
 



VERENING VOOR NATUUR – EN VOGELBESCHERMING "NOORDWIJK" 
 
BESTUUR 
H.J.S.Verkade  voorzitter  Van Limburg Stirumstraat 40 
C.M.J.Verweij secretaris  Westerbaan 7 
J.C.Veefkind  penningmeester Van Limburg Stirumstraat 4a  
W.Baalbergen  lid   Schoolstraat 10   
Mevr.M.Bos  lid   Duinweg 81 
Mevr.S.v.Kekeren lid   Hendrik Vinkhof 49 
D.Passchier  lid   Egmonderstraat 45 
 
CONTRIBUTIE ƒ 10,-- per jaar (min) Contributie JEUGDLEDEN ƒ  6,-- per jaar 
DONATIE ƒ  5,-- per jaar (min)      
 
GIRONUMMER VAN DE PENNINGMEESTER 
257 37 95 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming "Noordwijk", te Noordwijk 
 
LEDENADMINISTRATIE: 
Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden e.d. graag naar: 
Mevr. H.J.M.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, Noordwijk. 
------------------------------------------------------ 

STICHTING VOGELASIEL "NOORDWIJK" 
 
BESTUUR 
M.v.d.Niet  voorzitter  Lombok 8 
E.Aartse  secretaris  Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Northgodreef 27 
H.van Duijn  lid   J.Molegraafstraat 10 
C.M.J.Verweij lid   Westerbaan 7  
 
DONATIE bedfraagt minimaal ƒ 5,-- per jaar, te storten op GIRO 359 87 55  
t.n.v. Stichting Vogelasiel "Noordwijk", te Noordwijk 
 
Het vogelasiel is gelegen achter het politiebureau. 
Vogels die gevonden worden kunnen afgegeven worden aan het  
politiebureau, Oude Zeeweg 10. 
------------------------------------------------------ 

I.V.N. (Instituut voor Natuurbeschermingeducatie) AFD. NOORDWIJK  
 
BESTUUR 
D.Passchier        voorzitter  Egmonderstraat 45 
E.v.d.Zwan         secretaris  Northgodreef 37 
J.J.Eeman          penningmeester Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
M.Gielen   lid   Duinweg 89 
Mevr.S.v.Kekeren  lid   Hendrik Vinkhof 49 
Mevr.S.A.v.d.Oever lid       Van Panhuysstraat 34 
Mevr.J.v.Sambeek  lid   Linnaeuslaan 12, Voorhout 
------------------------------------------------------ 

JAN VERWEY NATUURCENTRUM 
Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade naast de Openbare Bibliotheek  
in Noordwijk. In het Centrum treft u een tentoonstelling aan over de natuur  
in en rond Noordwijk. Daarnaast is er een uitgebreide natuurbibliotheek, die 
voor iedereen toegankelijk is. 
 
OPENINGSTIJDEN 
Woensdagmiddag, Zaterdagmiddag en Zondagmiddag van 14.00 – 16.30 uur. 
------------------------------------------------------ 
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Van de redactie, 
 
 
Al is het dan wat later dan gewoonlijk hier in hij dan weer, de Strandloper!  
Een redactievergadering die twee weken moest worden uitgesteld, een ver-  
jaardag die moest worden gevierd en nog wat andere oorzaken hadden de ver- 
traging van de verschijningsdatum tot gevolg. 
 
Voor de inlevering van de copy voor het volgende nummer heeft dit tot gevolg  
dat deze inlevering zo snel mogelijk moet plaats vinden. Er is nog wel wat  
copy blijven liggen, echter niet genoeg om een hele Strandloper te vullen.  
Dus doe uw best! 
 
De inhoud van deze Strandloper lijkt me zeer gevarieerd, er is dus voor elk  
wat wils, zoals de uitdrukking zegt. De schrijflustigheid van de jeugdleden  
moet hier met name genoemd worden, zij zetten hun beste been beslist voor.  
De voorplaat is, net als de vorige maal, van Arnold Meyer. 
 
Ik wens u tot slot veel leesplezier toe, nog wat mooi najaarsweer, veel vo- 
geltrek en een uitbundige paddestoelengroei, 
 
 
 
        Coby van Dijk 
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Notulen van de vergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescher- 
ming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 31 mei 1985 in het Natuurcentrum  
"Jan Verwey". 
 
Aanwezig zijn ca. 55 personen. 
 
1. Opening 
Omdat de voorzitter met vakantie is, opent de vice-voorzitter de vergadering  
en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Post  
Er zijn slechts brochures en tijdschriften ontvangen. Deze behoeven geen 
toelichting. Een dankbrief is verzonden naar de heer Steenvoorden, die een  
collectie boeken heeft geschonken. 
 
3. Verslag vorige vergadering 
De belangrijkste momenten uit de vorige vergadering worden gememoreerd  
aan de hand van de notulen. Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
4. Medelingen Dagelijks Bestuur  
- Allereerst wordt melding gemaakt van het zogenaamde Gierzwaluwenkas- 
tenproject. Aan de gemeente is een eerste kast aangeboden met het doel deze  
te laten aanbrengen in het nieuwe raadhuis. Het ligt in de bedoeling ver- 
der kontakt op te nemen met de gemeente om andere mogelijkheden te bezien. 
- Op donderdag 27 juni a.s. wordt de "Groennota" in het Jan Verwey-  
Natuurcentrum aangeboden aan het gemeentebestuur. Deze nota is een vrucht  
van de samenwerking tussen Kritisch Noordwijk en de Vereniging. 
- Tijdens de zomermaanden zal een expositie gehouden worden van post- 
zegels en ansichtkaarten met afbeeldingen van vogels. 
- Afgelopen zaterdag is de jaarlijkse roeitocht over de Nieuwkoopse Plassen 
georganiseerd t.b.v. de Jeugdclub. De tocht was weer een succes. 
 
5. Excursies  
Het excursieprogramma van dit seizoen loopt zo langzamerhand ten einde.  
Niettemin staan er nog enkele evenementen op het programma. Op vrijdag  
14 juni a.s. wordt de jaarlijkse Offem-excursie gehouden. Verder zal met  
ingang van maandag a.s. vier maal een plantenexcursie worden gehouden.  
De excursies starten bij de Duinweg bij de ingang van het Staatsbos om  
19.00 uur. De bedoeling is om steeds hetzelfde traject te lopen, om zo  
de ontwikkeling van de plantengroei goed te kunnen volgen. 
Begin september zal de Texel-excursie plaats vinden. 
 
6. Datum volgende vergadering. 
De eerstvolgende ledenvergadering zal zijn op 28 juni in het Natuurcentrum.  
Het determineren van planten zal dan centraal staan. 
 
7. Rondvraag 
Opgemerkt wordt dat er inmiddels van de drie plaatselijke musea een folder  
is verschenen. 
 
PAUZE 
 
8. Lezing Dick Passchier  
Na de pauze houdt Dick Passchier een boeiende voordracht over verschillende 
interessante dingen, die op 't ogenblik in de natuur te ontdekken zijn. Eén  
en ander wordt toegelicht met prachtige dia's, die in de omgeving van Noord- 
wijk zijn gemaakt. Een luid-applaus na afloop is zijn deel! 
 
9. Sluiting  
De vice voorzitter sluit de vergadering. 
 

-------------- 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming, gehouden op vrijdagavond 28 juni 1985 in het Natuurcentrum  
"Jan Verwey" te Noordwijk. 
 
Aanwezig zijn ca 50 personen 
 
1.Opening 
Helaas zijn plotseling de voorzitter en de vice-voorzitter verhinderd  
deze avond bij te wonen. De secretaris neemt hun taak derhalve over en  
heet de aanwezigen welkom. 
 
2.Post 
Binnengekomen is ondermeer een verzoek om mee te doen aan het protest te- 
gen het verder ontgraven van de Vlietlanden bij Voorschoten. Hieraan zal  
worden meegedaan. Verscheidene periodieken liggen ter inzage in de pauze. 
 
3.Verslag vorige ledenvergadering. 
De secretaris leest de belangrijkste passages van het eerder genoemde ver- 
slag voor. De overige passages vat hij kort samen. Niemand heeft op- of 
aanmerkingen. Het verslag wordt derhalve goedgekeurd. 
 
4.Tentoonstellingen in het Natuurcentrum 
Van 3 t m 25 augustus wordt er in het Natuurcentrum een tentoonstelling gehouden 
over vogels afgebeeld op postzegels, ansichtkaarten, kalender- 
platen e.d. 
In de maand oktober komt de tentoonstelling "Nederland uit water" naar het  
centrum. 
 
5.Verslag "Groennota" 
De heer Verweij doet een kort verslag van de aanbieding van de Groennota  
op 27 juni 1985 aan het gemeentebestuur. De aanbieding vond plaats in het 
Natuurcentrum. Het geheel was een enorm succes, niet in het minst door  
de inzet van de Groengroep, een werkgroep bestaande uit leden van Kritisch  
Noordwijk en onze vereniging. Vooral Dick Hoek heeft enorm veel werk ver- 
zet. 
Na de vakantieperiode zal met de gemeente worden overlegd, hoe aan de in- 
houd van deze nota een verder gevolg kan worden gegeven, met name waar  
het de aanbevelingen betreft. 
 
6.Werkzaamheden aan het Natuurcentrum  
Op 1 en 2 juli a.s. zal er het één en ander geschilderd moeten worden aan  
de buitenkant van het Natuurcentrum. Het is van belang dat er 's avonds een  
handje wordt geholpen. 
 
7.Excursies  
Gewezen wordt op de Texelexcursie van 6 t/m 8 september a.s. Hoe men zich op  
kan geven staat in de laatste Strandloper aangegeven. Verder wordt de moge- 
lijkheid van een "Slootjesexcursie" overwogen. 
 
8.Suggesties programma voor het volgend jaar. 
Meegedeeld wordt, dat tijdens ledenvergaderingen wat meer Thema-onderwerpen  
aan bod zullen komen dan de laatste tijd het geval was. Zo wordt gedacht  
aan een avond over het stichten van een Nationaal Landschapspark nabij  
Noordwijk-De Zilk en aan een avond over amfibieën in het kader van de 
paddenbescherming. Suggesties van "het publiek" zijn van harte welkom bij het 
bestuur. 
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9.Datum volgende vergadering 
De datum van de eerstvolgende vergadering is vrijdag 30 augustus a.s. 
 
10.Rondvraag 
 
11.Waarnemingen  
Eén der aanwezigen merkt op, dat bepaalde bermen in de gemeente Lisse wel  
erg vroeg gemaaid worden, jammer en nadelig voor de op dat moment prachtig  
in bloei staande bermen. Ook werd gekonstateerd dat daar nog in de bermen  
gespoten wordt. Gevraagd wordt om daar iets aan te doen. Het bestuur zal hier- 
aan aandacht besteden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. 
De secretaris heeft tijdens zijn inventarisatieronde prachtig een Bosuil  
zien jagen in de schemering. Dit schouwspel kon minuten lang gevolgd worden.  
De heer Van Dijk deelt mee, dat er op het stukje omgespoten land bij  
Voorhout een Bergeend en een paartje Kleine Plevieren heeft gebroed. 
 
P A U Z E 
 
12.Determinatie van Wilde Planten 
Na de pauze houdt de heer Van Dijk een korte inleiding, vergezeld van dia's  
over de voornaamste determinatiekenmerken van wilde planten. 
Na deze inleiding gaan de aanwezigen naar de aangrenzende ruimte om het  
determineren van de planten te oefenen met behulp van de flora van Hei- 
mans, Heinssius en Thijsse. Het geheel had een bijzonder geanimeerd ver- 
loop en werd door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd. 
 
13.Sluiting 
 

-------------- 
 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel-  
bescherming Noordwijk, gehouden in het Natuurcentrum "Jan Verwey" op vrij-  
dagavond 30 augustus 1985. 
 
Aanwezig zijn ca 60 personen 
 
1.Opening 
De voorzitter, de heer H.Verkade opent de vergadering en heet de aanwezi- 
gen van harte welkom. 
 
2.Verslag vorige vergadering 
De secretaris, de heer C.M.J.Verweij, leest de belangrijkste passages voor.  
Er komen geen op- of aanmerkingen. 
 
