gekomen: 
-- Hoe is de grondwaterstand in een duintje, hoe zakt het water weg 
   en waar is het op een helling het vochtigst? 
-- Heeft maaien invloed op een vindplaats? 
-- Is het voorkomen van bepaalde mossen een indicatie voor het al dan 
   niet voorkomen van de Grote keverorchis? 
 
WERKZAAMHEDEN IN 1979  

Nu enigermate inzicht is gekregen in de mogelijke standplaats van  
de Grote keverorchis zullen in 1979 zoveel mogelijk geschikte noord- 
hellingen worden onderzocht. Dit onderzoek zal vooral in de zeereep  
plaatsvinden, omdat juist hier vaak steile hellingen voorkomen.  
Het duingebied ten zuiden van Noordwijk zal in 1979 meer aandacht  
krijgen. 

In 1977 heb ik een oproep gedaan om mij vindplaatsen van de Grote  
keverorchis mede te delen. Dat heeft er toe geleid dat een aantal  
nieuwe vindplaatsen kon worden onderzocht. 
Ik hou me ook dit jaar weer aanbevolen voor vindplaatsen, waarbij ook  
oude vindplaatsen welkom zijn. 
Via De Strandloper hou ik u op de hoogte van het onderzoek naar  
de Grote keverorchis. 
 

E.Aartse 
Joh.Molegraafstraat 6  
NOORDWIJK  

 
 
                       -------------- 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN IN 1978  
 
In 1973 kreeg de Vereniging een informeel verzoek van Ir.v.d.Weijden  
om ook een gedeelte van de Amsterdamse Waterleidingduinen te gaan  
inventariseren. 
Aangezien echter dat jaar de inventarisaties voor het z.g. Atlas- 
project en voor de Avifauna West-Nederland-West begonnen, waarbij  
veel leden van onze vereniging waren ingeschakeld, kon aan dit ver- 
zoek niet worden voldaan. 

In 1977 werd de laatste hand aan de genoemde inventarisaties gelegd.  
De Vereniging besloot tijdens een ledenvergadering de tijdelijk  
gestopte broedvogelinventarisatie in de duinen te noorden van het  
dorp in 1978 weer te starten. Het indertijd gedane verzoek van de  
heer v.d.Weijden kwam tijdens deze vergadering ter sprake en besloten  
werd contact op te nemen met de directie van de Amsterdamse Water- 
leidingduinen. 
Deze contacten en de contacten met de Vogelwerkgroep Haarlem leidden  
er toe, dat in 1978 gestart kon worden met de broedvogelinventarisatie  
in het zuidelijk duingebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. 

Het totale inventarisatiegebied van de Vereniging valt uiteen in 
a) De Boswachterij Noordwijk (vrij toegankelijk duingebied op wegen  

en voetpaden. Het is een zeer intensief gebruikt recreatiegebied) 
b) De Blink (niet toegankelijk) 
c) Amsterdamse Waterleidingduinen (beperkt toegankelijk) 

Dit verslag richt zich uitsluitend op het geïnventariseerde terrein  
in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Aangezien deze duinen echter  
deel uitmaken van het totale geïnventariseerde duingebied, zullen  
af en toe vergelijkingen met de andere duingebieden worden opgenomen. 

Aan de inventarisatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen werkten  
mee: 

E.Aartse   Joh.Molegraafstraat 6 Noordwijk 
W.Baalbergen  Schoolstraat 15  Noordwijk 
F.P.v.d.Berg  Zilkerduinweg 317  De Zilk 
B.C.Punt   van Galentraat 10  Noordwijk 
Mevr.H.Veefkind-Lieneman Breloftpark 26  Noordwijk 
 

Inventarisatiegebied 

Het totale gebied, begrensd door de Langevelderslag, raster westzijde,  
Ruigenhoeker Schulpweg, Rijwielpad/Zweefvliegveld, onverhard pad  
langs Starrebroek, is in een viertal deelgebieden gesplitst 
(zie kaart). 

VAK A: geïnventariseerd door: W.Baalbergen 
B.C.Punt 
Mevr.H.Veefkind-Lieneman 

VAK B: geïnventariseerd door: E.Aartse 

VAK C: geïnventariseerd door: F.P.v.d.Berg  

VAK D: geïnventariseerd door: Aartse 
 
Het zuidelijk deel van het gebied is vrij kaal met vooral in  
Gijs Kokkieshoek veel stuifgaten. 
Ten westen van het Van Limburg Stirumkanaal is een goed ontwikkelde  
vegetatie van voornamelijk Duindoorn met hier en daar bosjes Vlier.  
Ten oosten van het Van Limburg Stirumkanaal vinden we vooral  
een Duindoorn/Meidoornvegetatie met hier en daar restanten van vroegere  
berkenbosjes. 
Ten oosten van Finleyweg liggen hoge, droge duinen, die via een ijl  
ontwikkelde Duindoorn/Kruipwilgvegetatie aflopen naar de Houtweg. 
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Het noordelijk deel van vak B bestaat uit een langzaam oplopende  
zuidhelling waar praktisch geen enkele begroeiing is. Dit gedeelte  
is zeer vogelarm. 
De vlakte van Starrenbroek bestaat voornamelijk uit ondoordringbare 
Duindoornvegetaties. 
Het vogelleven speelt zich voornamelijk af in de duinbosjes zoals  
Spejendel, Abelendel, Rozendel, Bos van Toob, Schoenmakersdel e.d. 

RESULTATEN 
 

Slobeend 

  A   B   C   D  Totaal  

  1 - - - 1 
Wilde eend  1 2 - 1 4 
Bergeend  - - - 1 1 
Fazant  4 8  45 3  60 
Patrijs  2 - 1 1 4 
Neerkoet  3 - -   - 3 
Kievit  5 - 2 1 8 
Scholekster  3 - 2 2 7 
Wulp  4 4 3 2  13 
Houtsnip  1 1 - - 2 
Houtduif  6 8  10 4  28 
Tortelduif  3 3 - 1 7 
Koekoek  3 1 3 - 7 
Ransuil  1 - - - 1 
Groene specht  - 1? - - 1? 
Boomleeuwerik  - 2 1 - 3 
Veldleeuwerik  4 - 2 2 8 
Ekster  4 4 6 2  16 
Vlaamse gaai  - 1? - - 1? 
Koolmees  - 4 - 2 6 
Glanskopmees  - - 1 - 1 
Staartmees  2 1 2 - 5 
Winterkoning 24  13  11 2  51 
Roodborst  2 4 3 - 9 
Nachtegaal 20  11 9 5  45 
Gekraagde roodstaart  3 4 1 - 8 
Paapje  1 - 1 - 2 
Roodborsttapuit  5 2 3 -  10 
Tapuit 19 4 4 2  29 
Merel 10 2 5 1  18 
Zanglijster  3 2 - - 5 
Sprinkhaanrietzanger  - - 2 - 2 
Zwartkop  - 2 - - 2 
Grasmus 12 3 5 2  22 
Fitis 45  23 42 7 117 
Braamsluiper  4 - 1 - 5 
Heggemus 20  14  15 5  54 
Graspieper  2 - - 1 3 
Boompieper  1 1 - - 2 
Witte kwikstaart  2 - - - 2 
Kneu 10 8 4 4  26 
Ringmus  2 - - - 2 

