
 



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 
Q.T.J. Sluys lid   Bremkant 38 
 
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 
H.van Duijn  voorzitter  J.Molegraafstraat 10 
E.Aartse  secretaris  Joh.Molegraafstraat 6    
K.F.Frumeau  penningmeester Northgodreef 27 
C.M.J.Verweij lid   Westerbaan 7 
Leon Gielen  lid   Duinweg 89  
 
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.J.v.Sambeek  lid   Linnaeuslaan 12, Voorhout 
Mevr.S.A.v.d.Oever lid       Van Panhuysstraat 34 
------------------------------------------------------ 

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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Op 25 augustus 1988 is de sluitingsdatum voor het inleveren van uw kopy. De 
portefeuille is weer nagenoeg leeg. Alles is dus weer welkom. Ook  
tekeningen ontvangen wij graag. We rekenen op u!  

 
-------------- 
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VAN DE REDACTIE, 
 
Als deze Strandloper bij u in de bus valt, zit voor een aantal mede- 
werkers de broedvogelinventarisatie er bijna weer op. De tijd gaat 
snel!. 
Dit 2e nummer van 1988 is weer zeer afwisselend. STIVONO kijkt terug 
op de olieramp in Zeeland begin dit jaar. K.A.Kok vraagt zich af waarom 
hij de Strandloper leest en Mevr. v.d.Oever neemt ons mee naar de Ierse 
Venen. Kees Verweij gaat nog verder en doet uitgebreid verslag van een 
excursie naar Spanje, terwijl Ees Aartse niet verder komt dan de 
AW-duinen. De duinen blijven boeien want ook M.Koning wijdt een heel  
artikel over dit uniek natuurgebied. 
Ook de lijst met waarnemingen is deze keer langer dan andere keren.  
Volgens de samenstellers van de nieuwe Vogels van Noordwijk kunnen  
deze lijsten niet lang genoeg zijn. Een oproep om toch vooral de maan- 
delijkse waarnemingen in te zenden is zeker op zijn plaats. 

De kopy voor de volgende Strandloper dient u vóór 25 augustus 1988   
ingeleverd te hebben bij Coby van Dijk, Leendert Hellenberghof 32, 
2202 XT Noordwijk. 

De redaktie wenst u allen prettige zomermaanden toe met veel goed 
weer en veel leuke waarnemingen. 
 

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

 

BIJ DE VOORPLAAT 
 
Bollenvelden zijn over het algemeen arm 
aan broedvogels. Naast Veldleeuwerik,  
Patrijs, Scholekster, Kievit en Witte  
Kwikstaart behoort de Gele Kwikstaart 
hier tot, de broedvogels. Gele Kwikstaart- 
en zijn zomergasten, die meestal in april  
arriveren en in oktober al weer  
vertrokken zijn naar warmer streken. De  
Engelse Gele Kwikstaart is een van de  
vele ondersoorten van de Gele Kwikstaart  
en het mannetje onderscheidt zich van de  
"gewone" Gele Kwikstaart door de kleur  
van de kop: deze is ook boven het oog  
geelgroen. Bij de gewone Gele Kwikstaart  
is dit gedeelte grijsblauw gekleurd. De  
vrouwtjes zijn in het veld niet van  
elkaar te onderscheiden. De Engelse Gele  
Kwikstaart is in Nederland een schaarse  
broedvogel met 200- 350 paren in Neder- 
land, terwijl de gewone Gele Kwikstaart 
een talrijke broedvogel is. Beide broeden  
in onze omgeving vooral in tulpenvelden,  
maar de Engelse ondersoort is in Neder- 
land beperkt tot de kuststrook, die  
aansluit bij zijn hoofdverspreidings- 
gebied in Engeland. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

Het seizoen loopt zo langzamerhand weer ten einde. Dit geldt ook voor  
de activiteiten vóór de zomervakantie. Niettemin hebben we weer een  
aantal succesvolle evenementen achter de rug zoals de vogelcursus  
in de maand april. Tijdens de beide theorie-avonden was de kleine  
zaal zeer goed bezet. Ook de beide excursies naar Leeuwenhorst en  
Het Langeveld werden goed bezocht. 

De opening van de tentoonstelling "Noordwijk een Cruijdthof" op woens-  
dag 30 maart jl. was eveneens een groot succes. De opening werd ver-  
richt door locoburgemeester J.Bedijn. Naar schatting waren er bijna 
100 mensen aanwezig. Wat de tentoonstellingen betreft wordt hier nog 
even gewezen op de tentoonstelling "Duimelijntje", die met name voor 
kinderen het natuurgebeuren op een aparte aanschouwelijke wijze laat 
zien. Deze tentoonstelling duurt van 13 juli tot 25 september a.s. 
In het najaar komt de tentoonstelling "natuur, je buur", een fotografische 
impressie van de natuur, gemaakt door de Noordwijkse fotoclub X-65. 

Wat de excursies betreft staat er nog een plantenexcursie voor de deur  
n.l. een excursie naar het speciale duingebied van de Zuidduinen, gele- 
gen tussen Katwijk en Noordwijk. Deze excursie begint op 19.00 uur  
en wel op vrijdag 17 juni a.s. De start is bij de uitstekende duinpunt  
(het zg. Koepelduin), te bereiken via de Beeklaan en het Vinkelaantje  
(de weg naar de Dr.Willem van den Berghstichting en de firma Konijnen- 
burg & Mark). 

Tot slot is er voor het Natuurcentrum heel veel gebeurd. Het zal de  
meesten zijn opgevallen, dat de entrée geheel is vernieuwd. Er is zelfs  
een prachtige stenen bloembak gecreëerd. Hier past zeker een speciaal  
woord van dank aan onze beide leden Arie Cramer en Jan Glasbergen, die  
deze prachtige entrée geheel in hun vrije tijd hebben gemaakt. 

Op de valreep ook nog even een woord van dank aan al degenen die loten  
hebben verkocht t.b.v. de loterij op het Oranjebal op 30 april j.l.  
Zoals bekend gaat een deel van de opbrengst naar onze Vereniging t.b.v.  
de uitgave "De Vogels van Noordwijk". Tevens hierbij een woord van dank  
aan de Lions Club Noordwijk, die het Oranjebal heeft georganiseerd. 
 
De Secretaris 
 

-------------- 
 
WADDENWEEKEINDE SCHIERMONNIKOOG 1988 

Van vrijdag 9 september tot en met zondag 11 september a.s. zal het  
gebruikelijke Waddenweekeinde weer worden georganiseerd. We logeren  
in de bekende kampeerboerderij van de heer Talsma, vlak tegen de prach- 
tige schorren, slikken en duinen. 

U kunt u laten inschrijven door ƒ 30,-- per persoon te storten op reke- 
ningnummer 82 26 22 092 t.n.v. R. Sluys, Bremkant 38 te Noordwijk. Het  
gironummer van de Bondsspaarbank Noordwijk is 141 164. 