3.Post  
Nader besproken wordt allereerst een uitnodiging van de Vereniging voor 
Vogelbescherming 's-Gravenhage en Omstreken voor een symposium op zater- 
dag 26 september a.s. in gebouw Amicitia, Westeinde 15 te Den Haag.  
Enkele personen hebben een schriftelijke dankbrief gehad voor hun bij- 
drage aan het Natuurcentrum. 
Er is een opgave van paddentrekroutes in het Langeveld gestuurd aan de  
Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland, die diverse gegevens  
over padden verzamelt t.b.v. de Provinciale Planologische Dienst van  
Zuid-Holland. 
Ontvangen is een uitnodiging voor de opening van het Museum van de Bloem-
bollenstreek te Lisse op 31 augustus a.s. 
Een aantal periodieken ligt in de pauze ter inzage. 
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4.Mededelingen Dagelijks Bestuur 
Allereerst wordt melding gemaakt van het initiatief Van de Openbare Biblio- 
theek om de Kinderboekenweek van dit jaar te wijden aan het thema "dieren".  
In dit verband is de medewerking gevraagd van de organisaties die bij het 
Natuurcentrum betrokken zijn. De bedoeling is dat kinderen zowel in het Na-
tuurcentrum als in het Vogelasiel voor een poosje worden opgevangen en dat  
er aan hen dan iets over die lokaties verteld wordt. Dit geheel zal begin  
oktober plaats vinden. 
De voorzitter deelt t.a.v. de Texelexcursie mee, dat het aantal deelnemers  
inmiddels het aantal van 60 heeft bereikt. Tijdens de pauze zullen de aan- 
wezige deelnemers een informatieblad krijgen over deze excursie. 
Wim Baalbergen is op het ogenblik bezig aan de voorbereiding van de ten- 
toonstelling "Nederland uit Water". Het is de bedoeling deze tentoonstelling  
begin oktober naar Noordwijk te halen. 
De huidige tentoonstelling "Vogels op postzegels en ansichtkaarten" is  
tot op heden een groot succes gebleken. Besloten werd dan ook de tentoon-
stellingsduur met een week te verlengen, zodat de aanwezigen van deze a- 
vond ook een kijkje konden gaan nemen. 
Maandag a.s. gaat de secretaris met de voorzitter een kijkje nemen in  
Bloemendaal, bij de maatregelen die daar genomen zijn in het kader van de 
paddenbescherming. Daar zijn o.m. 4 tunnels onder een weg aangebracht.  
Op het raadhuis van Bloemendaal zal naar de kosten worden geïnformeerd. 
 
5.Programma 1985/1986 
Woensdag 16 oktober a.s. zal in het Natuurcentrum "Jan Verwey" de herfst- 
puzzeldag voor de jeugd worden georganiseerd met als thema "water". 
 
Als onderwerpen voor komende ledenvergaderingen worden voorgesteld: 
- Oorzaak en gevolg van zure regen 
- Nationaal Landschapspark Noordwijk-De Zilk.  
- Vogeltrek 
- Paddestoelen 
 
als excursiesuggesties komen naar voren: 
- Ganzenexcursie in januari 
- Excursie naar Kortenhoef en de Kromme Kade eind mei 
- Fietstocht in de polders achter Leiden, bijvoorbeeld in juni 
- Bezoek aan het Heempark Leiden 
- Nachtegalenexcursie begin mei 
- Offemexcursie omstreeks half juni 
- Een Slootjesexcursie, ook in juni? 
- Leeuwenhorstexcursie op tweede Pinksterdag; de route zou eventueel eens  
  verlegd kunnen worden naar Oud-Leeuwenhorst. 
- Een vlinderexcursie in juli. 
 
De heer Baalbergen vindt het tijdstip van de Offemexcursie wat aan de late  
kant. Begin mei zou een betere tijd zijn. Dit wordt bezien. 
De voorzitter vertelt nog dat in het kader van het 20-jarig bestaan van de 
Vereniging gedacht wordt aan de oprichting van een Ooievaarsnest. In dit  
verband zou een themadag of -avond aan de Ooievaar gewijd kunnen worden.  
Tot slot wordt aan de aanwezigen gevraagd aardige suggesties te doen voor  
eventuele andere mogelijkheden. Het programma zal verder door het bestuur  
worden uitgewerkt. 
 
6.Datum volgende vergadering 
De datum van de eerstvolgende vergadering zal zijn vrijdagavond 27 septem- 
ber 1985. De heer De Jonge zal een mooie dia-serie laten zien over het vo- 
gelleven op de Farne Islands. 
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7.Rondvraag en waarnemingen 
Er worden waarnemingen gemeld van een Zwarte Ooievaar nabij Voorhout, twee  
Zwarte Wouwen boven Noordwijk, een Lachstern bij de uitwatering van Katwijk,  
een witte Fuut met een zwarte kop nabij Voorhout, een Steppenvorkstaartplevier  
en een Woestijnplevier bij Den Oever, een Grote Franjepoot bij de Oost-
vaardersplassen en tot slot een aantal Aalscholvers boven Noordwijk. Verder  
wordt melding gemaakt van duiven in de Efteling die geverfd zouden zijn. Ge- 
vraagd wordt of hier via Dierenbescherming iets tegen gedaan kan worden.  
Tot slot wordt melding gemaakt van meeuwen bij de Hondsbosse Zeewering, die  
een lichtgele kleur zouden vertonen. Op dit laatste wordt geantwoord, dat in  
verband met onderzoek wel eens vaker vogels worden gekleurd om herkenning  
te vergemakkelijken. De kleurstof verdwijnt weer bij de eerstvolgende rui. 
 
PAUZE 
 
8.Lezing van de heer Koning 
Na de pauze verleent de voorzitter het woord aan de heer Koning, die een  
lezing houdt over de ontwikkelingen rond het uilenbestand in de Amsterdamse 
Waterleidingduinen gedurende de afgelopen 20 jaar. Op een bijzonder boeiende  
wijze laat hij de verschillende factoren zien, die van invloed zijn of  
zijn geweest op de uilenstand. 
 
9.Sluiting 
Na afloop dankt de voorzitter de heer Koning, mede namens de aanwezigen.  
Na het applaus voor de heer Koning sluit de voorzitter de vergadering en  
wenst iedereen wel thuis. 
 

-------------- 
 
 
BESTUURSMEDEDELINGEN 
Bij het verschijnen van deze Strandloper is het nieuwe seizoen al weer  
geruime tijd aangevangen. Voordat we de aandacht vestigen op plannen voor  
de komende tijd, is het goed even stil te staan bij een aantal aktivi- 
teiten van de afgelopen maanden. 
 
Met veel succes is gedurende de zomermaanden een viertal avonden verzorgd  
door Hein Verkade en Dick Passchier, speciaal gericht op de gasten in  
Noordwijk. Getracht werd een beeld te geven van Noordwijk gedurende de vier 
jaargetijden, waarbij het accent gelegd word op het natuurgebeuren. Blijkens  
de reaktie van de vele bezoekers vielen deze avonden zeer in de smaak  
en zijn ze beslist voor herhaling vatbaar. 
 
Vòòr de zomervakantie is een deel van de IVN-afdeling Noordwijk tesamen  
met enkele leden van de Vereniging te gast geweest bij de IVN-afdeling  
"De Ronde Venen" te Waverveen-Vinkeveen. Er werd een prachtige roeitocht  
gemaakt over het natuurreservaat Botshol bij Waverveen. Naast de vele  
soorten moerasvogels konden ook tal van plantensoorten worden bewon- 
derd als: Galigaan, Gevlekte Rietorchis, Koningsvaren, etc. 
 
Gedurende de maand augustus werd in het natuurcentrum de tentoonstelling  
"Vogels op postzegels en ansichtkaarten" georganiseerd. Wegens groot succes  
word de tentoonstellingsduur met een week verlengd. De postzegels waren  
afkomstig uit de collectie van Jan Glasbergen en de ansichten uit de ver- 
zameling van Cees Verweij. Het geheel bood toch een aardig beeld van de 
verschillende manieren van "met vogels bezig zijn". 
In oktober komt de tentoonstelling "Nederland uit Water" in het Natuurcentrum. 
Centraal staat de wordingsgeschiedenis van ons land. 
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Gelet op het grote succes van de cursusreeks van het afgelopen seizoen in  
de maand maart, wordt gedacht aan een nieuwe cursusreeks in het komende  
jaar. Er zijn al duidelijke plannen. Nadere mededelingen zijn te verwachten  
op de komende ledenvergaderingen en in de plaatselijke kranten. 
 
We willen al vast de aandacht vestigen op het twintig-jarig bestaan van on-  
ze Vereniging in het komende jaar. In de notulen van de ledenvergaderingen  
kunt u daarover al het één en ander lezen. Gedacht wordt aan de uitvoering  
van 1 of 2 projecten, die naar wij hopen het Noordwijkse publiek en ook  
mensen van buiten nog dichter bij het natuurgebeuren zullen betrekken. 
 
Wat de verdere plannen van het bestuur voor het komende seizoen betreft:  
we verwijzen hiervoor naar het verslag van de ledenvergadering van 30  
augustus j.l. elders in deze krant. 
 
Tot slot verdient de bijzonder geslaagde excursie naar Texel op 6,7 en  
8 september hier niet onvermeld te blijven. Bijna 60 leden van onze vereni- 
ging namen deel. Er werden bijna 70 soorten vogels gezien, terwijl de  
deelnemers ook bijzonder genoten van de plantengroei, het landschap en de  
diverse schilderachtige plaatsjes. Kortom voor allen was dit een weekend,  
waarnaar met plezier kan worden teruggekeken. 
 

de secretaris 
 

-------------- 
 
Nieuws van het Jan Verwey Natuurcentrum  
 
Het hele centrum nu geverfd !!! 
 
Vorig voorjaar is het hele centrum aan de binnenkant voorzien van een witte 
verflaag. Leen Bedijn witte de vele nieuwe wanden en ook de kozijnen werden  
voorzien van een nieuwe verflaag. Er werd daar niet op een litertje verf  
meer of minder gekeken! 
Dit jaar is -ondanks de slechte zomer- de buitenkant aan de beurt gekomen.  
De heer Barnhoorn heeft er vrijwel alleen voor gezorgd dat het aanzicht  
van het centrum geheel veranderde. Wit en groen werden de nieuwe kleuren  
nadat de buitenkant tien jaar lang bruin en wit was geweest. 
Voorlopig zal na deze deskundige behandelingen de verfkwast even achterwege  
kunnen blijven. 
Beide schilders hartelijk dank voor hun inzet bij deze omvangrijke klussen! 
 

het Bestuur 
-------------- 

 
Reacties van leden (I)  
 
SKAITBÂI 
 
In de Flora van Noordwijk wordt als bijnaam (volksnaam) voor de Zwarte  
Nachtschade het woord Skaitbâi = Schijtbaai genoemd. 
De heer Gijs Smit, één van degenen die het heempark in Leiden hebben opge- 
zet, attendeerde ons op het volgende: 
De volksnaam moet zijn Schijteblaai. Als de dieren van deze planten aten  
(vooral geiten hadden er last van), raakten ze aan de ..juist,.. schijt.  
Vandaar de naam. 
 
        W.B. 
 

-------------- 
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Reacties van leden (II) 
 
Mierikswortel 
 
Het verslag over de lezing van de heer Caspers in het vorige nummer van de 
Strandloper riep heel oude herinneringen wakker van 60 en 70 jaar gele-  
den. Nog zie ik ze voor mij, die velden vol Mierik van Caspers, onderaan 
de afgang van de Prins Hendrikweg naar het Dompad. Als jongens aasden we 
op de afgekeurde knollen, weggeworpen in het duinzand. Wij kauwden erop, 
net zoals je vroeger op zoethout kauwde. 
Dat er vroeger veel meer mierik geteeld werd, vergeleken bij nu, kan ge-  
voeglijk worden toegeschreven aan het feit dat de joden uitgemoord zijn. 
Juist zij konden geen Paasfeest vieren zonder Mierikswortel te gebruiken 
bij de z.g. Seiderschotel. 
In de Britse en Duitse keuken wordt nog steeds Mierikswortel gebruikt. 
En in ons eigen land komen we het nog steeds tegen in groentesausjes... 
Wie óók vele dagen op die Mieriksvelden heeft neergezien, op de helling 
van het duin bij het Dompad, was Frederik van Eeden. Daar heeft hij indertijd 
zijn "Kleine Johannes" op papier gezet. Hij logeerde dan bij zijn zwager Al-  
bert Verwey in de (nu verdwenen) "Villa Nova", 
 

v.M. 
 