 
Totaal aantal soorten 42  

 
 

 
 

 
CONCLUSIE 

Het trekken van conclusies uit een inventarisatie van één jaar is 
Niet eenvoudig. Het vastleggen van de broedresultaten zoals door  
ons is gedaan, heeft dan ook nog maar betrekkelijke waarde. Zo kunnen  
de jaarlijkse schommelingen in de stand vrij groot zijn, terwijl 
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mogelijkheden tot vergelijking nog vrijwel ontbreken. 
Een tweetal aanknopingspunten liggen er wel. 
In de eerste plaats is in 1971 door C. en J.Bouwmeester een onderzoek  
gedaan naar broedvogels in een gedeelte van het door ons onderzochte  
gebied. In het jaarverslag van de Vogelwerkgroep Haarlem van dat jaar  
wordt verslag gedaan van hun bevindingen. Het betreft de oostelijke  
helft van de Van Limburg Stirumduinen, overeenkomend met onze vakken 
C en D, met uitzondering van het meest noordelijke puntje, dat door  
hen is niet onderzocht. (zie kaart blz.19) 
Als we dit stukje terrein bij onze resultaten buiten beschouwing laten  
zijn de aantallen in onderstaande tabel vergelijkbaar. 
 

 

Bergeend  
Fazant  
Patrijs  
Kievit  
Scholekster  
Wulp 
Houtsnip  
Houtduif  
Tortelduif  
Koekoek  
Boomleeuwerik 

1971  1978 

  - 
n.g. 
  - 
  3 
  - 
  2 
  1 
  6 
  4 
  - 
  - 

1 
 23 
2 
2 
3 
5 
- 

 10 
1 
1 
1 

Veldleeuwerik  10 4 
Ekster 5 6 
Vlaamse gaai 1 - 
Koolmees 1 2 
Glanskopmees - 1 
Staartmees 1? 2 
Winterkoning 2 9 
Roodborst - 3 
Nachtegaal 4  10 
Gekraagde roodstaart 1 1 
Paapje 3 - 
Tapuit 6 3 
Merel 4 3 
Zanglijster 2 - 
Sprinkhaanrietzanger  4-5 - 
Spotvogel 1? - 
Zwartkop 3 - 
Tuinfluiter 1 - 
Grasmus  13 6 
Fitis  28  32 
Braamsluiper 2 1 
Heggemus 9  14 
Boompieper 6 - 
Graspieper - 1 
Kneu 9 8 
Geelgors 1 - 

Totaal aantal soorten 1971  29  
Totaal aantal soorten 1978  27  

 

Toelichting 

Uit de vergelijking met 1971-1978 valt het volgende op. 
De soorten die van open terrein houden (Kievit, Veldleeuwerik, Tapuit)  
zijn afgenomen. Andere soorten die meer begroeiing preferen (houtduif  
en zangvogels) zijn toegenomen. Mogelijk is het terrein in de loop  
der jaren wat ruiger geworden door een begroeiing met struiken e.d. 
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Opvallend is het verdwijnen van het Paapje, een vogel die het verder  
rondom Noordwijk ook slecht vergaat. 
Dit geldt ook voor de Sprinkhaanrietzanger. Deze soort is in de  
duinen ten noorden van Noordwijk erg zeldzaam geworden. Dit in  
tegenstelling tot een aantal jaren geleden. 

De Fitis is sterk toegenomen, echter ten koste van de Grasmus. 
Ook deze ontwikkeling valt elders te constateren. Zou dit iets met  
voedselconcurrentie te maken kunnen hebben? 

Voor het verdwijnen van de Boompieper zijn geen oorzaken aan te  
wijzen. Het is mogelijk dat door het verruigen van het terrein de  
broedmogelijkheden voor de Boompieper zijn verminderd. De Boompieper  
heeft een voorkeur voor hoge zangposten rondom een lagere begroeiing.  
Deze hoge zangposten zijn door de massale sterfte onder de berken  
duidelijk minder geworden. 

Een tweede mogelijkheid tot vergelijking biedt het onderzoek dat  
E.van IJzendoorn in 1973 in het kader van de Avifauna West-Nederland- 
West heeft verricht. 
In dat jaar is door hem het gehele Zuid-Hollandse deel van de  
Amsterdamse Waterleidingduinen en de stroken ten oosten hiervan,  
eigendom van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, geinventa- 
riseerd. 
Een vergelijking is dus pas mogelijk wanneer wij ook deze gegevens  
verzameld hebben. 

Rest ons nog wat algemene opmerkingen over het onderzoek. 

De Bergeend heeft gebroed in een konijnenhol in Gijs Kokkieshoek. 

De Fazant wordt de laatste jaren als jachtvogel niet meer uitgezet.  
Wel worden deze vogels hier en daar nog gevoerd. Het zou aan te  
bevelen zijn dat het voeren werd gestopt, zodat deze soort zich  
op een meer natuurlijke wijze kan gaan ontwikkelen. 

De Wulp komt in het zuidelijk deel van de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen nog in een behoorlijk aantal voor. Van IJzendoorn, hierboven  
genoemd, noteerde voor het gehele zuidelijke deel 31 broedparen. 

Zoals bij alle inventarisaties is het vaststellen van het aantal  
Koekoeken niet gemakkelijk. Onze opgave is dan ook niet meer dan  
een schatting. 

De Ekster baart ons zorgen. We hebben de indruk dat deze soort  
sterk is toegenomen. In hoeverre hieraan iets is te doen, is ons  
niet duidelijk. Bejagen heeft vaak niet het gewenste resultaat,  
omdat direct immigratie optreedt vanuit de omringende gebieden.  
Het was geen zeldzaamheid dat wij tijdens een inventarisatieronde  
groepjes Eksters het duinterrein zagen afstropen. Deze groepjes  
varieerden van 4-6 maar er werden ook groepen gezien van 9-12  
vogels. Om als grondbroeder de eieren uit te broeden en de jongen  
groot te brengen een haast onmogelijke taak. 

De Groene specht en de Vlaamse gaai werden vaak waargenomen, maar  
het is niet zeker dat ze gebroed hebben in vak B. De indruk  
bestond, dat ze het terrein gebruikten als foerageergebied en dat  
ze gebroed hebben in de bosrand langs het rijwielpad. 

Over het Paapje en de Sprinkhaanrietzanger is al even gesproken.  
De aantallen die Van IJzendoorn voor het gehele zuidelijk gebied  
opgeeft, respectievelijk 14 en 73 broedparen, geven wel te denken. 

