
 



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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(Koninklijk goedgekeurd bij  

K.B. d.d. 6-5-'74 nr. 38) 
 

Redactie: Coby van Dijk, Dick Hoek, Wim Kuyper, René Reehuis en Cees Verweij.  
Redactieadres: C.v.Dijk, L.Hellenberghof 32, 2202XT Noordwijk, tel. 01719-10833  
           

17e jaargang nr. 4 
 1985 

----------------------------------------------------------- 
 
INHOUD 
 
 1 : Inhoud 
 2 : Van de redactie 
 3 : Notulen vergadering 27 09 85 
 4 : Notulen vergadering 08 11 85 
 6 : Bestuursmededelingen: 20-jarig bestaan 
 6 :      Wintersluiting Natuurcentrum 
     Excursieprogramma 
 7 :            Een Space Center in de duinen? 
 9 :     Televisiecurus "Vogels kijken" 
10 : Texel, 6-8 september 1985, een verslag van Ab Steenvoorden 
11 : Geknipt: Broedgeval van Zwarte Wouw; uit Limosa 
12 : Geknipt: Stormvogels aan de Zuidpool; uit Panda 
13 : Na reeën en vossen nu ook wolven in de AW-duinen? M.Koning 
14 : Canada, een nieuwe vogelwereld, door Hein Verkade 
16 : STIVONO-NIEUWS, door vogelasiel secretaris E.Aartse 
19 : Geknipt: Het voorkomen van Wilde zwijnen in Limburg; uit Lutra 
20 : Zeekatten, door E.v.Kekeren 
22 : Een bijzondere strandvondst, E.v.Kekeren 
22 : Sovonmedewerkers kunnen een voordelig abonnement op Limosa nemen 
23 : IVN : Nieuws van de secretaris 
23 : IVN : Nieuws uit de Jan Verwey Bibliotheek, Jenny Vink 
24 : IVN : Oproep een creatieve mensen 
24 : IVN : Flessenpost 
26 : IVN : Uit de kruidenkast geklapt, S.v.Kekeren-Brouwer 
27 : IVN : Gedicht - S.v.Kekeren-Brouwer 
28 : Veldwaarnemingen, verzameld door Jan Glasbergen 
 

-------------- 
 
Copy voor het volgende nummer (nr.1 1986) moet binnen zijn vóór 12 01 86  
Copy voor het tweede nummer van 1986 moet binnen zijn vóór 13 04 86 
 

-------------- 
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Van de redactie, 
 
 
Hoewel we op de redactie al wel 
wisten dat het vorige nummer van 
de Strandloper niet op tijd zou 
verschijnen, was dit nummer  
toch wel heel laat. Het was be- 
gin november voor het zover was. 
Onze excuses hiervoor! 
 
Eén ding heeft het te late ver- 
schijnen van de Strandloper ons 
wel geleerd: hij wordt gelezen! 
We werden door opvallend veel men- 
sen aangeklampt met de vraag: 
"Waar blijft de Strandloper toch!" 
Nu, als het blad gelijk met de 
oude kranten verdween, zou deze 
vraag niet gesteld worden! 
 

 

 
De belangstelling voor de strandloper heeft uw redactie zichtbaar goedge- 
daan. Dit betekent niet dat we nu voortaan de Strandloper altijd te laat 
zullen laten verschijnen. Nee, we hopen dat we met dit laatste nummer 
weer in de maat lopen en dat dit nummer voor het oude jaar bij u op de 
mat ligt. 
 
Dit nummer is weer gevarieerd van inhoud. Jong en oud (wat heet oud) hebben 
hun best gedaan. Fijn dat er ook steeds stukjes van jeugdleden worden in- 
geleverd. 
De voorplaat is van Arnold Meyer. Bedankt voor je tekeningen; we kunnen weer enige 
tijd vooruit! 
 
 

 

Dat deze bladzijde is versierd met zee- 
sterren, is te danken aan het feit dat 
de storm begin november voor veel aan- 
spoelsel op het strand zorgde. 
Op 9 november was het strand bezaaid 
met zeesterren en op 16 november la- 
gen er zoveel kwallen aangespoeld; 
zoiets had ik nog nooit eerder gezien. 
 
De copy voor het eerste nummer van 
1986 moet binnen zijn voor 12 januari. 
Ik vermeld ook alvast de sluitingster- 
mijn voor het tweede nummer: 13 april. 
 
Tenslotte wil ik u veel leesplezier 
wensen, namens de gehele redactie goe- 
de feestdagen en een natuurrijk 1986 
toegewenst, 
 
                  Coby 
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Notulen van de Ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 27 september 1985 in het 
Natuurcentrum Jan Verwey te Noordwijk. 
 
Aanwezig zijn circa 50 personen 
 
1.Opening 
De voorzitter, de heer Verkade, opent de vergadering en heet de aanwezigen  
van harte welkom. 
 
2.Verslag vorige vergadering 
De secretaris, de heer Verweij, leest de belangrijkste passages voor. Geen  
der aanwezigen heeft t.a.v. dit verslag iets op of aan te merken. Daarna  
wordt het verslag goedgekeurd. 
 
3.Ingekomen en verzonden stukken  
Behalve enige uitnodigingen voor het bijwonen van bijeenkomsten zijn er  
geen stukken, die in dit verband een nadere bespreking behoeven. Even wordt  
gewezen op correspondentie rond de nog te organiseren televisiecursus,  
welke aan het eind van dit jaar en aan het begin van het volgende jaar  
gegeven wordt. Voor wat betreft het praktijkgedeelte heeft de Vereniging  
reeds haar medewerking toegezegd. 
Verder zijn er de gebruikelijke periodieken en brochures binnengekomen. 
 
4.Mededelingen Dagelijks Bestuur  
- In de trektijd zal er iedere zaterdagmorgen op de "Driehoek" in de dui- 
  nen van het Staatsbosbeheer naar de vogeltrek worden gekeken. 
- De ledenvergadering in december zal verzorgd worden door de Stichting  
  Duinbehoud en zal gaan over het "Nationale Park Noordwijk-De Zilk". 
- Eind september zal de tentoonstelling "Nederland uit Water" van start  
  gaan. De tentoonstelling zal te bezichtigen zijn van 29-09 tot 30-10 . 
- In vogelvlucht worden de plannen en excursies doorgenomen. Een defini- 
  tieve lijst wordt nog gepubliceerd. Bovendien worden de excursies in de regio   
  tijdig gepubliceerd in de Plaatselijke en regionale pers. Extra suggestie:  
  Zeeland in November. 
- Verslag wordt gedaan van het bezoek aan de gemeente Bloemendaal, waar door  
  de voorzitter en de secretaris de ondergrondse pijpen, welke een veilige  
  doortocht voor de padden garanderen, werden bezichtigd. Tevens zijn van de    
  gemeente Bloemendaal allerlei technische gegevens verkregen. 
 
5.Waarnemingen  
Waargenomen zijn: 
Aan de Nieuwe Zeeweg een Sperwer; een Smelleken boven het dorp; Kluten,  
Bonte Strandlopers, Krombekstrandlopers en Kemphanen op een onder water  
gezet land bij Lisse; Zwarte Ruiter en Bontbekplevier bij Noordwijker- 
hoek; Vaal stormvogeltje langs het Noordwijkse Strand; broedgeval van een  
Stormmeeuw in een meidoorn in de Noravallei; Draaihals in het Duinpark;  
twee wezels in een weiland bij Noordwijk. 
 
6.Datum volgende vergadering 
De datum van de eerstvolgende vergadering is nog niet met zekerheid vast 
te stellen. Eind oktober is de grote zaal i.v.m. de tentoonstelling nog bezet. 
Getracht zal worden naar elders uit te wijken. Lukt dit niet, dan zal de 
eerstvolgende vergadering eerst op 8 november a.s. plaats vinden. Tijdens de- 
ze avond zal H.Verkade een voordracht houden over zijn reis naar Canada. 
 
7.Rondvraag 
De heer Koning wijst erop dat hij nog wat dia's heeft met als thema het ge- 
drag van dieren. Wellicht een goede suggestie voor één der komende leden-
vergaderingen. Hij geeft als voorbeeld een mol, die hij aantrof, toen het 
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dier insecten at. 
 
Gewezen wordt op de vogelcursus die binnenkort door de KRO wordt georga- 
niseerd. Onze vereniging is benaderd om in deze regio het praktijkgedeelte  
te verzorgen. Nadere mededelingen hieromtrent zullen volgen. 
 
8.Lezing van de heer De Jonge over het vogelleven aan de schotse kusten   
Voor de pauze geeft de heer De Jonge een boeiende inleiding over het  
vogelleven in bovengenoemde streken. Hij doet dit op een zeer boeiende wij- 
ze, waarbij hij nog wijst op tal van andere facetten van deze mooie streken 
(landschappen, kastelen, volksleven e.d.). Na de pauze vertoont hij prachti- 
ge opnamen. 
 
9.Sluiting 
Na afloop van de lezing dankt de voorzitter de heer De Jonge voor zijn in- 
leiding en wenst tot slot een ieder wel thuis. 
 

de secretaris 
 

-------------- 
 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 8 november 1985 in het Jan  
Verwey Natuurcentrum. 
 
aanwezig zijn circa 80 personen 
 
1.Opening 
De voorzitter, de heer Verkade, opent de vergadering en heet een ieder wel- 
kom. 
 
2.Ingekomen en verzonden stukken  
-Een afschrift van een brief van de gemeente Noordwijk, ontvangen via de heer 
Kouwenhoven aan de Heilige Geestweg te Noordwijk, waarin informatie wordt  
verstrekt over de te volgen procedure inzake de voorgenomen bouw van twee  
woningen aan de Wilhelminastraat-Voorstraat, op een perceel dat thans nog  
een karakteristiek "plantsoen" bevat. De voorzitter roept de aanwezigen op  
om, waar mogelijk, te protesteren tegen deze voorgenomen bouw, b.v. door  
het indienen van een bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning.  
-Correspondentie rond de TV-cursus "Vogels kijken". 
-Op het punt om verzonden te worden: een kennisgeving aan het Staatsbosbe- 
heer m.b.t. de mogelijke vestiging van een "Space-center" aan het begin van  
de Noordduinen. 
 
3.Verslag vorige vergadering 
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt derhalve goedgekeurd. 
 
4.Mededelingen Bestuur  
De voorzitter doet in het kort verslag van de laatste ontwikkelingen rond  
de mogelijke vestiging van een Space-center aan het begin van de Noorddui- 
nen nabij manege Meeuwenoord. Wederom worden deze duinen bedreigd door een 
tentoonstellingsruimte over de ruimtevaart. De plannen zijn om aldaar een  
loods te bouwen ter grootte van ca 2000 m2. Op het ogenblik wordt er door  
de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Daarna zal een keuze voor 
bovengenoemde lokatie eventueel gedaan worden. Inmiddels zijn er vanuit de 
Vereniging reeds gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers ondermeer met  
het doel naar alternatieve lokaties te zoeken. 
 
