
 



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 15   
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. 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptkaart toegestuurd. 
 
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 9 
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, 
 
Het laatste nummer van deze jaargang ligt nu bij u op de mat. Wij van de re- 
dactie vinden dat we ons best weer gedaan hebben: 5 nummers dit jaar in plaats  
van vier. 
Wat mij betreft, is dit voorlopig het laatste nummer van de Strandloper,  
dat ik typ. We zijn al ijverig op zoek naar iemand die het typen kan, over  
nemen. Ik blijf nog wel in de redactie zitten. Ook de copy kan gewoon naar  
het oude adres. 
Iemand die ook veel werk voor de redactie heeft gedaan, gaat ons helemaal  
verlaten. René Reehuis kan het wonen in Lisse niet combineren met het sten-  
cilwerk in Noordwijk. 't Is jammer René, maar je mag nog terugkomen...  
In ieder geval bedankt voor het vele werk! 
Wij wensen u met deze Strandloper weer veel leesplezier. Aan het eind van  
dit jaar willen wij u ook prettige feestdagen toewensen en een goed nieuw  
jaar, waarin u veel van de natuur kunt genieten. Waarschijnlijk kan genieten  
niet genoeg zijn; er zal ook van ons gevraagd worden ons in te zetten voor  
het behoud van die natuur. En dat is een zaak van een lange adem! 
 

Coby 
 
 

 
 
BELANGRIJK ! ! ! 
 
Nieuws uit het Jan Verwey Natuurcentrum 
 
Zoals u elders in dit nummer al hebt kunnen lezen, houdt het Jan Verwey Na- 
tuurcentrum een wintersluiting van 17 december 1986 tot 1 maart 1987. 

Dat een wintersluiting niet hetzelfde is als een winterslaap, moge duidelijk  
zijn, als u de plannen verneemt die binnen het bestuur voor het Centrum ge- 
maakt zijn. 
Er zijn grote plannen om de permanente tentoonstelling nog interessanter en  
uitgebreider te maken. 

Er zal in de maanden januari en februari (als het centrum gesloten is) hard  
gewerkt worden, om alles op tijd klaar te hebben. Als we dan op 1 maart open  
gaan hebben we weer iets nieuws te bieden. 

Voor de uitbreiding van twee afdelingen zoeken we gesteenten en mineralen  
en schedels van zoogdieren en vogels. Heeft u iets geschikts, wat u in bruik- 
leen of voorgoed wilt afstaan, dan graag een telefoontje of briefje naar 
 

Sjaan van Kekeren- Brouwer  
H.Vinkhof 49 
2202 XJ Noordwijk 
telefoon 01719 - 15237 
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Notulen van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming van de leden- 
vergadering van vrijdagavond 26 september 1986. Plaats: Jan Verwey Centrum;  
tijd: 20.00 uur. 
  
Aanwezig: Circa 45 bezoekers. 
 
1.Opening 
Wegens afwezigheid van de voorzitter opent de secretaris, de heer Verweij,  
de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2.Verslag van de vorige vergadering en ingekomen en verzonden stukken.  
De secretaris neemt de belangrijkste passages van de vorige ledenvergadering  
(27 juni jl) door. Er zijn geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt  
goedgekeurd. 
Van de Vereniging tot Bescherming van Vogels is de nodige correspondentie 
binnengekomen m.b.t. de Nationale Vogelkijkdag op 18 oktober a.s. en de  
cursus "vogels kijken" in het komende jaar. De heer Verweij legt in het kort  
uit wat de bedoeling is van de manifestaties en hoe men hieraan kan deelne- 
men. Tijdig zal men hieromtrent nadere mededelingen kunnen aantreffen in de  
kranten en via de T.V. Van de kant van de Vereniging is medewerking aan beide 
manifestaties toegezegd en is opgave gedaan van de gidsen die hieraan zul- 
len meewerken. 
 
3.Mededelingen van het Dagelijks bestuur. 
T.a.v. het nieuwe bestemmingsplan "Offem" is het bestuur niet geheel gelukkig  
met de behandeling van het betreffende bestemmingsplan in de laatstgehouden 
gemeenteraadsvergadering. Zo is een mogelijke lokatie van een hoofdgebouw  
van aanzienlijke grootte midden in het landgoed blijven bestaan. Dit opent 
mogelijkheden voor speculanten, ondernemingen e.d. Het ligt in de bedoeling  
van het bestuur bezwaar aan te tekenen bij de Gedeputeerde Staten van Zuid- 
Holland. 
De secretaris wijst op het succes dat de tentoonstelling "Kijk op de Na- 
tuur" deze maand heeft geoogst. 
Tot slot deelt de secretaris mee, dat het advies met betrekking tot het 
bestemmingsplan Zuid-duinen 1982 op het ogenblik in behandeling is bij de  
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hierover heeft de  
Vereniging onlangs mededeling ontvangen. 
 
4.Aktie reparatie dak Natuurcentrum  
De aktie loopt op het ogenblik voorspoedig. Er is al ruim f 6.000,-- bin- 
nengekomen. De reparatie zelf is inmiddels voltooid en is vanwege het zeer  
gunstige weer voorspoedig gelopen. Hierdoor zal waarschijnlijk de prijs iets  
lager uit kunnen vallen dan aanvankelijk gepland was. Ook door de zelfwerk- 
zaamheid kan de prijs nog dalen. Al met al valt het geheel niet tegen. 
 
5.Jeugdclub  
Zoals bekend zal de heer D.Passchier zijn werk aan de jeugdclub m.i.v. het  
nieuwe seizoen dit jaar beëindigen. Hij heeft zich dan in totaal 13 jaar voor  
de jeugd ingezet. Wat de jongste afdeling betreft zijn er twee dames bereid ge-
vonden het werk over te nemen. Zij zullen bij toerbeurt door leden van de  
Vereniging worden ondersteund voor wat betreft de presentatie van de verschil- 
lende onderwerpen. T.a.v. de oudere afdeling van de jeugdclub zijn er ge- 
sprekken gaande om deze groep op eigen been te laten staan, zij het ook met 
begeleiding van Verenigingsleden. 
 
6.Volgende vergadering 
Op vrijdag 31 oktober houdt de heer F.v.d.Berg een lezing over het onderwerp 
paddestoelen. 
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7.Rondvraag 
Tijdens de rondvraag wordt allereerst medegedeeld dat er afgelopen tijd ver-
schillende Kramsvogels zijn waargenomen. Verder wordt melding gemaakt van  
een waarneming van een Middelste Jager. Iemand zag een Buizerd boven Noordwijk.  
Tot slot worden een waarneming van een Sperwer en een Bonte Specht ingebracht. 
 
Eén der aanwezigen heeft een exemplaar van de Amaranthus meegebracht of ook  
wel Kleine Majer genoemd. Het gaat hier om een plant welke eertijds is in- 
gevoerd als een soort groente. Langzamerhand wint deze plant in het wild  
steeds meer terrein. 
 
De secretaris wijst tenslotte op de trekwaarnemingen die begin oktober zullen  
worden gedaan. Iedere zaterdagmorgen vanaf ca. 7.00 uur zijn belangstellenden  
welkom op de zgn. Driehoek in het Staatsbos. 
 