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 60. De termijn van inschrijving  
eindigt op 15 augustus a.s. 

De totale kosten voor dit weekeinde zullen rond ƒ 85,-- per persoon be- 
dragen. 

Excursieleider is Rien Sluys. 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 29 januari 1988 om 20.00 uur in  
het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 

Aanwezig: 68 bezoekers. 

1. Opening door de voorzitter 

In verband met de bijwoning van de avondwake ter nagedachtenis van het over- 
lijden van de heer F.van den Berg, een zeer gewaardeerd en actief lid uit  
De Zilk, komt de voorzitter, de heer H.Verkade, wat later. Om deze reden  
opent de heer C.Verweij, secretaris, de vergadering en heet alle aanwezigen  
van harte welkom. 

2. Notulen vorige ledenvergadering 

De secretaris neemt de voornaamste passages van de notulen door. Er zijn geen  
op- of aanmerkingen vanuit de zaal. Daarna worden de notulen goedgekeurd. 

3. Ingekomen en verzonden stukken  

Allereerst wordt melding gemaakt van het feit, dat de aanvraag om subsidie  
t.b.v. permanente beschermende maatregelen voor de padden in Het Langeveld  
door de Provinciaal Consulente voor milieu- en natuureducatie in de provin- 
cie Zuid-Holland is afgewezen. 

Vervolgens zijn de jaarcijfers van het Natuurcentrum over 1987, opgesteld  
door de heer P.Paumen, ontvangen. Het aantal bezoekers is met ruim 1/3  
toegenomen. Ook voor wat betreft de inkomsten kan men op een geslaagd jaar  
terugzien. 

Aan het College van B. en W. van Noordwijk is een verzoek verzonden om mede- 
werking t.a.v. de komende paddenbescherming in het Langeveld. 

Zojuist is het overlijdensbericht ontvangen van F.van den Berg. De voorzit- 
ter zal straks hieromtrent nog een nadere verklaring afleggen. 

4. Mededelingen bestuur 

- Instructiebord langs de Katwijker Watering: 
Eind vorig jaar bereikte de Vereniging het bericht, dat ƒ 900,-- geschon- 
ken is vanuit de opbrengst van het Nationaal Geschenk. Hieruit kan een  
speciaal instructiebord, aan te brengen op de picknickplaats langs de  
Katwijker Watering, bekostigd worden. Op dit bord zal informatie worden  
aangebracht over de aldaar voorkomende weidevogels. 

- Voorbereiding paddenbescherming. 
Het verzoek aan de Provincie on een subsidie voor speciale beschermende  
maatregelen voor de padden in het Langeveld is nog in behandeling. Omdat  
de uitvoering van deze maatregelen in de vorm van een proeftraject met  
tunnels zeker nog niet dit seizoen te verwachten is, zal de bescherming  
nog op de oude vertrouwde wijze plaatsvinden. Aan de aanwezigen wordt  
gevraagd of zij zich eventueel hiervoor willen opgeven. 

- Tentoonstelling "Noordwijk, een Cruijdthof" en presentatie boek "Noord-  
wijks Kruiden- en Bollenteelt" op woensdag 30 maart a.s. te 20.00 uur.  

De secretaris wijst in het kort op deze nieuwe tentoonstelling, die wordt 
georganiseerd n.a.v. het bovengenoemde boek, dat door hem geschreven is.  
Volgens de plannen zal locoburgemeester Bedijn zowel de opening verrich- 
ten als het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen. 

- Schenking boeken door Mevrouw Travenraat: 
De secretaris maakt melding van een belangrijke schenking boeken, dia's 
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en grammofoonplaten door mevrouw Travenraat uit Katwijk. Deze schenking  
betekent een belangrijke aanwinst voor de bibliotheek. 

- Voorbereiding museumweekend: 
Op 8, 9 en 10 april zal weer het museumweekend worden georganiseerd. On- 
langs hebben vertegenwoordigers van de musea in de Bollenstreek in het 
Natuurcentrum vergaderd over gezamenlijke aanpak hiervan. Besloten 
is een gezamenlijke publiciteits- en perscampagne te organiseren. Bezoe- 
kers zullen dan een aardige attentie ontvangen. 

- CJN en NJN; samenwerking in Natuurcentrum: 
Begin maart zullen beide groepen uit de Bollenstreek een gezamenlijke  
activiteit in het Natuurcentrum organiseren. Het ligt in de verwachting,  
dat dit een eerste vorm van samenwerking met deze groeperingen is. Op 
zich is dit een verheugend initiatief. 

- Vogelcursus in het voorjaar: 
Dit jaar zal er geen vogelcursus worden georganiseerd door de Nederlandse  
Vereniging tot Bescherming van Vogels via radio of t.v. Daarom is het  
plan opgevat ditmaal zelf weer een vogelcursus te organiseren. Nadere  
bijzonderheden volgen nog in De Strandloper. 

5. Rondvraag en waarnemingen  

De voorzitter, de heer Verkade, is inmiddels aangekomen en staat een ogenblik  
stil bij het overlijden van de zeer gewaardeerde medewerker Frans van den Berg  
uit De Zilk. Sedert vele jaren stond hij klaar om voor de Vereniging lezingen  
te geven en excursies te organiseren. Velen hebben genoten van zijn boeiende 
wandelingen en excursies door de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hij is 56  
jaar geworden, eigenlijk nog te vroeg voor zo'n enthousiast persoon. Vervol- 
gens wordt een minuut stilte in acht genomen. 

Daarna volgen de waarnemingen. Zo heeft de heer Koning vossen en een Sperwer 
waargenomen. De heer De Groot heeft een Witoogeend gezien bij het meertje  
van Caprera te Overveen. Te Warmond zijn achter het huis van Mevrouw Van den  
Berg drie Dodaarzen gezien. In het Schusterkanaal in de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen zijn eveneens 10 Dodaarzen gezien. Tot slot is onlangs een dode  
Bruinvis op het strand te Noordwijk aangetroffen. 

6. Eerste gedeelte lezing over de Pyreneeën  

De secretaris geeft allereerst een korte inleiding op de reis naar de Pyre- 
nëen, die een groot aantal leden in mei vorig jaar gemaakt heeft. Tijdens  
deze reis is aandacht geschonken aan tal van aspecten van de natuur zoals  
de rijke vogelwereld, de insecten, de planten enz. De Pyreneeën kenmerken  
zich door een zeer gevarieerde flora en fauna, die tijdens het vertonen van  
de dia's rijkelijk aan bod komen. Ook de voorzitter geeft het nodige commen- 
taar op de vertoonde beelden. 

PAUZE 

7. Tweede gedeelte lezing over de Pyreneeën  

Na het vertonen van het tweede gedeelte worden de secretaris en de voorzit- 
ter met een luid applaus bedankt. 