Inmiddels is de TV-cursus "Vogels kijken" van start gegaan. Eens per maand  
is er op zaterdag via de KRO-televisie een instructie, waarbij bepaalde 
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vogels centraal staan. Onze vereniging is gevraagd voor de Bollenstreek het 
praktijkgedeelte te verzorgen. Zondagmorgen a.s. wordt de eerste excursie in  
dit verband gehouden. Deze excursie zal naar Leeuwenhorst gaan. 
 
In het kader van het 20-jarig bestaan van de Vereniging zal speciale aandacht 
geschonken worden aan de Ooievaar. Zo zal aan het begin van het volgend jaar  
een speciaal Ooievaarsnummer van de Strandloper verschijnen. 
 
Op 27 november wordt het overleg met het Staatsbosbeheer heropend inzake het  
beheer van de Noordduinen. 
 
Als onderwerpen voor komende tentoonstellingen in het Natuurcentrum worden  
genoemd: 
maart-april 1986 : een tentoonstelling over het thema. "Ooievaar" 
mei-juni 1986    : insecten 
september 1986   : beeldende kunstenaars in Noordwijk over natuur 
december 1986    : mineralen uit vakantielanden 
 
Onderwerpen voor komende ledenvergaderingen: 
december 1985    : Nationaal Park Noordwijk/De Zilk, in te leiden door de 
Stichting Duinbehoud. 
Andere onderwerpen zijn "Inheemse planten", "Leven in het zoete water" en  
"Mineralen en gesteenten". De data van deze themavergaderingen zullen nog  
nader bekend gemaakt worden. 
 
In de maanden januari en februari a.s. zal het Natuurcentrum voor publiek  
gesloten zijn. Gebleken is dat dan het bezoek relatief gering is en de ener-
gielasten hoog. Uit exploitatieoverwegingen is het daarom verstandig de deuren 
tijdelijk dicht te houden. Alleen op aanvraag kunnen er dan rondleidingen  
voor groepen en scholen plaats vinden. De aktiviteiten als vergaderingen, 
bijeenkomsten van de jeugdclub e.d. gaan gewoon door. 
Tevens bestaat er in deze maanden de mogelijkheid iets aan het centrum  
op te knappen of te veranderen. 
 
5.Excursieprogramma 
De voorzitter neemt kort de excursies voor de komende tijd door. De ex- 
cursies zullen in de Strandloper worden gepubliceerd.(zie elders in dit  
nummer). 
 
6.Rondvraag en waarnemingen 
Gewezen wordt op de mededeling in de kranten dat in de gemeente Warmond een 
afschotvergunning is verleend voor Meerkoeten. De boeren schijnen over over- 
last geklaagd te hebben. Er zal navraag gedaan worden. 
 
Waarnemingen: 
Notenkrakers in de Noordduinen en in het Panbos; veel Middelste Jagers over  
het strand en door de branding tijdens de stormen van de afgelopen dagen; 
Papegaaiduikers op strand en in het asiel; een Smelleken, sijzen en Kepen  
boven en in het dorp; verschillende Kleine Alken door de branding tijdens  
de al eerder genoemde stormen; een Steenuil aan het Dompad; een Slechtvalk  
boven Noordwijk; tijdens de trek veel Sperwers, soms meer dan 100 op een dag; 
Houtsnippen en een Dodaars in het dorp; een Klapekster in de AW-duinen;  
een Bosuil in de Plataan voor het Raadhuis te Noordwijk. 
Tot slot een waarneming van een Eekhoorn die een muis als prooi ving. 
 
7.Lezing Jelle van Dijk over de Zwitserse Flora 
Daar het niet geheel zeker was of Hein Verkade met zijn lezing op tijd  
zou kunnen beginnen, werd Jelle van Dijk bereid gevonden een voorprogramma  
te verzorgen. Het betreft een lezing, vergezeld van dia's over de Zwitserse 
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flora. De aanwezigen genieten volop van de prachtige beelden en de duide- 
lijke uitleg. Na afloop krijgt Jelle een welverdiend applaus. 
 
PAUZE 
 
8.Lezing Hein Verkade over Canada 
Na de pauze vertoont Hein Verkade zijn diabeelden over Canada, vergezeld  
van een uitvoerige toelichting. Hij voert ons naar het gebied direct ten  
noorden van de Niagara Watervallen. Naast opvallende planten zijn er  
ook vele soorten vogels te zien, die voor Europeanen allemaal haast on- 
bekend zijn. Uniek zijn de opnamen van een Eland, van zeer dichtbij genomen.  
Ook hier wordt het programma besloten met applaus. 
 
9.Datum volgende vergadering 
De datum van de volgende vergadering zal zijn: vrijdagavond 13 december.  
De avond zal gaan over het toekomstige Nationale Park Noordwijk / De Zilk  
en wordt verzorgd door de Stichting Duinbehoud. 
Daarna wordt de avond onder dankzegging voor de getoonde belangstelling  
gesloten. 
 

de secretaris 
 

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

Bestuursmededelingen  
 
20-jarig bestaan van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
 
Volgend jaar bestaat onze vereniging 20 jaar. Dat de vereniging in de be- 
trekkelijk korte tijd van haar bestaan al zo'n geschiedenis zou maken, had- 
den de initiatiefnemers tijdens de oprichtingsvergadering in het Buurt- 
huis nauwelijks kunnen vermoeden. Tot dat moment bestond de vereniging al  
in zekere zin. Binnen de vereniging Vogellust te Noordwijk (dit is een ver- 
eniging van volièreliefhebbers en -bezitters) was al geruime tijd een  
afdeling "Wildzang" aktief. Deze afdeling raakte, steeds meer los van de  
eigenlijke doelstellingen van Vogellust, nl. het houden en fokken van  
kooivogels. Zo werd binnen de afdeling "wildzang" soms een excursie georgani- 
seerd naar verschillende vogelterreinen in Nederland. Zo heeft ondergeteken- 
de nog een excursie meegemaakt naar het prachtige natuurterrein De Beer.  
Dit terrein moest later wijken voor de huidige Maasvlakte. De excursie maak- 
te vooral ook zo'n indruk omdat deze gehouden werd op de laatste dag dat  
De Beer toegankelijk was. De volgende dag begonnen de bulldozers met hun ver- 
woestende werk.(dit was in 1959). 
Het spreekt voor zich dat wij dit 20-jarig jubileum niet zomaar voorbij  
zullen laten gaan. Zo is er een speciaal thema gekozen, waar omheen we onze 
activiteiten zullen groeperen, n.l.: het behoud en de bescherming van een 
opmerkelijke Nederlandse vogel : de Ooievaar. 
We kunnen al vast verklappen dat er een speciale Strandloper over dit Thema  
zal verschijnen. 
 
Wintersluiting Natuurcentrum 
 
Onlangs is besloten het tentoonstellingsgedeelte in de maanden januari en  
februari te sluiten. Tijdens deze maanden is het bezoek relatief het geringst  
en zijn de energielaston het hoogst. Uit exploitatieoverwegingen is het 
daarom verstandig de deuren tijdelijk dicht te houden. Alleen op aanvraag kun- 
nen rondleidingen voor scholen en groepen nog plaats vinden. Vergaderingen, 
bijeenkomsten van de Jeugdclub e.d. gaan gewoon door. 
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Excursieprogramma 
 
De volgende excursies zijn thans vastgesteld: 
 
11 januari 1986:  Ganzenexcursie naar Friesland of Zeeland. De bestemming van  

deze excursie is afhankelijk van de verblijfplaats van de  
ganzen. Nadere mededelingen volgen dus nog. 
Opgave en inlichtingen: C.Verweij, Westerbaan 7, 2201 EV, 
Noordwijk, tel.:01719-12219. Gaarne vermelden of men een auto  
Bezit. 

3 mei 1986    : Op deze zaterdagavond houden we de nachtegalenexcursie.  
Tijd en plaats worden nog bekend gemaakt. Geen opgave ver- 
plicht. 

9 mei 1986     :  Op vrijdagavond wordt een excursie gehouden op het landgoed  
   Offem. Tijd en plaats van vertrek worden nog bekend gemaakt.  

Geen opgave verplicht. 
19 mei 1986    :  Op tweede Pinksterdag vindt een vogelexcursie op Nieuw- 

Leeuwenhorst plaats. Dit is een ochtendexcursie. Nadere mede- 
delingen volgen nog. 

juli 1986    :  In deze maand zal bij goede weersomstandigheden een avond- 
vlinderexcursie gehouden worden. Het tijdstip is zeer afhanke- 
lijk van de weersomstandigheden. 
Men dient zich op te geven bij mevr.Sjaan van Kekeren, H.Vink- 
hof 49, Noordwijk; tel.:01719-15237. Op de bewuste avond wordt  
men dan opgeroepen om mee te gaan. 

28 juni 1986   :  Zaterdagmorgenexcursie, gewijd aan het leven in het zoete  
water: de sloot dus. Op de ledenvergadering van 27 juni zal 
hierover een inleiding gehouden worden. 

 
 

-------------- 
 
Een Space-Center in de Noordduinen? 
 
De meesten van u herinneren zich ongetwijfeld nog de opschudding van vorig  
jaar t.a.v. het initiatief om op en rond het terrein van de Trimbaan, direct  
ten noorden van Noordwijk aan Zee, een omvangrijk Cosmo-center te vestigen:  
een soort Slagharen met als hoofdthema Ruimtevaart. 
Bij het doorgaan van de plannen zou een stuk duingebied van 25-30 ha verlo- 
ren zijn gegaan, met de kans van nog een 5-10 ha daarbij in de verdere toe- 
komst. Gelukkig is dit plan mede dankzij de inbreng van de vereniging, niet 
doorgegaan. De bedreiging voor de Noordduinen is nog niet geweken; want zie:  
enkele leden van de Noordwijkse gemeenteraad hebben het initiatief genomen  
tot de vestiging van een Noordwijk Space Center. 
Hierna volgt een stuk, waarin onze bezwaren geuit worden. Dit stuk heeft ook  
in de Zeekant gestaan. 
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NOORDWIJK SPACE CENTER in de duinen?? 
 
In de afgelopen weken heeft de regionale pers uitvoerig aandacht besteed  
aan de plannen om in de duinen een ruimtevaartcentrum te vestigen. Hoewel  
deze plannen bescheiden van opzet zijn vergeleken met het gigantische  
Cosmocenter dat men eerder in deze omgeving had gedacht, wil de Vereniging  
voor Natuur- en Vogelbescherming toch een aantal kritische kanttekeningen  
plaatsen. Daarbij wil zij in de eerste plaats de aandacht richten op de  
bedoelde ligging van het project, om daarna enige opmerkingen te maken  
over andere facetten van dit plan. 
 