PAUZE 
 
8.Lezing over Solitaire Bijen en Wespen door de heer Koning 
Na de pauze laat de heer Koning uit Lisse een prachtige serie zien over het  
leven van solitaire wespen en bijen. Het blijkt hier om een wereld op zich  
te gaan, die alle bezoekers erg aanspreekt. Verder laat de heer Koning zien  
hoe ze zelf te kweken zijn. Diverse kunstmatige holten, door hemzelf vervaar- 
digd, laat hij uitvoerig zien. In deze soort holle pijpen hebben vele van 
bovengenoemde dieren hun intrek genomen en hun eieren erin afgezet. 
 
9.Sluiting 
Na de lezing ontvangt de heer Koning van de aanwezigen een hartelijk applaus.  
Er worden nog vele vragen aan hem gesteld. Na afloop dankt de secretaris de  
heer Koning hartelijk voor zijn bijdrage en wenst iedereen wel thuis. 
 

de secretaris 
 

-------------- 
 
Notulen van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming van de verga- 
dering van vrijdagavond 31 oktober 1986. Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum;  
aanvang 20.00 uur. 
 
Aanwezig ca. 40 bezoekers 
 
1.Opening 
De voorzitter, de heer Verkade, opent deze vergadering en heet de aanwezigen  
van harte welkom en in het bijzonder de spreker van vanavond: de heer F.v.d.  
Berg. 
 
2.Verslag vorige vergadering 
De secretaris, de heer Verweij, leest de belangrijkste passages voor. Er zijn  
geen vragen of op- of aanmerkingen en dus wordt het verslag goedgekeurd. 
 
3.Post 
Ingekomen is een uitnodiging voor de opening van het infocentrum in de Bos- 
wachterij Hollands Duin. Van het bestuur hebben de heer Verweij en mevr.Van  
Kekeren deze opening bijgewoond. 
Vervolgens was er weer correspondentie over de Nationale Vogelkijkdag. Deze  
vond plaats op 18 oktober j.l. en er waren ca 20 deelnemers. 
Er is bericht binnen gekomen van de gemeente Noordwijk betreffende het be-
stemminsplan Offem 1983. Niet in alle opzichten is men aan de bezwaren van de 
Vereniging tegemoetgekomen. Zo is de mogelijkheid van een vestiging van een 
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hoofdgebouw -zij het onder bepaalde voorwaarden- midden in het landgoed  
blijven bestaan. Afgesproken is, dat hiertegen bezwaar aangetekend zal  
worden bij het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hiertoe  
bestaat gelegenheid tot 20 november. 
Er is een uitnodiging ontvangen van de Stichting Duinbehoud voor een duin-
vogelwerkgroependag op zaterdag 8 november a.s. De bedoeling is een ver-
tegenwoordiger te vinden die namens de duin-vogelwerkgroepen deel zal nemen  
aan het vossendeskundigen-overleg. Verder zal op deze dag nieuws worden uit-
gewisseld en worden gesproken over de relatie vogelstand-vossenstand. 
Tot slot wil iemand graag 900 gulden schenken t.b.v. het werk in het Natuur- 
centrum. Dit wordt uiteraard van harte toegejuicht. 
Verzonden is een advies m.b.t. het beheer en nieuwe beheersmaatregelen t.b.v.  
de Zuidduinen. Dit advies is verzonden aan de Stichting Duinbehoud, overeen-  
komstig een eerder gemaakte afspraak. 
Verzonden is eveneens een dankbrief aan degene die f 900,-- wil storten ter 
ondersteuning van het werk in het Natuurcentrum Jan Verwey. 
 
4.Mededelingen Dagelijks Bestuur 
Sprekers en onderwerpen voor de komende vergaderingen:  
januari-de heer J.v.Dijk over Zwitserland 
februari- de heer E.Wanders over Meeuwen 
maart- werk van eigen leden over het thema: AW-duinen 
tentoonstellingen: 
Vleermuizen; Bos, Dier en Hout; Voelen met je handen. 
Excursies: 
Zie elders in dit blad. 
Wintersluiting Natuurcentrum: 
De wintersluiting is van 17 december tot 1 maart. De sluiting vindt plaats  
vanwege de hoge energielasten. Wel kunnen groepen worden rondgeleid. Ook de 
vergaderingen worden normaal gehouden. 
Reparatie Ooievaarsnest: 
Het wel erg overhellende nest zal binnenkort worden rechtgetrokken. Verder  
zijn de Nijlgansen een probleem. Zij worden de laatste tijd weer regelmatig  
in de buurt van het nest gesignaleerd. Gebeurt er niets dan zullen zij waar-
schijnlijk ook het komende jaar weer van het nest gebruik maken. 
 
5.Dakreparatie  
Er is inmiddels een bedrag binnengekomen van ruim 10.000 gulden. De kosten van  
de reparatie vallen ook mee. De rekening vertoont het bedrag van f11.500,--.  
De begrote f 15.000,-- was niet nodig door het gunstige weer en de zelfwerk- 
zaamheid van enkele leden. Ee verwachten dat het resterende bedrag nog wel  
binnenkomt. 
 
6.Rondvraag en waarnemingen 
Gevraagd wordt in hoeverre het onder water zetten van bollenland schadelijk  
kan zijn voor dat land en voor de in dat land levende organismen, die ook  
voor de vogels van belang zijn. Geantwoord wordt, dat tijdens inundatie- 
perioden een opleving van organismen in het ondiepe water valt waar te ne- 
men. Dit heeft weer een gunstig effect voor trekvogels, zoals ook onlangs bij  
Lisse viel waar te nemen. Na ongeveer 2 maanden herneemt het land weer zijn  
oude gedaante zonder bijzondere nadelige gevolgen voor de andere vogels.  
In aansluiting hierop wordt gevraagd of de hoge reigerstand ook nadelige  
gevolgen kan hebben voor andere vogels, daar de vragensteller geconstateerd  
heeft, dat reigers jonge vogels verorberen. Geantwoord wordt dat ook hier niet  
is gebleken, dat de vogelstand buitensporige schade van de reigers ondervindt.  
Als er van achteruitgang van bepaalde vogelsoorten sprake is, zal dit beslist  
niet aan de reigers te wijten zijn. Ditzelfde geldt trouwens voor kraaien  
en Eksters, die ook de naam hebben schadelijk te zijn voor de zangvogelstand. 
De heer Van Dijk deelt mee, dat er in Katwijk een Goudlijster gevonden is,  
die zich dood vloog tegen een ruit. Verder heeft hij een Kleine Alk voor de 
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kust gezien. Tijdens trekwaarnemingen nam hij onlangs op een ochtend 1500  
Jan van Genten in één uur waar. Verder waren tijdens de trek Grote gele  
kwikstaarten te zien, alsmede duizenden Kramsvogels en enkele IJsgorzen.  
In de Katwijkse Uitwatering was onlangs een Geelpootmeeuw te zien, een  
mediterrane variant van de Zilvermeeuw. 
 