8. Mededeling over eerstvolgende ledenvergadering en sluiting  

De voorzitter deelt tot slot nog mee, dat op vrijdag 25 februari a.s. Gert  
Slager een voordracht zal houden over het strand. Daarna sluit hij de verga- 
dering. 
 
C.M.J.Verweij (secretaris). 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 26 februari 1988 om 20.00 uur in  
het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 

Aanwezig circa 45 personen. 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter, de heer H.Verkade, opent deze vergadering en heet de aanwezigen  
van harte welkom. 

2. Notulen vorige vergadering  

De secretaris leest de voornaamste passages uit de notulen van de vergadering  
van januari jl. voor. Geen der aanwezigen heeft t.a.v. deze notulen iets aan  
of op te merken. 

3. Ingekomen en verzonden stukken  

Aan de orde komen achtereenvolgens de bedankbrief aan mevrouw Travenraat voor  
haar omvangrijke schenking van boeken, grammofoonplaten en tijdschriften aan  
de bibliotheek van het Natuurcentrum, het bericht van overlijden van Frans  
van den Berg en een aantal uitnodigingen voor cursussen, studiedagen e.d. 

4. Mededelingen bestuur  

De start van de paddenbescherming in Het Langeveld is op 6 maart a.s. Vele 
vrijwilligers zijn bereid bevonden dit waardevolle werk gedurende de maanden  
maart en april a.s. op zich te nemen. 

Na de wintersluiting opent het Natuurcentrum op woensdag 2 maart a.s. weer  
zijn poorten. 

In april a.s. wordt begonnen met een speciale vogelcursus, welke in het Natuur-
centrum wordt georganiseerd. Nadere mededelingen hierover zijn aan te treffen  
in De Strandloper. 

Tot slot wordt de aandacht gevestigd op de opening van de tentoonstelling  
Noordwijk een Cruijdthof en de presentatie van het boekje "Noordwijks bloem- 
bollen- en kruidenteelt" op woensdagavond 30 maart a.s. in het Natuurcentrum. 

5. Rondvraag en waarnemingen  

Allereerst wordt medegedeeld, dat bij de Haagse Schouw onlangs de eerste 
boterbloemen in bloei werden aangetroffen. Ook het Fluitekruid is reeds  
bloeiend gezien. 

Het boekwerk "De vogels van Noordwijk" komt omstreeks maart 1989 uit. Het  
belooft een prachtig werk te worden. Op het ogenblik is men doende sponsors  
voor dit werk te vinden. 

Via Radio Rijnmond heeft Jelle van Dijk onlangs zijn visie gegeven op de 
ontwikkelingen rond de polder Hogeweg in de gemeente Noordwijk. 

Langs de Nieuwe Zeeweg werden onlangs twee Patrijzen aangetroffen. Ook heeft  
men boven Noordwijk een 100-tal zwanen over zien vliegen. Hoogstwaarschijnlijk  
ging het hier om Kleine Zwanen. 

Bezorgdheid wordt geuit over de toename van de ganzenjacht in Nederland. 

Henk van Duin maakt melding van een Kleine Alk, die onlangs in het Vogelasiel  
werd gebracht. Helaas had deze vogel al teveel stookolie binnengekregen,  
zodat hem slechts een kort leven beschoren was. 

Nog steeds wordt waargenomen, dat er in de Zuidduinen ten zuiden van Noord- 
wijk aan Zee gejaagd wordt. Er wordt op aangedrongen, dat dit eigenlijk een  
keer afgelopen moet zijn, temeer daar langs en over het fietspad geschoten  
wordt. 
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6. Aankondiging jaarvergadering  

De voorzitter kondigt aan, dat de jaarvergadering zal plaatsvinden op vrij- 
dagavond 25 maart a.s. Naast de gebruikelijke punten als bestuursverkiezing,  
verslag kascontrolecommissie, financieel verslag van penningmeester en  
secretaris zal als gastspreker op deze avond optreden Dick Passchier met als  
onderwerp de Noordduinen. 

7. Eerste deel lezing van Gert Slager over het strand  

Voor de pauze licht Gert Slager alvast enkele aspecten van het strand toe  
en laat daarbij een aantal dia's zien. 

PAUZE 

8. Tweede deel lezing van Gert Slager over het strand  

Na de pauze vervolgt Gert Slager zijn lezing en toont daarbij prachtige  
beelden van het veelzijdige leven aan en op het strand. Tal van bijzondere 
diersoorten laat hij de revue passeren. Na afloop ontvangt hij een warm  
applaus van de aanwezigen. 

9. Sluiting  

Na de lezing stelt de voorzitter nog even het publiek in de gelegenheid  
vragen te stellen aan Gert Slager. Hiervan wordt in ruime mate gebruik 
gemaakt. Daarna sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 

de Secretaris, de Voorzitter, 
 

-------------- 
 
Notulen van de Jaarvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogel- 
bescherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 25 maart 1988 om 20.00  
uur in het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 

Aanwezig: circa 70 bezoekers. 

1. Opening  

De voorzitter, de heer H.Verkade, opent deze vergadering en heet in het  
bijzonder de gastspreker van vanavond, de heer D.Passchier, welkom. 

2. Verslag van de ledenvergadering van februari jl.  

De secretaris, de heer C.M.J.Verweij, leest de belangrijkste passages van  
het verslag van de vorige vergadering voor. Geen der aanwezigen heeft t.a.v.  
dit verslag nog iets op of aan te merken. De secretaris memoreert in dit  
verband de bijzonder boeiende lezing van de heer G.Slager over de rijke  
fauna voor en op het strand, die hij tijdens deze vergadering heeft gehouden. 

3. Ingekomen en verzonden stukken  

Voor deze Jaarvergadering zijn er geen stukken, die in dit verband speciale 
bespreking behoeven. Zojuist is evenwel een schriftelijk verzoek binnengekomen  
van de heer Keuzenkamp nadere informatie in te winnen en eventueel te protes- 
teren tegen de te verlenen hinderwetvergunning m.b.t. de waterinfiltratie in  
het duingebied rond Zandvoort. Toegezegd wordt, dat nadere informatie zal  
worden ingewonnen bij de Stichting Duinbehoud. 
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4. Mededelingen Dagelijks Bestuur  
  - excursies:   7 mei a.s. nachtegalenexcursie in de Noordduinen; 

13 mei a.s. Offemexcursie; 
17 juni a.s. plantenexcursie in de Zuidduinen. 