De ruimtevaarttentoonstelling zal worden ondergebracht in een hal met een 
vloeroppervlak van ongeveer 2000 m2. Deze hal zal gebouwd worden in het  
duinterrein dat ligt tussen manege Meeuwenoord aan de Northgodreef en het  
begin van het fietspad aan de Bosweg. Het duin waarop dit plan beslag legt,  
zal voor een groot deel vergraven moeten worden, omdat het terrein sterk 
geaccidenteerd is. Dat betekent dat er van het oorspronkelijke duin- 
gebied na realisatie van het Space Center niet veel meer zal resten. Boven- 
dien zal de aanwezigheid van een grote rechthoekige loods niet alleen het 
aangrenzende duin, maar ook de hierbij gelegen woonwijk ernstig ontsieren.  
Nu zullen wij niet beweren, dat dit stuk duin gekenmerkt wordt door grote 
natuurlijke rijkdommen. Daarvoor ligt dit terrein te dicht bij de bebouwing  
en bij wegen en fietspaden. Wel zijn de iets verder noordwaarts gelegen  
bunkers van belang als slaapplaats voor vleermuizen. 
 
Het betreffende duingebied heeft echter wel betekenis als een buffer voor  
de verder noordwaarts gelegen waardevolle terreinen van de gemeente Noord- 
wijk en van het Staatsbosbeheer. Voor veel mensen vormt het duin aan de  
Bosweg de start voor een wandel- of fietstocht. Veel Noordwijkers komen hier  
elke dag hun hond uitlaten. Trimmers en kinderen nemen hier hun eerste duin- 
tjes. Bij het verdwijnen van dit stuk duin worden de genoemde activiteiten  
verder het duin in verplaatst. 
 
Enkele jaren geleden werd het duingebied ten noorden van ons dorp aange- 
wezen als potentieel Nationaal Park Noordwijk-De Zilk. Naast het verder  
ontwikkelen van de natuurlijke rijkdommen beoogt een dergelijk plan ook  
bepaalde vormen van recreatie te bevorderen. Hoewel de begrenzing van  
dat Nationaal Park aan de zuidzijde niet nauwkeurig omschreven wordt (dui- 
nen ten noorden van Noordwijk aan Zee), ligt het niet in de lijn van dit 
beleidsvoornemen zaken als een Space Center in of aan de rand van het  
Nationale Park aan te trekken. 
 
Volgens de plannen zal het Space Center vermoedelijk niet de eerste tien  
jaar aan uitbreiding toe zijn, maar wel moet het mogelijk zijn op het eigen  
terrein uitbreiding van de gebouwen te realiseren. Wij denken dat het heel  
moeilijk is nú garanties te geven ten aanzien van uitbreiding in de toe- 
komst. Wordt het Space Center een groot succes, dan zal er ongetwijfeld op  
korte termijn moeten worden bijgebouwd. Blijkt het project niet haalbaar,  
dan valt te vrezen dat andere zaken zullen worden aangetrokken om uit de  
rode cijfers te komen. 
 
Een onzeker punt vormt ook de aanleg van een eigen parkeerterrein. Volgens  
de plannen zal er geen eigen terrein worden aangelegd. De bezoekers kunnen  
immers gebruik maken van het Wantveld. Bij goed strandweer staan het Want- 
veld en de omliggende straten echter al voor 11.00 uur vol met geparkeerde  
auto's. Bezoek aan het Space Center is dan niet meer mogelijk. Dit heeft  
tot gevolg dat het Space Center in het hoogseizoen op een aantal niet van  
te voren aangegeven dagen gesloten zou zijn. Volgens de initiatiefnemers  
behoeft dit geen bezwaar te zijn; immers het centrum zal het moeten hebben 
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van de dagen dat het strand niet aantrekkelijk is. Wij denken dat een eigen 
parkeerterrein voor een goede exploitatie helaas onvermijdelijk zal zijn.  
Omdat men het tentoonstellingsgebouw zoveel mogelijk in de zuidpunt van het  
beoogde terrein wil plaatsen, zal een parkeerterrein aan de westzijde van  
Manege Meeuwenoord moeten worden aangelegd. Gelet op de diepe duinpannen in  
dit deel, zullen ook hier grootscheepse vergravingen nodig blijken. 
 
Tenslotte een laatste opmerking over de haalbaarheid van het project. Enkele  
weken geleden werd bekend dat het Zeissplanetarium in Amsterdam het ondanks  
70.000 bezoekers per jaar financieel niet redt en op zoek is naar onderdak  
bij een meer populaire attractie (Artis b.v.). Het Space Center Noordwijk  
denkt met 50.000 bezoekers rond te komen. Hoe het ook zij, in ieder geval  
is het niet denkbeeldig dat het centrum, zo het er mocht komen, financieel  
niet haalbaar blijkt te zijn. Wat gebeurt er dan? Het terrein terugbren- 
gen in de oorspronkelijke staat lijkt uitgesloten. Te vrezen valt dat er  
dan activiteiten worden aangetrokken die hier helemaal ongewenst zijn.  
Daarom lijkt het ons beter de plannen te wijzigen en te kiezen voor een lo- 
katie waar uitbreiding maar ook sluiting van het project geen onherstelba-  
re schade aan het duingebied zal toebrengen. 
 
Uit enquêtes over toerisme is gebleken, dat de belangrijkste trekpleisters  
van ons dorp het strand en de duinen zijn. Laten we er dan voor zorgen dat  
die duinen niet verder worden aangetast. De Vereniging voor Natuur— en Vogel-
bescherming is en blijft bereid mee te denken en mee te werken aan plan- 
nen die beogen het duingebied voor iedereen (Noordwijkers en gasten) aan- 
trekkelijk te houden. 
 

J.v.Dijk 
L.Hellenberghof 32  
Noordwijk 

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

 
Televisiecursus "Vogels kijken, een sport". 
 
De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels heeft in samenwerking  
met de KRO een televisiecursus "Vogels Kijken" samengesteld, waarvan de  
eerste "les" inmiddels is uitgezonden. De cursus komt aan bod als onderdeel  
van het t.v.—programma "Zeker weten" en wordt uitgezonden op zaterdag  
van ± 19.45 tot 19.55 u. De uitzenddata zijn in 1986: 11 jan., 15 feb., 22 maart,  
26 april, en 31 mei. 
Hoewel de cursus dus reeds gestart is, heeft het nog wel zin het cursuspak- 
ket te bestellen. Dit bevat een cursusboek (fraai, met korte, goed leesbare  
stukjes en mooie foto's), een vogelgidsje, 30 raamstickers met vogels die  
rondom het huis te zien zijn en 7 excursiebonnen. 
Met die bonnen kunnen wandelingen worden aangevraagd; hier in Noordwijk,  
maar ook elders in Nederland. Hoe die excursies kunnen worden aangevraagd,  
staat in het cursuspakket beschreven. 
Het cursuspakket is te bestellen door overmaking van f 39,50 op giro  
4290 t.n.v. Vogels kijken, te Hilversum. 
 

de secretaris 
 
 

-------------- 
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TEXEL, 6-8 september 1985 
 
Het vertrek vanuit Noordwijk verliep naar mijn gevoel vlot, veel vlotter  
dan voorafgaande jaren, toen er nog wel eens iemand te laat kwam. 
In Den Helder scheen de zon, maar dat het geregend had, was te zien aan 
verschillende, nog aanwezige regenbogen. 
Het varen met de boot naar Texel duurde maar heel kort, misschien wel  
iets te kort. Op Texel aangekomen, gingen de meeste excursiegangers meteen  
al lopen naar de kampeerboerderij, die twaalfhonderd meter verderop lag. 
Wij zijn eerst nog even op een klein strandje gaar kijken aan het begin  
van de Mokbaai. Hier zagen we al direct Bontbekplevieren en Steenlopers  
tussen het aangespoelde wier lopen. Op het wad zaten Wulpen, Rosse Grutto's,  
Zwarte Ruiters, Groenpootruiters en Eidereenden. 
Bij de aanlegplaats van de boot kon je fietsen huren en wij besloten dat  
maar meteen te doen. Terwijl wij binnen in het verhuurhuisje daar stonden,  
begon het hard te waaien, te regenen en even later ook nog te hagelen.  
Toen het droog was zijn we fietsend naar de kampeerboerderij gegaan. Onder- 
weg kwamen we nog een Velduil tegen. 
Deze avond werd er gekaart, vals  
gespeeld en gedronken. 
De volgende dag, zaterdag, was  
iedereen al vroeg uit de veren  
om mee te gaan met de wandeling  
rond de Mokbaai. Tijdens deze  
wandeling werden we ingehaald  
door hele groepen mariniers, die  
luid zingend over het eiland  
stampten. Met een groepje zijn we 
toen maar luid zingend er naast 
gaan lopen. In de Mokbaai zagen 
we vrij veel vogels zoals Kluten, 
ruiters, plevieren, Watersnippen,  
eenden, Lepelaars, Visdieven en 
kiekendieven. Door de duinen zijn  
we naar het Noordzeestrand gelo- 
pen. In één van de duinmeertjes 
zagen we Smienten en een Geoorde 
Fuut. Op het Noordzeestrand vonden  
we vele soorten wier, die we mee- 

 

 

namen om 's avonds thuis te determineren. Op de terugweg door het duin zagen  
we nog een Kleine Jager. 
Deze avond aten we de traditionele Waddenmacaroni; lekker! Na de vaat te  
hebben gedaan, werden de vele planten- en wiersoorten gedetermineerd. Hier- 
na werden de groepjes samengesteld voor de Waddenkwis. Na vele, vaak vreem- 
de vragen te hebben beantwoord, werd de jeugd uiteindelijk toch winnaar!  
Om elf uur gingen we met een groepje naar een discotheek in Den Burg. Hier  
was het erg gezellig. Rond een uur of drie waren we weer terug in de kam-
peerboerderij. 
De volgende dag ging ieder zijn eigen gang. Wij zijn door de polder langs 
de Petten naar Den Hoorn gefietst. Hier zagen we een Smelleken. Toen we  
door Den Hoorn heen waren, gingen we richting Den Burg. In een groenten- 
tuin zagen we twee Grauwe Klauwieren. Bruine Kiekendieven cirkelden hoog in  
de lucht. Na Den Burg zijn wij langs de dijk richting Oudeschild gereden.  
Halverwege kwamen we in de vissershaven. In het havencafé zagen we bekende 
gezichten. De halve vogelclub was hier neergestreken. We zijn toen terug gegaan 
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naar de kampeerboerderij langs de dijk. Hier zagen we Aalscholvers, Lepelaars, 
Steenlopers, Paarse Strandlopers, Goudplevieren, Bruine en Blauwe Kieken- 
dieven. 
Rond een uur of vier zijn we de boerderij gaan opruimen en de spullen in  
gaan pakken, waarna we richting de boot gingen. Dit was het einde van een  
erg gezellig weekend en een knotsgekke excursie! 
 