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

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
STUDIEDAG "VOGELS IN EE VERANDERD DUINMILIEU" 
 
De werkgroep Berkheide organiseert ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan  
een studiedag, waarop de belangrijkste ontwikkelingen, die het duin beïn- 
vloed(d)en in het heden, verleden en de toekomst, ter sprake zullen komen.  
De werkgroep Berkheide zal haar eigen onderzoeksresultaten over de peri- 
ode 1976 - 1985 presenteren. Ook wordt aandacht besteed aan de mogelijk- 
heid en wenselijkheid van verdere standaardisering van onderzoeksmethoden.  
Het definitieve programma wordt na opgave toegezonden (half november). 
Opgave voor de studiedag, die op 30 november 1985 in Leiden zal worden gehou- 
den, is mogelijk door overschrijving op giro 38 777 22 t.n.v. werkgroep  
Berkheide, postbus 11059, Leiden. De kosten bedragen f 6,- inclusief koffie  
en thee, echter zonder verslag; met verslag zijn de kosten f 11,--. 
Opgave vòòr 5 november. Meer informatie: 071 - 131800. 
 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt   
 
Waldo '85 
 
Onder deze titel wordt van september tot half november een tentoonstelling  
gehouden over Walvissen en Dolfijnen in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.  
De biologie van deze dieren zal o.m. aan de hand van sceletten, modellen,  
video worden toegelicht en er zal worden ingegaan op aspecten van jacht en 
bescherming. Op 9 en 10 november zal er een symposium aan deze dieren wor- 
den gewijd. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Werkgroep Zee- 
zoogdieren van de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming,  
in samenwerking met o.m. Greenpeace, Diergaarde Blijdorp en het Rijksmu- 
seum van Natuurlijke Historie. 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
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EEN VOS DIE JE HAND AFLIKT...IS DAT NORMAAL? 
 
Tijdens het inventariseren in de AW-duinen op 27 april 1985 besloten  
Rien Sluijs en ik, omdat het wat begon te regenen, ons brood op te  
eten bij de abri aan het eind van het van Limburg Stirumkanaal.  
Normaal zoeken we voor de ontbijtstop een hoog duin op en dan liefst  
uit de wind. Zo vroeg in het voorjaar is de wind meestal zeer dun.  
Het voordeel van even relaxen op een hoog duin is dat je ook zittend  
je inventarisatiewerk kan doen. Bovendien zie je en hoor je veel  
meer. Hoe voorzichtig je ook loopt tijdens het inventariseren, je  
verstoort toch de rust in duin. 

Maar goed, noodgedwongen moesten we genoegen nemen met de koude,  
betonnen banken van de abri. 
Op eens wees Rien het duin in "Kijk een vos. Dat is dat beest dat  
altijd door Piet Duivenvoorden wordt gevoerd. Ik zal hem even voor  
je roepen". 
Aan mijn gezicht zag hij, dat ik zeer sceptisch over zijn voorstel  
was. 
Hij stond op en floot. "Kom....kom dan", riep hij en gooide een stuk  
brood duin in. Inderdaad.... de vos kwam door de duindoorns heen 
op ons toelopen en vrat het brood op en... bleef wachten op meer. 
Rien stak de vos een stuk brood toe. Het dier kwam dichterbij en  
at het brood uit zijn hand en likte zelfs zijn vingers af. Griezelig!  
De vos keek zelfs in het brooddoosje of er nog meer te halen was.  
De vos bleef daarna nog een lange tijd hinderlijk om ons heen 
hangen. 

Rien vertelde dat hij vorige week Piet Duivenvoorden deze vos een  
halve ontbijtkoek had zien opvoeren. Ook anderen wisten dat het een  
tamme vos was. Een echtpaar had zelfs deze vos een pond hart gevoerd.  
Ook later vroegen mensen waar die tamme vos zat. 

De vos, een mager jong moertje met jongen, had kennelijk toch wel  
een handicap. Een gezonde vos zou 's nachts zoveel prooi gevangen  
moeten hebben, dat hij niet taalde naar brood met hagelslag of  
ontbijtkoek. 

In de AW-duinen is geen vreten meer voor de vos, aldus een medede- 
ling van Piet Duivenvoorden. Ze hebben alles uitgemoord. Ze stikken  
van de honger en eten uit je hand. 
Als je dat zo ziet, geloof je dat verhaal van Piet Duivenvoorden  
direct. Maar dat is uiteraard geen natuurlijke gang van zaken. In  
het duinterrein waar de vos huist, hebben we tientallen konijnen  
geteld, volwassen exemplaren maar ook veel jonge dieren. 
Kennelijk zijn toch niet alle wentels door de vossen uitgegraven  
zoals wordt beweerd! 

Toch een opmerkelijk ingrijpen van Piet Duivenvoorden. Enerzijds  
blert hij via de Zeekant van 28 maart 1985 dat der vossen afgeschoten  
moeten worden anderzijds voert hij een moertje bij dat kennelijk  
problemen heeft met het vangen van voldoende prooidieren. De jongen  
worden groot en zorgen dan weer voor overlast in de kippenhokken  
e.d. buiten het duin. Wellicht eindigt zo'n vos het leven via de  
kogel of in een klem. Waarom de natuur zijn gang niet laten gaan? 

Stel je eens voor dat deze "tamme" vos een te aanhalige bezoeker  
had gebeten! De wereld zou te klein zijn geweest. In de ontstane  
hetze zouden alle vossen het loodje hebben gelegd in de kuststreek. 
 
 



- 11 – 
 
Ook na 27 april hebben we de vos regelmatig gezien. Op 26 mei 
hebben we het dier weg moeten jagen omdat hij hinderlijk om ons 
heen bleef hangen. 

De mooiste vos is die roodbruine flits tussen het groen. Zo hoort  
het ook; schuw, op zijn hoede en verdwijnen als een mens te  
dicht in de bruut komt. 
 

Ees Aartse 
 
 

-------------- 
 
 
 
HEGGEMUS MET EEN AFWIJKENDE ZANG. 
 
Op 5 april 1955 tijdens het inventariseren in de Blink/Langevel- 
derduin hoorde ik bij de z.g. oorlogsweg een eigenaardige zang.  
Het geluid was mij volkomen onbekend. In de buurt waar het geluid  
vandaan kwam, zat wel een Heggemus, maar dat vogeltje kon dat  
geluid niet voortbrengen, want de zang van de Heggemus is genoeg- 
zaam bekend. Dus zoeken naar de producent van die merkwaardige  
zang. Hij zong zeer onregelmatig en iedere keer van een andere  
plaats. Ik kon de vogel maar niet in de kijker krijgen. 
Opeens vloog er een Klapekster weg en ik meende de veroorzaker  
van het geluid gevonden te hebben. Inderdaad hoorde ik daarna  
niets meer. 

op dezelfde plaats hoorde ik echter op 17 april weer die merk- 
waardige zang. Dat het weer de Klapekster kon zijn, was niet te  
verwachten. 
Het was somber weer, het licht was slecht maar uiteindelijk kreeg  
ik de vogel toch redelijk goed in de kijker. Toen turven: 

-- Geen direct opvallende kenmerken. 
-- Donker vogeltje. 
-- Geen of nauwelijks een wenkbrauwstreep. 
-- Een iets gevorkte staart. 
-- Een wat donker kopje. 
-- Zeer actief, vloog van zangpost naar zangpost. 
-- Zong iedere keer hetzelfde liedje. 
-- Had een smal insektensnaveltje. 

Thuis opgezocht wat het geweest kon zijn. De beschrijving had het  
moest weg van een Cetti's zanger. 
Ik naar Rien Sluis, want hij had alle vogelgeluiden op bandjes  
staan. Met een vernuftig systeem was binnen zeer korte tijd de  
band en de plaats met de zang van de Cetti's zanger opgezocht.  
Op het bandje stond echter het geluid van 2 Cetti's zangers, één  
opgenomen in Frankrijk en de andere in Spanje. Totale duur van  
de zang minder dan een minuut. 
De Franse zang kwam mij niet bekend voor, maar de Spaanse zang  
kwam overeen met de zang die ik in duin had gehoord. Zou het een  
Cetti's zanger kunnen zijn? Hij broedt in Nederland, dus uitgesloten  
was het niet. 
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Toen naar Jelle van Dijk en hem het hele verhaal verteld. Hij 
vond de biotoop totaal ongeschikt voor een Cetti's zanger. Een  
Cetti's zanger houdt van een moerassig gebied met wat forse  
struiken en........ de vogel zie je haast nooit en is alleen  
maar te horen.  
Daar klopte dus niets van. De Noordwijkse vogel zat in droog  
duin met weinig struiken en was goed te zien. 

Op vrijdagmiddag, 3 mei ben ik met de cassette-recorder naar 
duin gegaan om het geluid op te nemen. Het lukte vrij aardig.  
In ieder geval voldoende om het Jelle te kunnen laten horen.  
Dinsdagavond 7 mei werd bij Jelle het bandje afgedraaid en werd  
het geluid vergeleken met de zang van de Cetti's zanger op de  
plaat, Jelle moest toegeven dat de zang veel overeen kwam met  
de Spaanse zang, maar het was geen Cetti's zanger. Wat het wel  
was, wist hij niet. 

Dat is voor Jelle niets natuurlijk. Het geluid van een vogel  
horen en niet weten welke vogel het is. Dat kan niet!  
Vrijdagmiddag 10 mei zijn we samen naar de Blink/Langevelderduin  
gegaan in de hoop dat hij zingen zou en te zien was. Het weer 
was zeer ongunstig. Het was guur, mistig en er was veel wind. 
We hadden weinig hoop. 
Na een half uurtje besloten we weer op te stappen. Geen succes.  
We waren bijna terug bij de auto toen ik het geluid weer even  
hoorde. Er op af! 
Jelle kreeg de vogel even zingend in de kijker. Heggemus met een  
afwijkende zang, was het zeer besliste antwoord. Dus geen 
Cetti's zanger. 

Jelle suggereerde dat het nest van de Heggemus vermoedelijk  
dicht bij het nest van een Koolmees had gelegen. De zang had  
inderdaad iets koolmeesachtigs. De jonge Heggemus heeft kennelijk  
indertijd een gedeelte van de zang omgewerkt tot een eigen liedje  
met een wel zeer persoonlijke noot. Geen Heggemusvrouw is daar  
kennelijk ingetrapt, want in de loop der weken werd regelmatig  
de eigenaardige zang gehoord. 

De vogel heb ik daarna regelmatig goed kunnen bekijken. Inder-  
daad bleek het een Heggemus te zijn, maar wel een die, behoudens  
zijn zang, ook uiterlijk van een normale Heggemus afweek. De  
vogel was tamelijk donker. De grijze kop en nek ontbraken nage- 
noeg geheel. Zijn kop was even donker als zijn rug. 

De laatste keer dat ik zijn zang hoorde was op 12 juni. 

Het geluid staat op de band. Ik wil graag op een waarnemersver- 
gadering aan geïnteresseerden het geluid laten horen. 
  
 

Ees Aartse
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Verslag van de Koninginnedagexcursie op 30 april j.l. 
 
1e bedrijf. 
Op dinsdag 30 april vertrokken er zoals gewoonlijk een aantal auto's vanuit 
Noordwijk in de richting van de Flevopolders. Bij de steenhopen (voor alle  
vogelaars een bekend punt) zagen we Toppereenden, een Kleine karekiet, een  
Tapuit twee Heggemussen, een Blauwborst en de eerste Gierzwaluwen. 
Verderop langs de Oostvaardersdijk werden nog Brilduikers en een paar Non- 
netjes gezien. 
Bij kilometerpaaltje 20.1 werd het een chaos doordat bijna niemand wist of  
hij de Zwartkopmeeuw, die daar altijd op dezelfde plaats zit, nu wel of niet  
zag. Toen iedereen hem dan had gezien, barstte de discussies los over het zwart  
dat niet ver genoeg over zijn kop door zou lopen. De één zei dat de boeken  
fout waren en de ander zei dat de vogel fout was 
 

 
Zwartkopmeeuw 
(volwassen in zomerkleed) 

Kokmeeuw 
(volwassen in zomerkleed) 

 
Maar toen we allemaal nog eens goed keken, bleek dat alles klopte. Hierna gingen  
we naar de waarnemershut. Er werden Snorren gehoord en Blauwborstjes gezien.  
Bij Willem I nuttigden we koffie met appelgebak; we verlieten de Oostvaarders- 
plassen en gingen en weg naar de Kievitslanden. 
 