Mevrouw Van den Oever wijst op het onderzoek naar luchtvochtigheid, dat op  
het ogenblik aan de Langevelderslag wordt gehouden. Misschien zou het in- 
teressant zijn, daarover wat meer gegevens te verkrijgen. 
 
Mevrouw Van Kekeren heeft in de laatste Zeekant een stukje over bescherming  
van weidegebieden gelezen. De gemeente Noordwijk zou in dezen een bepaald  
initiatief willen nemen. Geantwoord wordt, dat nader naar dit initiatief 
geïnformeerd zal worden. 
 
Tot slot wordt meegedeeld dat bij Valkenburg een Koereiger is waargenomen. 
 
7.Datum en onderwerp nieuwe vergadering 
De eerstvolgende ledenvergadering zal plaats vinden op vrijdagavond 28 nov.  
a.s. De tentoonstelling over mineralen zal het centrale onderwerp van deze 
vergadering zijn. Er zal een korte toelichting aan de hand van dia's worden  
verzorgd en verder zal de tentoonstelling onder deskundige leiding worden be- 
zocht. Het belooft een interessante en afwisselende avond te worden. 
 
8.Lezing van de heer F.v.d.Berg over Paddestoelen. 
Voor de pauze vertoont de heer Van den Berg het eerste gedeelte van zijn  
dia-reeks over de verschillende soorten paddestoelen. Hij doet dit op zijn ei- 
gen, zeer boeiende wijze en geeft daarbij antwoord op tal van vragen uit het 
publiek. 
 
PAUZE 
 
9.Vervolg lezing 
Na de pauze vervolgt de spreker zijn causerie over de paddestoelen. In zo'n  
uur tijd krijgt men inzicht in de toch zo complexe paddestoelenwereld. Tussen  
de verschillende dia's laat de heer Van den Berg duidelijke functies en ken- 
merken van de verschillende soorten en families op het doek verschijnen. 
 
10.Sluiting 
Na de lezing ontvangt de heer Van den Berg een hartelijk applaus van de  
aanwezigen. De heer Verkade dankt de spreker voor zijn heldere uiteenzetting.  
Hierna wordt de vergadering gesloten. 

 
de secretaris 
 

-------------- 
 
WINTERSLUITING NATUURCENTRUM 
Vanwege de hoge energielasten zal het Jan Verwey Natuurcentrum in de periode  
van 17 december 1986 tot 1 maart 1987 voor het publiek gesloten zijn. 
Wel kunnen groepen op aanvraag worden rondgeleid. De ledenvergaderingen vinden 
normaal doorgang. 
 
REPARATIE DAK NATUURCENTRUM  
Zoals u ook al in de notulen hebt kunnen lezen, is de reparatieaktie vlot ver- 
lopen. Wij danken alle goede gevers hartelijk voor hun bijdrage en ook al die  
leden die het dak hebben schoongemaakt en het slechte asfalt hebben verwijderd 
waardoor op de kosten bespaard kon worden. Hartelijk dank!! 
 

-------------- 
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De volgende excursies staan op het programma: 
 
maandag 29 en 
dinsdag 30 december 1986 : Excursie naar de Flevopolders, Drenthe en Zuid- 

     West Friesland, met als belangrijkste trekpleister  
     de vele duizenden ganzen, die er te zien zijn.  
     Opgave bij Rien Sluys, Bremkant 38 te Noordwijk.  
     Telefoon: 01719-10945. 
 

zaterdag 28 februari 1987  : Excursie naar de Pier van IJmuiden. Deze excursie 
sluit aan bij de lezing van de heer E.Wanders over    
meeuwen. 
Opgave bij Kees Verweij, Westerbaan 7 te Noordwijk.    
Telefoon: 01719-12219 

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

 
DE NEDERLANDSE VLEERMUIZEN. 
 
In april j.l. is verschenen de Atlas van de Nederlandse vleermuizen 1970- 
1984, alsmede een vergelijking met vroegere gegevens. Uit deze atlas blijkt 
ondermeer dat er in ons land 19 soorten vleermuizen gevonden zijn. In  
Noordwijk en omgeving zijn 9 soorten waargenomen: een soort Baardvleermuis, 
Watervleermuis, Meervleermuis, Dwergvleermuis, Nathusius'dwergvleermuis, 
Rosse vleermuis, Laatvlieger; Tweekleurige vleermuis en Grootoorvleermuis.  
In het algemeen loopt de stand van vleermuizen terug. De oorzaken hiervan  
zijn ondermeer de toepassing van houtconserveringsmiddelen in gebouwen,  
waardoor in kraamkolonies massale sterfte optreedt van jongen, maar ook van 
volwassen vleermuizen, het verloren gaan van veel winterkwartieren 
(gebouwen) door afbraak of verval of juist door restauratie of verandering 
van bestemming. Ook laat de huidige economisch bepaalde architektuur in  
gebouwen weinig onbenutte ruimten over die door vleermuizen kan worden  
gebruikt en moeten de grootschalige uitvoering van spouwmuurisolatie en het  
vellen van bomen met holten als belangrijke oorzaken worden gezien.  
Mogelijk spelen ook de moderne landbouwmethoden (toepassing van gifstoffen, 
ontwatering, verdwijnen van kleine bosjes en houtwallen) een rol. 
De atlas geeft van elke soort de verspreidingsgegevens voor en vanaf 1970  
op een kaart en gaat in op migratie, aantalsontwikkelingen,  
verblijfplaatsen en voortplanting. 
 
Atlas van de Nederlandse Vleermuizen 1970-1984, alsmede een vergelijking  
met vroegere gegevens. Zoölogische bijdragen no. 34. Uitgegeven door het  
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden. 
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Verslag van het Waddenweekend op 5,6 en 7 september 1986  
 