Ab Steenvoorden  
 

 
 

-------------- 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
 
BROEDGEVAL VAN EEN ZWARTE WOUW IN NOORD-WEST OVERIJSEL 
 
 
Op 14 mei 1984 werd aanvankelijk één Zwarte Wouw waargenomen, die zwijgzaam  
over een bepaald terreingedeelte bleef rondvliegen. Bij benadering van een  
in dit gebied aanwezige horst, waarop in 1983 een Buizerd had gebroed, werd  
een tweede exemplaar van de Zwarte Wouw waargenomen. Bij controle bleek het  
nest een legsel te bevatten. Hierna werd van enige afstand waargenomen,  
hoe één van de vogels al snel op het nest neerstreek. Het nest bevond zich  
in een moerasbos in het natuurgebied "De Wieden". Op 6 juni werd het nest 
gecontroleerd: en lag een kapot ei onder het nest en verder bleek het nest  
leeg te zijn. Vermoedelijk werd het nest door de ter plekke talrijk aanwezi- 
ge Zwarte Kraaien gepredeerd. 
Als geregelde broedvogel komt de Zwarte Wouw voor in Duitsland op slechts  
100 tot 200 km van de Nederlandse grens. In Europa is sprake van een uit- 
breiding van het broedgebied in westelijke en noordelijke richting. De soort  
lijkt zich al definitief in België te hebben gevestigd. 
In Nederland wordt de Zwarte Wouw vooral in april en mei waargenomen.  
Het moerasgebied De Wieden lijkt zeer geschikt voor de vestiging van de  
Zwarte Wouw, ondermeer doordat de soort een voorkeur heeft voor een waterrijke 
omgeving en doordat in de nabijgelegen kolonies van Blauwe Reiger en Aal- 
scholver visresten te halen zijn. 
 
 

uit: LIMOSA, jaargang 58 1985, af1.3. 
 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt  
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Onderstaand artikel is verkort overgenomen uit Panda, het tijdschrift van  
het Wereld Natuur Fonds Nederland. Het stuk was zo lang dat het geen knipsel  
meer genoemd kan worden, maar ook zo interessant dat we het u niet willen  
onthouden. 
 
STORMVOGELS AAN DE ZUIDPOOL 
 
Als gast van een Australische expeditie mocht eind vorig jaar de Nederland- 
se bioloog J.A.van Franeker meereizen naar het zuidpoolstation Casey, dat  
aan de rand van de Antarctische ijskap ligt. In de zomermaanden (daar decem- 
ber, en januari)raakt een aantal eilanden voor de kust van dit zuidpoolstation 
goeddeels bevrijd van ijs en sneeuw. IJsvrije gebieden zijn in deze streek  
zo schaars, dat de zeevogels toestromen om er te broeden. Naast Adélie- 
pinguïns en Zuidpooljagers broeden er vooral ook verschillende soorten storm- 
vogels zoals de Kaapse Duif, Zuidelijke Stormvogels, Sneeuwstormvogels en 
Reuzenstormvogels. 
Vlak bij het zuidpoolstation bleken Sneeuwstormvogels te broeden in holen  
tussen rotsblokken op een heuvel, die dankzij de wind een beetje vrij van  
sneeuw was gebleven. Desondanks moesten sommige vogels hele gangen door de  
sneeuw graven om bij hun holen te kunnen komen. Er werden 23 geringde Sneeuw-
stormvogels aangetroffen, die 5 tot 6 jaar geleden geringd waren, vaak in  
de zelfde holte of met dezelfde partner waarmee ze nu werden aangetroffen.  
Op 10 december was het zeeijs zo ver gesmolten, dat het lukte om op Ardery,  
een klein eiland, te landen. Vanaf het eerste moment was de makheid van  
de vogels iets ongelofelijks. Broedende vogels kon je voorzichtig met  
één hand optillen om het ei te bekijken; ze vluchtten dan niet maar  
pikten hoogstens even in je hand. Aan het begin van zo'n broedperiode heeft  
een vogel zich helemaal volgegeten met krill, vis en inktvis. Dat moet ook  
wel want in de periode van vasten die door het broeden volgt, is het niet  
ongewoon dat de vogel 20% van zijn lichaamsgewicht verliest. 
Eind december, juist toen de meeste sneeuw van het eiland was verdwenen en 
middagtemperaturen van net boven nul leken te bevestigen, dat het echt zomer  
was, werden we overvallen door noodweer. Twee dagen lang viel de sneeuw bij  
bakken uit de lucht en gierde er een ijzige storm rond het eiland. De mees- 
te broedende vogels slaagden er net in hun kop boven de sneeuw te houden,  
maar sommige verdwenen eronder. Allemaal bleven ze echter onverstoorbaar zit- 
ten om hun ei warm te houden. De door de sneeuw bedolven vogels kregen blijk- 
baar voldoende lucht, want ze kwamen gezond weer boven toen de sneeuw smolt  
en wegwoei. Na zes tot zeven weken verschenen de eerste kuikens van de Ant- 
arctische Stormvogel, spoedig gevolgd door die van andere soorten. Twee we- 
ken werden ze daarna nog door de ouders "bebroed" om ze tegen de extreme  
koude te beschermen. De kuikens groeiden als kool en verdubbelden hun gewicht  
binnen een week. In 5 weken groeiden de jongen op tot moddervette beesten,  
die veel zwaarder waren dan hun ouders. In februari deed de winter al weer  
zijn intrede: de jongen werden geregeld bedolven onder een pak sneeuw. Ze  
moesten dan worden uitgegraven door de oude vogels. Van de kuikens stierven  
er dan ook velen in het begin van hun bestaan. Is een stormvogel echter de  
eerste moeilijke jaren te boven, dan kan hij heel oud worden. Op het eiland  
werden maar liefst 14 Zuidelijke Stormvogels aangetroffen die geringd waren  
en nu toch zeker rond de dertig jaar oud bleken te zijn. 
 

Uit:Panda, 21e jaargang, oktober 1985,  
    nummer 10. 

 
Panda is het officiële orgaan van de Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Neder- 
land. Het wordt gratis toegezonden aan donateurs en verschijnt maandelijks.  
Donateur kan men worden door een jaarlijkse storting van f 27,50 ten name  
van het Wereld Natuurfonds Zeist. Jeugddonateurs betalen f 22,-- per jaar. 
 

-------------- 
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NA REEËN EN VOSSEN NU OOK WOLVEN IN DE AW-DUINEN ?? 
 
Ja, daar zal iedereen wel van opkijken. Wij waren zelf ook verrast ze in  
de duinen bij De Zilk aan te treffen. Wij vonden daar namelijk een flinke ko- 
lonie van de Bijenwolf. De Bijenwolf is een, grote graafwesp, die oppervlak- 
kig wel wat op de gewone geel-met-zwarte-wesp lijkt. Tussen graafwespen en  
gewone wespen bestaat echter een groot verschil in levenswijze. 
Gewone wespen leven in staten. Een koningin begint in haar ééntje in het  
voorjaar met het maken van een hangend nestje. In het begin worden de lar- 
ven door haar verzorgd en gevoed met fijngekauwde insecten. Zodra de jonge  
wespen uit de poppen komen, nemen zij het werk van de koningin over. De  
koningin gaat door met eieren leggen en in de herfst is er een staat ont-  
staan met een zeer groot aantal nakomelingen. Voor de winter sterven alle  
wespen, behalve de jonge koninginnen. Deze overwinteren om dan in het voor-  
jaar weer een nieuwe staat te stichten. 
De Bijenwolven (en ook de vele andere graafwespsoorten) leven ieder voor  
zichzelf en graven elk hun eigen holletje. Veel graafwespen doen dat dicht  
bij elkaar en vormen zodoende een kolonie. De Bijenwolfkolonie bij De Zilk  
bestond uit ongeveer 50 nesten, gelegen op een zonnig, schraal begroeid  
hellinkje. Vroeger was de Bijenwolf veel algemener in ons land en was dan  
soms schadelijk voor de bijenteelt. Na de oorlog nam de soort geleidelijk  
in aantal af. Thans ziet het er naar uit dat de Bijenwolf weer wat toeneemt. 
Philanthus triangulum, zoals de sport officieel heet, is een dier van war- 
me zandstreken. Het hol kan soms wel een meter lang zijn, eer het de cellen  
bereikt. Het hol loopt bijna horizontaal en eindigt na een scherpe bocht  
in een aantal cellen. Dit aantal is erg variabel: van 3 tot wel 34 cellen.  
De prooi bestaat uit honingbijen, waarvan er drie tot zes in één cel  
geborgen worden, waarna er op één van de bijen een ei gelegd wordt. De lar- 
ve eet alle bijen op, spint daarna een gele cocon en verpopt zich daarbinnen.  
Voor het eigen voedsel gebruikt de graafwesp nectar, wat soms op bloemen  
verzameld wordt, maar meestal uit de maag van zijn prooi gehaald wordt.  
In de vlucht kan hij bliksemsnel een honingbij grijpen, die voordat  
hij zich kan verdedigen, met een steek verlamd wordt. Door de bij ste- 
vig tegen zich aan te drukken, perst hij de nectar uit de honingmaag en  
zuigt dit zelf op. De bij wordt meegenomen naar het hol, dat wordt opengegra- 
ven. Hierbij laat de graafwesp zijn prooi niet los. Wanneer de bij opgebor- 
gen is, wordt de ingang van het hol, bij het verlaten weer dichtgemaakt.  
De graafwesp vliegt op, blijft even in de lucht zweven en suist dan weg  
om een nieuwe prooi te zoeken. 
Uit het verspreidingskaartje in de "Verspreidingsatlas van 64 soorten  
Nederlandse Graafwespen" uit 1979 blijkt, dat vóór 1950 slechts in één  
5-km. hok deze graafwesp langs de kust gevonden werd ongeveer ter hoogte  
van Noordwijkerhout. Na 1950 wordt ter hoogte van Den Haag een 5-km. hok  
aangegeven. Dit houdt dus in dat de Bijenwolf tussen 1950 en 1979 niet  
noordelijker dan Den Haag langs de kuststrook is gevonden. 
Bij warm weer bracht ik telkens een paar uurtjes bij de kolonie door,  
want graafwespen zijn zelden alleen. Als parasieten van de Bijenwolf zijn  
in ons land drie soorten goudwespen en parasietvliegen uit drie verschillen- 
de geslachten gevonden. Het is nuttig om wat wespen en hun parasieten te van- 
gen, te prepareren en aan het Museum voor Natuurlijke Historie in Leiden  
te geven. Hier worden alle vangsten per computer verwerkt en is men in  
staat alle gegevens snel te kunnen raadplegen. 
 
Wie meer over het leven van deze wespen wil leven, kan dit vinden in een  
artikel in "De Levende Natuur", jaargang 38, uit 1934. 
Wellicht bevindt deze jaargang zich wel in de boekenschat van het Jan Ver- 
wey Natuurcentrum. 
 

M.Koning 
Barentszstraat 64, Lisse 

 
-------------- 
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CANADA, EEN NIEUWE VOGELWERELD 
 
In mei waren we in de gelegenheid om met z'n zessen door het zuidelijk  
deel van Ontario te trekken. We maakten daar kennis met een vrijwel totaal  
andere vogelwereld dan die wij hier in Europa aantreffen. 
Ik wil u daar graag iets van vertellen. 
 
