
1966-2 

 
                               No. 2 - 2e JAARGANG 
 
 
Afdeling van de Vereniging 
Vogelbescherming, Den Haag 
en Omstreken. 

Correspondentieadres:  
A.Cramer, Sluispad 5,  
N o o r d w ij k. 

 
EEN JAAR VOGELWERKGROEP NOORDWIJK. 

De tijd gaat snel. Het is al weer een jaar  
geleden dat we met een vijftiental mensen beslo- 
ten een vogelwerkgroep te vormen. Ik heb geen be- 
hoefte aan weemoedige terugblikken maar je vraagt  
je toch wel eens af wat er van onze plannen te- 
recht is gekomen. 

Als we eens achterom zien dan zijn er een  
aantal voornemens uitgevoerd, b.v.: inventarisa- 
tie van een stuk duinterrein; verzamelen van al- 
gemene waarnemingen; excursies; vogelasiel; kon- 
tactavonden; nestkastjes; strandgroep, en derge- 
lijke. Aan andere zaken zijn we nog niet toege- 
komen. Als ik denk aan de inrichting van vogel- 
tuinen, voorlichting van de jeugd en ouderen, een  
bibliotheek, een vogelcollectie voor studiedoel- 
einden, om maar iets te noemen, dan ligt er nog  
wel wat werk te wachten. 
In de toekomst zullen wij, dacht ik, als  
grootste taak krijgen het bevorderen van de vo- 
gelstand plaatselijk. We zullen, met hoe weinigen  
we ook zijn, onze plaatsgenoten moeten overtui- 
gen dat het in de gemeente Noordwijk zonder vogels  
niet goed leven is. We zullen aan het vinkentouw  
moeten zitten als ergens in Noordwijk de vogels  
gevaar lopen. Ik kreeg dezer dagen van Moerkerk  
een oude jaargang van "De Levende Natuur" te le- 
zen, waarin Jan Verwey de vogels van Noordwijk 
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in 1917 beschrijft. Als je dan leest hoe in vijf- 
tig jaar tijd de vogelstand is achteruitgegaan,  
besef je dat we waarachtig niet veel meer kunnen  
missen 
       W.B. 
 
M E D E D E L I N G E N. 

Op vrijdag 19 mei hopen we een ledenvergade- 
ring te houden, T.H.V. Baalbergen, Schoolstraat 31 
te 800 u. n.m.  

De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

1. Div.Land. vogelonderzoeken (Vink) 
2. Bestuursverkiezing. 
3. Verslag strandgroep (v.d.Linden) 
4. Voorlopig verslag nestkastplaatsing (Brinkhuis) 
5. Verder "Werkgroepnieuws".  
 
E X C U R S I E S. 

2e Pinksterdag: "Leeuwenhorst". Verzamelen 7.00  
uur v.m. bij "Dijk en Burg"., 

Zondagavond 21 mei: "Staatsbossen". Verzamelen  
7.00 uur n.m. ingang Staatsbossen Duinweg. 

Deze 2 excursies zijn ook voor niet-leden. 

Zondag 28 mei; "Kennemerduinmeer". Verzamelen 5.00  
uur v.m. bij De Punt en hoek Wilhelminastraat - 
St.Jeroensweg. (Alleen leden). 

Alle drie deze excursies worden geleid door de  
heer Deelder. 

A L G E M E N E  W A A R N E M I N G E N .   

Baalbergen maakt melding van een troep Fra- 
ters langs het rijwielpad in de zuidduinen; 14  
Jan. '67 aldaar ± 100 ex. Voorts deelt hij mede,  
dat hij op 4 maart '67 bij strandpaal 81 een le- 
vende Roodhalsfuut vond, hopeloos stookolie slacht- 
lachtoffer. 
Cramer zag op terrein van villa "Koepelduin"  
langs de Boerhaaveweg op 19 maart '67 een Zwarte  
Specht, en op 25 februari een staartmees in een  
boom aan de Voorstraat; op 5 maart '67 in achter- 
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tuin langs Sluispad een Spreeuw met abnormale sna- 
vel, langer dan normaal en iets naar beneden ge- 
bogen. Hij zelf vond: Net een Wulpensnavel. 