Eindelijk, na een jaar wachten was het weer zover, het weekend naar de Wadden. 
Vrijdagmiddag 5 september kwamen de excursiegangers lopend, fietsend en met  
auto's naar het verzamelpunt achter de sporthal. Hier werd men opgewacht  
door de excursieleiders, die allerlei zaken voortreffelijk geregeld hadden,  
n.l. Rien Sluys en Willem Baalbergen. Toen alles compleet, ingeladen en inge-  
stapt was, vertrokken we richting Friesland. Hier aangekomen, vertrokken we  
vanaf Holwerd met de boot naar Ameland. Op de boot kwamen de eerste wadvogels  
in zicht: Eidereenden, Wulpen, Aalscholvers en Visdieven. Terwijl we naar  
deze vogels staan te kijken, valt ons oog op een boei, waar een grote stoot- 
vogel op zit. Het blijkt een erg grote valk te zijn, waarschijnlijk een  
Slechtvalk. De boot loopt binnen in Nes. Hier gaan we van boord. We worden op-
gewacht door een bus, die het hele gezelschap vervoert naar de kampeerboer- 
derij van de familie Kienstra in het dorpje Buren. Hier aangekomen -het is  
inmiddels donker- begint iedereen met het uitzoeken van een slaapplaats en  
met het uitpakken van zijn/haar bagage. 's Avonds heerst er de gebruikelijke 
gezelligheid met spelletjes en valsspelers. Hoe later op de avond, hoe ster-  
ker de verhalen worden. 
Zaterdag 6 september waren er enkelen die al voor het ontbijt even naar het  
wad gingen lopen. Om half negen werd er ontbeten en werd het programma van  
deze dag bekend gemaakt. Dit bestond uit afwassen, afdrogen en opruimen  
van de ontbijttafel en daarna een wandeling naar de oostpunt van het eiland.  
Nadat iedereen klaar was, zijn we in de richting van de waddenkust gaan lopen,  
dit is door de polder Nes. Hier werden heel mooi Goudplevieren gezien, in  
zuidelijk en noordelijk zomerkleed. Een Boomvalk probeerde een Graspieper  
te verschalken, groepen Watersnippen vlogen van en naar het wad, en er za- 
ten veel Paapjes op de paaltjes in de weilanden. Bij de waddijk aangekomen  
zagen we veel Oeverlopers, Wulpen, Groenpootruiters, Bontbekplevieren, Goud- 
en Zilverplevieren en grote groepen eenden. We zijn over de waddijk door  
Buurdergrie naar de Kooiplaats gelopen. Hier zagen we onze eerste Blauwe  
Kiekendief (het was een vrouwtje). Voor ons doemden de kooiduinen op.  
De groep liep een beetje gespreid het eerste duinenrijtje op en toen vloog er  
door het midden van de groep een Velduil. Deze toch wel vrij zeldzame vogel  
werd door iedereen heel goed en van dichtbij gezien. Ook hielden hier zich 
verschillende Blauwe en Bruine Kiekendieven op. Nadat we de duinen uit wa- 
ren, kwamen we op de Zoute weide en Nieuwlandsrijd. Dit was een erg drassig  
gebied, vol met slenken en sloten. Een van de eerste sloten zag er wat diep  
uit en Willem Baalbergen trok zijn laarzen en sokken uit, stroopte zijn broeks-
pijpen op en zou wel even proberen over te steken. Maar toen iedereen dacht  
dat hij er was, viel hij voorover in het (koude) water. De rest van de "Wad- 
lopers" liep wijselijk een eindje om, om droge voeten te houden. In dit drassi- 
ge gebied leefde het werkelijk van de vogels: Smienten, Wintertalingen, Bon- 
te strandlopers, Kluten, Goud- en Zilverplevieren. 
Via deze natte wandelroute kwamen we in de duinen aan de Noordzeekust, waar  
we wat aten. Toen liepen we door naar het Oerd. Daar was een uitzichtplateau,  
vanwaar men een schitterend uitzicht had over het natuurgebied. 
De terugtocht werd via verschillende wegen afgelegd. Sommigen namen dezelfde  
weg terug, anderen gingen via het Noordzeestrand of door de duinen. 
Weer in Buren aangekomen in de namiddag, gingen de meesten fietsen huren,  
om de volgende dag niet weer zo'n wandeling te hoeven maken. Want het was wel  
een mooie wandeling, maar voor velen erg pittig en niet voor herhaling vat-  
baar. Toen iedereen weer in de thuishaven aanwezig was, werd er gestart met  
de inmiddels traditioneel geworden "Waddenmacaroni", die voor dat deze met  
smaak kon worden opgegeten, toch nog wel eerst bereid moest worden. Deze  
avond was er weer een te gekke Waddenkwis, dit jaar in elkaar gezet door  
de familie Alkemade. Het was een soort Ren je Rot. Iedereen werd in groepen  
verdeeld met in iedere groep iemand die zich eigen rot moest gaan rennen.  
Af en toe leek het meer Stoot je kop Rot, vanwege de wat laag hangende lampen. 
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De kwis was erg goed opgezet en een heel stuk moeilijker dan voorgaande ja- 
ren. Na afloop van de kwis werd de avond op dezelfde manier doorgebracht  
als de avond ervoor en enkelen gingen nog stappen in Nes. 
Ook zondag ging er een groepje voor het ontbijt al op het wad kijken. Hier  
zagen we heel mooi een Zwarte Ruiter, een Wespendief, een Bruine Kiek en een 
Boomvalk. Ook waren er veel steltlopers te zien: Groenpootruiters, Grutto's,  
Wulpen en Tureluurs. We ontbeten weer om half negen en daarna werd bekend  
gemaakt hoe laat iedereen weer terug moest zijn van zijn excursie om op te  
ruimen, in te pakken en te vertrekken. Daarna kon iedereen zijn eigen weg  
gaan. 
Wij zijn met zijn vieren op de fiets door de duinen naar het Oerd gereden.  
In een stukje dennenbos, waar we doorheen kwamen, zagen we Goudvinken en een  
Grauwe Vliegenvanger. Op het Oerd aangekomen hebben we onze fietsen bij een 
olieboortoren neergezet en zijn we over het Noordzeestrand naar de zandplaat  
de Hon gelopen. Hier zaten grote groepen vogels, zoals Bonte Strandlopers  
in Zomerkleed, Drieteenstrandlopers en Zilverplevieren ook in zomerkleed,  
Kleine strandlopers, Wulpen, Bontbekplevieren en een Steenloper. Op het ui- 
terste punt van het eiland zaten erg veel Grote Sterns, Dwergsterns en Ei- 
dereenden. In de Waddenzee lag een klein eilandje, hier zijn we naar toe  
gewaad en toen bleken achter een duin zo'n 500 Bergeenden te zitten; ook  
liepen hier Kleine Strandlopers, een Kanoetstrandloper en een Steenloper.  
We zijn toen langs de wadkant van het eiland weer teruggelopen. In een sloot  
zaten nog Brilduikers, Pijlstaarten en Kluten. Ook vonden we nog een dode  
geringde Zilvermeeuw. 
Omdat het al wat later werd, zijn we weer naar de fietsen gelopen en daar- 
na naar de boerderij teruggefietst. Hier aangekomen, hoorden wat de anderen  
zoal gezien hadden: Lepelaars, Kleine Zilverreiger, Geoorde Fuut en Bonte 
Vliegenvangers bijvoorbeeld. 
Nadat iedereen weer terug was van zijn rondzwerven over het eiland, werd er  
even flink aangepakt om de kampeerboerderij opgeruimd en enigszins schoon  
te krijgen. 
Toen dit alles gebeurd was, kwam de bus om ons weer naar Nes te brengen. Ie- 
der ging aan boord en er werd afscheid genomen van het eiland. 
Langs deze weg wilde ik nog iedereen die eraan heeft meegewerkt om van dit  
weekend een onvergetelijk weekend te maken, hartelijk bedanken. Misschien  
allemaal tot het volgende jaar op het volgende Waddenweekend. 
 