Om te beginnen, waren er toch nog wel wat vertrouwde vogels uit de oude  
wereld. Huismus en Spreeuw zijn daar net zo'n vertrouwd beeld in de dorpen  
en steden als bij ons. Evenals de vorige twee soorten, is ook de Knobbel- 
zwaan ingevoerd; deze komt in bescheiden aantallen op de grote meren voor.  
Van nature komen er maar enkele bekende soorten voor. De Boerenzwaluw is  
er een algemene broedvogel en langs de grote meren zijn altijd Zilvermeeuwen  
in kleine aantallen aanwezig. Regelmatig dook de Visarend op in uitge- 
strekte gebieden met bossen en meren. Bij navraag bleek ons dat deze im- 
posante rover helaas snel in aantal achteruit gaat. Voor onze begrippen  
was hij echter tamelijk algemeen. Overal te zien was ook de Wilde Eend;  
echter nergens zo massaal als hier bij ons. De Grote Zaagbek besluit de  
rij van voor ons bekende vogels! 
 
Ja, en dan de vogels van de Nieuwe Wereld...  
Je koopt eerst de originele Peterson Vogelgids van Noord—Amerika en bladert  
dan maar eens wat. Je vindt de gids in eerste instantie duidelijker dan  
"de onze" omdat plaatje en tekst naast elkaar staan. Toch wel vreemd dat on- 
ze gids, die toch van de Amerikaanse is afgeleid, toch nog steeds aan  
het oude systeem vast blijven houden en plaatjes en tekst gescheiden  
houden. Bij het bladeren blijkt dat sommige vogels wel verwant zijn aan  
Europese soorten, maar hele families zijn voor ons nieuw!! 
We beginnen met de vogels in de achtertuin. In ieder gazon zie je de Robin  
naar wormen en insecten speuren. Wat gedrag en voedsel betreft, is hij  
een vervanger van onze Merel. Zijn oranjerode borst maakt hem zeer gemak- 
kelijk herkenbaar. Vervolgens zien we in de bomen de Blue Jays, familie  
van onze Vlaamse Gaaien, en net zo schreeuwerig. Zijn verenkleed is totaal  
anders dan van de Vlaamse Gaai, maar minstens zo opvallend; de kleuren zijn  
blauw, wit, grijs en zwart. Ze vliegen graag in groepjes rond en doen de 
voedertafels alle eer aan. Op de voedertafel vind je ook vaak de Mourning  
Dove. Deze tortelduif—achtige vogel heeft een heel kenmerkende staart, met  
over de hele lengte dwars uitstekende veertjes. Een zeer algemene vogel van  
de dorpen is de Common Grackle. Deze soort behoort tot de familie van de  
zogenaamde Blackbirds; wat gedrag en uiterlijk zit hij tussen onze spreeu- 
wen en lijsterachtigen in. De lange, a—symmetrische staart is het beste  
kenmerk van deze vrijwel geheel zwarte vogels. Het geluid bestaat uit vele  
soorten ratels en schreeuwen, waarbij hij zich zeer veel bediende van een  
roep, gelijkend op een krakende deur. Die roep herkenden wij al snel uit  
duizend! De vogel zocht zijn voedsel meestal samen met de Robins op het  
gazon, waarbij de laatste soort veelvuldig werd weggejaagd. Als laatste 
tuinvogelsoort wil ik de Northern Cardinal noemen, een knalrode zaadeter  
met een grote kuif. Nooit zagen we ze aan de grond, maar antennes bleken ge- 
liefde zangposten te zijn. De Cardinal was zo ongeveer de kleinste tuin- 
vogel die we zagen, maar meet nog altijd bijna zo'n 20 cm. Grote afwezigen  
waren naar onze begrippen de mezen en andere "kleintjes", zoals Hegge- 
mussen en Winterkoningen. 
 
De landweggetjes met de telefoondraden, populierenbosjes en ander struik- 
gewas zijn zeer rijk aan allerhande soorten vogels. Naast de al genoemde  
tuinvogels waren daar vooral veel mus— en vinkachtigen. De Chipping Sparrow  
met zijn bruine kapje en de zwaar gestreepte Song Sparrow waren in ieder  
bosje te vinden. De fraaie rose—rode Purple Finch was meestal zingend in  
de top van een struik te vinden. Wat minder vaak, maar plaatselijk algemeen  
zagen we de geel—wil zwarte American Goldfinch en Evening Grosbeak in 
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flinke groepjes rondvliegen. Deze laatste doet in vorm en grootte aan onze  
Appelvink denken. Tamelijk algemeen en met een voorkeur voor telefoondraden  
was de mooie Eastern Kingbird. Wat gedrag en houding betreft een echte vlie-
genvanger, maar dan wel ter grootte van een flinke spreeuw. De duidelijke  
witte eindband aan de staart maakte hem al van grote afstand herkenbaar.  
De telefoondraden vormden ook een ideale rustplaats voor de zwaluwen. De  
meest voorkomende soort is de Tree-swallow, waarvan het mannetje blauw- 
wit en het vrouwtje grijs-wit gekleurd is. Ze broeden graag in boomholtes,  
maar ook van nestkasten wordt dankbaar gebruik gemaakt. De nestkasten voor  
de zwaluwen, martin-houses genaamd, zijn een soort flatgebouwtjes met meer- 
dere ingangen, zodat er soms wel 10 paartjes bij elkaar broeden. De zwaluwen  
rusten ook graag in bomen in de buurt van het water; voor ons een ongewoon  
gezicht. Op rommelige open plekjes met wat struiken en omgevallen boomstronken,  
was zeker de Common Flicker te zien. Hij doet denken aan onze Groene Specht  
wanneer hij druk doende is op de grond en op de boomstronken. Aan de ge- 
luiden die hij daar bij maakt heeft de soort zijn naam te danken. Doordat  
de Common Flicker in het geheel niet schuw was, konden we hem prachtig bekij- 
ken in zijn fraaie verenkleed. De wielewalen in de nieuwe wereld hebben  
ook een voorliefde voor populieren, evenals onze Wielewalen. In elke 
populierensingel langs de weg zat wel een paartje Baltimore Orioles.  
Druk heen en weer vliegend door de toppen van de bomen waren zij niet ge- 
makkelijk in de kijker te krijgen. Anders is dat met de Redwinged Black- 
bird. Bij water is hij steevast te vinden in de struiken of bovenin de  
rietstengels. Zodra hij opvliegt, zie je zijn rode schouders nog veel  
beter. De landerijen zelf zijn niet zo vogelrijk, maar de Kildeerplevier  
is altijd in de buurt. Deze forse bontbekplevier met een dubbele halsring  
heeft zelfs geen problemen met een wat grotere tuin in een bewoonde om- 
geving. Een merkwaardig beeld voor Hollanders die gewend zijn plevieren  
in het open veld of bij het water te ontdekken. 
 
Tot slot enkele kenmerkende vogels van de gebieden met uitgebreide bossen  
en meren. Daar vinden we de enige mees van Ontario, de Blackcapped Chikadee  
(dat lijkt me een klanknabootsing), waarbij de dichtheid echt niet hoger is  
als die van de Kuifmees in onze duinbossen. Van de typisch Amerikaanse 
zangvogelfamilie der Warblers tref je meestal de veelkleurige Myrtle aan  
en de oranje-zwarte American Redstart. Lange de oevers van de meertjes  
zijn regelmatig Spotted Sandpipers te zien, een oeverlopersoort met veel  
zware stippen op zijn borst. 
 
Tenslotte nog drie soorten, die door hun geluid de aandacht trokken. 
De Veery, een minilijster, maakt het onwaarschijnlijke geluid alsof iemand  
door een loden Buis praat. 
De meestal onzichtbare White Sparrow was zeer talrijk in de toppen van de  
sparren. Zijn geluid, twee hele harde tonen met een lange triller, was zo 
kenmerkend, dat je het nooit meer vergat als je het eenmaal gehoord had.  
In het water van de grote meren was na enig zoeken meestal wel een IJs- 
duiker te ontdekken. Maar als je hem overdag niet zag, dan hoorde je hem  
's nachts wel roepen met zijn ver reikende en angstaanjagende roep.  
Als je die roep voor de eerste maal hoort denk je eerder aan een wolf in  
het bos dan aan een vogel 
De opsomming is natuurlijk verre van volledig. Wie die kleurijke vogelwereld  
ook eens wil aanschouwen, zonder de verre reis te maken, kan de Canadese  
Vogelgids bij mij lenen of uit de bibliotheek halen. Wij vonden dit vogel- 
rijke Canadese land dubbel en dwars de moeite waard. 
 

Hein Verkade 
 
 

-------------- 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
OVERZICHT BEHANDELDE VOGELS 3e KWARTAAL 1985 
 

 aanwezig 
op 

1 juli 

gebracht 
in 

juli/sep 

doodgegaan 
in 

juli/sep 

gelost 
in 

juli/sep 

naar 
elders  

juli/sep 

aanwezig 
op 

30 sep 
Fuut 
Noordse stormvogel 
Jan van Gent 
Aalscholver 
Blauwe reiger 

- 
- 
- 
- 
- 

2 
3 
2 
1 
1 

1 
1 
2 
- 
- 

1 
2 
- 
1 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Bergeend 
Wilde eend 
Torenvalk 
Kwartel 
Fazant 

- 
8 
- 
- 
- 

1 
13 
3 
1 
1 

- 
6 
3 
1 
- 

1 
7 
- 
- 
1 

- 
8 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 

- 
- 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
2 
2 

- 
1 
1 
3 
1 

1 
- 
1 
- 
1 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Kleine mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Drieteenmeeuw 
Houtduif 
Turkse tortel 

- 
1 
- 
1 
1 

2 
32 
1 
3 

11 

- 
14 
- 
3 
8 

2 
16 
1 
1 
2 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
3 
- 
- 
2 

Koekoek 
Ransuil 
Gierzwaluw 
Roodborst 
Merel 

- 
- 
- 
- 
1 

1 
1 

10 
1 

10 

1 
1 
8 
1 
8 

- 
- 
2 
- 
3 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

Zanglijster 
Bosrietzanger 
Vlaamse gaai 
Ekster 

- 
- 
- 
2 

3 
1 
3 
3 

2 
- 
2 
1 

1 
1 
1 
3 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 

Kauw 
Spreeuw 
Huismus 

3 
- 
- 

8 
13 
27 

6 
12 
13 

3 
1 

14 

- 
- 
- 

2 
- 
- 

 19 165 101 67 8 8 

Overige vogels 
Postduiven en z.g. 
"Torenduiven" 
Goudfazant 
Papegaai/parkiet 

 
 
2 
3 
- 

 
 

30 
- 
2 

 
 

12 
- 
- 

 
 
5 
- 
- 

 
 

13 
3 
2 

 
 

2 
- 
- 

Muskuseend 
Japans meeuwtje 
Pauw 
Kanarie 

- 
- 
- 
- 

5 
1 
1 
1 

1 
- 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

2 
1 
- 
- 

2 
- 
- 
- 

 5 40 15 5 21 4 
       

TOTAAL     24 205 116 72 29 12 
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TOELICHTING 
 
Het was een, rustig kwartaal met betrekkelijk weinig vogels. 