Voor de Boompieper geeft Van IJzendoorn 60 paren aan, waarbij onze  
2 paren schril tegen afsteken. Wel moet onder de aandacht gebracht  
worden dat de door Van IJzendoorn bezochte randgebieden betere 
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broedgebieden zijn voor de Boompieper dan de Amsterdamse-Waterleiding- 
duinen zelf. 
Het is mogelijk dat 1973 een bijzonder goed jaar was voor de Boom- 
pieper. In dat jaar is namelijk voor de Avifauna West-Nederland-West  
een inventarisatie gedaan in de Zuidduinen. Hierbij bleek dat de  
Boompieper het aantal Veldleeuweriken evenaarde. Geteld werden  
in 1973 18 paartjes Boompieper en 23 paartjes Veldleeuwerik.  
In 1978 bleek het aantal Veldleeuweriken ongeveer gelijk te zijn,  
terwijl van de Boompieper slechts enkele broedparen geteld werden.  
Dat wijst toch wel op een duidelijke teruggang van de Boompieper. 

In vak B is geen enkel broedgeval van de Veldleeuwerik geconsta- 
teerd. Op de zang van deze vogel werd speciaal gelet, maar hij werd  
nimmer gehoord. Het terrein is bij de Houtweg te ruig en bij de  
Koppedel te kaal, waardoor er voor de Veldleeuwerik onvoldoende  
broedmogelijkheden zijn. 

In vak D op het open terrein van de Gijs Kokkieshoek verbleven in  
het voorjaar veel Zilvermeeuwen, die bij benadering een vrij agres- 
sief territoriumgedrag bleken te hebben. In de loop van het voor- 
jaar werd de groep steeds groter en begin juni waren daar ongeveer  
100 vogels aanwezig. Bij regelmatige controle is gebleken dat er  
geen sprake was van een broedpoging. Het waren kennelijk allemaal  
ongepaarde vogels en jonge vogels. Hoe in de toekomst dit zich  
daar gaat ontwikkelen is niet bekend. Het terrein is daar ideaal  
voor broedende Zilvermeeuwen; kaal, veel stuifplekken en een goed  
uitzicht. Verwacht wordt dat mogelijk in 1979 daar gebroed zal  
worden omdat het aantal verblijvende vogels ieder jaar groter wordt. 

Tot besluit willen wij dank zeggen aan de directie van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen voor de verleende medewerking.  
Wij hopen het volgende seizoen ons onderzoek voort te zetten in  
het gebied direct ten noorden van het nu onderzochte stuk.  
Op deze wijze moet het mogelijk zijn het gehele zuidelijk duin- 
gebied in drie jaren te onderzoeken. 

Voor eventuele nadere gegevens kunt u zich richten tot het  
correspondentieadres Broedvogelinventarisatie Amsterdamse Water- 
leidingduinen, de heer W.Baalbergen, Schoolstraat 15 te Noordwijk. 
 

E.Aartse 
W.Baalbergen  
F.P.v.d.Berg  
B.C.Punt  
H.Veefkind-Lieneman 

 

 

                       -------------- 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE NOORDDUINEN IN 1978 

Na een afwezigheid van 5 Jaren zijn we weer gaan inventariseren in de Noord- 
duinen. We hebben het terrein zelfs met 3 kavels kunnen uitbreiden. 
U vindt hieronder een tabel waarin van 1966-1972 de soorten zijn verzameld,  
alsmede van het afgelopen jaar 1978. 
De soorten van de 3 nieuwe kavels zijn in een aparte lijst opgenomen. 
 

 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1978 

Wilde eend - 3 1 2 1 2 5  11 
Casarca - - - 1 - - - - 
Kievit 3 4 3 2 2 2 1 5 
Scholekster - - - - - - - 2 
Fazant - - - - - - - 8 
Patrijs 3 l 2 1 2  (1) 1 - 
Houtduif (22)  46  51  48  60  65  72  89 
Tortelduif 3 6 5 5 7  10  10  19 
Turkse tortel 5 4 3 8 6 6

 
 

8 5 
Koekoek -  (1)  (2)  (2)  (-)  (2) 2 5 
Steenuil - - - - - 1

 
 

1 - 
Ransuil - - - - - - -  (2) 
Groene specht - - - - -  (1)  (1) 1 
Grote bonte specht - - 1 2 3 1 3 5 
Torenvalk - - - - - - - 1 
Veldleeuwerik 9  35  33  32  33  34  48  38 
Boomleeuwerik 1 3 

 
1 1 2 3 2 6 

Kuifleeuwerik - - - - - - - 1 
Boerenzwaluw - 1 3 1 - - - - 
Boompieper (19)  31  32  20  26  26  29  12 
Graspieper 5 9  10 7 7  10  10  18 
Witte kwikstaart 1 

 
1 1 - - - -  (1) 

Grauwe klauwier 2 4 2 4 4 4 4   1 
Winterkoning  10  16  18  17  12  17  17  28 
Heggemus (21)  38  45  36  35  28  42  40 
Grote lijster 5 6 4 7 6 2 2 1 
Zanglijster (15)  25  27  27  23  15  22 8 
Merel (40)  67  67  73  68  61  79  39 
Tapuit   16  13  25  22  23  24

 
 

 26  19 
Roodborsttapuit 3 5 6 7 6 4 9 8 
Paapje 1 1 2 - 1 1 - - 
Gekraagde roodstaart  11  18  17  11 6   5 7 1 

 Nachtegaal  16  17  15  16  16  16  22  23 
Roodborst  (4)  19  24  25  20  18  18  15 
Sprinkhaanrietzanger 1 - 2 2 1 6 

 
4 - 

Spotvogel - 1 - 1 - 1 - 2 
Tuinfluiter 5 5 6 4 2 3 3 2 
Zwartkop 1 3 3 6 4 4 8 6 

 Grasmus  33
 

 

 42  36  16  23  13  22  11 
Braamsluiper 1 - - - - 1 - 1 
Fit1s  49  71  52  63  59  48  68  63 
Tjiftjaf 6 5 8  10 9 8 7  12 
Fluiter 3 - - - - - - - 
Goudhaantje 1 - - - - - - - 
Grauwe vliegenvanger 2 2 3 3 1 - 1 2 
Bonte vliegenvanger - - 1 - - - - - 
Koolmees 6 7   9  16  17  18  18  17 
Pimpelmees 1 1 1 - 1 2 - 7 
Kuifmees 2 1 1 1 4 - 1 - 
Staartmees   - - 1 1 - - 2 - 
Boomkruiper - - - - - - - 1 
Geelgors 10  11  16  10  11 9 8 - 
Vink  (2) 8  10 7 6 7 6 2 
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 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1978 

Groenling  (4)  18 9  12 8 3 5 9 
Putter - 1 1 - - - - - 
Kneu (35)  84  67  64  60  65  76  59 
Kruisbek - 1 - - - - - - 
Huismus 6  15  24 1 6 7  13  53 
Ringmus  13 4  16 9 5 8 8  12 
Spreeuw  10 8  14 7 4 2  12  23 
Ekster 2 2 2 4 1 2 3 7 
Vlaamse gaai - 2 1 1 2 3 4 7 
Zwarte kraal - - - - - - -  (2) 
Houtsnip - - - - - - - 1 
 
TOELICHTING 

Kievit 

Ondanks de voorspelde afname, blijkt er zelfs van een toename sprake te zijn. 