Ab Steenvoorden 
 

-------------- 
 
DE VLINDERSTICHTING 
 
De Vlinderstichting wil werken aan het behoud en herstel van de Nederlandse 
dagvlinderfauna. In 1983 is de Stichting begonnen met onderzoekswerk, sinds  
januari 1986 is daar voorlichting en educatie bijgekomen. 
Het belangrijkste onderzoek waarbij de Stichting betrokken is, is het Lande- 
lijk Dagvlinderproject LH. Over het hele land verzamelen ruim 600 vrijwilligers 
gegevens over de verspreiding en het voorkomen van dagvlinders en hun relatie  
met het landschap. In 1987 zal als resultaat hiervan een Atlas van de Nederland- 
se Dagvlinders uitkomen. De Stichting geeft ook een kwartaaltijdschrift uit,  
waarin o.a. geschreven wordt over het werk van de Stichting. Voor het onder- 
wijs zijn lesbrieven in ontwikkeling. Bij een donatie van f 25,- of meer  
steunt u deze stichting en ontvangt u tevens het kwartaaltijdschrift. 
Meer informatie: Vlinderstichting, Gen.Foulkesweg 68, 6703 BW Wageningen. 
 

-------------- 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
Overzicht vogelasiel 3e kwartaal 1986 
 
 aanwezig 

op 
1 juli 

gebracht 
in 

juli/sep 

doodgegaan 
in 

juli/sep 

gelost 
in 

juli/sep 

naar el-
ders in 
juli/sep 

aanwezig 
op 

30 sept. 
Fuut - 4 3 1 - - 
Noordse stormvogel - 6 5 1 - - 
Blauwe reiger - 4 2 2 - - 
Knobbelzwaan - 3 1 2 - - 
Bergeend - 1 1 - - - 
Wilde eend 6 4 4 6 - - 
Slobeend - 1 1 - - - 
Krooneend - 1 - 1 - - 
Eidereend - 1 1 - - - 
Torenvalk - 3 - 3 - - 
Fazant - 1 - 1 - - 
Meerkoet - 3 - 3 - - 
Scholekster - 1 1 - - - 
Kievit - 1 1 - - - 
Zwarte ruiter - 1 1 - - - 
Kokmeeuw 6 19 14 10 - 1 
Stormmeeuw - 1 - 1 - - 
Kleine mantelmeeuw - 2 2 - - - 
Zilvermeeuw 1 28 15 9 - 5 
Zeekoet - 1 1 - - - 
Houtduif - 5 4 - - 1 
Turkse tortel - 15 12 3 - - 
Gierzwaluw - 4 4 - - - 
Groene specht - 1 1 - - - 
Grote bonte specht - 1 - 1 - - 
Merel 3 

 
13 8 8 - - 

Zanglijster - 6 5 - - 1 
Zwartkop - 1 - 1 - - 
Fitis - 2 1 1 - - 
Koolmees - 2 1 1 - - 
Vlaamse gaai - 1 1 - - - 
Ekster - 1 1 - - - 
Kauw 6 7 7 6 - - 
Spreeuw 1 3 2 2 - - 
Huismus - 18 12 6 - - 
Putter - 1 1 - - - 

 23 167 113 69 - 8 

Diversen 
"Torenduiven" 
Krielkip 
Kanarie 
Muskuseend 

 
2 
1 
- 
- 
 

 
19 
- 
1 
10 

 
15 
- 
- 
1 

 
- 
- 
- 
- 

 
6 
1 
1 
4 

 
- 
- 
- 
5 

 3 30 16 - 12 5 

TOTAAL 26 197 129 69 12 13 
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Het was een betrekkelijk rustig kwartaal. Er werden vooral veel jonge 
meeuwen naar het asiel gebracht. Onder de slachtoffers waren er veel 
met breuken aan vleugels en poten. Voor jonge meeuwen zijn tv-antennes,  
auto's, prikkeldraad e.d. nog onbekende gevaren. Het aantal botulisme- 
slachtoffers was ondanks de fraaie zomer gering. 

In de eerste helft van juli werden veel jonge postduiven binnengebracht.  
De meeste vogels waren zeer uitgeput en gingen binnen korte tijd dood.  
Toch konden nog 6 duiven bij de plaatselijke postduivenvereniging afge- 
leverd worden. 

Op 22 juli werd een Fuut binnengebracht die geheel onder de dieselolie  
zat. Hoe de vogel onder de olie was geraakt, vertelt het verhaal niet.  
Een dag later was de Fuut dood.  

In juli en augustus werden weer vogels binnengebracht met de aantekening  
"door kat gegrepen". Het betroffen vooral Merels, Zanglijsters, Huis-  
mussen, Turkse tortels en "torenduiven", soorten die vooral rondom het  
huis voorkomen. 

Begin september hadden we een "invasie" Noordse stormvogels. Binnen  
een paar dagen werden 6 vogels naar het asiel gebracht. De meesten  
waren in zeer slechte staat. Op 3 september was op de Noordzee een  
korte maar hevige nw-storm met windkracht 10. Mogelijk dat de vogels  
door dit geweld naar de kust geblazen zijn. 

Een nieuwe soort voor het vogelasiel is een Zwarte ruiter. Een echt  
trekslachtoffer. De vogel werd in uitgeputte toestand binnengebracht  
en ging nog dezelfde dag dood. 
 
Noordwijk, oktober 1986    Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Postbus 168 
2201 LK NOORDWIJK 
 
 
 

-------------- 
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Kennis der Natuur 
 