2e bedrijf. 
In de Kievitslanden liepen veel Grutto's. Op een gegeven moment vlogen er drie 
roofvogels over de weg. Het bleken een mannetje Bruine Kiekendief, een Wespen- 
dief en nog een onduidelijke soort te zijn. In het Veluwemeer werden veel zeil- 
boten en een speedboot (snelheidsbootje in goed Nederlands) waargenomen. Aan  
de andere kant van de weg liepen veel Tureluurs en Grutto's. 
 
3e bedrijf 
Na de Kievitslanden zijn we richting Putten gereden, naar het Landgoed Oldenaller. 
Landgoed Oldenaller ligt tussen Putten en Nijkerk op de overgang van het vlakke 
polderland naar de Veluwe. Het uit 1655 daterende kasteel is omgeven door oud 
loofbos. De daaromheen liggende heideveldjes en cultuurlandjes zijn omzoomd  
door zware houtwallen en boscomplexen. Het is een zeer afwisselend landschap.  
Al gauw nadat we er aangekomen waren, hoorden we de Grote Bonte Specht en de  
Groene Specht. Ook zagen de meeste deelnemers de eerste Boomvalk van het jaar.  
Langs het paadje fladderden 2 Zwartkopjes (volgens Frank Takken waren het 
Zwartkopmezen, hoewel ze tot de Grasmussen behoren). 
Later riep een niet nader te vermelden persoon, dat hij een IJsvogel in de  
boom zag zitten, maar dit bleek bij nader inzien een Boomklever. Hein Verkade  
maakte nog een foto van een dood nestjong van een Blauwe Reiger. 
Arnoud v.d.Meulen attendeerde ons op de Bosanemoontjes, de Boterbloemen en  
nog zo iets langs het pad. En zo kwamen we weer bij de auto's terug en kon  
de terugreis naar Noordwijk aanvaard worden. 
 

Arnold Meijer 
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WEEKENDJE VELUWE 
 
Op vrijdag 17 mei vertrokken we (mijn ouders André v.d. Plas en ik) richting  
Veluwe. We gingen eerst naar de Oostvaardersplassen. Langs de Oostvaarders- 
dijk zagen we een Zwartkopmeeuw en een Roodhalsfuut. Langs de weg naar het 
bezoekerscentrum "Het Nieuwe Land" liepen wel 40 Noordse gele kwikstaarten.  
Verder zaten er in de Keersluisplas een aantal Dwergmeeuwen (volwassen en 
onvolwassen). Langs de weg naar de Kievitslanden vloog een mannetje Grauwe 
Kiekendief. 

 

 
 
In de middag kwamen we 
bij mijn oom en tante  
in Epe aan. 's Avonds 
zagen we een Boomvalk, 
Wilde zwijnen en Edel-
herten. 
De volgende dag gingen 
André en ik 's ochtends 
vroeg naar de Gortelse 
Heide. Hier zagen we o.m. 
vier Geelgorzen, twee 
Tapuiten, twee Boomleeuwe- 
riken en Buizerden. 
Ook vloog er nog een Vis- 

arend over. Na een tijdje fietsen kwamen we in Tongeren(ook gemeente Epe).  
Hier werd onze aandacht getrokken door een vogeltje dat van de weg in een  
boom vloog. Het bleek een Ortolaan te zijn! Even later ging hij in een ak-  
kertje zitten. We konden hem 5 minuten door onze telescopen bekijken. (7 meter 
afstand). Toen vloog hij naar een kaalgevreten weilandje en konden we hem nog 
veel langer en van nog dichterbij bekijken. Het viel ons op dat hij behalve 
zaadjes ook een worm naar binnen werkte. 
's Middags zagen we in Niersen nog vier Fluiters, waarvan 2 exx op 3m.  
een Havik, enkele Buizerden en nog een Visarend. 
 
 

 
 
 
 
 
tekst en tekeningen: Arnold Meyer 
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Met de Jeugdclub naar de Nieuwkoopse Plassen 
 
Zaterdagmorgen 23 mei om half zeven vertrokken we vanaf het Jan Verwey Na- 
tuurcentrum naar de Nieuwkoopse Plassen. 
Daar aangekomen, lagen er vier gele roeiboten voor ons klaar. Even later  
op een meer, bleek dat onze boot lek was. En wij vervoerden nog wel het  
meeste gewicht! 
Het water stroomde aan alle kanten naar binnen. We probeerden de lekken te  
dichten met PK-kauwgom, maar toen dat op was stroomde er nog een heleboel  
water naar binnen. 
Ondertussen vlogen er heel wat vogels voorbij, zoals: Gierzwaluwen, die in  
grote groepen luidruchtig krijsend rondvlogen en vooral te herkennen waren  
aan het roetzwarte verenkleed met de witachtige kin, lange sikkelvormige  
vleugels en een korte gevorkte staart. 

 
Ook waren er Visdiefjes met een oranje-rode snavel en in de vlucht donkere 
vingertekeningen op de bovenzijde van de handvleugel. 
We zagen een Purperreiger; deze soort is kleiner en donkerder van kleur 
dan de Blauwe Reiger. Aalscholvers vlogen rond, grote zwarte watervogels 
met witte kin en wangen. 
Een Slobeend verschilt van alle andere eenden door zijn enorme spatelvor-  
mige snavel. Wilde eenden waren er in overvloed. 
Met de extra ballast van het water in de boot, raakten we al snel achter 
bij de andere boten. We zagen twee jonge gele eendjes zwemmen; een moeder 
was niet te bekennen en ze zwommen achter onze boot aan. Even later waren 
ze toch weer verdwenen. 
Toen konden we de rest niet meer vinden, maar na een tijdje wachten, kwamen 
de anderen weer opdagen; ze waren iets anders gevaren. Toen we weer verder 
voeren, zat er op een paaltje vlakbij een Zwarte Stern. Vlak daarbij vloog 
nog een Zwarte Stern, dus misschien was daar een nest. 
We gingen verder en zagen zonnedauw staan, een vleesetend plantje. 
Toen gingen we door een paar hele smalle slootjes, waar je moest bomen. 
Dat deden we niet en dus raakten we weer achter. Er waren daar wel veel roof-  
vogels, maar die zaten voor ons te ver weg. Toen gingen we over een groot meer 
terug. 
Toen we weer terug waren, hoorden we, dat we een half uur later waren dan 
de rest. We gingen toen meteen weer naar huis. SNIK !!!!! 
 
 

N.Bloem 
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VEERTIEN DAGEN OP DE VELUWE, een vakantieverslag van Ab Steenvoorden. 
 
De eerste dag nadat we aangekomen waren en de slaapkamers ingeruimd hadden,  
zijn Rob Jansson en ik de Loenense Mark ingefietst. Een roepende Boomvalk  
vloog vlak over de boomtoppen; een prachtig gezicht, dit kleine valkje zo  
snel te zien vliegen. Op een heideveld aangekomen, zagen we enkele Zwarte  
Kraaien, die zich naar ons idee uiterst zenuwachtig gedroegen. Toen we de 
Berkenbomen iets beter door de kijkers bekeken, zagen we de reden van die 
zenuwachtigheid. Een vrij grote stootvogel zat op een dikke tak halverwege  
in een berk; het was een Havik. Deze vogel zat in een klein berkenbosje  
middenop de heide, waar de kraaien hun nest hadden. 
Het begon al een beetje te schemeren, dus moesten we weer naar het bunga- 
lowpark teruggaan, want bijna overal op de Veluwe is de toegang na zonsonder- 
gang in de bossen verboden. Toen we terugreden door het bos, hoorden we langs  
het pad een vogelgeluid dat erg veel leek op het geluid van een fourageren- 
de Fitis. Het was een mannetje Gekraagde Roodstaart. Het was al donker toen  
we het bungalowterrein opreden. Dus gingen we snel pitten! 
 
De tweede dag gingen we om een uur of tien bij kennissen op visite. De  
zoon van deze mensen was evenals wij een soort vogelgek, dus dat kwam  
goed uit. Hij leidde ons langs vele mooie plekjes rond het dorpje Hall,  
waar hij woonde. Bij het kleine, oude kerkje van dit plaatsje zagen we een  
Grauwe Vliegenvanger op een hek zitten. Een heel grappig gezicht is het  
om dit vogeltje op insecten te zien jagen. Onder bijna elke dakgoot van de  
huizen broedden hier Huiszwaluwen, terwijl er ook veel Boeren- en Gier- 
zwaluwen te zien waren. Hierna reden we het dorp uit naar het platteland van  
de IJsselstreek. Het was prachtig hier met oude boerderijen, mooie hout- 
wallen en grote bungalows. Enkele Buizerden cirkelden hoog boven ons in de  
lucht. Opeens zei de jongen: "Nu even goed opletten, want hier zitten vaak 
Steenuilen." En ja hoor, voordat Rob en ik ook nog maar iets gezien hadden,  
wees hij plotseling het land in en daar zat een heel klein uiltje op een  
paal midden in het weiland. Toen wij van de fiets afstapten, vloog hij een  
dikke Eik in. Het was voor het eerst dat ik zo goed, een Steenuil had kunnen 
bekijken. 
Achter het huis waar die jongen woonde, zagen we, nadat we koffie hadden ge- 
dronken, een koe staan. Nu zult u wel denken wat is daar nu zo vreemd aan,  
want er stonden er wel vijftig. Maar uit het achterste van deze koe staken  
twee poten. De koe stond te kalven. We zijn toen snel de boer gaan waar- 
schuwen van wie de koeien waren en het was maar goed dat die Veluwse jongen  
erbij was, want het was een oude man en het Veluwse dialect dat hij sprak, was  
voor ons echt niet te verstaan. 
Die avond zouden we met z'n drieën grof wild gaan kijken in de Loenense  
Mark. Het was schemerdonker toen we vertrokken. Langs een heideveld fiet- 
send, hoorden we voor ons een ratelende zang. De kijkers werden die kant  
opgericht en daar kwam een geitenmelker(Nachtzwaluw) aangevlogen. De 
vogel fladderde vlak over onze hoofden en verdween toen in het bos. 
Gekraak aan onze linkerkant, zeven edelherten liepen op een afstand van 20  
meter ons voorbij. Het begon al vrij donker te worden toen we aan de terug- 
tocht begonnen. Bij een vrij groot grasveld midden in het bos besloten we nog  
even te wachten. Dat was maar goed ook, want toen we daar een minuut of tien 
stonden, liep er een groot zwijn langs, een keiler. Na een minuut of wat kwa- 
men er nog zes kleinere achteraan en een heel kleintje sloot de rij. Dik  
tevreden reden we toen naar het huisje. 
 
Toen we de derde dag wakker werden, zaten er twee eekhoorns in de venster- 
bank buiten te wachten op pinda's. Deze twee kwamen gedurende de twee weken 
dagelijks op bezoek, op het laatst kwamen ze zelfs binnen hun pinda's  
halen. We zijn deze dag naar het landgoed het "Leusveld" geweest. Op weg 
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 situatiekaartje 
daarheen kwamen we weer door het plaatsje Hall, waar we nu twee Steenuilen  
zagen. In het Leusveld waren verschillende vennen; bij één van deze vennen  
trapten we bijna op een slangetje met een opvallende gele kraag: een Ring- 
slang. Voor ons uit liep een jongen met een grote herdershond. Hij werd bij- 
na omvergelopen door een overstekend Edelhert. In een oude beukenlaan hoorden  
we een Boomklever. Na enig zoeken zagen we hem zitten; een klein blauw vogel- 
tje met fel-oranje buikdelen. Na een vrij forse fietstocht door het Leusveld,  
zijn we iets gaan doen wat we verder niet vaak gedaan hebben daar: onder  
de middag in het zomerhuisje gaan eten. Tijdens het eten zei m'n moeder plot- 
seling: "Moet je daar kijken, wat een mooie Roodborst." Het was een man-  
netje Goudvink, een prachtexemplaar. 
Die middag zijn we door de Loenense mark gaan fietsen. Door de berken buitel-  
de een groepje mezen: Koolmezen, Pimpelmezen, Kuifmezen en Zwarte Mezen.  
Opeens brak er paniek uit: een Boomvalk scheerde tussen de bomen door. We  
hoorden en zagen ook de Gekraagde Roodstaart weer. Deze verdween toen een  
Buizerd zijn pad kruiste. Op een pad met hoog opgeschoten gras zagen we een 
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ree staan en toen we met de verrekijkers keken, zagen we er ook nog een kalf 
bij staan. Een vertederend gezicht, de reegeit die met de oren gespitst de 
omgeving in de gaten hield en het kalf dat om haar heen drentelde. Als je de 
Loenense Mark door bent gefietst, kom je in de Imbos. Hier heeft Natuurmonu- 
menten een aantal Schotse Hooglanders uitgezet om de bosbodem te begrazen. 
We hoorden hier verschillende vogels fluiten. Als je goed luisterde, kon je  
het liedje vertalen met "het regent, het regent, het regent dat het giet".  
Kenners weten nu dat het om Geelgorzen gaat. In een stukje aangeplante den-  
nen telden we 17 Geelgorzen bij elkaar. We waren eigenlijk wel wat teleur- 
gesteld, want in tegenstelling tot vorig jaar, toen we 14 Schotse Hooglanders  
zagen, zagen we nu maar één, een jonge stier. 
 