Scholekster 

Een nieuwe soort voor het gehele terrein. 

Fazant 

Deze soort werd vroeger nooit geteld, omdat het een uitgezette soort was.  
Aangezien de Fazant zich nu op een meer natuurlijke wijze kan aanpassen,  
omdat er geen kuikens meter worden uitgezet, is deze soort in 1978 geteld. 

Patrijs 

Het ziet er naar uit dat deze soort in de Noordduinen verdwenen is.  

Houtduif 

Deze soort neemt duidelijk toe.  

Tortelduif 

Het is een verheugend verschijnsel dat dit duifje weer in aantal toeneemt. 

Koekoek 

Met ons systeem van broedvogels vastste1len is het moeilijk de Koekoek als  
broedvogel te inventariseren. 

Steenuil 

Het Steenuiltje broedde in een schuurtje op de grens met het inventarisatie- 
gebied. 

Ransuil 

Broedgeval niet waarschijnlijk. De Ransuilen werden solitair gezien.  

Groene specht 

We kunnen nu zeggen dat deze soort in de Noordduinen broedt omdat in het  
inventarisatiegebied jonge vogels zijn gesignaleerd.  

Grote bonte specht 

Deze soort gaat duidelijk vooruit.  

Torenvalk 

Broedgeval bij woning van Arno Bos aan de Duinweg. 
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Boomleeuwerik 

Deze soort is duidelijk in aantal toegenomen. 

Kuifleeuwerik 

Hoewel de Kuifleeuwerik veel op de Trimbaan werd waargenomen is deze soort  
duidelijk een grensgeval. Vermoedelijk heeft de Kuifleeuwerik gebroed op  
het platte dak van Groot Hoogwaak. 

Boerenzwaluw 

Door het dichtmaken van de bunkers is het broedbiotoop voor de Boerenzwaluw  
verdwenen. 

Boompieper 

De Boompieper is duidelijk achteruit gegaan. Niet alleen in de Noordduinen maar  
ook in de AW-duinen. 

Graspieper 

Deze soort komt veel voor in de zeereep. Aantal stijgt langzaam. 

Witte kwikstaart 

Broedgeval niet zeker. De Witte kwikstaart werd 3x in het inventarisatiegebied  
gezien. 

Grauwe klauwier 

Deze soort gaat in West-Nederland sterk achteruit. Over een eventueel tweede  
broedpaar is geen zekerheid. 

Winterkoning 

Deze soort neemt duidelijk toe. Vermoedelijk zijn de broedbiotopen verbeterd  
door het verdwijnen van de dennen. 

Grote lijster 

Aantal neemt nog steeds af. De oorzaak is niet duidelijk. 

Zanglijster 

Een onverwachte afname maar we hopen niet definitief.  

Merel 

Eveneens als bij de Zanglijster is er ook een duidelijke afname te zien  
van de Merel. Oorzaak is niet duidelijk. 

Tapuit 

Een lichte afname.  

Paapje 

Het is vrijwel zeker dat het Paapje als broedvogel in de Noordduinen is ver- 
dwenen. Deze soort is ook in de AW-duinen hard achteruit gegaan. 

Gekraagde roodstaart 

De Gekraagde roodstaart zal wel als broedvogel uit de Noordduinen verdwijnen. 
Vermoedelijk wordt het te druk. In de AW-duinen kan deze soort zich aardig  
handhaven. 

Nachtegaal 

Het aantal neemt weliswaar langzaam toe. 
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Sprinkhaanrietzanger 

In 1978 is deze soort niet meer als broedvogel in de Noordduinen aangetroffen.  
We hopen echter dat dit een tijdelijk verschijnsel is. Ook in de AW-duinen  
is de Sprinkhaanrietzanger hard achteruit gegaan. Misschien dat de oorzaken  
van het verdwijnen van deze soort wel gezocht moeten worden in het overwin- 
teringsgebied in Afrika. 

Grasmus 

De dalende lijn zet zich nog steeds voort. De sterke teruggang in 1969  
is vermoedelijk te wijten aan de droogte in de Sahellanden. De trekroute  
was voor de Grasmus langer geworden. 

Braamsluiper 

Vermoedelijk zijn van deze soort meer broedparen in de Noordduinen dan uit  
de staat blijkt. De Braamsluiper is een erg moeilijke vogel om te inventari- 
seren. 

Pimpelmees 

Deze soort neemt duidelijk in aantal toe.  

Boomkruiper 

De Boomkruiper is een nieuwe broedvogel in de Noordduinen.  

Geelgors 

De Geelgors is als broedvogel uit de duinen verdwenen. Het is niet bekend  
wat de oorzaken zijn van dit verdwijnen. 

Vink 

Ook de Vink neemt duidelijk in aantal af.  

Ekster 

De Ekster en ook de Vlaamse Gaai zijn sterk in aantal vooruit gegaan. Dat  
is zeker geen toename die toe te juichen is. Beide soorten kunnen onder  
de zangvogels aardig huishouden. 

Zwarte kraai 

Zwarte kraal wordt al jaren lang in de Noordduinen waargenomen. Het nest  
is nog nooit gevonden. 

Houtsnip 

De Houtsnip is een nieuwe broedvogel in de Noordduinen. 
 
 

kavel 6 kavel 7 kavel 8 
Wilde eend        5      13   9 
Kievit        5       1       - 
Scholekster        2       1       - 
Wulp         1       1?      - 
Fazant        6       5   4 
Waterhoen        -       -       1 
Houtduif       40      25  22 
Tortelduif        5       2  15 
Turkse tortel      30       -   5 Het aantal in kavel 6  

    zal wel afnemen. In de 
    omgeving van de voor- 
    malige camping werd een  
    groot aantal broedparen  
    geteld. 
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Koekoek 

 kavel 6  kavel 7 
 
     1 

 kavel 8 

     - - 

Steenuil - - 1 
Bosuil - - 1 
Ransuil 1 2 2 
Groene specht - - 1 
Grote bonte specht 1 - 3 
Veldleeuwerik 7     14 - 
Boomleeuwerik 2 2 - 
Boompieper 1 3 1 
Graspieper 3 7 - 
Witte kwikstaart - 2 - 
Winterkoning 5     11 7 
Heggemus 4     13 3 
Zanglijster 2 1 1 
Merel 4 7     12 
Tapuit  3 4 - 
Roodborsttapuit 3 1 - 
Gekraagde roodstaart - - 1 
Nachtegaal - 5 2 
Roodborst     13     11 - 
Spotvogel - - 1 
Tuinfluiter 2 1 2 
Zwartkop 2 - 1 
Grasmus 1 5 - 
Fitis 9     10 7 
Tjiftjaf 4 1 5 
Grauwe vliegenvanger 1 - - 
Koolmees 7 1 8 
Pimpelmees 2 - 6 
Staartmees 1? - - 
Boomkruiper 4 1      2 
Vink 6 2 3 
Groenling 8 - 7 
Kneu 6     20 2 
Huismus     25 5 - 
Ringmus 1 - 3 
Spreeuw     13 2 - 
Ekster 4  3 1 
Vlaamse gaai 5 1 2 
Houtsnip - 1 1 

Aan het onderzoek in 1918 werkten mee in volgorde van kavel: 
kavel 1 : Marian Bos en Dick Hoek 
kavel 2 : Rob Alkemade en Cor van Duijn 
kavel 3 : Arie Cramer, Jan Glasbergen en Frank Duijvenvoorde 
kavel 4 : Rob de Mooij en Mart Gielen 
kavel 5 : Jelle van Dijk en Arie Ruigrok 
kavel 6 : Willem van der Niet 
kavel 7 : Henk van Duijn en Hein Verkade 
kavel 8 : Arno Bos en Dick Passchier 

De kavels 4 en 8 zijn onvolledig onderzocht. 