Zo stand het vroeger op het lesrooster, naast taal en rekenen. Kennis van  
de natuur... De mens raakte zover van de natuur af, dat hij weer moest leren.  
Leren wat het mensdom eerder als vanzelfsprekend meekreeg. 
Nu werd het vak kennis der natuur niet louter gevuld met allerlei aardige 
wetenswaardigheden van planten en dieren. Zo was dat vroeger en helaas nu vaak  
nog. De leerstof bestaat voornamelijk uit droge opsommingen over het men- 
selijk lichaam, stampers en meeldraden. Weinig of niets uit de praktijk.  
Geen excursies of wandelingen. Terwijl Noordwijk daar toch alle gelegenheid  
voor biedt. Duinen ten noorden en zuiden, strand ten westen en bos en pol- 
ders ten oosten van het dorp. 
Waarom die huiver om er op uit te trekken met de klas? Onvoldoende kennis  
van de leerkrachten? Dat is toch aan te leren. Te weinig tijd? Of het  
niet belangrijk is kinderen al vroeg met de natuur in aanraking te brengen.  
Teveel risico om met de kinderen op stap te gaan? Een wandeling over het  
strand of door het duin brengt toch niet al teveel gevaren met zich mee.  
Zeker minder dan het verplichte jaarlijkse schoolreisje. 
Gelukkig komt er wat verandering, zijn er scholen die er wel eens op uit trek- 
ken. Nee, er is nog geen Heempark in Noordwijk. Wel zijn er goede rond- 
leiders. Van Staatsbosbeheer en van het Instituut voor Natuurbeschermings- 
educatie. Een hele mondvol voor een toch erg practisch opererende groep  
mensen. Kortweg noemen we deze club gewoon IVN. 
Met behulp van beide organisaties komt er met de scholen langzamerhand  
wat van de grond. 
Echt nieuw is er op uit trekken met de klas voor Noordwijk toch eigenlijk  
niet. Al in de jaren twintig was er een hoofd van de school, die er met zijn 
leerlingen op uit trok zijn naam? Herman de Boer. Meester De Boer was hoofd  
van wat toen De School met de Bijbel werd genoemd. Hij had aandacht voor  
de natuur, Gods schepping. Dat was hij aan zijn stand verplicht zijn  
school heette niet voor niets zo. 
De Bijbel roept op tal van plaatsten op tot die aandacht en tot eerbied voor  
de natuur: let op de leliën des velds, de ceders van de Libanon, de trek  
van de Ooievaar langs de hemel. Je kunt zo nog wel even doorgaan. 
Meester De Boer bracht die bijbelse opdracht in praktijk. Hij had daar  
ook alle gelegenheid voor. Je stapte in die tijd zo vanuit de school het  
duin in, of liever gezegd het duin op. Het Stijntjesduin, dat in later jaren  
voor een groot deel werd afgegraven met schop en kruiwagen. De duinen zul- 
len in die dagen zeker plantenrijker geweest zijn dan nu. Het grondwater  
stond beduidend hoger en er was minder betreding. De toenmalige gemeente- 
architect Van Vliet vertelde eens, dat omstreeks 1930 bij de aanleg van rio- 
lering in de Toekomststraat het grondwater op ca 130 cm zat. In 1970, dus  
40 jaar later, zat het water bij het graven van een kelder daar in de buurt  
op ca 350 cm. 
De Boer hield van planten; kende ze ook goed. In 1938 en 1939 schreef hij  
voor het onderwijs twee boekjes. Handleiding Zomer- en Herfstbloemen en  
Handleiding Lentebloemen. Het zijn twee aardige losse tekstboekjes met bij- 
behorende platenalbums. In het voorwoord schrijft hij: "de paedagogische waar- 
de van goed waarnemen, zelfs van het kleine en schijnbaar nietige, behoef ik  
voor de opvoeders van Neerlands jeugd niet uiteen te zetten. Vooral in deze  
tijd, nu film en radio vluchtigheid in de hand werken". Zelfs in 1938 al!  
Dat zijn kennis geen studeerkamergeleerdheid was, blijkt uit zijn beschrij- 
ving van de planten. Het komt herhaaldelijk voor dat hij vertelt waar de  
planten in en om Noordwijk zijn te vinden. De duinen, Calorama en Offem  
komen nog al eens ter sprake. Zo staat er bij het Bergvlas (Een zeer zeld- 
zame plant, een halfparasiet) dat hij deze plant in de zuidduinen vond na- 
bij het Koepeltje ('s-Graventorentje). Het Gele Walstro was hier de voedster- 
plant. Van het Lepelblad zegt hij dat dit als geneeskruid in Noordwijk werd  
geteeld. Het werd vooral als middel tegen scheurbuik gebruikt en dus op lange 
zeereizen meegenomen. 



- 13 – 
 
Van verschillende planten worden aardige bijzonderheden verteld. Bij Vogelmelk  
een plantje dat in Noordwijk vrij veel voorkomt, vertelt hij het volgende  
verhaal. In de Bijbel in het boek Koningen staat het verhaal van de belege- 
ring van Samaria. Daar lezen we dat een vierde deel duivenmest verkocht werd  
voor vijf zilverlingen. Die duivenmest zal naar de mening van de meester  
wel bestaan hebben uit de gemalen en met water aangelengde bolletjes van de 
Vogelmelk. Dit wat op duivenmest gelijkende papje werd wel gegeten. 
De Boer besluit zijn voorwoord met een aanhaling van de Nederlandse Geloofs-
belijdenis "moge dit werkje meehelpen, om onze jeugd te leren lezen in  
dat Schone Boek (de natuur) in hetwelk alle schepselen, grote en kleine,  
zijn gelijk als letteren, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aan- 
schouwen, namelijk zijne eeuwige Kracht en Goddelijkheid." 
Ja, inderdaad een School met de(n) Bijbel. 
Meester De Boer had als zovelen een moestuin. Er werden dan wel eens "vrij-
willigers" aangewezen voor het wieden en schoffelen. Het verhaal gaat dat dit  
eens wat uit de hand liep. Een wat al te ijverige leerling sneed en hakte  
op een dag dat de meester afwezig was, alle sla en bloemkool af. Geladen op  
een kruiwagen ventte hij het zaakje uit en verbraste met z'n kornuiten de  
opbrengst. Het zal wel wat gespookt hebben de volgende morgen op school.  
Op de bladzijden hierna treft u een bijdrage aan van Meester De Boer welke  
was opgenomen in de Gids van Noordwijk, uitgegeven in de twintiger jaren  
door de firma Dorsman. 
"Welkom met Bloemen" roept hij de bezoekers van Noordwijk toe. Niet met ruikers  
en kransen, maar met de hulp van de vrolijke, blonde duinen. Die noden vrien- 
delijk uit haar plantenschat te bewonderen. Hij haalt ook de woorden van  
Frederik van Eden aan "Niet alleen de duinlucht is het, die hier zo gun- 
stig werkt op uw gemoedsstemming. Ook de plantengroei heeft in dit opzicht  
niet weinig invloed." 
De Boer vertelt over de Boksdoorn (ook nu nog) overal aan te treffen. Deze plant  
die hier als heggeplant wordt gebruikt is van oorsprong een Chinese klimop.  
Uit zijn bijdrage blijkt ook dat Tappenbeck in zijn tijd bij Huis ter Duin  
al aan wat wij tegenwoordig floravervalsing noemen, deed. De anjertjes achter  
het Huis getuigen er nu nog van. Zelfs de Teunisbloem zouden we aan hem te  
danken hebben. 
Onze bekende Blauwe Zeedistel noemt Be Boer een prachtplant. En dat schijnt  
iedereen te vinden. Met honderden werden ze uitgetrokken en afgesneden. Ook  
nu nog moeten er bordjes in de Zeereep staan: Niet plukken-Beschermde plant.  
Leren we het dan nooit? 
Zijn artikel wordt besloten met het gedichtje : 

Schoone duinen, blonde duinen  
Erf van zand en boomstruweel;  
Wat er klinke, glore, blinke,  
Gij zijt Neerlands kunstjuweel. 

Waarvan akte! 
Herman de Boer, een natuurliefhebber van het eerste uur. In een tijd dat  
plantjes kijken nog gek was. Iets voor dromers, voor mensen die buiten de 
werkelijkheid stonden, 
Misschien moeten we allemaal wat meer dromen. 
  

W.Baalbergen 
 

 
 

-------------- 
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DE FLORA VAN NOORDWIJKS DUINEN 
 
In de vorige Strandloper drukte wij een artikel of van Jan Verwey onder  
de titel "Noordwijks's vogels". Dit artikel stond in de Gids voor de Bad- 
plaats Noordwijk, die aan het einde van de twintiger jaren werd uitgegeven  
door de firma Dorsman te Noordwijk. In deze zelfde gids staat ook een aar- 
dig artikel over de flora van de Noordwijkse duinen, geschreven door de toen- 
malige hoofdonderwijzer H. de Boer. Ook dit artikel willen wij nu gaarne aan- 
bieden. 