De Aalscholver werd losgelaten in Pampushaven in Flevoland. 

Er werden 2 Torenvalken binnengebracht met verlammingsverschijnselen.  
De vogels konden niet staan en vielen steeds op de rug. Binnen een 
dag waren ze dood. De vogels zijn opgestuurd naar het C.D.I voor 
een nader onderzoek. 

Ook werden weer veel jonge vogels binnengebracht die net niet  
vliegvlug waren of door gebrek aan ervaring ergens tegen aan gevlo- 
gen waren. 
Vooral bij Zilvermeeuwen komt het vaak voor dat jonge vogels met  
breuken worden binnengebracht. 

De jonge Gierzwaluwen komen bij het fourageren soms op de grond  
of botsen ergens tegen aan en vallen dan op de grond. Een Gierzwa- 
luw kan zonder hulp onmogelijk los van de grond komen. 
Vooral de vogels die ergens tegen aan gevlogen zijn, zijn moeilijke  
patiënten. Gebroken vleugels kunnen gezet worden, maat aan gebroken  
snavels is niets te doen. Buiten dat zijn Gierzwaluwen lastige eters,  
die met de hand gevoerd moeten worden. 

Bij de behandelde Merels, Spreeuwen en Mussen waren veel jonge  
vogels die nog niet goed konden vliegen. Deze "zielige" vogels  
worden opgepakt en naar het asiel gebracht, jammer, want de ouders  
zijn meestal wel in de buurt te vinden. Natuurlijk probeer je zo'n  
vogel te redden, maar het verzorgen van jonge vogels is een tijd-  
rovende en vaak een ondankbare zaak. 
 
HISTORIE I 
We kijken even terug in de geschiedenis van STIVONO. In het dagboek  
schreef Hein Verkade op 26 augustus 1977 het volgende; 

Vleermuis. Grijs van boven. Crème van onder.  
Platte neus. Brede kop. Oren rond van boven  
± 1 cm. 
Vleugel van gewricht tot gewricht van achter- 
dijbeen tot einde neus, snuit van oor tot oor,  
zwart, op z'n kruin bruin, ± 6 centimeter lang.  
Achterpoot 5 teentjes. Dreiggeluid als terug- 
schietende horlogeveer. 

Deze tekst vroeg Hein in april 1984 op, want hij wilde, de vleer- 
muis, waar hij een dia van had gemaakt, laten determineren. Hij  
vermoedde dat het een bijzondere soort was. 

Een paar maanden geleden kregen wij van Hein de uitslag van deze  
aangemelde vleermuis. 

In LUTRA vol.27-1984 wijdde P.H.C.Lina aan deze vondst aandacht  
in een artikel, waaruit gedeelten zijn overgenomen. 

VONDSTEN VAN DE TWEEKTEURIGE VLEERMUIS (Vespertilio  
murinus L.,1758) IN NOORDWIJK EN BREDA.  

Begin mei 1984 ontving ik van de heer H.J.S.Verkade  
van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming  
Noordwijk een afdruk van een kleurendia van een  
vleermuis ter determinatie. Op grond van het op de  
foto goed zichtbare kleurenpatroon van de rug 
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en de bij de vondst genoteerde kenmerken werd  
het dier als tweekleurige vleermuis (Vespertilio  
Murinus, Linnaeus 1758) gedetermineerd. Uit  
nader verstrekte informatie bleek dat de vleermuis  
op 26 augustus 1977 in een tuin te Noordwijk was  
gevonden en naar het plaatselijks vogelasiel was  
gebracht. Nadat de genoemde dia was gemaakt, ont- 
snapte de vleermuis, zodat geen gegevens over  
geslacht en maten konden worden verzameld. 

Het artikel gaat verder met een beschrijving van de tweekleurige  
vleermuis. 

Het verspreidingsgebied van V.murinus loopt van  
zuidelijk Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken,  
West-Duiteland, Zwitserland en Noord-Italië 
oostwaarts door de Sovjet-Unie tot aan het gebied  
van de Oessoeri-rivier en van Iran tot in Noordoost- 
China. 

In Nederland zijn inmiddels nog drie vondsten van  
V.murinus gedaan, waarvan twee in Amsterdam in  
respectievelijk 1979 en 1982 en één in Veere in  
1983. 

De hier vermelde tweekleurige vleermuizen van Noord-  
wijk en Breda betreffen de eerste en vijfde vondst  
van deze soort in Nederland. 
De incidentele vondsten van V.murinus ver buiten  
zijn normale verspreidingsgebied bevestigen nogmaals  
dat deze soort zich over behoorlijke afstanden kan  
verplaatsen.  
 

HISTORIE II 
Op 11 december 1982 werd 's-morgens een zeehond naar het asiel  
gebracht die gevonden was op het strand bij Noordwijk. Via een  
goede samenwerking met de gemeentepolitie werd de zeehond naar  
vliegveld Valkenburg gebracht en vandaar overgevlogen naar  
Pieterburen. 
Ab Steenvoorden die eind oktober een bezoek bracht aan het  
Zeehondenopvangcentrum Pieterburen heeft aan Lenie 't Hart nadere  
informatie gevraagd over de destijds gebrachte zeehond. Hij heeft  
deze gegevens meegekregen en aan STIVONO gegeven voor het archief. 

Het was een grijze zeehond van het mannelijk geslacht. In Pieter- 
buren kreeg hij de naam "Martien". Het gewicht was 15,1 kg,  
De leeftijd was ± 6 weken. De zeehond had een blauw oog en  
diverse kleine wondjes aan de achterflippers. De zeehond was  
erg moe. 

Zo maar een greep uit de observatiekaart, de voedingskaart en  
de ziektekaart. 

12-12-1982  Veel meer last van wondjes (achterflap)  
Kwijlt een beetje. 
Temperatuur 36,8o  C. 
Voeding: 7 x 100 gram pap. 

13-12-1982 15,85 kg. Nog Suf. 
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15-12-1982  Flap erg mooi. 

22-12-1982  Schreeuwt veel en hard.  
5 x 300 gr. vissen. 16,5 kg. 

26-12-1982  Naar buiten, gaat vanzelf onder de infrarood.  
4 x 1 kg vissen. 

01-01-1983 Eet eindelijk zelf.  
3 x 1½ kg. 

Verdere gegevens komen op de kaarten niet meer voor. Kennelijk  
verliep het herstel voorspoedig. 

Op 10 maart 1983 werd Martien vanuit Eemshaven met een groep van  
negen zeehonden bij de Hond in de Waddenzee uitgezet. Het was  
die dag erg winderig en koud, 10o C. 

Martien werd geringd met ringnummer: 10-3-83 nr.1985. 

Tot zover de nieuwe gegevens van historische vondsten. 
Hein Verkade en Ab Steenvoorden, hartelijk dank voor het beschik- 
baar stellen van de gegevens. 
 

Stichting Vogelasiel Noordwijk  
p/a Joh.Molegraafstraat 6  
2201 LJ NOORDWIJK 

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

 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt gekuipt geknipt  
 
HET VOORKOMEN VAN HET WILDE ZWIJN IN DE PROVINCIE LIMBURG 
 
Voor de tweede wereldoorlog kwamen wilde zwijnen in Limburg slechts zeer  
zelden voor. In de eerste na-oorlogse dagen werden op verschillende plaat- 
sen in Limburg wilde zwijnen waargenomen. Algemeen wordt vermoed dat deze  
dieren afkomstig waren uit de Eifel en/of uit de Ardennen, vanwaar zij door 
oorlogsgeweld of grote bosbranden waren verdreven. Ondermeer in het bij de 
Nederlandse grens gelegen Reichswald weten de zwijnen zich tot op heden te 
handhaven. Dit geldt ook voor het Limburgse gebied boven Roermond. Tot 1977  
was men van mening dat wilde zwijnen in het gebied bij Roermond geen bestaans- 
mogelijkheden hadden. Tot die tijd werden ze dan ook het gehele jaar onbeperkt 
bejaagd. Doordat de jagers in dit gebied geen of weinig ervaring hadden met  
de jacht op wilde zwijnen, konden de dieren zich toch handhaven. Vanaf 1978  
wordt in het gebied bij Roermond de stand op ca. 100 exemplaren gehouden. Om  
schade aan de landbouw te voorkomen zijn plaatselijk schrikdraad-afraste- 
ringen geplaatst. Met een goede samenwerking tussen Nederlandse en Duitse  
jagers en grondgebruikers moet het mogelijk zijn de wilde zwijnenstand in 
dit gebied te handhaven. 
 

Uit: LUTRA,dl.28,1985,nr2 
 
 
geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt gekuipt geknipt  
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ZEEKAT GEDOORNDE ZEEKAT 
Sepia officinalis Linné Sepia orbignyana Férusacc 

 
Voorkomen: 
Middellandse Zee – Atlantische Oceaan - 
Kanaal – Noordzee 
Lengte incl. vangarmen 45 cm. 
Schelpstuk: 20 x 7,5 cm 
            wit 
            aan randen taaie bruine opperhuid 
Zeer algemeen op Nederlandse stranden 

 
Voorkomen: 
Middellandse Zee – Atlantische Oceaan 
tot Kanaaleilanden 
Lengte incl. vangarmen 15 cm 
Schelpstuk: 10 x 3,2 cm 
            rose 
            sleuf in onderzijde in  
            lengterichting 
Zeer algemeen op Nederlandse stranden, 
soms invasie 

 
SIERLIJKE ZEEKAT 

 

Sepia elegans (d´Obigny)  

 

 
Voorkomen: 
Middellandse Zee – Atlantische Oceaan  
Lengte incl. vangarmen 10 cm. 
Schelpstuk: 7 x 2 cm 
            rose 
            sleuf in onderzijde in  
            lengterichting 
            rib op rugzijde in lengte. 
            richting 
 
Zeer algemeen op Nederlandse stranden, 
soms invasies 
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ZEEKATTEN 
 
Langs het strand wandelend heeft u waarschijnlijk wel eens het Kalk- 
achtige rugschild van de Zeekat gevonden, ook wel sepia of zeeschuim  
genoemd. In feite is dit de schelp van een weekdier. De inktvissen  
vormen samen met de tweekleppigen, buikpotigen, stoottanden en  
keverslakken de grote groep van weekdieren. Hiervan hebben de inkt- 
vissen een inwendig schelpstuk, de andere 4 groepen één of meer uit- 
wendige schelpstukken. Daar ze tot de weekdieren behoren is de  
populaire naam "inktvis" duidelijk verkeerd gekozen. 

Van de Europese inktvissen hebben de zeekatten een kalkachtig  
schelpstuk, de pijlinktvissen en de dwerginktvissen een plasticachtig  
schelpstuk (beide groepen behoren tot de tienarmigen) en de acht- 
armige inktvissen hebben geen schelpstuk. 