We hopen in 1979 het totale terrein weer op broedvogels te kunnen onder- 
zoeken, zodat dan wat beter op de resultaten kunnen worden ingegaan. 
 
      A.Cramer 
 

-------------- 
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      WADDENEXCURSIE 4,5 en 6 MEI   SCHIERMONNIKOOG 
 
Zoals reeds eerder in De Strandloper werd vermeld zal dit jaar  
weer een Waddeneiland het doel zijn van veler excursiedrift.  
Echter niet als gebruikelijk in de nazomer maar in het voorjaar.  
Hiermee hopen we twee vliegen in een klap te slaan. Niet alleen  
een voor velen nieuwe omgeving, maar ook een ander jaargetijde.  
Het laat zich denken, dat men dan een geheel ander beeld zal aan- 
treffen dan de reeds bekende van Vlieland en Terschelling. 

De kampeerboerderij van de Fam. Vlasma, aan de rand van het dorp  
Schiermonnikoog, zal de deelnemers wel een gastvrij maar een iets  
minder "luxe" onderkomen bieden. 
De slaapgelegenheid bestaat uit twee ruimten met elk 25 op de  
grond gelegen matrassen. 

De bijbehorende keuken stelt de groep in staat niet alleen koffie  
en thee te bereiden maar ook de warme maaltijd. Voor dit laatste  
zullen vrijwilligers worden aangewezen om als kok hun steentje  
bij te dragen. 
Voor de overige deelnemers zullen ongetwijfeld passende werkzaam- 
heden worden gevonden. 

De broodmaaltijden zullen als vanouds door ieder persoonlijk  
worden verzorgd. 

Om dit alles te bereiken, zullen eerst de 220 km die Noordwijk  
scheiden van Lauwersoog overbrugd moeten worden. 
Hier ligt de boot klaar die om 19.30 uur zal vertrekken. 

De kosten van het hele gebeuren zullen naar schatting ƒ 50,-- 
per persoon gaan bedragen. 

Aanmelden kan men zich tot uiterlijk 2 weken vóór de vertrekdatum,  
waarbij de helft van de kosten moeten worden voldaan. 

De deelnemers kunnen t.z.t. nadere informatie tegemoet zien. 

    D.J.Passchier 
    Egmonderstraat 45 NOORDWIJK  
    01719-10873 
 
 
                       -------------- 
 
 
PESTVOGEL  

Woensdag, 20 december j.l. liep ik door de tuin en zag ik een vogel  
zitten. Hij had een lichtbruine kop met een kuif en een geel  
staartuiteinde. 
Ik ben naar binnen gerend en ja hoor in mijn vogelboek stond een  
vogel met dezelfde kentekens. Het was een pestvogel. 
Ik dacht, die zie ik maar een keer, maar hij kwam om de tien minuten  
terug om besjes van onze boom te eten (gelderse roos). 
Ik pikte het fototoestel van mijn broer. Het was een goedkoop  
apparaatje en niet geschikt om vogelfoto's te maken. Toch ging het  
net nog, maar hij was heel klein. 
De volgende dag zag ik hem weer en ik wist nog steeds niet dat hij  
zeldzaam was, maar Passchier zei; deze vogel zie je soms heel zeld- 
zaam maar dan meer in groepjes. Ik was erg blij dat ik deze vogel 
had ontdekt. 
    Herman v.d.Meulen 
    Dr.Hadriaan van Neslaan 
N.B. 
Dankzij Herman heeft vrijwel de gehele jeugdclub en ook veel  
ouderen van de Vereniging deze pestvogel kunnen bewonderen. 
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BROEDVOGELINVENTARISATIE OP HET LANDGOED "OPFEM" IN 1978  

Hierbij wordt voor de zevende maal verslag gedaan van de aantallen en  
soorten vogels, die het afgelopen seizoen op het landgoed "Offem" hebben  
gebroed. Het totaal beeld geeft geen duidelijke voor- of achteruitgang  
te zien t.o.v. het voorgaande jaar. 
Voor een duidelijke vergelijking zijn de resultaten van beide vorige  
seizoenen naast de resultaten van het afgelopen seizoen geplaatst.  
Tot bijzondere gasten konden worden gerekend een grote groep zwervende  
kneuen (april), een paartje patrijzen (april), een zwarte mees (april),  
een paartje scholeksters (juni) en verschillende goudhaantjes (juni).  
Voor wat betreft de goudhaantjes is er duidelijk een goede biotoop  
aanwezig, maar broedgevallen heb ik niet kunnen vaststellen. De reigers  
zijn weer in aantal toegenomen en de luide roep van de jongen was  
regelmatig over het landgoed te horen. 
 

    1976    1977    1978 

Blauwe reiger     2     2     4 
Wilde eend ca.12 ca.10 ca.12 
Meerkoet     1     1     1 
Waterhoen     6     5 ca. 6 
Torenvalk     1     1?     1 
Bosuil     1     1     1 
Boomvalk     1     1     1 
Houtduif 20-25 20-25 25-35 
Tortelduif     8     5     6 
Turkse tortel     6     6     5 
Koekoek     1     ?     1 
Groene specht     1     2     3 
Grote bonte specht     1     3     2 
Boomkruiper     2     2     2 
Boerenzwaluw ca. 3 ca. 3 ca. 3 
Tjiftjaf     6     7     7 
Fitis    11    11     7 
Zwartkop     7     4     3 
Tuinfluiter     2     2 

 
    3 

Winterkoning    16    14    14 
Roodborst     8     7     8 
Heggemus     7     5     5 
Vink   1-2     2     2 
Groenling     3     2     2 
Huismus ca.10 ca.10 ca.10 
Ringmus ca. 5 ca. 4 ca. 5 
Koolmees    11    12 ca. 9 
Pimpelmees     2     4 ca. 5 
Glanskop     1     1     2 
Staartmees     1     1     1 
Merel ca.15 ca.15 ca.15 
Zanglijster     8     6     5 
Spreeuw ca.20 ca.25 ca.25 
Grauwe vliegenvanger     1     ?     ? 
Fazant     2     1     3 
Zwarte kraai     2 ca. 4     3 
Kauw ca.17 ca.15 ca.15 
Ekster   2-3     3     2 
Vlaamse gaai     3     3     4 
Patrijs     -     -     ? 
     