Deelder zag op een dag verscheidene roofvo- 
gels, n.l. op 5 mei '67: Zwarte wouw 4 x; Buizerd  
2 ex.; Boomvalk 5 x; Torenvalk 3 x; Grauwe Kieken- 
dief 1 ♂; Visarend 1 x; Blauwe Kiekendief ♀. 

D.Hoek nam in de staatsbossen op 28 januari  
'67 7 Kruisbekken waar; op 6 februari 2 Zwarte me- 
zen; op 18 februari een overvliegende sperwer; op  
25 februari een overvliegende Aalscholver en een  
Ransuil en op 11 maart weer een overvliegende Sper- 
wer, alles in hetzelfde terrein. 

Volgens de Gebr. Lindhout en Blok heeft een  
troep van ± 7 Ransuilen overwinterd in de bossen  
bij villa "De Regenboog", ook zagen zij langs de  
Koepelweg in Januari een paar maal een steenuil  
en op 3 maart een Grutto. 

V.d. Linden zag samen met Vink op 4 Februari  
'67 in de zeereep een Fitis of Tjiftjaf. Van de  
Tjiftjaf zijn meerdere overwintering gevallen  
bekend. De laatste "Avifauna" van Nederland meldt  
2 gevallen, allebei in Maastricht en in "Natura"  
van april '67 wordt ook een geval gemeld, 26 dec.  
'66 in Middelburg. Voorts meldt hij ook, weer  
samen met Vink, trek van Rotganzen over zee en  
wel op 18 maart '67. Er vlogen toen verscheidene  
troepen laag over zee in Noordelijke richting  
(14 ex. - ± 60 ex. - 16 ex. - ± 40 ex- en 8 ex.)  
Alleen zag hij op 15 april vliegend over zee  
1 paartje Middelste zaagbek; op 24 april in A.W.-  
duinen 1 Rouwkwikstaart; op 28 april '67: 48  
Rosse grutto's + 1 Regenwulp op 't strand bij  
KM. paal 77; op 29 april '67 weer 17 Rosse grutto's  
en trek over zee en op 1 mei '67 zag hij in de  
A.W.-duinen een Houtsnip die met een jong in poten  
opvliegt, terwijl hij op de grond 4 jongen achterliet. 

Glasbergen geeft het volgende op: 14 jan. '67  
Zwarte mees langs de Randweg; 11 febr. '67 Kruis- 
bek ♂ en ♀ in dennen langs de Randweg; 18 febr. 
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'67 5 Zwarte mezen op dezelfde plaats en op de  
zelfde dag een Waterhoen in een watergat bij het  
Malotedal. 

Passchier heeft het volgende waargenomen:  
9 maart '67: Kuifeenden in 't water van het Z.H.  
Landschap; 16 april '67 3 zomertalingen 2 ♂ en 1 ♀  
op dezelfde plaats; 25 maart: 1 Rietgors ♂ op de  
Golfbaan; 2 april '67: 2 Vuurgoudhaantjes in de  
Zuidduinen; 15 april golfterrein: 6 Koperwieken en  
1 Kramsvogel; 22 april '67 1 overvliegende Kleine 
plevier; 30 april: 2 troepen overvliegende Rosse  
grutto's (16 + 7 ex.) en 1 Gele Kwikstaart; 1 mei  
'67 1 Beflijster en 1 Kramsvogel en op 4 mei samen  
met Cramer 1 Bonte vliegenvanger + 5 Zomertalingen  
+ 1 Buizerd en 1 paar Rietzangers. 