Het lichaam is duidelijk in twee stukken verdeeld, namelijk het  
mantelgedeelte en het kopgedeelte. Het kopgedeelte draagt de 8 vang- 
armen en 2 langere tentakels, tussen de vangarmen de 2 hoornige  
kaken, die de vorm van een papegaaisnavel hebben. 

Als compensatie voor het weinig bescherming biedende inwendige  
schelpstuk heeft de inktvis de volgende lichaamsdelen : 
- Een paar goede ogen, waarvan de bouw bij die van het mensen- 
  oog in de buurt komt, en aanvallers snel herkend worden. 
- Een inktzak om een inktgordijn te leggen, waarachter hij zich kan 
  verschuilen. 
- Een mantel welke met water volgepompt kan worden en door deze  
  daarna met kracht leeg te persen stuift de inktvis  met een vaartje  
  achteruit. 

In begin augustus van dit jaar trof ik, zoekend langs de vloedlijn  
tussen de vuurtoren en de Duindamseslag, kleine rugschilden aan met  
een rose-achtige kleur en een vreemde vorm. Nadere bestudering  
bracht aan het licht dat het om twee bijzondere soorten ging, welke  
zeldzaam op de Nederlandse stranden voorkomen. 

Het ging hier om de rugschilden van de Gedoornde Zeekat en van de  
Sierlijke Zeekat. De belangrijkste kenmerken van de drie soorten 
Zeekatten zijn in bijgaande tabel verwerkt, waarin ook een afbeelding  
van het dier en het rugschild is opgenomen. 

De schilden van alle drie de soorten kunt u in het Jan Verwey  
Natuurcentrum in een van de vitrines van "Zee en Strand" in het  
echt zien. 
 
 

Eli van Kekeren 
 

-------------- 
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BIJZONDERE STRANDVONDST 
 
Op 26 oktober jl., werd op het strand van Noodwijk, ongeveer  
1,5 km noordelijk van de vuurtoren, een losse klep van de  
Wijde mantel (Aequipecten opercularis [Linné]) gevonden.  
In volwassen staat is de schelp 80 mm breed en 75 mm hoog.  

 

Uit de top waaieren 18 tot 22 ribben, Fijne 
golflijntjes tussen de ribben geven de 
schelp een ruw oppervlak. 
De kleuren zijn erg wisselend; effen, gevlamd  
of met concentrische banden van geel, roest- 
of donkerbruin. De binnenzijde is wit met langs  
de buitenrand vaak doorslaande kleuren van de  
buitenzijde. 
In het slot ontbreken echte slottanden. 
Het gevonden exemplaar is 16 mm breed en 15 mm  
hoog en dus duidelijk een juveniel exemplaar. 

Levend komt deze soort voor in de Middellandse Zee en de 
Atlantische Oceaan van de Lofoten tot de Kaap Verdische eilanden.  
In Nederland gevonden exemplaren komen door stromingen via het  
Kanaal op onze stranden terecht. 
 
       Eli van Kekeren 
 
 
 

-------------- 
 
 
 
LIMOSA, ook voor SOVON-medewerkers 
 
Sinds enige jaren werken de Nederlandse Ornithologische Unie en de Samenwer-  
kende Organisaties VOgelonderzoek Nederland (kortweg NOU en SOVON) nauw sa- 
men op het gebied van de informatievoorziening over vogelstudie. 
Voor SOVON-medewerkers is het mogelijk om een abonnement te nemen op LIMOSA,  
een populairwetenschappelijk tijdschrift uitgegeven door de NOU voor een 
bedrag van f 22,-- per jaar. LIMOSA verschijnt 4 x per jaar. 
 
Wil men zich nog meer in de vogelstudie verdiepen dan is het mogelijk lid  
te worden van de NOU. U ontvangt dan naast LIMOSA ook nog het Engelstalige  
blad ARDEA. Bovendien organiseert de NOU nog lezingen en excursies. 
 
De minimumcontributie van de NOU bedraagt voor 1985 f 60,-- voor leden die  
voor 1960 geboren zijn f 50,-- voor leden die in 1960 geboren zijn en f40,--  
voor leden van 1961. Leden jonger dan geboren in 1961 zijn jeugdlid en be- 
talen f 32,50. 
 
Proefnummers en inlichtingen zijn te verkrijgen bij: 
NOU,p/a Dr.A.Spaans, R.I.N., postbus 9201, 6800 NB Arnhem en  
SOVON, p/a J.Nap, Henri Dunantstraat 7, 8264 AB Kampen 
 

-------------- 
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ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn  
 
BERICHT VAN DE SECRETARIS 
 
Tijdens de herfstvakantie is ook dit jaar weer een herfstnatuurspel georga- 
niseerd. De jeugdige deelnemers hebben zich uitstekend vermaakt. Er kwamen  
verdeeld over de dag 165 kinderen. 
De spelelementen hadden allemaal te maken met water en waren deels binnen,  
deels buiten uit te voeren. De kinderen onderzochten b.v. slootwater op het 
voorkomen van beestjes en streden om de grootste zeepsopbel. Ook was er een  
ruik-test, waarbij geraden moest worden wanneer het om slootwater en wan- 
neer het om zee-, drink- of zwembadwater(chloor) ging. Dit viel nog niet  
mee! Toch ging iedereen met het gouden Elzenprop-certificaat naar huis!  
De lokale pers besteedde uitgebreid aandacht aan het gebeurde. 
 
De medewerkers van het Natuurcentrum zal het zijn opgevallen dat er nieuwe 
formulieren zijn gekomen om de bezoekersaantallen op in te vullen. Het  
nieuwe formulier is ontwikkeld door Paul Paumen en we hopen dat het beter  
zal voldoen dan het vorige. 
Over het bezoek in de maanden augustus, september en oktober valt het  
volgende te melden: 
aantal bezoekers in deze periode     : 954 
buiten de openingstijden (groepen voor rondleidingen e.d.)  : 515 pers. 
tijdens de openingstijden      : 439 pers. 
 
De leeftijdsopbouw van de "normale", bezoekers (dus tijdens de openings- 
uren) was als volgt: 
volwassenen   51 % 
kinderen tot 6 jaar  5 % 
kinderen van 7-16 jaar 44 % 
 
leden    27 % 
niet leden   73 % 
 
Voor het trekken van conclusies is het nog te vroeg. Daarvoor zullen nog  
heel wat formulieren ingevuld moeten worden. Nauwkeurig invullen van de  
formulieren is in ieder geval erg belangrijk; dat moge duidelijk zijn. 
 
Ten slotte wordt iedereen er nog eens aan herinnerd dat wij onze bijeenkom- 
sten houden op iedere tweede donderdag van de maand. Wie kennis wil maken met  
onze activiteiten is van harte welkom. 
 

Emile v.d.Zwan, secretaris IVN-Noordwijk 
 

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

NIEUWS UIT DE JAN VERWEY BIBLIOTHEEK 
 
Hierbij nodigen we alle leden (opnieuw) uit om eens een kijkje te nemen 
in de bibliotheek van ons centrum. Daar staan al veel (mooie) boeken klaar 
om eens meegenomen te worden. De boeken zijn gesorteerd op onderwerp. 
De uitleentermijn is drie weken en aan het lenen van boeken zijn geen kosten 
verbonden. 
Ook voor informatie over een bepaald onderwerp kunt u bij ons terecht. 
Zoekt u b.v. iets over schelpen, dan kunt U in de trefwoordencatalogus 
kijken bij het trefwoord "schelpen". U vindt hier dan de boeken die hier 
over handelen. Er is ook een auteurscatalogus waar de schrijvers die in 
de bibliotheek "aanwezig" zijn, te vinden zijn. Als je dus eens een excur- 
sie maakt of een dialezing voorbereidt: in de bibliotheek is leuke extra 
informatie te vinden. 
 

 
 
 



- 24 – 
 
ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn ivn  
 
De Vogelvereniging heeft ook abonnementen op tijdschriften, o.a.:  
Natuur en Milieu, Natuurbehoud, Vogels, Waddenbulletin en Argus (het  
tijdschrift van Kritisch Faunabeheer. Deze tijdschriften liggen in de  
bibliotheek ter inzage. 
Omdat we niet graag tijdschriftnummers kwijtraken, zoeken we nog vrij- 
willigers die de kunst van het boekbinden meester zijn. Wie hiervoor  
voelt, kan kontakt opnemen met Marian Bos (tel.12480) of Jenny Vink  
(tel.19468). 
Momenteel zijn we nog druk bezig met het beschrijven van alles wat er aan- 
wezig is in het Jan Verwey Natuurcentrum. In de toekomst willen we u op  
de hoogte houden van wat er alzo wordt gepubliceerd in de nieuw uitkomende  
boeken en tijdschriften. 
Het is dus verre van stoffig in de bibliotheek (de plumeau wordt driftig  
gehanteerd) en we kunnen een ieder van harte aanbevelen om eens binnen  
te wippen en rond te neuzen. 
De bibliotheek is tijdens de openingsuren van het Jan Verwey Centrum te be- 
zoeken. Dit is iedere woensdag, zaterdag en zondag van 14 - 16.30 uur. 
 

Jenny Vink 
 

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

BERICHT VOOR ONZE CREATIEVE LEDEN  
 
Het ligt in de bedoeling gedurende de maand september 1986 een expo- 
sitie te houden in het Jan Verwey Natuurcentrum van artistieke pres- 
taties, gemaakt door leden. 
Gedacht wordt aan:  schilderijen 

aquarellen  
tekeningen  
keramiek  
wandkleden  
houtsnijwerk 
kunstfotografie  
en nog meer. 

Het thema van deze tentoonstelling is 
NATUUR  

in de ruimste zin van het woord. 
Als u mee wilt helpen deze expositie te doen slagen, wilt u dan contact  
opnemen met Eli van Kekeren, Hendrik Vinkhof 49, Noordwijk.Tel:01719-15237.  
Zegt het voort. 
 

-------------- 
 
FLESSENPOST 
 
Een IVN lid uit Leiderdorp vond bij zijn bezoek aan het Wassenaarse strand  
ter hoogte van de Meyendelse Slag enige aangespoelde oude wijnflessen, die 
gedeeltelijk wit geschilderd waren met in rood daarop S.O.S. De flessen  
bevatten de op de volgende bladzijde afgedrukte Franse tekst. Een Neder- 
landse vertaling was bijgevoegd. Deze luidde: Boodschap van de Noordzee.  
Ik ben ziek, men vergiftigt mij. Ik ben verzadigd van vervuiling, mijn schel- 
pen zijn ziek; 't Zijn minder en minder vissen en van mijn leven verlies ik  
alle dagen een beetje; tenzij mensen belangrijke maatregelen nemen, zal ik  
sterven. Deze fles was voor Kales in de zee geworpen, daar waar Tioxide (één  
van de meest vervuilende fabrieken in Europa) iedere dag 3000 ton zwavel- 
zuur en kilo's zwaar metaal uitbraakt. Help mij daaraan een einde te  
maken. Wetenschappers zeggen dat er best technische redmiddelen zijn. 