C.M.J.Verweij 
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NESTKASTONDERZOEK 1978 NIEUW-LEEUWEHHORST  

Onder de activiteiten van de jeugdclub rekent zij ook het nestkast- 
onderzoek op het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst. 
Helaas moest dit onderzoek tot een controle beperkt blijven. 
Het voorjaar biedt een zo grote veelheid aan onderwerpen, dat voor  
het nestkastonderzoek niet meer tijd op de zaterdagmorgen kan worden  
vrijgemaakt. Zo kon bij het onderzoek niet worden vastgesteld hoe- 
veel jongen van het totaalaantal gelegde eitjes zijn uitgevlogen  
en ook niet of er meer dan eenmaal in een kast werd gebroed. Toch  
bleek het de moeite waard de gegevens die dit werk opleverde op te  
nemen. 
In januari ondergingen de broedkasten een schoonmaakbeurt en werden  
de oude nesten hieruit verwijderd. Deze oude nesten vormen in het  
broedseizoen ware concentraties van schadelijke insecten w.o. luizen.  
Deze luizen doen zich massaal te goed aan de pas uit de eitjes  
gekropen jongen, zodat van zulke vrijwel niets terecht komt. 
Tegelijk met het schoonmaken werden de oude kapotte kasten verwij- 
derd en vervangen door nieuwe dan wel gerepareerde kasten. 
Al deze goede zorgen droegen bij tot een uitzonderlijk hoog bezettings- 
percentage. 
Van de 40 kasten waren er maar liefst 37 in bezit genomen. Daarin had  
de ringmus met 20 kasten verreweg het grootste aandeel, hetgeen ten  
koste ging van de kool- en pimpelmees. 
Alle gegevens bij elkaar laten het volgende beeld zien. 
 
 alleen 

nest  
nest met 
legsel 

aantal 
eitjes 

gemidd. 
per paar 

Ringmus 
Pimpelmees 
Koolmees  
Glanskop 

5  
-  
-  
- 

15 
10 
5 
2 

77 
84? 
32? 
? 

5,1  
10,5  
8,-  
? 

 
In een viertal kasten was de broeddrang zo groot en de medewerking  
om het aantal eitjes prijs te geven zo gering, dat we daar een vraag- 
teken moesten plaatsen. 
Dit betrof 2 pimpelmezen, 2 glanskopmezen en 1 koolmees. 

Evenals vorige jaren werden ook nu weer koolmeeseitjes in 2 ring- 
muslegsels aangetroffen. 
Helaas kon niet worden vastgesteld of deze eitjes met de andere  
werden uitgebroed. 

Ook in 1979 hoopt de jeugdclub de controle weer te hervatten en  
dit tot enkele malen in het voorjaar te kunnen uitbreiden, zodat 
volgend jaar het onderzoek compleet in De Strandloper kan verschijnen. 
 
     D.Passchier 
 
 
                       -------------- 
 
 
JEUGDCLUB ZIT OOK MET DE KOUDE NIET STIL  

Zoals bekend trekt de jeugdafdeling van onze Vereniging er vaak 
op de zaterdagmorgen op uit. Velen van deze jeugdleden hebben helaas 
op deze morgen vaak andere verplichtingen o.a. sport. Voor hen biedt 
dan de vrijdagavond in De Kuip uitkomst. Wat niet wegneemt dat op 
deze morgen een 10 tot 15 jongelui in de gelegenheid komen kennis 
te maken met andere gebieden, vogels en wat dies meer zij. 
Zo werd op 6 januari een bezoek gebracht aan de Amsterdamse Water-  
leidingduinen. In deze hartje wintertijd was alleen het kanaaltje 
dat loopt van de Oranjekom richting Zandvoort nog vrij van ijs, wat niet 
alleen door ons maar ook door diverse vogels was ontdekt. 
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Het zien van 2 ijsvogels en een roerdomp maakte dit uitstapje al  
geslaagd. Maar er zou nog veel volgen. Vele grote zaagbekken, nonnetjes,  
kuifeendjes, enkele rietganzen, slobeenden, tafeleenden, dodaarsjes,  
een blauwe kiekendief enz. vormden een rijke buit van deze barre koude 
(-10o Celsius) maar sprookjesachtige morgen. Met dank aan W.Baalbergen 
en H.Verkade voor het transport. 

Twee weken later werd een telefonisch advies van J.van Dijk opgevolgd 
om eens naar de polder Hogeweg te gaan kijken. Dit leverde bijna 
32 paar bevroren handen en voeten op, maar tevens enkele fijne waarne-  
mingen. 
In een wak in de Maandagse Watering hield zich een dertigtal smienten 
op en aan de rand van dit wak vonden we nog een dode kleine rietgans. 
Voorts zeilden vanuit "Offem" 2 buizerden ons tegemoet en scheerde 
een smelleken laag over het grasland. In het weiland zagen we ook een 
kleine groep rietganzen, maar verderop bleken zich enkele honderden ganzen 
van deze soort op te houden met daartussen nog een paar brandganzen. 
Om het ganzenfestijn te completeren vlogen er bovendien nog 3 kolganzen 
laag over ons hoofd. 
Voorwaar iets om de kou bij te vergeten, hoewel.......!!! 

In de nabije toekomst staan weer leuke dingen op het programma. Zo zal  
in navolging van vorig jaar met allerlei middelen een polderlandschap  
in elkaar worden gezet waar het accent komt te liggen op de plaatsen  
van de daarin levende dieren. 
Verder kunnen we binnen afzienbare tijd films over Noorwegen en Zweden  
tegemoet zien en zullen de kasten in Nieuw-Leeuwenhorst weer een schoon- 
maakbeurt moeten ondergaan. 
U ziet veel drukte bij de jeugdclub. 
 
Enkele jeugdwaarnemingen: 
3-1-1979 57 kolganzen 

 
Rene Lindhout 

19-10-1978 1 IJsvogel Arjan en Jeroen v.d.Linden 
13-1-1979 1 dode velduil Paul van Dijk 
20-12-1978 1 pestvogel Herman v.d.Meulen (zie elders) 

 
      D.Passchier 
 
                       -------------- 
 
 
 

DONATIE STICHTING VOGELASIEL NOORDWIJK 
 
U bespaart de penningmeester van Stichting  
Vogelasiel Noordwijk veel werk als u uw  
donatie voor 1979 per giro overmaakt.  
Het girono. is 3598755 t.n.v. Penningmeester  
Stichting Vogelasiel Noordwijk. 
De donatie bedraagt ƒ 5,-- per jaar (min). 
De financiering van de nieuwbouw is nog niet  
helemaal rond. Geld daarvoor kunnen we altijd  
gebruiken. 
Als u uw donatie overmaakt, wilt u dan iets  
extra overmaken? Onze financiële last wordt  
dan ook beter te dragen. 
 