C.M.J. Verweij. 
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-------------- 
 
 
oplossing kruiswoordpuzzel van de vorige keer. 
 
horizontaal  vertikaal  
 1.tortelduif 30.tas  1.torenvalk 29.Pa 
 5.nest 32.kwak  2.ruiter 31.steenuil 
 9.sip 35.kievit  3.kaars 33.wim 
10.rui 37.ooievaar  4.uilebal 34.koekoek 
11.paal 39.re  5.N.S.N 35.kras 
I2.pen 40.mees  6.ei 36.veer 
14.ree 41.ede  7.spreeuw 38.os 
16.mei 44.gras  8.specht 42.den 
17.ei 47.ren 13.ei 43.dons 
18.neet 48.hoen 15.eik 44.gaai 
21.roek 49.aas 19.een 45.rak 
22.vsren 51.nu 20.tel 46.as 
24. e.a. 52.mak 21.reiger 50.vlo 
25.an 54.si 23.nat 52.ma 
26.1a 55.kraai 24.ekster 53.ijs. 
27.kluut 51.ijsvogel 28.ui  
 

 
-------------- 
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Naar Jersey. 
 
Eind september ben ik een weekje op het eiland Jersey geweest voor een 
werk/vakantie. Jersey is één van de 5 Engelse eilanden in de Golf van St. 
Malo dichtbij Frankrijk. Vanuit de plaats St.Malo hebben we de autoboot 
genomen, waarmee men na 2½ uur varen het eiland bereikt. Jersey is ongeveer  
tien bij achttien km. groot en er wonen ca. 80.000 mensen. 
Het is een heel mooi schilderachtig eiland, met prachtige baaien, steile klif- 
paden, mooie rotspartijen, parken, statige kastelen en ook gezellige winkel- 
straten. De oude idyllische haventjes komen bij eb volkomen droog te liggen  
door het getijverschil van 9 meter. Bij springtij is het verschil zelfs  
tot 12 meter. Dit getijverschil geeft sterke stromen langs de kusten, waar- 
door zwemmen vaak verboden is. De rotsen aan de kust zijn over het algemeen  
dicht begroeid met varens. Er zijn echter ook duinlandschappen met glooiende 
hellingen waar gegolfd wordt. Langs vrijwel alle kronkelige weggetjes staan  
hoge hagen en in de tuinen staan hier en daar palmen, waarvan er trouwens  
heel wat bevroren zijn in de afgelopen strenge winters. 
Wat de vogels betreft: je zag erg veel Roodborstjes, Eksters, Kauwtjes,  
Heggemussen en mezen. Een paar Grauwe ganzen in een bij eb drooggevallen  
haven; Sterns, Visdiefjes, Aalscholvers en Zilvermeeuwen scherend langs de  
grillige kust met op de rotsen wat steenlopertjes. Een keer zagen we twee  
Ooievaars staan tussen de rotsen in het lage Water!! Een vreemd gezicht!  
Er waren ook veel vleermuizen. Jersey is het enige van de Kanaaleilanden  
waar de mol voorkomt. 
Tijdens de bootreis terug naar Frankrijk vlogen er wat Jan van Genten om  
ons heen. Toen ik opstond om ze beter te bekijken, merkte ik dat de boot  
dwars door een school dolfijnen heenvoer. Een prachtig gezicht om deze  
dieren (het waren er wel een stuk of twintig) heel sierlijk boven het water  
uit te zien springen. 
Dat was een heel leuk afscheid van een heerlijk weekje op Jersey... 
 
       Annet Lindhout 
 

-------------- 
 
HET RINGEN VAN VOGELS  DEEL I: DE GESCHIEDENIS 
 
Hoe is men op het idee gekomen om vogels te gaan ringen? Dit is rond 1830  
in Nederland begonnen, toen een Hollandse baron een aantal jonge eenden en  
ganzen een nekring om had gedaan, met daarop vermeld zijn naam en adres.  
Eén van deze vogels werd in de omgeving van Gdansk teruggevonden. 
Een Deense onderwijzer die dit verhaal later ergens heeft gelezen, is toen  
echt gestart met het ringen van wilde vogels. Deze man begon in 1899 met het  
ringen van een aantal spreeuwen, maar hoorde hier nooit iets van terug. In  
1900 herhaalde hij de proef en deze keer had hij succes: in Nederland en in 
Noorwegen werd een geringde spreeuw geschoten. 
Na het geringe succes van de Deense onderwijzer, begonnen ook in andere landen 
mensen met het ringen van vogels. Er werden al snel landelijke ringcentrales  
opgezet: Duitsland 1903, Hongarije 1908 en Groot Brittannië 1909. Eerst waren  
er over het ringen van wilde vogels nogal wat twijfels. Maar in 1910 werd door  
de leider van de Vogelwarte Rossitten het bewijs geleverd dat het ringen van  
vogels wel degelijk zin had. Hij kon, gebaseerd op 35 terugmeldingen, de  
trekroute vaststellen van de Ooievaars van Oost-Pruisen naar Zuidelijk  
Afrika. 
In Nederland begon het eigenlijke echte ringen van in het wild levende vo- 
gels in 1911. De grote motor van het project was de heer Van Oort, die di- 
recteur van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden was. Vanuit  
dit Museum ging het ringen van vogels ruim 50 jaar door. Hierna word alles 
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samengebracht bij het Vogeltrekstation. 
In 1963 werd EURING opgericht een overkoepeling van bijna 30 Europese ring- 
centrales. Dit werd gedaan om tot een betere samenwerking van de centrales 
te komen. Zo werd een begin gemaakt met een system om tot snellere en be- 
tere uitwisseling van buitenlandse ringen te komen. Ook kwam er uniformiteit  
in de kaarten om ring- en vindgegevens te vermelden en op te sturen. 
 
De gegevens voor dit artikeltje werden mij verstrekt door het Vogeltrekstation  
in Heteren. 
 
      Ab Steenvoorden 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
april-oktober  
1986 
 
verzameld door 
J.Glasbergen 

soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Roodhalsfuut 
Noordse stormvogel 
 
Jan van Gent 
 
Aalscholver 
 
 
Purperreiger 
Ooievaar 
Lepelaar 
 
 
Flamingo 
Rotgans 
 
Brandgans 
Grauwe gans 
Zomertaling 
Slobeend 
Bergeend 
Nijlgans 
Middelste zaagbek  

  1 ex 
  3 ex 
  6 ex 
  9 ex 
  5 ex 
  1 ex 
  7 ex 
  7 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  5 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 16 ex 
  1 ex 
  7 ex 
  2 pr 
  1 pr 
  1 ex 

08 08 86 
10 05 86 
08 09 86 
07 06 86 
04 10 86 
26 07 86 
30 04 86 
11 08 86 
10 07 86 
28 07 86 
05 06 86 
14 07 86 
01 08 86 
22 08 86 
10 06 86 
04 10 86 
13 09 86 
18 10 86 
10 08 86 
11 06 86 
29 06 86 
28 06 86 
08 08 86 

over zee 
idem 
idem 
boven zee 
idem 
over Vinkenlaan 
over Herenweg 
over Langeveld,NO 
Hogewegpolder 
over Duinpark 
Hogewegpolder 
Noordwijkerhoek 
over Duinpark 
uitwatering Katwijk 
over zee 
over Noordduinen 
over zee,zuid 
over Noordduinen,noord 
Noordwijkerhoek 
over zee 
Noordwijkerhoek 
idem, met 10 pulli 
boven zee 