- vogelcursus: op 11 en 25 april a.s. zijn er twee theorieavonden in het 
Natuurcentrum, gevolgd door een tweetal excursies; voor  
deelnemers ligt er een intekenlijst in de zaal; 

  - opening tentoonstelling "Noordwijk een Cruijdthof" en presentatie van  
    het boekje "Noordwijks kruiden- en bollenteelt" op woensdag 30 maart a.s.  
    in het Natuurcentrum. Alle leden zijn dan van harte welkom; 

  - tentoonstellingen: naast bovengenoemde tentoonstelling komen dit jaar  
     nog de tentoonstellingen "Duimelijntje", speciaal  
     bestemd voor kinderen, en "natuur, je buur", een     
     fototentoonstelling in samenwerking met de fotoclub  
     X-65. 

5. Bestuursverkiezing: aftredend zijn C.M.J.Verweij, W.Baalbergen en R.Sluys  

Er zijn geen andere kandidaten voor de ter beschikking staande functies bij  
het bestuur ingediend. Voorgesteld wordt bovengenoemde heren opnieuw voor  
een volgende termijn te verkiezen. Onder luid applaus gaan de aanwezige  
leden met het voorstel accoord. 

6. Jaarverslag van de secretaris 

Het Jaarverslag was reeds afgedrukt in De Strandloper, zodat iedere betrok- 
kene hiervan kennis heeft kunnen nemen. Er zijn geen op- of aanmerkingen.  
Daarna wordt het Jaarverslag 1987 vastgesteld. 

7. Financieel verslag Penningmeester  

Ook het financieel verslag was reeds in De Strandloper te lezen. De Penning- 
meester, de heer J.Veefkind, geeft een korte toelichting. Er zijn geen ver- 
dere vragen van uit de zaal. 

8. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie  

De kascommissie heeft onlangs alle stukken en bescheiden bij de penningmees- 
ter gekontroleerd en in orde bevonden. De voorzitter leest de bestreffende  
verklaring voor. Hierna wordt de penningmeester decharge verleend voor het  
door hem gevoerde financieel beheer over het afgelopen boekjaar. Een lid van  
de kascommissie dient af te treden. Voorgesteld wordt de heer A.Bos als nieuw  
lid van deze commissie te benoemen. De aanwezige leden gaan met dit voorstel  
accoord. 

9. Rondvraag en waarnemingen  

Mevr.Van den Berg zegt, dat zij onlangs een eigen ooivaarsnest in haar tuin  
te Warmond heeft opgericht. Direct daarna zijn er al twee Ooievaars bij het  
nest waargenomen. In aansluiting hierop wordt gemeld, dat ook twee Ooievaars  
in de reigerkolonie in Offem zijn waargenomen. 

In Het Langeveld zijn vijf Grote Zaagbekken in een sloot gezien. 

In de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn een Waterral en een Waterspreeuw  
gezien. 

De eerste zingende Fitissen zijn gehoord evenals de eerste zingende Boomleeu- 
werik. 

In Het Langeveld zijn de eerste zeven Wulpen gezien. 

Tot slot wordt melding gemaakt van waarnemingen van twee Rietgorzen, een  
Tjiftjaf, een Roodborsttapuit, twee Patrijzen bij de Nieuwe Zeeweg in Noord- 
wijk en een Jan van Gent met olie in de duinen. Ook is er al een Wilde Eend  
met jongen gezien. 
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10. Eerste deel van de lezing van de heer D.Passchier over de  Noordduinen  

Voor de pauze geeft de heer D.Passchier een eerste toelichting op het boei- 
ende planten- en dierenleven in de Noordduinen, vergezeld van vele treffende 
opnamen. 

PAUZE 

11. Tweede gedeelte van de lezing van Dick Passchier over de Noordduinen  

Na de pauze vervolgt de heer Passchier zijn lezing, waarbij hij met name de  
aandacht vestigt op de ontstaansgeschiedenis van de Noordduinen. Daarnaast  
volgt hij het leven in de duinen aan de hand van de wisseling der jaarge- 
tijden. Na afloop ontvangt de heer Passchier een luid applaus voor zijn voor- 
dracht. 

12. Sluiting  

Nadat de heer Passchier nog in de gelegenheid is gesteld enige vragen van uit  
de zaal te beantwoorden sluit de voorzitter deze bijeenkomst onder dankzeg- 
ging voor de betoonde belangstelling. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van: 
 
de Secretaris, de Voorzitter, 
 
 

-------------- 
 
 
INGANG JAN VERWEIJCENTRUM VERNIEUWD 

Diegenen die de laatste weken in het Natuurcentrum zijn geweest of er  
voorbij zijn gereden zal de verandering bij de ingang zijn opgevallen.  
De entree van staal en hout was totaal verrot. Zwaargewichten liepen  
de kans er door te zakken. 
Een technische ploeg bestaande uit Jan Glasbergen, Arie Cramer en  
Adriaan Vonk, met hulp van Leen van Duijn, heeft de entree voor het  
gebouw geheel vernieuwd. Door middel van gemetselde muurtjes en een  
plantenbak is de zaak geweldig opgeknapt. Een compliment voor de makers!  
Deze zomer staan nog wat reparaties aan kozijnen en het vernieuwen van  
wat platen onder de ramen op het programma. Tevens zal er wat noodzake- 
lijk schilderwerk worden gedaan. Volgend jaar hopen we het gehele gebouw  
van buiten opnieuw te schilderen. 
 
NOGMAALS ORANJEVOGELS 

Dezer dagen heeft de Vereniging een deel van de opbrengst van het  
door de Lions Club Noordwijk georganiseerde Oranjebal op 30 april  
ontvangen. 
Het formidabele bedrag van ƒ 5000,-- werd ons in het Huis ter Duin  
ter hand gesteld. 
Zoals bekend zal eind van dit jaar een volledig hernieuwde uitgaven van  
de Vogels van Noordwijk verschijnen. Door de bovengenoemde bijdrage zal  
het mogelijk zijn het boekje betaalbaar te houden. 
Onze jeugdleden hebben zich uitstekend verweerd en verdienen een woord  
van dank. Zij hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit resul- 
taat door het verkopen van zeer veel loten. 
 

Wim Baalbergen 
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WAAROM LEES IK DE STRANDLOPER? 
 
Ja waarom? Op het eerste gezicht een saai blad zonder veel "plaatjes",  

met lange tabellen van weer op de been (vleugels) geholpen en waargenomen  

vogels en altijd droevig nieuws over bijna-uitgestorven of bedreigde  

planten- en vogelsoorten. 

Waar hebben die mensen toch zin in, vraag ik me soms af. Is dit eenzelfde  

soort verzamelwoede zoals men bij postzegelverzamelaars kan aantreffen?  

En wat maakt het uit of een vink geelgerand of bont gespikkeld is?  

Maar het zijn de reisverslagen die ik nooit over sla en die me intrigeren.  

Waarom reist men 1500 km en verder om vogels te bekijken die men  

vlakbij in Avifauna rustig kan bestuderen? 

Waarom trotseren mensen peilloze afgronden in de Pyreneeën om een  

zeldzame gier in het oog te krijgen die zijn jongen aan het voeren  

is? En waarom werkt men een oude auto bij elkaar om de Everglades  

bij Miami te doorkruisen? Ook al wordt men er dagelijks opgevreten  

door de muggen. 