 
 

                       -------------- 
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WAT DEED DE I.V.N. WERKGROEP IN 1978  

Op 24 november 1977 besloten de pas geslaagde natuurgidsen van het IVN  
(Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) uit Noordwijk en omgeving  
zelfstandig te gaan werken als werkgroep Noordwijk, later afdeling  
Noordwijk i.o. Het aantal leden bedroeg 24 à 27 en op enkelen na ook lid  
van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk". Op alle  
gebied bestond er een nauwe samenwerking met deze vereniging alsmede met  
SBB. 

Er werden 13 natuurwandelingen gehouden, waarvan 1 zomeravondwandeling.  
De tochten werden gemaakt op zondagmiddag om 2.00 uur. 
Verder werd er een fietstocht georganiseerd op een zomeravond. 

Het totaal aantal deelnemers aan deze wandelingen bedroeg ongeveer 750  
die door 40 gidsen werden rondgeleid. De wandelingen werden zoveel  
mogelijk in de streekbladen aangekondigd. Ook maakten we enkele keren  
gebruik van foldertjes, stencils en raambiljetten. 

De groep natuurpaden heeft heel hard gewerkt. In juni verscheen een 
zomerpad in het zuidelijk duingebied van de Noordduinen, terwijl een lentepad  
in voorbereiding is. Het zomerpad is verkrijgbaar voor ƒ 1,50 bij de VVV  
en de boekwinkels. 

In samenwerking met de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap werd een  
natuurpad voor het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst vervaardigd. 

De scholengroep maakte een leuke lesbrief, een diaserie in combinatie  
met een duinwandeling. Alle onderdelen waren ook apart te doen. Het  
geheel werd aangeboden aan de basisscholen van Noordwijk, Noordwijkerhout  
en Voorhout voor de hoogste klassen. 

Eind mei brachten we een lang weekend door op de boerderij van de  
fam. Baalbergen in Ruinen. Hieraan nam deel een aantal IVN-leden, met hun  
gezinnen t.w. 17 volwassenen en 9 kinderen. Het was geweldig leuk. 
We troffen schitterend weer. We maakten een fietstocht en enkele wandelingen  
en genoten van de rijke natuur in de omgeving waarbij we ook nog veel van  
elkaar leerden. 

In samenwerking met de Vereniging voor Natuur- en vogelbescherming "Noordwijk"  
werd op 13 november in De Kuip te Noordwijk een avond georganiseerd, waar  
IVN-Noordwijk als afdeling ten doop werd gehouden. Als spreker trad op  
de heer Piet Steltman, die sprak over natuurbescherming en wat het IVN in dat  
kader wil doen. De gang naar de zaal was ingericht met IVN- en SBB-materiaal  
en vondsten uit de natuur, waarbij het accent lag op het educatieve aspect.  
In de pauze werd IVN-materiaal verkocht. Hoewel het aantal bezoekers op deze 
maandagavond wat teleurstellend was, konden we toch terug zien op een  
geslaagd geheel. 

En de toekomst? 
In dit blad vindt u de plannen voor een aantal natuurwandelingen op zondag- 
middagen, een zomeravondwandeling en een zomeravondfietstocht, die in de  
streekbladen nader zullen worden aangekondigd. 
We gaan meewerken aan een tentoonstelling. 
De scholengroep hoopt op meer reacties van groepen en scholen uit de omgeving.  
Er zal een begin gemaakt worden met de voorbereidingen voor een nieuw  
natuurpad aan de Duindamseslag. 
Verder staan we natuurlijk open voor suggesties en verzoeken, die we 
naar vermogen zullen behandelen. 
 
NATUURWANDELINGEN IVN-NOORDWIJK 1979 

Zondag, l8 februari 1979: strandwandeling 13.00 uur Noordwijk 
 start: parkeerterrein Golfbaan 

Zondag, 25 maart 1979   :  voorjaarswandeling op het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst  
van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap te 
Noordwijkerhout om 14.00 uur. Start bij de hoofd- 

   ingang aan de Gooweg. Toegang ƒ 1,-- boven 16 jaar. 
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Zondag, 22 april  : voorjaarswandeling in de Noordduinen te Noordwijk. 

  aanvang 14.00 uur. 
  Start bij de trimbaan, parkeerterrein Golfbaan. 

Zondag, 20 mei 1979 : natuurwandeling in de Amsterdamse Waterleiding- 
  duinen. 
  Ingang de Zilk. Toegang ƒ 0,75 per persoon,  
  parkeren ƒ 0,75 
  aanvang 14.00 uur. 

Donderdag, 21 juni 1979 : zomeravondfietstocht door de Noordduinen te  
  Noordwijk. aanvang 19.00 uur 
  start: parkeerterrein aan de Golfbaan. 

Woensdag, 11 juli 1979 : zomeravondfietstocht door de Noordduinen te  
  Noordwijk. aanvang 19.00 uur. 
  start: parkeerterrein aan de Golfbaan. 

  
De wandelingen en de fietstochten duren ongeveer 1½ à 2 uur. Iedereen 
kan er vrij aan deelnemen. 
 

IVN afd. Noordwijk 
L.Schouten-Jutte, secr. 
 
 
 

                       -------------- 
 
 
IJSVOGEL 

We gingen met de jeugdclub naar Offem. We hebben niet zo veel gezien.  
Passchier had er al vaak gekeken of hij een ijsvogel zag. We moesten  
van hem heel stil door de bosjes naar een watertje lopen, maar ook daar  
was de ijsvogel niet. 
We zijn toen het bos uitgelopen en we gingen via de Nachtegaallaan terug.  
We liepen langs de sloot en iemand ontdekte opeens een klein vogeltje  
met blauwe kleuren. Passchier geloofde ons niet zo erg, maar toen  
zagen we hem allemaal. Hij zat heel rustig op een takje. Toen we hem te  
dicht naderden, vloog hij weg. Op de verdere terugweg hebben we hem nog  
een paar keer gezien. 
 

Herman v.d.Meulen 
 
 
 

                       -------------- 
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Veldwaarnemingen over de maanden november en december 1978 
 
ROODKEELDUIKER  

AALSCHOLVER  

FLAMINGO  

WINTERTALING 

 
SMIENT 

BRILDUIKER 

IJSEEND 

GROTE ZAAGBEK 
 

GRAUWE GANS 
 

KOLGANS  

ROTGANS 
 

KNOBBELZWAAN 
 

KLEINE ZWAAN 

WILDE ZWAAN 
 
 

NIJLGANS  
 

BUIZERD 
 
 
 
 
 

RUIGPOOTBUIZERD  
 

SPERWER 
 
 

RODE WOUW 

BRUINE KIEKENDIEF 

BLAUWE KIEKENDIEF 

 
 
 
 
SMELLEKEN 
 
 
 

VELDUIL  

PATRIJS 

 1 ex.  

 1 ex.  

 1 ex. 

 5 ex.  
50 ex. 

 6 ex. 

 3 ex. 

 1 ex. 

 3 ex. 
 7 ex. 

 2 ex.  
35 ex. 

80 ex. 