De vierde dag was het naar mijn idee een beetje slecht weer. Het regende, maar  
tegen de middag klaarde het wat op. In Eerbeek deden we boodschappen en daar- 
na gingen we met de auto de buurt door rijden. In de buurt van Laag-Soeren  
was een weiland met 42 Roeken. Op het toegangshek van hetzelfde land zaten  
een Pazant en een Mazant met zeven jonkies. Bij het plaatsje Voorst vonden  
we na enig vragen en zoeken het ooievaarsnest, maar er was geen Ooievaar  
te zien. Die avond zagen we in de Loenense Mark nog een groepje van 4 Edel- 
herten met 1 kalf erbij. 
 
De vijfde dag was het weer zover opgeknapt, dat we er op de fiets op uit  
konden. We hebben toen in de omgeving van Eerbeek gefietst. Bij Loenen zagen 
we bij een maisveld twee Zwarte Roodstaartjes. Bij 
Hall zagen we ditmaal 3 Steenuilen en een paar 
groenlingen en 3 Grote Lijsters. De laatste drie 
zaten in een boomgaard, naar ik vermoedt tot on- 
genoegen van de boer. 
 
De zesde dag hebben we veel te lang op ons bed 
gelegen. De ochtend was al bijna om. We zijn toch 
nog maar een eind gaan fietsen, weer de Loenense 
Mark door. Meteen hoorden we het bekende liedje 
van de Geelgors al. Plotseling hoorden we het 
soort geluid dat een kat maakt, als hij op zijn 
staart getrapt wordt. Het was een Zwarte Specht, 
Nederlands grootste spechtensoort. Een boer liet 
ons in z'n schuur het nest van een Zwarte Rood- 
staart zien, met op de hanebalken drie uitgevlo- 
gen jongen. In de groentetuin zaten de twee ou- 

 

 

ders  te wachten op de bonenstaken tot de kust weer veilig was. We zijn toen  
via het landgoed het Leusveld weer teruggefietst. We zagen hier nog twee Gro- 
te lijsters en een Buizerd. 

 

Op de zevende dag werd er weer  
gefietst. We gingen vroeg naar  
het landgoed de "Reeënberg",  
waar we prachtig een havik  
achter en Houtduif aan zagen  
jagen. Door dit landgoed heen  
kwamen we in een gebied dat  
"Hoeve Delle" heette. Hier za- 
gen we veel Zwarte mezen en  
Kuifmezen. Daarna zijn we Hoen- 
derlo doorgefietst richting  
Deelen. Een paar kilometer 
voor Deelen was de ingang van  
het Deelerwoud; hier zijn we  
toen ingefietst. In de jenever- 
besstruiken op de heide zaten  
2 Bonte Vliegenvangers en een  
zingende Geelgors. Een vreemde  
vogelkreet, en een vreemde, 
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vrij grote vogel vloog op vanuit de hei. We zijn er niet achter gekomen wat  
het was. Het werd warmer, er begon termiek te komen en al gauw zagen we  
enkele Buizerden hoog boven ons cirkelen. Een Boomvalk vloog voorbij en  
een klein licht stootvogeltje dat in een groepje dennen landde, bleek  
een Sperwer te zijn. We zijn toen langs Terlet gefietst terug naar Eer- 
beek. Deze avond was er een disco buiten bij de kantine, maar het plaatje  
wat ik wilde horen, hadden ze niet en dus gingen we weer naar huis; al  
wandelend over de camping vielen de enorme aantallen konijnen op. 
 
De achtste dag gingen we met onze slaperige koppen een stukje fietsen.  
Echt veel zagen we niet. In de Loenense Mark 2 Geelgorzen, 4 Zwarte Rood- 
staarten en een Zwarte Mees en in de Imbos een Sperwer, een Koekoek en een  
Geelgors. 
 
De negende dag hebben we lang uitgeslapen. Rond het huisje zaten twee Glans- 
koppen en in een grote spar aan de overkant van de weg waren twee Hout- 
duiven bezig een nest te bouwen. Ik verwonderde me er steeds over hoe ze  
in staat waren te vliegen met takken die twee keer zo groot waren als zij  
zelf. Een jonge Roodborst vloog tegen het raam van het huisje en bleef  
versuft op het hoofd van Rob zitten. 
Na het avondeten zijn we met de auto naar Vierhouten, Niersen en Gortel  
gereden om wilde zwijnen te gaan kijken. Dit zijn waarschijnlijk de be- 
kendste plaatsen op de Veluwe om zwijnen te gaan kijken, maar we hebben ze  
deze avond niet gezien. Wel zagen we op een groot heideveld tussen Gortel en 
Vierhouten 5 Moeflons lopen. Dit zijn een soort geiten: bruin met witte  
vlekken op de rug. Ze hebben langs hun kop naar voren gebogen hoorns. 
 
De volgende dag, de tiende, begon mooi en eindigde slecht. Ik heb het over  
het weer. Tijdens het ontbijt was het nog mooi weer, maar al snel kwamen  
donkere wolken regen brengen en werd het de hele dag niet meer droog.  
Een Grote Bonte Specht kwam een pinda van het tafeltje buiten halen en de  
twee Eekhoorns zaten elkaar ruziënd achterna in de bomen. Het geluid dat  
de beestjes er bij maakten was prachtig, maar niet te omschrijven. Plotseling  
schoot een groene schim door het bos en hoorden we het lachen van een Groene  
Specht. Zou hij ook pinda's lusten? 
 
De elfde dag zijn we met z'n allen naar het Airborn-Museum Hartenstein  
geweest. Hier was alles over de Slag bij Arnhem in 1944 in beeld gebracht.  
Naast vele foto's waren er ook diorama's. Buiten voor de deur stond een  
oude roestige tank. Op de terugweg vloog er vlak bij Terlet een vrouwtje  
Sperwer voor de auto langs. Bij het zweefvliegveld zat een Havik hoog in  
een denneboom te kijken naar die grote vreemde polyester vogels die op  
trachtten te stijgen. Ook deze dag eindigde met regen. 
 
Twaalfde dag: REGEN !! 
 
De dertiende dag hebben we 's morgens vroeg de fietsen in de auto geladen  
en zijn we naar het Kroondomein gereden. Bij Vaasen zijn we het gebied inge- 
fietst. We waren er nog maar net in, toen we een vrij grote, witte stoot- 
vogel zagen. Het bleek een bijna witte fase van een Buizerd te zijn, vermoe- 
delijk een jong dier, want hij bedelde steeds om voedsel bij een andere  
donkere Buizerd. 
Na ongeveer een kwartier gefietst te hebben, zagen we een groepje druk ge- 
barende mensen langs de kant van de weg staan. Er liepen 7 Wilde zwijnen  
door de bosbessen te baggeren. Een leuk gezicht, maar die beesten stinken 
verschrikkelijk. We hoorden een Kuifmees en we zagen hem ook, met zijn zwart- 
witte kuifje. We fietsten richting Wiesel. Opeens kwamen we op bekend terrein.  
We kwamen n.l. bij een pad dat een rustgebied inliep en daar hadden we vier  
jaar geleden heel mooi zwijnen kunnen bekijken. En ja hoor, toen we er on-  
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geveer een half uur zaten, kwam er één; een keiler. Hij bleek in het geheel 
niet schuw, want toen ik mijn fotospullen uit het plastiek ging halen, kwam 
hij als een gek op me afgerend, het bleek een liefhebber van pepermunt te 
zijn. Plots kwamen op een afstand van z'n 50 meter nog 24 zwijnen uit het  
bos gestormd. Het waren vrouwtje met jongen en nog enkele keilers. Intussen  
waren er meer toeschouwers dan zwijnen bijgekomen. Zo was er ook een vrouw  
die persé de jonge zwijntjes wild gaan voeren. Gewapend met een grote zak  
brood stapte ze het rustgebied in, om enkele ogenblikken later weer hard  
terug te rennend met op haar hielen een groot wild zwijn. Vanachter een dikke  
boom vandaan heb ik hard staan lachen, iets wat mij enkele minuten later wel 
verging, toen ik vlak bij iets hoorde en recht in twee oranje-zwarte zwijne- 
ogen keek. Hierna zijn we via het Hoog Soerense Veld weer richting Vaasen ge- 
fietst, waar de auto stond. Onderweg zagen we nog een Havik en een paar Boom- 
klevers. 
 
De Veertiende dag hebben we de koffers gepakt en zijn weer naar huis gegaan.  
Helaas. Dit was het verslag van een leuke, mooie en dwaze vakantie op het  
park De Coldenhove in Eerbeek. 
 

Ab Steenvoorden 
 

 
 
Geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
WIJZIGING VOGELBESLUIT 1937 
 
Ondanks de ingediende nieuwe Vogelwet heeft minister Braks gemeend het oude 
Vogelbesluit 1937 te moeten wijzigen. Vanaf 4 juli 1985 is het bezit van Klap- 
eksters verboden. Deze soort is niet langer aangewezen als jachtvogel. Nu werd 
de Klapekster toch al vrijwel door niemand gehouden. Een andere wijziging be- 
treft de lijst van vogels, die tijdelijk onbeschermd kunnen worden verklaard.  
Blauwe Reiger, Aalscholver, Sperwer en Slechtvalk zijn van deze lijst afge- 
voerd; Turkse Tortel en Knobbelzwaan zijn juist toegevoegd. Het afvoeren van  
soorten maakt feitelijk geen verschil met de oude situatie, omdat al jaren 
geen gebruik meer gemaakt was van het onbeschermd verklaren van deze vogels. 
Het wekt echter wel bevreemding bij de Stichting Kritisch Faunabeheer, dat  
Turkse Tortel en Knobbelzwaan juist aan de lijst zijn toegevoegd. Deze soor-  
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ten veroorzaken geen schade op landelijk niveau en in ernstige gevallen van  
schade blijkt het huidige vergunningen-systeem voor het plegen van afschot  
redelijk goed te functioneren. De Natuurbeschermingsraad heeft daarom hier- 
over ook negatief geadviseerd. Het opvoeren van nieuwe soorten op de lijst  
van voorwaardelijk onbeschermde vogels is alleen te verklaren, wanneer het 
onbeschermd verklaren in de bedoeling van de minister ligt. De Stichting  
Kritisch Faunabeheer is bang, dat na de wijziging van de Jachtwet (ver- 
moedelijk eind 1985) de Turkse Tortel en de Knobbelzwaan tot het jachtwild  
zullen gaan behoren. 
 

Uit : ARGUS, 10e jaargang ,nr.3 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
STORMEEUWEN BROEDEN OP EN TEGEN GEBOUWEN 
 
Binnen de hekken van het Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten,  
broeden reeds zo'n twintig jaar Stormmeeuwen; in 1984 ruim 200 paar. De  
meeuwen broeden verdeeld over 4 kolonies met erom heen enkele tientallen so- 
litair broedende paren. Een groot deel van de solitair broedende meeuwen  
maakt zijn nest bij en op de bedrijfsgebouwen. Ze zijn niet schuw; ze broe- 
den zelfs naast een deur met veel in- en uitloop, op een fietsenstalling en  
op een compressor tussen de nieuwbouw. 
De gewoonte om op daken te broeden, begon al in de jaren zeventig, nadat eerst  
al eens op kratten was gebroed. Het heeft niets te maken met gebrek aan nest 
gelegenheid, want er is nog open duingebied te over. Lage daken hebben de  
voorkeur. Als uitzondering bevond een nest zich op ca. 8 m. boven de begane  
grond. 
Het broeden van meeuwen op daken is geen onbekend verschijnsel en thans  
vooral in Groot-Brittannië wijdverbreid. De lijst wordt daar aangevoerd  
door de Zilvermeeuw, maar ook Grote en Kleine Mantelmeeuw doen dit geregeld  
en in toenemende mate. Bekend is ook het broeden van Drieteenmeeuwen in  
de vensters van pakhuizen in Engeland en Noorwegen. 
In Nederland is het broeden op gebouwen verder alleen bekend van de Zil-  
vermeeuw in de jaren veertig in Den Haag en Den Helder en in 1983 in het  
Noord-Hollands Duinreservaat. Strijbos meldde al in de dertiger jaren het  
broeden van Stormmeeuwen in struiken en bomen. Dit komt nu nog steeds voor  
op verschillende plaatsen in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied. 
 