Het moeten volgens mij dezelfde redenen zijn waarom ik een beschadigde,  

sterk-vergeelde foto met kunst- en vliegwerk probeer om te zetten  

in een duidelijk zwart/wit beeld, waarna ik bij enkele stokoude  

Noordwijkers de namen probeer te achterhalen. 

De waargenomen, smalgestreepte lammergier is identiek met de overgrootva- 

der van de huidige J. van Duin Gzn, met bijnaam SNURK. 

Beiden zijn zeer zeldzaam geworden en de moeite van het determineren  

waard. 

Uitdrukkelijk vermeld ik hier, steeds ontroerd te raken door driftig- 

trippelende strandlopertjes die voortdurend een vertrekkende trein  

proberen te halen. En met diepe bewondering staar ik naar de meeuwen  

die met een perfecte zweeftechniek boven "de zeereep" hangen op zoek  

naar aangespoelde vissen die ze vervolgens do ogen uitpikken. 

Hoe lomp zijn dan de hang-gliders die proberen die meeuwen na te  

doen. Maar hoe knap is de mens dan ook, die moeiteloos even "meeuw  

speelt" en alle dure appartementen van Huis ter Duin kan binnen kijken.  

Laat ons blij zijn dat de mens zoveel variëteiten heeft ontwikkeld,  

dat er geen terrein is, waar geen "gek" bestaat die het liefderijk  

koestert, onderzoekt en eruit verzamelt. 

Strandloper en Blauwdotter: zij hebben veel, zo niet alles gemeen.... 
 

Karel Kok 
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STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
OVERZICHT 1e KWARTAAL 1988 
 
 aanwezig 

op 
1 jan. 

gebracht 
in 

jan/mrt 

doodgegaan 
in 

jan/mrt 

gelost 
in 

jan/mrt 

aanwezig 
op 

31 maart 

Roodkeelduiker - 3 3 - - 
Fuut - 4 4 - - 
Roodhalsfuut - 1 - - 1 
Noordse stormvogel - 2 2 - - 
Jan van Gent - 1 - 1 - 
Blauwe reiger 1 1 1 1 - 
Wilde eend - 3 3 - - 
Slobeend - 1 - - 1 
Eidereend - 9 6 - 3 
Zwarte zeeëend - 46 46 - - 
Sperwer - 2 1 1 - 
Patrijs - 1 - 1 - 
Fazant - 1 1 - - 
Waterhoen - 1 - 1 - 
Meerkoet - 2 1 1 - 
Scholekster - 1 1 - - 
Houtsnip - 1 - 1 - 
Kokmeeuw - 5 5 - - 
Stormmeeuw 1 - 1 - - 
Zilvermeeuw - 3 3 - - 
Drieteenmeeuw - 2 2 - - 
Zeekoet 3 146 108 12 29 
Alk - 9 8 - 1 
Kleine alk - 1 1 - - 
Houtduif - 1 1 - - 
Turkse tortel - 2 1 - 1 
Groene specht - 1 1 - - 
Graspieper - 1 1 - - 
Roodborst - 1 1 - - 
Merel - 3 2 1 - 
Koolmees - 1 - 1 - 
Spreeuw 1 2 2 - 1 
Huismus - 3 3 - - 
Groenling - 1 1 - - 
 

6 262 210 21 37 

Diverse soorten 
     

Muskuseend - 1 - - 1 
Lachduif - 2 1 - 1 
Zilverfazant - 1 1 -  
Valkparkiet - 1 - - 1 
Post-/kerkduif - 1 1 - - 
Kip - 1 1 - - 

 - 7 4 - 3 

TOTAAL 1e KWARTAAL 6 269 214 21 40 
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In de nacht van 7 op 8 januari 1998 voer het Roemeense vrachtschip  
Borcea zonder loods aan boord de Westerschelde af richting Noorwegen.  
Het schip raakte buiten de vaarroute en ramde hoogstwaarschijnlijk  
een onder water liggend wrak. Een brandstoftank scheurde over een  
lengte van ± 7 meter open. De Borcea verloor hierbij ± 350 ton stook- 
olie. Deze olie zo dicht onder de kust veroorzaakte een regelrechte  
ramp. 

Zwarte Zeeëend, Fuut en Roodkeelduiker, die in het zuidelijk deel van  
de Noordzee in de kustwateren overwinteren, werden massaal besmeurd  
met deze stookolie. Honderden vogels spoelden aan op de Zeeuwse en  
Zuid-Hollandse eilanden. Voor de meeste vogels bleek geen hulp meer  
mogelijk te zijn. Alleen aan de snavel bleken deze "oliebollen" te  
herkennen te zijn. Honderden vogels moesten worden afgemaakt. 

De t.v. liet ons dagelijks het leed zien van de vele olieslachtoffers  
op de stranden en in de asiels. De emoties liepen soms hoog op. Asiel- 
houders en medewerkers konden soms hun tranen niet bedwingen. Wat in  
die periode de kapitein van de Borcea werd toegewenst, laat zich raden.  
Veel goeds was het in ieder geval niet. 

Toen de olievlek door de vloedstroom noordwaarts trok en meer zee in  
dreef, werden de Alken en de Zeekoeten het slachtoffer van de olie.  
Beide soorten overwinteren ook in grote aantallen in het zuidelijk  
deel van de Noordzee maar verder uit de kust. 

Op zaterdag, 9 januari 1988 werden de eerste met olie besmeurde vogels  
naar ons asiel gebracht. De hele week daarna was het een heksenketel  
in het asiel met een dieptepunt op maandag en dinsdag. Bij tientallen  
tegelijk werden er vogels gebracht. 
De nog maar pas ingewerkte nieuwe medewerkers konden er gelijk tegenaan.  
Ook zij hebben teleurstellingen moeten leren incasseren bij het zien  
van de schier eindeloze stroom van olieslachtoffers, bij het wassen  
en het verzorgen van de vogels, bij het dagelijks oprapen van tien- 
tallen dode slachtoffers. 
Ook overdag kon, dank zij de hulp van een aantal vrijwilligers, gewassen  
worden. 

Het oude olierampenplan werkte voor geen meter en is een aantal jaren  
geleden geruisloos bijgezet in de kast met andere kosten verslindende  
mislukkingen. Een aantal mensen heeft toen met dat plan goede sier  
gemaakt en het nodige aan verdiend. (Zie over dit plan - wat een ramp  
bleek te zijn - de oude jaarverslagen). 
Ten tijde van deze olieramp was juist aan de kustasiels een ontwerp  
voor een nieuw olierampenplan gezonden met het verzoek hierop commen-  
taar te geven. 
Dit ontwerp-olierampenplan bleek voortreffelijk te werken. Enkele  
keren per dag werd de asielbeheerder opgebeld en werd er gevraagd naar  
de gang van zaken. Hulp werd ons bijna opgedrongen. Problemen met voer?  
Kon voor gezorgd worden. Mankracht? Kwam voor elkaar. Financiële pro- 
blemen? Was ook geen probleem. Dat was jaren geleden wel anders. Smeken  
en bidden meesten we toen om maar iets gedaan te krijgen. 