(zie verder pagina 26) 
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(vervolg van pagina 24) 
Proper en mooi wil ik weer worden. Een vuilbak ben ik niet. 
Als u mijn brief gelezen hebt, kunt u deze fles naar het dichtsbijgelegen ge-
meentehuis brengen ofwel naar het Maison de l'Evirannement in Duinkerke. 
 

Bij voorbaat dank,  
Uw vriendin, de ZEE. 

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

 
EUCALYPTUS 
 
Op onze vakantiereis door Griekenland ontdekten we op het eiland Kos heel  
veel Eucalyptusbomen. 't Was prachtig om te zien, maar vooral heerlijk om te  
ruiken. 
In Holland kunnen we er ook van genieten, en wel in de Kersttijd. Dan worden  
er takken van Eucalyptus verkocht in de bloemenwinkels om te verwerken in 
kerststukjes. 
Er bestaan wel 600 soorten Eucalyptus, waarvan een vijftigtal aangeplant voor-  
komt in de landen rond de Middellandse Zee. Daar werden ze in 1860 ingevoerd  
uit Tasmanië. Dit werd speciaal gedaan ter verbetering van de gezondheid in 
moerasgebieden. De lange dorstige wortels leggen deze terreinen inderdaad  
droog. Bovendien is de boom geliefd om zijn snelle groei, zijn al genoemde  
geur en om het feit dat hij insecten op afstand houdt. De lange sikkelvormige 
bladeren van de oude takken bevatten een vluchtige olie. De sterkst werkza- 
me stof hieruit is Eucalyptol. Deze stof wordt verwerkt in tal van preparaten,  
zoals hoest-bonbons, -siropen, -capsules, injectievloeistoffen, inhalatiemid- 
delen en tandpasta. 
De oogst van de bladeren geschiedt in de zomer en om de geneeskrachtige wer- 
king te behouden, is drogen en in een topfles bewaren voldoende. 
Eucalyptus heeft de volgende eigenschappen: 

- antiseptisch, bacteriedodend, eetlustopwekkend, koortswerend,  
  opwekkend en samentrekkend.  

Eucalyptus wordt o.a. gebruikt voor: 
- bronchitis en griep  - inhaleren van heet aftreksel van bladeren 
- gunstige werking op haar  - shampoo met bladerenaftreksel  
- bescherming tegen insecten  - bosje bladeren ophangen 
- tegen koorts en maagpijn  - aftreksel opdrinken 
- beschadigingen van mond - spoelen met aftreksel 
- wonden     -met aftreksel uitwassen 

Zoal u ziet valt er heel wat te doen met de bladeren van deze boom. Jammer  
dat lk er niet een bosje van heb meegenomen naar huis. 
 

Tot de volgende keer,  
S.v.Kekeren-Brouwer 
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-------------- 

 
WINTERAVONDIMPRESSIE 
 
't Is stil geworden in de natuur 
de kleuren zijn verdwenen 
 
Zachtjes vallen de vlokken  
maagdelijk wit en puur 
 
door het licht van de lantaarn  
zijn de boomsilhouetten verschenen 
 
't is alsof ze me lokken 
en zeggen: je moet naar buiten gaan 
  
wees één met ons in dit late uur. 
 

 Sj.v.Kekeren—Brouwer 
 

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

Hier ziet men een Eucalyptustak met de 
mooie bloemen en de puntige, genees- 
krachtige bladeren. 
in de kersttijd worden bij ons de kale 
takken met de grijs—groene vruchtjes 
verkocht. 
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mei t/m september 
1985 
 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Roodhalsfuut 
Noordse Stormvogel 
 
Noordse Pijlst.vogel 
 
Grauw Pijlstormvogel 
 
Jan van Gent 
 
Aalscholver 
 
Zwarte Ooievaar 
Lepelaar  
 
Blauwe reiger 
Brandgans 
Buizerd 
 
 
Sperwer  
Rode Wouw 
Zwarte Wouw 
Wespendief  
 
 
Boomvalk 
 
 
 
 
Smelleken 
 
 
Scholekster 
Bontbekplevier 
 
Kleine plevier 
Goudplevier  
Steenloper 
Watersnip 
 
Regenwulp  
 
 
Witgatje 

  1 ex 
  1 ex 
  4 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  2 ex 
 10 ex 
  5 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  4 ex 
 18 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  7 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
 34 ex 
 30 ex 
  1 ex 
 64 ex 
  1 ex 
 71 ex 
 24 ex 
  1 ex 
  5 ex 
 88 ex 
  1 ex 

29 09 85 
24 08 85 
07 09 85 
07 09 85 
15 09 85 
06 09 85 
15 09 85 
22 09 85 
29 09 85 
02 07 85 
24 08 85 
11 08 85 
21 06 85 
12 05 85 
14 08 85 
12 05 85 
08 05 85 
22 06 85 
29 09 85 
29 09 85 
05 05 85 
29 08 85 
05 05 85 
13 08 85 
03 08 85 
19 06 85 
08 08 85 
22 09 85 
24 08 85 
13 09 85  
14 09 85  
29 09 85 
29 09 85 
14 08 85 
29 09 85 
14 08 85 
20 09 05 
25 08 85 
25 08 85 
14 08 85 
29 08 85 
01 05 85 
26 08 85 
12 08 85 
31 08 85 

uitwatering Katwijk 
over zee 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
over Heerenweg,Noordwijk 
in Oosterduinse meer 
bij Voorhout 
langs Leidse Vaart 
idem 
in 1 uur over zee 
Leidse Vaart 
boven Noordwijk 
Leidse Vaart 
puinhoop Katwijk,overvliegend 
idem 
over Noordwijk 
over Rijnsburg 
over Dompad,Noordwijk 
over Duinpark 
over Offem 
Leidse Vaart 
Heerenweg Noordwijk 
Duinpark 
Noordduinen 
polder Kloosterschuur 
over puinhoop Katwijk 
idem 
Noordduinen 
over zee in 2 uur 
over zee in 1 uur 
over zee in 1 uur 
Noordwijkerhoek 
idem 
idem 
over zee in 1 groep 
Noordwijkerhoek 
Zuidduinen 
over Duinpark 
over zee,zuid 
Noordwijkerhoek 

R.v.Houwelingen e.a. 
Arnold Meyer 
idem 
idem 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
Arnold Meyer  
idem 
Job de Ridder  
J.v.Dijk 
H.Verkade e.a.  
Job de Ridder  
Idem 
J.v.Dijk 
Job de Ridder 
idem 
Job de Ridder 
A.Meyer 
idem 
Job de Ridder 
J.Glasbergen 
Job de Ridder 
Rob Jansson 
A.Steenvoorden 
Job de Ridder 
R.Jansson 
idem 
Glasbergen en Cramer 
idem, idem 
Arnold Meyer 
Idem 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
Arnold Meyer  
J.v.Dijk 
A.Steenvoorden  
idem 
J.v.Dijk 
A.Steenvoorden  
Job de Ridder  
Rob Jansson  
Arnold Meyer 
A.Steenvoorden 
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Oeverloper   1 ex 06 05 85 Leidse Vaart Job de Ridder 
   2 ex 05 07 85 idem idem 
Zwarte ruiter   1 ex 12 05 85 idem idem 
   1 ex 26 09 85 Noordwijkerhoek J.v.Dijk 
Groenpootruiter   3 ex 29 08 85 idem A.Steenvoorden 
Krombekstrandloper  26 ex 20 09 85 Essenlaan—Lisse J.v.Dijk 
Kemphaan   5 ex 05 07 85 Leidse Vaart Job de Ridder 
Kluut   2 ex 20 09 85 Essenlaan—Lisse J.v.Dijk 
Kleine jager   1 ex 31 08 85 over zee,zuid Cramer,Glasbergen 
Grote jager   1 ex 15 09 85 over zee,zuid J.v.Dijk 
Kokmeeuw           1 870 ex 14 08 85 over zee in 1 uur J.v.Dijk 
Lachstern   1 ex 24 08 85 over zee, adult Arnold Meyer 
Visdiefje 400 ex 18 08 85 rustend op strand J.v.Dijk 
Dwergstern   1 ex 29 08 85 over zee,zuid A.Steenvoorden 
Grote bonte specht   1 ex 24 09 85 Zeereep,zuidduinen Ron v.Houwelingen 
Zwarte specht   1 ex 25 09 85 AW—duinen idem 
Draaihals   1 ex 07 05 85 Noordduinen Job de Ridder 
   1 ex 17 09 85 Duinpark (dood) R.Jansson 
Roek   1 ex 11 06 85 Dompad Job de Ridder 
Zwarte mees   3 ex 07 09 85 nabij Golfbanen Cramer en Glasbergen 
Kuifmees   2 ex 07 09 85 idem Glasbergen en Cr 
Boomkruiper   1 ex 07 09 85 idem idem,idem 
Grote lijster   8 ex 25 08 85 bij zweefvliegveld J.v.Dijk 
Beflijster   3 ex 03 05 85 zuidduinen Job de Ridder 
   2 ex 29 09 85 puinhoop,Katwijk A.Meyer 
Tapuit   2 ex 15 09 85 Kloosterschuurpolder J.Glasbergen 
Paapje   1 ex 07 09 85 Noordduinen A.Cramer 
   1 ex 24 09 85 Driehoek,Noordduinen R.v.Houwelingen 
Fitis   3 ex 18 08 85 fouragerend,Duinpark R.Jansson 
Tjiftjaf   2 ex 22 09 85 Duinpark idem 
Fluiter   1 ex 24 08 85 Noordduinen Cramer,Glasbergen 
   1 ex 07 09 85 Duindamse Slag idem,idem 
Bonte vliegenvanger   1 ex 25 09 85 Duinpark(vrouwtje) R.Jansson 
Grote pieper   6 ex 29 09 85 puinhoop Katwijk A.Meyer 
Duinpieper   2 ex 07 09 85 Duindamse Slag Cramer,Glasbergen 
Gr.gele kwikstaart    3 ex 14 09 85 puinhoop,Katwijk Arnold Meyer 
   1 ex 28 09 85 idem idem 
Frater   4 ex 12 08 85 parkeerterrein Katwijk idem 
Barmsijs  28 ex 24 08 85 Duindamse Slag Glasbergen,Cramer 
   1 ex 28 09 85 puinhoop Katwijk A.Meyer 
Europese kanarie   1 ex 29 09 85 idem idem 
Kruisbek   2 ex 29 09 85 over Duinpark J.v.Dijk 
IJsgors   7 ex 29 09 85 puinhoop Katwijk A.Meyer 
 
 
Waarnemingen zijn weer welkom bij J.Glasbergen, Petr.van Saxenstraat 7 
2231 LR Rijnsburg 
Wilt u voor het inzenden de bekende formulieren gebruiken en per maand op 
één formulier invullen? Dit vereenvoudigt de verwerking van de gegevens 
aanmerkelijk. 
 

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

 
 