Uit : LIMOSA, jaargang 58 afl. 2 
n.b. 
Vorig jaar heeft E.Aartse in De Blink het broeden van tenminste 1 Zilvermeeuw  
in een Meidoorn geconstateerd. In de Noravallei broedde dit jaar een Storm- 
meeuw in een meidoorn (med.J.v.Dijk). 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
 
DAG PADDESTOELEN 
 
In een KNNV-mededeling hebben paddestoelenkenners dit jaar al eerder ge- 
schreven over de achteruitgang van de paddestoelenflora. Vooral soorten die  
in wederzijdse wisselwerking (symbiose) leven met bomen hebben het zwaar te 
verduren. Tevergeefs zoekt men tegenwoordig naar Koningsboleet, sommige soor- 
ten gordijnzwammen, Lariksspijkerzwam en Bloemkoolzwam. Deze en tientallen  
andere zijn vermoedelijk uitgestorven in Nederland. 
 
Dit is het begin van een artikel uit: Natuur en Milieu okt. 1985. 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
OVERZICHT BEHANDELDE VOGELS 2e KWARTAAL 1985 
 

 aanwezig 
op 

1 april 

gebracht 
in 

apr/juni 

doodgegaan 
in 

apr/juni 

gelost 
in 

apr/juni 

naar 
elders  

aanwezig 
op 

30 juni 
Fuut 
Noordse stormvogel 
Jan van Gent 
Blauwe reiger 
Bergeend 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
2 
1 
1 
1 

- 
2 
1 
1 
1 

1 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Wilde eend 
Toppereend 
Eidereend 
Torenvalk 
Fazant 

1 
- 
- 
- 
1 

57 
1 
1 
1 
- 

26 
1 
1 
- 
- 

24 
- 
- 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

8 
- 
- 
- 
- 

Meerkoet 
Kievit 
Scholekster 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 

1 
- 
- 
1 
1 

- 
2 
4 
4 
1 

- 
1 
3 
3 
2 

1 
1 
- 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
1 
- 

Zilvermeeuw 
Zeekoet 
Houtduif 
Turkse tortel 
Steenuil 

- 
2 
- 
- 
- 

13 
2 
7 
8 
1 

5 
2 
6 
5 
- 

7 
2 
- 
2 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
- 
1 
1 
- 

Grote bonte specht 
Graspieper 
Merel 
Tjiftjaf/Fitis 
Koolmees 

- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 

21 
1 
1 

1 
1 

11 
1 
- 

- 
- 
9 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
1 
- 
- 

Vlaamse gaai 
Ekster 
Kauw 
Zwarte kraai 
Spreeuw 
Huismus 

- 
- 
- 
- 
1 
- 

1 
6 

18 
2 

23 
19 

1 
2 

10 
1 

21 
9 

- 
2 
5 
1 
2 

10 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
2 
3 
- 
- 
- 

 8 202 119 72 - 19 

"Torenduiven" 
Muskuseend 
Goudfazant 
Dwergkwartel 
Valkparkiet 

2 
1 
1 
- 
- 

20 
1 
2 
1 
1 

13 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
- 
- 
- 

6 
1 
- 
1 
1 

2 
- 
3 
- 
- 

 4 25 13 2 9 5 
       

TOTAAL     12 227 132 74 9 24 
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Toelichting 
 
Het tweede kwartaal staat ieder jaar in het teken van de jonge  
vogels. 
April was bijzonder rustig, doch in mei kwam de stroom jonge 
vogels goed op gang. Diverse nesten jonge eenden werden naar  
het asiel gebracht omdat de moeder het slachtoffer was geworden  
van het verkeer. 
Van Merel, Mus en Spreeuw werden veel jonge vogels binnengebracht  
die het slachtoffer waren geworden van de kat. 
Het blijft moeilijk om jonge vogels groot te brengen. Jonge eendjes 
zijn van de jonge vogels de makkelijkste patiënten. Ze eten zelf  
en een warme lamp als kunstmoeder is een goed alternatief. Hoe gek  
het ook klinkt, het grootste gevaar voor jonge eenden is water.  
Normaal werden ze door de moedereend warm gehouden en zo onder  
moeders vleugels krijgen ze ook wat vettigheid op de eigen veren  
zodat ze zonder bezwaar in het water kunnen zwemmen. Bij de kunst- 
moeder ontbreekt dit en de jonge eendjes verdrinken onherroepelijk  
als ze in het water komen. In zeer korte tijd zijn ze zo verzadigd  
van water dat ze zelfs in wat grote drinkbak kunnen verdrinken. 

Op 8 april zijn 2 Zeekoeten met onze eigen ring gelost op de  
pier bij IJmuiden. 

Op 10 april werd er een witte eend naar het asiel gebracht met  
een grote doorn in zijn poot. De doorn werd verwijderd en korte  
tijd later kon de eend weer worden losgelaten. 

Op 3 mei werd een Merel gebracht met een stuk draad om een pootje.  
Vermoedelijk heeft iemand zijn groentetuin tegen al te vraatzuchtige  
vogels willen beschermen en zijn tuin met draad gespannen. De Merel  
was hier het slachtoffer van geworden. De draad is eraf gehaald  
en op 5 mei werd de Merel weer gelost. 

Op 23 mei werd een Spreeuw gebracht die in de frituur had gezeten.  
Hij leefde nog wel dus kennelijk was het vet niet al te heet geweest.  
De vogel ging korte tijd later toch dood. 

Op 8 mei en 30 mei kregen we 2 nesten jonge eenden van ieder 11,  
waarvan de moeders het slachtoffer zijn geworden van het verkeer. 

Eind mei zaten er 41 vogels in het asiel en beschikten we verder  
over 10 eieren! Een van de Wilde eenden die in mei als verkeers- 
slachtoffer werd binnengebracht was in legnood en begon direct  
eieren te leggen en uit te broeden. 
Op 6 juni werden uit deze 10 eieren 9 jonge eendjes geboren. 

On 1 juni werd een Wilde eend naar het asiel gebracht met een  
vishaak in de keel. Met heel veel moeite kon deze haak verwijderd  
worden. Korte tijd later kon de eend worden losgelaten. 

Op 1 juni werd vanuit Nieuwkoop een Steenuil binnengebracht. Ver- 
moedelijk een verkeersslachtoffer want een kant van zijn kop zat  
lelijk in elkaar en miste een oog. 
De genezing was voerspoedig en op 16 juni werd hij weer in Nieuw- 
koop losgelaten. In overleg met de heer de Bruin uit Woudenberg, 
een specialist in het revalideren van roofvogels, hebben we deze  
eenogige Steenuil losgelaten. 

Op 17 juni werd uit Noordwijkerhout een Fuut binnengebracht met  
een stuk vislijn om zijn tong. De tong was gezwollen en stak  
gedeeltelijk uit zijn bek. Voorzichtig werd de draad verwijderd,  
maar het voorste gedeelte van de tong bleek al te zijn afgestorven. 
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Voorzichtig is het dode vlees weggesneden tot op het levende  
Vlees. De Fuut had kennelijk geen last van zijn korte tong want  
in zeer korte tijd at hij zelf en dook de visjes op uit  
het bassin. 
Korte tijd later werd hij weer in Noordwijkerhout losgelaten. 
 

STICHTING VOGELASIEL NOORDWIJK  
p/a Joh.Molegraafstraat 6  
Postbus 168 
2201 LK NOORDWIJK 

 
 

-------------- 
 
 
VOGELCURSUSSEN 
 
Studio Vogelvreugd, gevestigd in Voorhout en een geesteskind van Hugh Gal-  
lacher, heeft ons gevraagd het volgende in de Strandloper op te nemen: 
 
Ga eens op onderzoek uit. 
Studio Vogelvreugd organiseert het komend winterseizoen twee cursussen die  
beogen een handreiking te verschaffen voor het zelfstandig verrichten van 
veldonderzoek. De deelnemers ontvangen instructieve informatie over de regels 
van verantwoord onderzoek, alsmede suggesties en ideeën voor eigen activitei- 
ten. Toepassing van het geleerde kan de resultaten van natuurstudie aan belang  
en betekenis doen winnen. 
 
1.Beter Vogelonderzoek (docent Hugh Gallacher), gericht op de planmatige 
opzet van vogelonderzoek. Aan de orde komen o.a. 
- geschikte onderwerpen 
- nut van theorieën 
- beschrijven en verklaren 
- ordenen van gegevens 
- tabellen en figuren 
- verslaglegging 
 
2.Statistiek voor Vogelaars (docent Hendrik de Nie),  erop gericht de deel- 
nemers in staat te stellen de meest gangbare bewerkingen op waarde te schat- 
ten en zelfstandig toe te passen. Aan de orde komen o.a.:  
- de gedachtegang achter de statistiek 
- waarschijnlijkheidsverdelingen 
- betrouwbaarheidsgrenzen  
- significantiegebied 
- correlatiecoëfficiënt 
- computer en rekenmachine 
 
Een brochure met nadere informatie (datum, tijd, plaats, inschrijvingskosten 
etc.) kan worden aangevraagd bij: 
STUDIO VOGELVREUGD, Torenlaan 36, 2215 PX Voorbout 
 
 

-------------- 
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VOORJAAR 1985 
 
Deens lepelblad (Cochlearie danica) 
De Flora van Nederland zegt over het voorkomen: In de duinen,  
op groene stranden, aan zeedijken, langs 's winters bepekelde  
wegen. 

Tijdens de sneeuwperiode in januari met de daaraan verbonden glad-  
heid is veel zout gestrooid. Als echter de sneeuw wegdooit blijft 
er in de bermen wat zout achter. Deens lepelblad is een plantje  
dat van dit zilte milieu dankbaar gebruik maakt. Normaal komt  
dit plantje in een smalle strook achter de zeereep soms massaal  
voor. In he straten achter de boulevards groeit dit plantje langs  
trottoirbanden, tuinmuurtjes e.d. 
Het afgelopen voorjaar kwam Deens lepelblad massaal voor in de  
bermen van de wegen buiten de bebouwde kom zoals van Berckelweg,  
Herenweg, Gooweg, Zwarteweg en de wegen in het Langeveld. Ik  
kwam dit plantje ook tegen nabij Leiden. 
In Noordwijkerhout bij het viaduct bij de Vlashoven was de berm  
plaatselijk wit van het Deens lepelblad.  
 
Hertshoornweegbree (Plantago coronopus) 
Minder massaal dan Deens lepelblad kwam eveneens het zoutminnend  
plantje Hertshoornwegbree voor langs de wegen buiten de bebouwde  
kom. Ook dit plantje groeit in een smalle strook achter de zee- 
reep en komt overal voor, zelfs tussen straatstenen, langs tuin- 
muurtjes en trottoirbanden. Op de trimbaan is Hertshoornwegbree  
plaatselijk de enige begroeiing. 
Verder in het binnenland komt hij normaal niet voor, alleen in  
winters waarin veel zout gestrooid wordt is hij soms te vinden.  
Zo vond ik enkele exemplaren op de van Panhuysstraat, Losplaats- 
weg en Nieuwe Offemweg. Ook in de berm bij het Marinevliegkamp  
Valkenburg stonden enkele zeer forse exemplaren. 
 
Paardebloemen (Taraxacum spec.) 
Het voorjaar van 1985 was nat en koud, dat zal iedereen zich  
nog wel herinneren. Voor de paardenbloemen was het een zeer goed voor- 
jaar. De planten waren over het algemeen groter dan in voorgaande  
jaren en kwamen soms massaal voor. Je kan zelden spreken van een  
veld paardenbloemen, doch in voorjaar 1985 kwamen her en der  
inderdaad velden paardenbloemen voor. 
 