Veel mensen hebben ons in die periode financieel gesteund. De pers had  
een pad naar de beheerder liggen. De ene journalist was net te woord  
gestaan of de telefoon ging weer voor een gesprek met een andere.  
Henk van Duijn weet nu wel wat het is om asielbeheerder te zijn. Hij  
is er goed doorheen gekomen en de rest van het jaar is het een makkie. 

Een onbekende oude dame gaf ons een grote plastic zak met oude hand- 
doeken. Ze vond het zonde om deze weg te gooien en misschien had het  
asiel er nog iets aan om gewassen vogels mee af te drogen. Het was  
een welkom geschenk! 
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De eerste dagen van de olie- 
ramp kregen ook wij alleen  
maar Zwarte Zeeëenden, Futen  
en Roodkeelduikers, doch na  
zondag begon Zeekoet en Alk te 
overheersen. 
Van de eerste drie soorten kon- 
den wij geen vogel in leven  
houden. Ook de resultaten bij  
de andere kustasiels waren  
bedroevend slecht. 
Van de Zeekoeten konden na  
een korte periode er weer 12  
worden losgelaten. Dat losla- 
ten heeft bij het asiel in  
Oegstgeest wat bevreemding  
gewekt. Hoewel dat stuk in de  
Leidse Courant niet als kritiek  
was bedoeld, zoals de heer  
Raymakers ons schriftelijk liet 
weten, kwam dat bij veel mede-  
werkers en sympathisanten wel  
zo over. Op zich zou dat nog  
niet zo erg geweest zijn, als  
de heer Raymakers zich op de  
hoogte had gesteld van de gang  
van zaken in het Noordwijkse  
asiel. In de twee jaar dat hij  
vogels revalideert, heeft hij  
nimmer een bezoek gebracht aan  
ons asiel. 
Op 31 maart waren nog 29 Zeekoeten  
in het asiel aanwezig. Een aantal  
was intussen geringd met een  
ring van het Vogelasiel Noord- 
wijk. Binnenkort worden deze  
vogels losgelaten. 
En hoe nu verder? Wat gebeurt  
er met de kapitein van het schip?  
Is er een verhaal van de kosten  
mogelijk? 
Een schadeclaim is ingediend en  
hoe dat uitpakt is afwachten.  
Bijgaand stuk van Vogelbescher- 
ming uit VOGELS nr.44 maart/april  
1988 geeft de situatie duidelijk  
weer. 
Door alle perikelen met de olie- 
ramp zou men haast vergeten dat  
er ook nog andere vogels dan 
olieslachtoffers naar het asiel  
gebracht werden. 
Gelukkig waren die aantallen  
gering. In Voorhout knalde een  
Spewer bij achtervolging van een  
prooi tegen een glazen ruit.  
Versuft werd de vogel naar het  
asiel gebracht, doch kon een dag  
later weer worden losgelaten. De  
andere Sperwer overleefde een  
botsing echter niet. 

 
 
         Stichting Vogelasiel Noordwijk 
         Postbus 168 
         2200 AD NOORDWIJK 
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DE IERSE VENEN 
 

  Veen bestaat uit resten van bepaalde planten. Deze planten kunnen met  
hun wortels, en in veel gevallen ook een groot deel van de plant zelf, onder-
gedompeld in stilstaand water groeien. Dit water is zowel arm aan mineralen  
als aan zuurstof. 
  Het veen is zo arm, dat niet minder dan elf plantensoorten die daar groei- 
en, zich in hun levensonderhoud voorzien door het vangen van insekten. Het  
gaat hier om de vleesetende planten vetblad, blaasjeskruid, zonnedauwsoorten  
en een Amerikaanse immigrant, het kannekenskruid. 

  Drainage- en ontginningsproblemen hebben er voor gezorgd dat een groot  
deel van Ierland niet door landbouw geëxploiteerd kon worden. Het betreft  
een gebied dat de drogere centrale vlakte en de warmste laaglanden in het  
westen omvat. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de regering in 1809  
een onderzoek startte om de omvang en de mogelijkheden van de venen voor 
landbouwkundig gebruik vast te stellen. Dit onderzoek liet zien dat  
1.200.000 ha. van Ierland met veen waren bedekt en dat er drie hoofdtypen  
veen konden worden onderscheiden. 
Type 1: moerasveen lange rivieren, meren en stromen, gevormd order invloed  

  van stromend water dat rijk aan mineralen is. 
Type 2: arm veen in gebieden die gewoonlijk grenzen aan type 1. Pas na pe-  

  rioden van zware regen of veel smeltwater raken deze gebieden  
  overstroomd door mineraalhoudend water. 
  Al in 1809 was het veen van type 1 en 2 op zo'n grote schaal  
  gedraineerd en in kultuur gebracht dat er nog maar 9000 ha.  
  in hun natuurlijke staat verkeerden. 

Type 3: veen dat alleen gevormd wordt op plaatsen, die nooit in kontakt 
  komen met (sterk) mineraalhoudend water. Uitsluitend de regen die 
  hier valt voorziet het van water en mineralen. Het water van de 
  echte venen bevat dus nauwelijks voedingsstoffen en is zuur.  
  Het is erg kostbaar dergelijke gebieden in kultuur te brengen  
  en het merendeel van de echte venen verkeerde in 1809 nog in  
  hun oorspronkelijke staat. In het ergste geval was er van de  
  rand wat afgeknabbeld met behulp van de turfspade (slane) en  
  de ezel, om te voorzien in de brandstofbehoefte van de plaatse- 
  lijke bevolking. 

  Het onderzoek van 1809 toonde ook aan dat het veen in drie hoofdcate- 
gorieën ondergebracht konden worden op basis van hun ligging en vooral in  
relatie tot de regenval. 
"Hoogland spreihoogveen" (upland blanket bog). 
Dit veen bedekt de hellingen van alle bergen 
van de Macgillicuddy's Reeks in het zuidwesten 
tot aan de Mountains of Mourne in het noord-
oosten. Gemiddeld valt hier meer dan 1000 mm 
regen per jaar, op meer dan 225 dagen. Derge-
lijk veen komt algemeen voor in de vochtigste 
delen van Engeland en Europa. Het groeit di-
rekt op de mineraalhoudende bodem, vult de  
kom van de valleien en bedekt alles behalve 
de steilste hellingen met een drassige laag. 