Vink meldde het volgende: 21 januari '67: 1  
Ruigpootbuizerd; 24 januari '67 op zee bij KM. paal  
79: 30 Futen en 1 Brilduiker; 28 maart: 1 Ruigpoot- 
buizerd in A.W.Duinen; 22 april '67: 1 Kleine Bur- 
gemeester op 't noorderstrand; 26 april '67 1  
Drieteenmeeuw en 2 x 1 Rosse Grutto bij KM. paal 79;  
27 april bij Duindamseslag op 't strand 11 Rosse  
grutto's - 2 Drieteenstrandlopers en 15 Zwarte  
zeeëenden en op 6 mei op 't strand .4 Zilverplevie- 
ren, 2 Rosse grutto's en 20 Regenwulpen. 

Verwey meldt op 3 april '67: 3 vuurgoudhaantjes  
in Zuidduinen. Moerkerk zag op 9 april 1 Blauwe  
Kiekendief ♂ met zanglijster als prooi en op 15  
april '67: 2 Beflijsters in de zeereep; v.d. Luyt  
zag op 16 april '67 een Beflijster op de Golfbaan.  
Tot slot vond D. Hoek 6 mei '67 1 dode Bontevlie- 
genvanger op de Noord Boulevard. 

Moerkerk. 
 
BROEDVOGEL-INVENTARISATIES IN NEDERIAND. 

Het Contactorgaan voor Vogelstudie van de  
Koninklijke Natuurhistorische Vereniging houdt, in  
samenwerking met het Rijksinstituut voor Veldbio- 
logisch Onderzoek ten behoeve van Natuurbehoud  
(RIVON), een inventarisatie van een twaalftal Ne- 
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derlandse broedvogels. Daarvan komen ook een aan- 
tal soorten in onze gemeente voor. In verband  
hiermede wil ik een ieder vragen broedgegevens  
over de torenvalk, de ransuil, de grutto, de huis- 
zwaluw en de geelgors even aan mij door te geven. 

Voor broedgevallen van de torenvalk en de  
ransuil kan men bij mij een enquêteformulier  
halen om dat in te vullen en later weer bij mij  
in te leveren. Van de grutto, de huiszwaluw en  
de geelgors zou ik graag even vernemen waar en  
hoeveel men er waargenomen heeft in onze gemeen- 
te, dit geldt ook voor niet broedende torenvalken  
en ransuilen. 

  Jaap Vink, 
  Wilhelminastraat 63. 

 
GIERZWALUWENTELLING 1967.  

Bij de vogelsoorten waarnaar landelijk een  
onderzoek wordt ingesteld is ook de gierzwaluw.  
Dit valt mooi samen met de tellingen die wij deze  
zomer in Noordwijk willen verrichten. Een groepje  
van onze jeugdleden is hiermee al bezig in de  
kom van het dorp. Zij tellen daarbij eenmaal per  
week, hetzij 's morgens vroeg, hetzij 's avonds  
voor zonsondergang, de rondvliegende gierzwaluwen  
en proberen de broedplaatsen vast te stellen. 

Aangezien de landelijke tellingen gericht  
zijn per gemeente is het van belang dat er ook in  
de omgeving van het dorp wordt waargenomen. De  
oppervlakte van de gemeente Noordwijk is nogal  
groot zodat we dit met elkaar moeten doen. 
Mocht U dus waarnemingen van gierzwaluwen  
buiten de kommen van de beide dorpen doen, geef  
die dan even door aan Baalbergen, die de gegevens  
verzamelt. Speciaal de plaatsen waar gierzwaluwen  
zouden kunnen broeden zijn van belang. 
 
Vrienden, dit was het weer. We hopen dat ook deze  
uitgave van onze "Werkgroepkrant" weer een goed  
overzicht heeft gegeven van de activiteiten van  
de laatste tijd. En we wensen U allen veel toe- 
wijding en veel enthousiasme toe, in het belang 
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van onze Werkgroep en niet minder in het belang  
van de vogels in het algemeen. 

     Cramer. 
 

 