J.v.Dijk 
N.Aarts 
J.v.Dijk 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
A.Steenvoorden 
N.Aarts 
K.Koning 
N.Aarts 
fam.van Dijk 
N.Aarts 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
G.v.d.Bent 
N.Aarts 
J.Glas1ergen 
idem 
idem 
J.v.Dijk 
N.Aarts 
A.Steenvoorden 
idem 
J.v.Dijk 
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Buizerd 
 
Ruigpootbuizerd 
Wespendief 
 
Havik 
Sperwer 
 
Bruine Kiekendief 
 
Blauwe Kiekendief 
Boomvalk 
 
 
Smelleken 
Patrijs 
 
Bontbekplevier 
 
Kleine plevier 
Goudplevier 
 
Watersnip 
 
Bosruiter 
Zwarte Ruiter 
Groenpootruiter 
 
 
 
Kluut 
Kleine jager 
 
 
 
Geelpootmeeuw 
Stormmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Zwartkopmeeuw 
Holenduif 
 
Velduil 
Boomleeuwerik 
 
Duinpieper 
 
 
Gr.gele kwikstaart 
Notenkraker 
Snor 
Sprinkhaanrietzanger 
 
Bosrietzanger 
Zwartkop 
Tjiftjaf 
Vuurgoudhaantje 
Bonte Vliegenvanger 
Kleine Vliegenvanger 
Grauwe Vliegenvanger 
Paapje 

  1 ex 
  4 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 24 ex 
  8 ex 
 31 ex 
  1 ex 
  2 pr 
 80 ex 
  1 ex 
 15 ex 
 15 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  4 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  4 ex 
  1 ex 
  8 ex 
  1 ex 
  1 nest 
  3 ex 
  2 ex 
  4 ex 
  4 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  2 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  3 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  5 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  8 ex 
 12 ex 

17 09 86 
13 09 86 
13 08 86 
17 06 86 
18 08 86 
30 09 86 
01 08 86 
18 08 86 
20 05 86 
13 08 86 
20 05 86 
23 07 86 
01 08 86 
14 08 86 
27 09 86 
13 09 86 
17 09 86 
07 08 86 
14 07 86 
juli-aug. 
01 08 86 
04 10 86 
11 03 86 
18 10 86 
01 08 86 
16 08 86 
29 06 86 
14 07 36 
02 08 86 
21 08 86 
20 05 86 
13 09 86 
07 06 86 
20 09 86 
30 90 86 
24 09 86 
juni-juli 
24 06 86 
22 04 86 
27 09 86 
04 10 86 
26 10 86 
21 08 86 
18 09 86 
13 09 86 
20 09 86 
20 09 86 
27 09 86 
van 8-4 
13 08 86 
01 03 66 
13 08 86 
01 08 86 
21 09 86 
14 09 86 
23 09 86 
13 09 86 
13 09 86 
25 08 86 
13 09 86 

over Langeveld 
over Noordduinen 
Noordwijkerhout 
over Noordwijk,noord 
over Langeveld 
idem 
Langeveld 
idem 
De Blink 
Langeveld 
over Zeereep 
jagend boven Offem 
over Langeveld 
roepend Voorhout 
over Noordduinen 
Noordduinen 
Langeveld  
over zee 
Noordwijkerhoek  
idem, met jongen 
polder Hogeweg 
Driehoek 
over Langeveld 
over Noordduinen 
over Langeveld 
idem  
Noordwijkerhoek 
idem 
Langeveld,overvliegend 
idem 
over Herenweg 
op strand Langeveld 
over zee 
idem,jagend op sterns   
over zee 
uitwatering Katwijk 
bij Nora in meidoorn 
over zee  
boven Duinpark 
over Noordduinen 
idem 
over Rijnsburg 
Langeveld 
idem 
zeereep Duindamseslag 
idem 
over zeereep  
over Noordduinen 
tot 5-5 in Duinpark(uit asiel) 
zingend Langeveld 
idem 
idem  
idem 
in Noordduinen 
Boerhavebos,Voorhout 
Duinpark  
Driehoek,Noordduinen  
Duinpark  
Langeveld 
Noordduinen 

K.Koning 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
K.Koning 
idem 
idem 
K.Koning 
N.Aarts 
K.Koning 
J.Glasbergen 
A.Steenvoorden 
K.Koning 
J.v.Sambeek 
C.de Mooij 
J.Glasbergen 
K.Koning 
J.v.Dijk 
A.Steenvoorden 
J.v.Dijk 
idem 
J.Glasbergen e.v.a. 
K.Koning 
J.Glasbergen 
K.Koning 
idem 
A.Steenvoorden 
idem 
K.Koning 
idem 
N.Aarts 
K.Koning 
J.v.Dijk 
C.de Mooij 
J.v.Dijk 
G.v.d.Bent 
J.v.Dijk 
idem 
idem 
J.Glasbergen 
A.Cramer 
J.Glasbergen 
K.Koning 
idem 
J.Glasbergen 
A.Cramer 
C.de Mooij 
J.Glasbergen 
J.v.Dijk e.v.a. 
K.Koning 
idem 
idem 
idem 
C.de Mooij 
J.v.Sambeek 
J.v.Dijk 
C.de Mooij 
R.Jansson 
K.Koning 
J.Glasbergen 
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Paapje 
Roodborsttapuit 
Gekraagde roodstaart 
 
Grote lijster 
Kramsvogel 
Barmsijs 
 
Kruisbek 
IJsgors 

  5 ex 
  2 ex 
  1 ex 
  1 ex 
  1 ex 
 18 ex 
  2 ex 
  5 ex 
 10 ex 
  1 ex 

28 08 86 
20 09 86 
13 09 86 
18 09 86 
19 06 86 
21 09 86 
05 08 86 
09 08 86 
25 08 86 
13 09 86 

Langeveld 
nabij Golfbaan 
zeereep Noordduinen 
Nora 
Duindamseslag 
over Noordduinen 
Langeveld 
idem 
over Duinpark 
over Driehoek,noordduinen 

K.Koning 
A.Cramer 
J.Glasbergen 
K.Koning 
J.v.Dijk 
J.Glasbergen 
K.Koning 
idem 
J.v.Dijk 
C.de Mooij 

 
 

-------------- 
 
Wilt u de waarnemingen weer sturen naar: 

J.Glasbergen 
P.van Saxenstraat 7 
2231 LR Rijnsburg 

In de brievenbus deponeren van A.Cramer, Sluispad 5, Noordwijk, is echter 
ook toegestaan!! 
 

-------------- 
 
VRIENDELIJK VERZOEK AAN ONZE LEDEN   
 
KOM OP TIJD 
 
Het is al meerdere malen voorgekomen dat ongewenst bezoek ons centrum binnen- 
dringt tijdens de maandelijkse vergaderingen.  
Daarom verzoeken wij alle leden, die onze vergaderingen bij willen wonen, 
vriendelijk, maar dringend, op tijd te komen.  
De voordeur kan dan op slot en de vergadering hoeft niet gestoord te worden  
door belgerinkel. 
 
KOM OP TIJD 
 
 

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