"Laagland spreihoogveen (lowland blanket bog). 
In Ierland ligt spreihoogveen niet alleen op 
de bergen. Niet minder dan 400.000 ha. in het 
laagland in het westen zijn bedekt met veen 
dat tot aan zee doorloopt. 
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Het laagland spreihoogveen van Ierland is uniek in 
de wereld, niet alleen vanwege zijn omvang, maar 
ook door de plantengroei met soorten als Zwarte 
rus (Juncus atratus), Pijpestrootje (Molinia cae-  
rulea) en Gagel (ryrica gale). In de rest van 
Europa zijn dit specifieke moerasplanten, maar 
alleen in de vochtigste streken van Ierland groei-  
en ze op venen, buiten bereik van het mineraal-  

 

rijke grondwater. De verklaring voor dit merkwaardige feit ligt hierin, dat 
deze streken jaarlijks voldoende regen krijgen om de noodzakelijke hoeveelheid  
mineralen op te doen en de zuurgraad binnen de perken te houden. 

  "De grote rode hoogvenen" (the great red raised bogs). 
Verder van de kust af, waar jaarlijks minder dan 1000 mm regen valt op min- 
der dan 225 dagen van het jaar, kan het veen niet direkt op de mineraal- 
houdende bodem groeien. Hier vindt het zijn ontstaan alleen in de meren. Op  
een gegeven moment zal elk ondiep meer begroeid raken door waterplanten en 
geleidelijk in moeras veranderen. Daarna, wanneer de loop van het water bin- 
nen zo'n meer zich heeft verlegd, ontstaan plekken met arm moeras. Op hun  
beurt vormen deze de basis voor de ontwikkeling van het echte hoogveen,  
waar Veenpluis (Eriophorum angustifolium), heide en vooral veenmos (Sphag- 
num soorten) overheersen. 

  Alle veen, maar vooral dat veen dat bestaat uit overblijfselen van veen- 
mossen, is net een spons en kan een geweldige hoeveelheid water vasthouden.  
Als het klimaat geschikt is en de verdamping zelden de neerslag overtreft,  
kan het veen omhoog blijven groeien, terwijl het zijn eigen watervoorraad vast-
houdt. Zo kunnen enorme bulten zuur veen ontstaan waar zich eens sterk mine- 
raalhoudend open water bevond. 

  Toen ik Ierland voor het eerst in de vijftiger jaren bezocht, was het nog  
mogelijk om bijna vanaf de buitenwijken van Dublin tot voorbij de Shannon te  
lopen over of tussen de bulten van de grote venen in het midden van Ierland. 
Toendertijd kon je nog Ierlands zeldzaamste veenplant tegenkomen: Scheuchzeria 
(Scheuchzeria palustris) die in het Pollagh Bog groeit, en uitkijken over het 
grootste veengebied dat er op deze vochtige aarde te vinden is. Dit gebied  
is het Great Bog of Allen, gevormd in de meren en op de draslanden van de ri- 
vieren Broora, Brosna, Rapemills en Silver die allen in de Shannon uitstro- 
men. 

  Tegen ieder, die beweert dat de venen eentonige saaie plaatsen zijn waar  
geen reuk of smaak aan is, zeg ik altijd, dat ze er maar eens goed naar moe- 
ten kijken. Het merendeel van het veen bestaat uit weidse heuvels en golven- 
de tapijten in wijnrood, bleek oranje, botergeel, groen en metaalachtig blauw- 
roze van de veenmossen. De indigokleurige bloemen van de liggende vleugel- 
tjesbloem (Polygala serpyllifolia) en het violet van het vetblad (Pinguicu- 
la vulgaris), weerspiegelen de regenbogen die zich over het veen welven.  
Elke veenbult is een waterreservoir dat op zijn plaats gehouden wordt door  
de huid van levend veen. Naarmate de veenmassa hoger wordt komt deze huid  
steeds meer onder spanning te staan totdat zij open scheurt. Er vormen zich  
dan poelen die in opvallende patronen over de veenhellingen gerangschikt  
liggen. Deze poelen bieden een veilig toevluchtsoord voor de nu zeldzame  
kolganzen (Albifrons flavirostus), die vanuit Groenland komen overwinteren  
in het westen van Ierland. Wanneer de veenbulten te groot worden ontstaat  
er een inwendige drainage, zodat het overtollige water kan wegvloeien en  
er planten kunnen groeien die minder goed aan dit milieu zijn aangepast. 

Sommige venen groeien in het begin zo snel, dat zij een laag vormen die  
op het diepe water drijft. Bij andere venen maakt het bovenste lichtere veen  
zich los van het zwaardere en oudere veen, gaat drijven en vormt zo in het  
veen een vloeibare kern. Zulke venen kunnen blijven groeien, met een steeds 
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groter wordend waterreservoir dat verborgen blijft, totdat de waterhuishou- 
ding verstoord wordt. Het hele veen komt dan langs de helling naar beneden  
en soms heeft dat katastrofale gevolgen. Sinds het begin van de 18e eeuw  
zijn er niet minder dan 25 grote veenbreuken waargenomen en nog veel meer  
moeten er in de weidse venen zijn voorgekomen. 
Zelfs in de droogste oostelijke provincies komen en kwamen er venen voor,  
want er zijn veel gehuchten met de naam "Red Bog" (roodveen). Op het ogen- 
blik verkeert er echter geen veen meer in de oorspronkelijke staat. De  
meeste zijn allang gedraineerd en voor brandstof gebruikt. Uit restanten  
kunnen we via stuifmeelonderzoek nog iets over de geschiedenis achterhalen. 

Het gebied dat ligt tussen de grote rode venen in de centrale vlakte en  
de spreivenen in het vochtige laagland aan de kust, heeft iets bijzonders  
te bieden. Hier ligt de hoeveelheid neerslag en het aantal regendagen tus- 
sen de extremen in die enerzijds het echte spreiveen en anderzijds het echte 
hoogveen in stand houden. Hierdoor kan er een heel complex van overgangs- 
typen gevonden worden. Hier groeien de planten die thuishoren in de twee  
extreme typen, maar ook anderen zoals: Blauwe zegge (Carex panicea), een 
Handekenskruid (Dactylorhiza), tweerijige zegge (Carex disticha) en "lambs- 
wool moss". 

Er zal snel moeten worden besloten wat er met al deze gebieden gaat ge- 
beuren. Veel is al verwoest door turfwinning, drainering, overbegrazing en  
bosbouw. Wetenschappers van bosbouw- en natuurbeschermingsinstanties heb- 
ben een lijst opgesteld van 30 specifieke gebieden die tezamen 50.000 ha.  
beslaan. Slechts 4 % van de totale oppervlakte zou intakt gelaten moeten  
worden om de toekomstige generaties er kennis van te laten nemen, te laten  
genieten en te profiteren. We kunnen slechts hopen dat de Ierse regering  
de noodzakelijke stappen zal nemen om dit te verwezenlijken. 
 