 1 ex. 
 1 ex. 

15 ex.  
22 ex. 

11 ex. 

 3 ex. 
 2 ex. 
 3 ex. 

 1 ex.  
 1 ex. 

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

 1 ex.  
 2 ex. 

43 ex.  
 1 ex.  
10 ex. 

 1 ex.  

 1 ex. 

 1 ex.  
 1 ex.  
 1 ex.  
 1 ex.  
 1 ex. 

 1 ex.  
 1 ex.  
 1 ex.  
 1 ex. 

 1 ex. 

 2 ex.  
 

08-11-1978 

19-11-1978 

09-12-1973 

30-11-1978 
27-12-1978 

31-12-1978 

08-11-1973 

08-11-1978 

27-12-1978 
31-12-1978 

12-11-1973 
05-12-1978 

27-12-1973 

16-12-1978 
31-12-1978 

26-11-1978 
22-12-1978 

25-11-1978 

02-11-1978 
22-12-1978 
27-12-1978 

17-12-1978 
27-12-1978 

05-12-1978  
06-12-1978  
09-12-1978  
17-12-1978  
25-12-1978  
25-12-1978 

28-11-1978 
03-12-1978 

november 
22-11-1978  
december 

02-12-1978 

03-12-1978 

05-11-1978  
02-12-1978  
03-12-1978  
05-12-1978  
07-12-1978 

20-11-1976  
25-11-1978  
09-12-1978  
31-12-1973 

25-11-1978 

15-12-1978 

over zee zuidwaarts  

zandput Warmond  

over zee zuidwaarts 

overvl.Noordduinen  
overvl.AW-duinen 

overvl.Vinkeveld  

over zee zuidwaarts  

over zee zuidwaarts 

Oosterduinmeer  
overvl.Vinkeveld 

overvl.Noordduinen  
Hogeveense polder 

overvl.AW-duinen 

verbl.Nw.Zeeweg  
overvl.Vinkeveld 

over zee zuidwaarts  
Oosterduinmeer 

Zandput Valkenburg 

Wassenaar 
Oosterduinmeer  
overvl.AW-duinen 

Oosterduinmeer  
verbl.AW-duinen 

overvl.Beeklaan  
Hogeveense polder 
Bronsgeest  
overvl.Offem  
Nieuw-Leeuwenhorst 
Ruigenhoek 

Duindamseslag  
Katwijkse duinen 

over Noordwijk  
Hogeveense polder  
over Noordwijk 

boven duinpark  

Zuidduinen 

Noordduinen  
Zuidduinen 
overvl.Noordwijk-B 
Zuidduinen  
Hogeveensepolder 

Noordwijkerhout  
boven Duinpark  
Bronsgeest  
overvl.Vinkeveld 

zandput Valkenburg  

over zeereep 

G.de Croock 

W.v.d.Niet  

W.Cramer 

W.Cramer  
W.v.d.Niet 

A.Cramer  

G.de Croock  

G.de Croock 

J.van Dijk  
A.Cramer 

A.Cramer  
L.van Duijn 

W.v.d.Niet 

W.v.d.Niet  
A.Cramer 

J.van Dijk  
J.van Dijk 

L.van Duijn 

G.de Croock  
J.van Dijk  
W.v.d.Niet 

J.van Dijk  
W.v.d.Niet 

A.Cramer  
L.van Duijn 
J.Glasbergen 
A.Cramer  
J.van Dijk  
J.van Dijk 

J.Hoek 
J.van Dijk 

vele 
L.van Duijn  
vele 

J.van Dijk  

J.van Dijk 

J.van Dijk 
J.Glasbergen 
A.Cramer  
J.van Dijk  
L.van Duijn 

W.v.d.Niet  
J.van Dijk 
J.Glasbergen 
A.Cramer 

L.van Duijn  

W.Cramer 
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MEERKOET 430 ex. 27-12-1978 Oosterduinmeer J.van Dijk 

GOUDPLEVTER   2 ex. 12-11-1978 overvl.Bronsgeest A.Cramer 

WATERRAL   1 ex. 02-12-1978 sloot Vinkeveld J.Glasbergen 

WATERSNIP   2 ex. 31-12-1978 overvl.Vinkeveld A.Cramer 

HOUTSNIP   1 ex. 28-11-1978 Duinpark J.van Dijk 
   1 ex. 09-12-1978 Nachtegaallaan J.Glasbergen 
   3 ex. 31-12-1978 verbl.Vinkeveld A.Cramer 

WULP  50 ex. 30-12-1978 overvl.Noordwijk W.v.d.Niet 

KANOETSTRANDLOPER  12 ex. 10-12-1978 verbl.strand W.Cramer 

PAARSE STRANDLOPER   1 ex. 05-12-1978 verblestrand W.Cramer 

KLUUT  30 ex. 12-11-1978 over zee zuidwaarts W.Cramer 

DWERGMEEUW   1 ex. 08-11-1978 over zee zuidwaarts G.de Croock 

IJSVOGEL   1 ex. 19-11-1978 zandput Warmond W.v.d.Niet 

GROENE SPECHT   1 ex. 23-12-1978 Zuidduinen J.Glasbergen 

GROTE BONTE SPECHT   1 ex. 01-12-1978 verbl.Sluispad A.Cramer 

BOOMLEEUWERIK   6 ex. 4-11-1978 verbl.trimbaan A.Cramer 

RAAF   1 ex. 02-11-1978 Wassenaar G.de Croock 
   2 ex. 02-12-1978 strand Zuidduinen J.Glasbergen 

KAUW  200 ex. 05-11-1978 overvl.Noordwijk B A.Cramer 

BONTE KRAAI   4 ex. 15-12-1973 verbl.Noordduinen W.Cramer 

STAARTMEES   6 ex. 14-11-1978 Nieuw-Leeuwenhorst G.de Croock 

STAARTMEES  
(Noorse vorm           4 ex. 14-11-1978 idem G.de Croock 
BOOMKRUIPER   1 ex. 09-12-1978 Nachtegaallaan J.Glasbergen 

PESTVOGEL   1 ex. 20/23-12 Had.van Neslaan H.v.d.Meulen 

WITTE KWIKSTAART   1 ex. 14-12-1973 Rijnsburg J.Glasbergen 

GROTE GELE KWIKSTAART   1 ex. 04-11-1978 zeereep Noordduinen J.van Dijk 

SIJS  75 ex. 07-11-1978 Noordduinen in 1 uur    J.van Dijk 

FRATER  35 ex. 07-11-1978 Noordduinen in 1 uur J.van Dijk 
 100 ex. 02-12-1978 Zuidduinen J.Glasbergen 
  10 ex. 31-12-1978 Zuidduinen A.Cramer 

IJSGORS   6 ex. 04-11-1978 zeereep Noordduinen J.van Dijk 

SNEEUWGORS   1 ex. 02-12-1978 achter De Baak J.Glasbergen 
   2 ex. 12-12-1978 idem J.Hoek 
 

 
    veldwaarnemingen verzameld  
    door 
    J.Glasbergen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