Duinviooltje (Viola curtisii) 
Nog zo'n plantje dat dankbaar gebruik, heeft gemaakt van het koude,  
natte voorjaar is het Duinviooltje. Zelden heb ik zoveel Duin- 
viooltjes gezien. Duinhellingen waren soms over tientallen vier-  
kante meters blauw van deze mooie viooltjes. 
Mogelijk dat door de vorst het zaad extra kiemkrachtig is geweest.  
In natte winters verdwijnen veel zaden omdat ze aangetast worden  
door schimmels, bacteriën ed. De gedwongen rustperiode bij vorst  
schijnt voor veel zaden eerder een zegen dan een nadeel te zijn.  
 
Meidoorn (Ceataegus monogyna) 
De Meidoorns in duin waren erg laat in 1985. Op 1 juni begonnen  
ze te kleuren. In de luwte aan de lijzijde van de struiken gingen  
de eerste bloempjes open. Na het warme pinksterweekend ging de  
bloei zo snel, dat binnen een paar dagen het mooie er al weer af  
was. 
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In een normaal voorjaar bloeien de Meidoorns omstreeks half  
mei, in de bloeitijd kan het duin 10 -14 dagen wit gekeurd 
zien door de bloeiende Meidoorns. In 1985 echter niet. De indruk 
bestond dat de Meidoorns nauwelijks gebloeid hebben. Zo kort was  
de bloeitijd. 
 
Vlier (Sambucus nigra) 
In een normaal voorjaar gaat de bloei van de Meidoorn ongemerkt  
over in de bloei van de Vlier. De koude maand juni heeft de  
bloei echter vertraagd. In tegenstelling tot de bloei van de  
Meidoorn leek aan de bloei van de Vlier geen einde te komen.  
Eind juni stonden nog zeer veel Vlieren in volle bloei. 
 
 

Ees Aartse 
 

-------------- 
 
GROENNOTA, 
het ontstaan en de betekenis. 
 
Het "groen" te Noordwijk, gaat gelukkig velen ter harte. Dit blijkt o.m. 
uit de vele vragen hierover tijdens ledenvergaderingen en excursies,  
die onze vereniging regelmatig organiseert. Niet alleen binnen onze ver- 
eniging, maar ook daarbuiten is een toenemende belangstelling voor het  
"groen" vast te stellen. Met name binnen de Vereniging Kritisch Noord- 
wijk werd bijna drie jaar geleden het plan opgevat het Noordwijkse  
groen aan een inventarisatie te onderwerpen en te bezien of hierin ver- 
anderingen of aanvullingen zouden kunnen worden aangebracht, die op het  
publiek aangenaam zouden kunnen overkomen. Hiermee zou tevens kunnen wor- 
den bereikt, dat de Noordwijkse bevolking zich wat sterker betrokken  
zou kunnen voelen bij "ons groen". Een andere aanleiding hiertoe werd gevormd  
door het stimuleringsbeleid van de Provincie Zuid-Holland op dit gebied.  
Vooral de laatste jaren heeft de Provincie zich bereid getoond, werkgroepen  
die zich met versterking en verbetering van "stedelijk groen" bezig houden,  
niet alleen in inhoudelijk opzicht, maar ook in het financiële vlak te  
ondersteunen. In antwoord op het verzoek van de Vereniging Kritisch Noordwijk  
tot ondersteuning van een Noordwijks project, werd een subsidie toegekend  
van ruim f 3.000,--. 
 
Na het leggen van deze pracische basis werd kontakt gezocht met onze  
vereniging. Dit had tot gevolg dat enkele leden van onze vereniging be-  
reid waren tezamen met enkele leden van Kritisch Noordwijk een werk- 
groep te vormen, die als taak zou krijgen het inventariseren van het be- 
staande groen (bomen, boomgroepen, plantsoenen, hagen e.d.) in Noordwijk.  
Op basis van deze inventarisatie en in te winnen adviezen zou getracht  
worden om te komen tot een aantal aanbevelingen en voorstellen tot kon- 
krete projecten. Deze aanbevelingen en projecten zouden vervolgens weer in  
de vorm van een rapport aan de gemeente Noordwijk worden aangeboden.  
Juist de gemeente Noordwijk is verantwoordelijk voor de aanleg en het  
onderhoud van het openbare groen in de gemeente en als zodanig is zij  
bij uitstek in staat op dit terrein nieuw initiatieven te ontwikkelen. 
 
De aldus gevormde werkgroep (in de wandelgangen Groengroep geheten)  
toog enthousiast aan het werk en gedurende ongeveer anderhalf jaar werd  
het dorp Noordwijk nauwgezet op het aanwezige groen geïnventariseerd 
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aan de hand van een bepaalde rubricering. Tevens werd daarbij aangegeven 
waar mogelijkheden tot aanvulling of zelfs verbetering aanwezig zijn. 
Het zou in dit verband te ver voeren, al de aspecten te noemen, die bij 
het opstellen van de "Groennota" aan de orde zijn gekomen. Enkele, die 
het meest in de nota naar voren komen, moeten wel genoemd worden. Het zijn 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen, educatie en voorlichting op het gebied 
van aanleg en beheer van het groen, wetten en regelingen op het gebied van 
natuur en landschap en het beheer van wegbermen. 
 
Op donderdag 27 juni j.l. was het dan zover. In het Natuurcentrum "Jan  
Verwey" kon door de genoemde werkgroep de gereedgekomen "Groennota" aan  
het gemeentebestuur worden aangeboden. 
Het geheel werd omlijst door enkele sprekers, zoals de heer Janssen, hoofd  
van de Plantsoenendienst te Leiderdorp. Hij liet op een zeer onderhoudende  
wijze zijn licht schijnen over de verschillende manieren, waarop men het  
"groen" in de gemeente kan aanleggen en onderhouden. Deze bijzondere bij- 
eenkomst werd zeer goed bezocht door verschillende vertegenwoordigers  
van het bestuur en apparaat van de gemeente Noordwijk en door tal van le- 
den van onze vereniging en die van Kritisch Noordwijk. 
 
In de Groennota staan verschillende aanbevelingen en projecten genoemd,  
die volgens de werkgroep voor realisering in aanmerking kunnen komen en  
in sommige gevallen moeten komen. Binnenkort vindt hierover het eerste  
overleg met het gemeentebestuur plaats. 
 
Wij kunnen ons voorstellen, dat u na lezing van dit artikel graag eens zelf  
kennis wilt nemen van de bewuste Groennota. Deze nota is te koop in het 
Natuurcentrum voor slechts f 5,-- per stuk. 
Voor suggesties uwerzijds in aansluiting op de inhoud van de Groennota  
houden wij ons uiteraard zeer aanbevolen. 
 
 

De Werkgroep Groennota  
p/a Garenhof 4  
Noordwijk 

 
 

-------------- 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
DE RODE LIJST VAN AMFIBIEEN EN REPTIELEN 
 
1.Zeer ernstig bedreigd: 
  Geelbuikpad, Boomkikker, Muurhagedis. 
2.Ernstig bedreigd: 
  Vuursalamander, Kamsalamander, Vroedmeesterpad, Heikikker, Hazelworm, 
  Zandhagedis, Gladde slang. 
3.Bedreigd: 
  Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, Levendbarende hagedis, Ring-  
  slang, Adder. 
4.Mogelijk bedreigd: 
  Knoflookpad, Poelkikker, 
5.Niet bedreigd: 
  Kleine watersalamander, Gewone pad, Rugstreeppad, Meerkikker, Middelste 
  groene kikker, Bruine kikker. 
 

Uit Natuur en Milieu, oktober 1985 
 

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt 
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SRINGKOMKOMMER 
 
Teruggekomen van vakantie op de Griekse eilanden Rhodos, Kos en Patmos,  
is het moeilijk een keus te maken uit de kruiden die ik daar ontdekt heb.  
Ik kies dit keer voor een lid van de Komkommerfamilie, n.l. de Spring-  
komkommer. Dit kruid komt voor in Zuid Europa en was al bij de oude  
Egyptenaren, Grieken en Romeinen als krachtig purgeermiddel in gebruik.  
(purgeren is het zuiveren van ingewanden). Het kruid groeit op onbebouwde  
plaatsen, langs akkers. De naam duidt op zijn explosieve zaadverspreiding.  
Door de inwendige gasophoping in de vrucht doet zich bij aanraking deze  
"explosie" voor. 
Achteraf blijkt dat het inwendig gebruik van de plant, ja zelfs het uit- 
wendig gebruik enig  
risico met zich mee  
brengt. Een zekere  
Dr.Dickson verhaalt  
tenminste hoe hij in  
1888 een hele dag  
leed aan heftige  
hoofdpijnen, verge- 
zeld van kolieken en  
buikloop, nadat hij  
een stukje verse 
Springkomkommer on- 
der zijn hoed had mee- 
gedragen. Hij had er 
dus niet eens van 
gegeten. 
Gelukkig verging het 
mij beter. Ik raakte 
het kruid –overigens 
onwetend- meermalen 
aan, 
gelukkig zonder nare 
gevolgen. 
De plant is tussen de 
0,20-0,60 cm hoog. De 
stengel kruipt over de 
grond en is blauwgroen, 
bedekt met stijve 
haren. 

 

 

De bladeren zijn dik, de bloemen geelachtig, groen geaderd en de vrucht is 
groenachtig, lang en ruw behaard. 
De Springkomkommer heeft o.a. de volgende eigenschappen: 
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— braakverwekkend, purgerend, roodheid veroorzakend, zwelling verminderend 
- crème van de wortel tezamen met reuzel wordt tegen schurft gebruikt 
- omslagen met brij van gekookte wortel kan gebruikt worden voor zenuwpij- 
  nen ten gevolge van kou. 
 
Het besproken kruid is ditmaal meer een kruid voor het medicijnkastje dan  
voor het keukenkastje, Hoewel... een kruid met zoveel bijwerkingen... 
 
        S.v.Kekeren-Brouwer 

 
ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn  
 
FEEST 
Op 22 juni jl. vierden we met een groot aantal mensen het 1—jarig bestaan  
van ons centrum. Mensen die niet konden komen, hebben wat gemist: gezelligheid,  
de lekkere hapjes en drankjes en het leuke natuurspel. Bij een feest hoort  
een lied en dat wil ik u niet onthouden. Het is gemaakt door Siem, Toos, Annie,  
Eli en Sjaan en vertolkt door Annie, Caroline, Paul, Sjaan en Toos. De melodie 
wordt duidelijk als u het refrein leest. 

FEEST-LIED 
1. De oorzaak van dit feest  

Zijn Jan Verwey zij boeken 
Ze waren het begin 
Van snel naar ruimte zoeken 
Voor een bibliotheek 
Het werd Willem zijn kelder  
Met als een goed vervolg  
Het Jan Verwey Natuurcentrum  
Refrein: Dit is... 

6. In onze bieb daar werkt 
Van Der Meulen met zijn mensen 
Het oude kaartsysteem 
Dat kan hij wel verwensen 
De schoonmaakploeg van Ger 
Die dweilt, schrobt, boent en  
         zwabbert, 
Ja voor het vuile werk 
Zijn zij niet te belabberd 
refrein 

11. Jeugdclub en IVN 
Maar ook Natuurbescherming  
En het Vogelasiel 
Houden hier vergadering  
Nu in ons eigen huis 
Dat geeft een fijn gevoel  
De zorg voor de natuur  
Is voor allemaal het doel 
refrein 

2. De muren waren vuil 
Vol strepen en met vlekken  
We trachten het behang  
Met de hand er af te trekken 
Dat lukte minder goed 
't  Besluit werd toen genomen  
Stoom kwam er aan te pas  
Om 't behang eraf te stomen  
refrein 

7. Het is een jaar geleen  
Dat we hier zijn begonnen  
We hadden een gebouw  
Dat was al vast gewonnen  
Maar voor het zover was  
Waren er nog andere zaken  
De opening officiëel  
Dat waren zware taken  
refrein 

12. Wat doen w' hier allemaal  
Er zijn al vrij veel taken  
Die ons en anderen 
Toch wel gelukkig maken  
Natuur 's voor iedereen  
Laat ons dat goed bedenken 
Natuur strooit iedere dag  
Ons pad vol met geschenken 
refrein 

3. Toen kwam die Leen Bedijn  
Met potten en met kwasten  
Hij maakte alles wit 
De muren, zelfs de kasten  
Een schot kwam in de zaal  
De noodzaak was gebleken  
De tentoonstelling in de een  
In d' and're film gekeken  
refrein 

8. Drie leiders bij elkaar 
Zaten bedrukt te kijken 
Van zenuwachtigheid  
Haast in hun broek te...plassen 
Gelukkig kwam toen Kees 
Die wist de zaak te klaren 
En bracht het drietal toen 
Heel taktisch tot bedaren 
refrein 

13. We leiden scholen rond  
D'r is veel om op te letten  
We zorgen voor het licht  
En ook voor 't koffie zetten  
De tuin houden we bij 
Er staan al wilde planten 
't Gebouw houden we schoon 
Het glimt aan alle kanten 
refrein 

4. De ramen tochten erg 
Vol kieren en met reten 
Er moest wat aan gedaan 
’t Is om je op te vreten 
Honderdtwintig meter rail 
Die zijn er op geslagen 
Hoeveel dat heeft gekost 
Moet je nu maar niet meer  
        vragen 
refrein 

9. De Burgervader kwam 
En hield voor ons een rede 
Hij opende het gebouw 
Toen mochten we binnentreden 
Maar vooraf werd er eerst 
De clubvlag uitgestoken 
Tweehonderdvijftig man  
zijn 't gebouw toen ingedoken 
refrein 

14. Het is een leuk gebouw  
Dat willen we zo houden  
We zijn erg enthousiast 
Voor de toekomst  vol vertrouwen 
Maar zonder uw hulp en steun 
Kunnen we 't vast niet klaren 
Met z'n allen lukt het best  
Voor 't nageslacht te bewaren 
refrein 

5. We togen aan het werk 
Om het landschap te creëren 
Zee, Strand, Bos, Duin en Dorp 
We werkten ons de colere 
Wil, Eli, Jelle, Hein 
Die waren niet te stuiten 
De jongensclub deed mee 
En Dieleman zat buiten 
refrein 

10. De opening was een feest 
Met heel bekende pieten 
De ons bekende Piet 
Liep kenlijk te genieten 
Hij opende de zaal 
Zonder zich te bezinnen 
Liep hij door een dichte deur 
Pardoes naar binnen 
refrein 

 Refrein 
Dit is uit ons leven gegrepen 
Het Centrum bestaat nu één jaar 
Daarom zijn wij hier vanavond 
Ge-ze-hel-lig bij elkaar. 
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April tot en 
Juli 1985 
 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Noordse Stormvogel 
 
 
 
Jan van Gent 
 
Aalscholver 
 
Lepelaar  
Zomertaling  
Krakeend  
Slobeend 
Grote Zeeëend 
Zwarte Zeeëend 
Eidereend  
Middelste Zaagbek 
Grote Zaagbek 
Bergeend 
 
 
Rotgans  
 
Buizerd 
  
Sperwer  
Havik 
Wespendief  
Visarend 
 
Boomvalk 
Bontbekplevier 
Kleine plevier 
 
 
Goudplevier  
Houtsnip  
Regenwulp  
Rosse Grutto        2 
Witgatje 
Oeverloper  
Kluut 
Kleine jager 
Stormmeeuw 

  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
 11 ex 
 11 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  6 ex 
 10 ex 
 82 ex 
820 ex 
120 ex 
  2 ex 
 10 ex 
  2 ex 
  1 pr 
 
 19 ex 
 12 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 pr 
 
 
350 ex 
  1 ex 
  2 ex 
950 ex 
  3 ex 
 18 ex 
  3 ex 
  5 ex 
  2 ex 

04 05 85 
16 04 85 
20 04 85 
07 06 85 
28 04 85 
08 06 85 
17 06 85 
22 07 85 
11 05 85 
03 06 85 
17 04 85 
15 04 85 
27 04 85 
29 04 85 
29 04 85 
23 06 85 
20 04 85 
15 04 85 
02 06 85 
 
20 04 85 
08 06 85 
29 04 85 
03 06 85 
24 04 85 
06 05 85 
18 05 85 
26 04 85 
17 05 85  
20 04 85  
20 05 85 
26 05 85 
juni-juli 
 
01 04 85 
20 04 05 
20 04 85 
27 04 85 
17 04 85 
20 05 85 
20 04 85 
27 04 85 
16 06 85 

over zee,zuidwaarts  
Leidse Vaart  
over zee,noordwaarts  
idem 
in drie uur over zee,N.  
over zee,noordwaarts  
over polder Hogeweg  
kanaal Rijnsburg  
tijdens nachtegaalexcursie  
over zee,noordwaarts 
polder Hogeweg  
Bronsgeest 
over zee,in 7 uur,noordw. 
over zee in 1 uur,noordw.  
Idem, idem 
uitwatering Katwijk 
over zee  
Bronsgeest  
zanderij Noordwijker hoek 1 p 
6 pulli,waarvan 3 viegvlug  
over zee,noordwaarts 
idem,idem 
Noordduinen 
Oud Leeuwenhorst 
over Rijnsburg 
over Noordwijk 
Kloosterschuur 
over Rijnsburg 
idem 
Bronsgeest 
Oosterduinse meer 
Zanderij N'Wijker Hoek 
geslaagd broedgeval met 
2 uitgelopen jongen 
polder Hogeweg 
Boerenburg 
Bronsgeest 
over zee in 7 uur,noordw. 
Brongeest 
Oosterduinse meer 
over zee 
over zee,noordwaarts 
broedend in struiken langs 
de Noraweg 

J.v.Dijk 
N.Aarts 
idem 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
A.Steenvoorden 
J.Glasbergen 
J.Glasbergen e.a. 
J.v.Dijk 
A.Steenvoorden 
Idem 
J.v.Dijk 
idem  
idem 
A.Steenvoorden 
N.Aarts 
A-Steenvoorden 
aar met 
J.v.Dijk 
N.Aarts 
J.v.Dijk 
N.Aarts 
A.Steenvoorden 
J.Glasbergen  
A.Steenvoorden  
A.Cramer,J.Glasbergen 
J.Glasbergen  
idem 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
 
J.v.Dijk 
idem 
N.Aarts 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
N.Aarts 
J.v.Dijk  
 
J.v.Dijk 
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Stormmeeuw   4 pr gedurende de maand maart bij het  
           Oosterduinse meer J.v.Dijk 
Dwergmeeuw  72 ex 23 04 85 over zee in 2 uur,noordw. J.v.Dijk 
Zwarte stern  36 ex 04 05 85 over zee in 1 uur,noordw. J.V.Dijk 
Noordse stern 234 ex 23 04 85 over zee in 3 uur,noordw. idem 
Koekoek   1 ex 21 04 85 Noordduinen A.Steenvoorden 
Gierzwaluw   3 ex 21 04 85 over Noordwijk J.v.Dijk 
Boerenzwaluw   1 ex 03 04 85 Langevelderslag K.Koning 
Wielewaal   1 ex 28 06 85 Vinkenveld, K & M E.v.d.Plas 
Roek   1 ex 11 06 85 nabij Dompad,Noordwijk A.Steenvoorden 
Kuifmees   2 ex 13 04 85 Klein Leeuwenhorst idem 
Tapuit   1 ex 08 04 85 Elsgeester polder A.Steenvoorden 
Gekraagde Roodstaart   1 ex 15 05 85 Langevelderslag K.Koning 
Beflijster   2 ex 09 04 85 Zuidduinen A.Steenvoorden 
   1 ex 16 04 85 idem idem 
   2 ex 11 05 85 Noordduinen,nachtegalenexc. J.Glasbergen 
   1 ex 06 04 85 Kapellebos N.Aarts 
   3 ex 03 05 85 Zuidduinen A.Steenvoorden 
Grote lijster   2 ex 09 05 85 Klein Leeuwenhorst idem 
Nachtegaal   1 ex 01 04 85 Noordduinen B.Heethuis 
   1 ex 03 05 85 polder Hogeweg A.Steenvoorden 
Bosrietzanger   1 ex 25 05 85 Maandagse Watering J.Glasbergen,A.Cramer 
Braamsluiper   1 ex 04 05 85 idem A,Cramer,J.Glasbergen 
Bonte Vliegenvanger   1 ex 29 04 85 Noordduinen N.Aarts 
Groenling    300 ex 03 05 85 idem idem 
Ortolaan   1 ex 28 05 85 tuin Duinpark (vrouwtje J.v.Dijk en fam. 
Dwergpapagaai   1 ex 27 05 85 Nieuw Leeuwenhorst A.Steenvoorden 
 
De waarnemingen gaarne tijdig insturen naar: 

J.Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7 
2231 LR Rijnsburg 

Wilt u de waarnemingen per maand op een formulier zetten? De formulieren 
zijn verkrijgbaar in het natuurcentrum. 
 

-------------- 
 
Vogelsterfte in de eerste maanden van 1985 
 
In alle seizoenen treedt sterfte onder de vogels op, maar in bepaalde  
maanden is de sterfte beduidend hoger dan het gemiddelde. Veel jonge  
vogels halen nauwelijks een leeftijd van enkele maanden en sterven al  
voordat de winter nog echt moet beginnen. Vlielandgangers zullen zich  
ongetwijfeld de tientallen dode eerstejaars zilvermeeuwen in september  
herinneren. De grootste sterfte vindt echter altijd plaats in de win- 
termaanden. Ook in zachte winters is het voedbelaanbod toch altijd  
nog veel kleiner dan in zomer en najaar, waardoor vooral de jonge en  
onervaren vogels spoedig in slechte conditie raken. Ook de trek eist vooral  
onder jonge vogels veel slachtoffers; niet alleen tijdens de vaak gevaar-  
lijke route, maar ook door onbekendheid met het winterbiotoop. 
 
Een strenge winter eist natuurlijk altijd meer slachtoffers dan een  
zachte winter, zeker als de vorst gepaard gaat met een pak sneeuw.  
Factoren die het aantal slachtoffers verder zeer omhoog jagen zijn  
het veelvuldig voorkomen van ijzel en het aanhouden van het winterweer  
gedurende enkele weken achtereen. 
 
Hoewel de afgelopen winter furore maakte door het eindelijk weer eens  
laten doorgaan van een Elfstedentocht, was deze winter toch veel minder 
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streng dan de echt strenge winter van 1963. De afgelopen winter kende  
alleen in de eerste vorstperiode een sneeuwdek, terwijl de vorst in de  
tweede periode zodanig was, dat niet al het binnenwater dichtvroor. De  
sterfte was dan ook veel minder dan in 1963. Zo werden er nu geen dode  
reigers gevonden, terwijl in 1963 Slechts 10 % Van het broedbestand het  
voorjaar haalde! 
 
De meeste slachtoffers werden op het strand gevonden. Veel watervogels  
zoals Meerkoeten zoeken open water op, maar kunnen in het zoute milieu toch  
slecht aan de kost komen. Ook vindt bij vorst veel trek langs het strand  
plaats, waarbij de zwakke vogels reeds bezwijken. Andere plaatsen waar  
dode vogels werden gevonden zijn: dichtgevroren slootjes in het bollen-  
land (Watersnippen!), stille hoekjes in de AW-duinen (Roerdomp) en in 
de Katwijkse uitwatering. 
 
Per maand volgt nu een overzicht van de gevonden soorten: 
 
januari: 
Fuut - Roodhalsfuut - Dodaars - Grauwe Gans - Grote zeeëend – Bergeend –  
Eidereend - Kuifeend - Tafeleend – Waterral - Bokje – Watersnip - 
Houtsnip - Waterhoen – Meerkoet - Bonte strandloper - Drieteenstrandloper - 
Veldleeuwerik - Graspieper – Zanglijster. 
 
februari: 
Roodkeelduiker - Fuut – Roodhalsfuut - Noordse Stormvogel - Aalscholver –  
Roerdomp - Wilde eend - Wintertaling - Pijlstaart - Toppereend - Kuifeend –  
Brilduiker - Zwarte zeeëend - Eidereend - Grote zaagbek - Bergeend – Nijl- 
gans - Waterhoen - Meerkoet - Scholekster - Watersnip - Kanoetstrandloper -
Drieteenstrandloper - Bonte strandloper - Steenloper - Kokmeeuw – Zilver- 
meeuw - Stormmeeuw - Drieteenmeeuw - Alk - Zeekoet - Kuifleeuwerik –  
Grote Lijster. 
 
maart: 
Fuut - Wintertaling - Kuifeend - Krakeend - Waterral. 
 
De vondsten werden gemeld door: 
Ab Steenvoorden, Marcel Molekamp, Eric v.d.Plas, Rob Jansson, Jelle van  
Dijk, Arnold Meyer en Joanne van Sambeek. 
Er werd gebruik gemaakt van de gegevens van Jan Glasbergen. 
 
 

Jelle van Dijk 
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