          David Bellamy 
Met dank aan Annie v.d. Oever 
voor de Nederlandse tekst (oorspr. Engels) 
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DE DUINEN, EEN VEEL OMSTREDEN GEBIED 
 
   Eeuwen lang zijn de duinen een gebied geweest waarover veel onenigheid  

was. De oorzaken hiervan zijn de onvruchtbare grond, de zeewind, de grote  

armoede van de Vissersplaatsbevolkingen en de jacht. 

Tijdens de ontginningsperiode, die pas goed op gang kon komen toen er chi- 

lisalpeter en guano geïmporteerd werden, en niet lang daarna de kunstmest  

in gebruik kwam, zijn er veel "woeste" gronden in ons land verdwenen. Vóór  

deze tijd kon ontginning alleen ter hand worden genomen als er mankracht  

aanwezig was, zodat er wat meer vee gehouden kon worden dat de mest moest  

leveren om weer een klein stukje grond vruchtbaar te maken. 

De duinen zijn lange tijd een doorn in het oog van verschillende staatslie- 

den geweest, omdat er maar geen geschikte manier gevonden kon worden om  

dit gebied tot "nut" te maken. 

Door grote armoede waren de mensen uit de vissersdorpen genoodzaakt om  

brandstof, in de vorm van hout, uit de duinen te halen en 's-winters voor  

het vee plaggen. De eigenaren van duingronden hadden deze hoofdzakelijk  

voor het genot van de jacht; hoe meer konijnen hoe beter. Dat de duinen  

hierdoor gingen stuiven was dus eigenlijk geen wonder. Reeds in de tijd van  

Karel V werden plakkaten uitgegeven om de duinen te beschermen. Het  

"Placaet" van 1517 gaat over het belang van de bossen en de duinen. "Alsoo  

onse Bosschen ende Wildernissen van Hollandt ende Vrieslandt daghelicx  

hoe lancx soo meer vergaen". Voor Vrieslandt moeten we dan wel aan West- 

friesland, dus de duinen in Noord-Holland, denken. 

Door verschillende instanties werden om prijsvragen uitgeschreven om tot  

ontginning van de duinen te komen. Het is voor ons heel grappig om te le- 

zen hoe men daar vroeger over dacht. Hierna volgen er wat gedeelten uit  

de antwoorden op deze prijsvragen. 

Puissant vindt in 1739 dat het stuwende zand erger is dan overstroming  

door zeewater, omdat het water terug loopt, maar het zand niet meer. Ook  

de enorme aantallen konijnen ziet hij als een directe oorzaak van de droe- 

vige toestand en vindt daarom dat alle konijnen uitgeroeid moeten worden  

en schrijft hierover dan dat "De lucht en de vergooring van de konynen ge- 

heel weg zal moeten weezen alvoorens daarop de schaapen zouden tieren".  

In de tweede helft van de achttiende eeuw komt het denkbeeld naar voren  

om de duinen te bebossen. Berkhey is dan bang dat bij het ontginnen, door  

de hitte van de zon "Deeze zandkorrels doet smelten en zulke zandkorrels  

tot een glasagtigen steen worden". Van Hazen is in 1763 "Genoegzaam wis- 

kunstig zeker" dat "onze nu vrugtelooze gronden met recht zouden mogen 
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worden aangemerkt, als onbetaalbare schatten voor onze nakoomelingen, in  

een der allernutste zaken tot wezentlyk voordeel en heil der Nederlanden".  

Dentan vindt in 1776 dat er geen grote bomen geplant moeten worden. "Dat  

deze meer last van de wind hebben, die de wortels schudt en doet verdrogen.  

Dat zulk een stam ongemak lydt van de verandering des dampkrings, welke zy 

ondervindt, dat zy verstopt wordt en de wortels doet vergaan". Het weefsel,  

dat bloot staat aan winden "fronst te zamen" en daarboven is de dampkring  

gevuld met "werkzame vochten, gelijk het zee-zuur is, (Acidum marinum)" die 

meewerken om de plant te vernietigen. "Maar zo gy by het planten den stam  

digt boven de aarde afsnydt, dan vormen de botten, welke zich ontwikkelen,  

eenen stam, die van zijne geboorte af aan in de dampkring, die denzelve om- 

ringt, staande, minder van denzelve zal lijden". Hij is er van overtuigd,  

dat de droogte en dorheid van de duinen zal verdwijnen door een geleidelijke 

begroeiing. "De lucht, dat vehiculum van alle aardsche lighaamen, en die, 

wat haare zelfstandigheid betreft, wel eens niets anders zou kunnen zyn,  

dan een zekere aarde met Acidium en Phlogiston, de lucht zeg ik, brengt  

tot haare gewassen hun voedsel. De dunne overtreksels, welke de glaazen  

der broeihuizen onzer tuinen bedekken en hun doen terugkaatsen de verschil- 

lende kleuren van den Regenboog, zijn die niet een beslag van den Dampkring 

(Depositum Atmosphericum) en bewijzen die niet ten minste dat geene, hetwelk  

ik vaststellen wil, namelyk de rol, die de dampkring speelt in de begroei- 

ing der naakte deelen deezes Aardkloots". 

 
 
Van Renselaar schrijft in 1802: "Het duinzand heeft niets met heidezand ge- 

meen, als bestaande het laatste uit enkele keijsteentjes, die alle tot glas- 

wording bij het smelten overgaan, daar de eerste uit een meelagtig wezen be- 

staat, dat schoon in zig zelve vrugtbaarder om in te bouwen, nimmer die  

kragten in zig bevat, als het heidezand. Tot voorbeeld kan ik hiervan bij- 
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brengen, dat de Filixmas thans zo bekend als een remedie tegens den Lintworm  

mij gebleeken is, dat die te Noordwijk gewassen, bij een zekere Dame, geen ef- 

fect deed, welke daarna het middel haar uit Amsterdam toegezonden, door een 

Apothecar, die hetzelve bereid hadde, van mannetjesvaren, op de hoogste  

heidens van Gelderland gegroeid twee Lintwormen hier door is kwijt geraakt". 

   Ook over Werkkrachten had men vreemde gedachten. Vatebender (1802) wil  

als goedkope krachten "tuchtelingen en bedelaars, bedeelde armen in of bui- 

ten de Godshuizen, gegageerde militairen en kinderen in Arm- en Weeshuizen  

groot gebragt" gebruiken. De deugnieten zouden de harde arbeid moeten ver- 

richten, de brave armen "den wezenlijken Landbouw". Hij meent, dat het voor  

de "Ellendelingen" goed zou werken en dat misschien "enkele van die afgrij- 

seljke weezens" brave mensen zouden worden. Om hen echter het ontvluchten  

niet al te gemakkelijk te maken, zou het nodig zijn, als de deserteurs voor- 

heen, aan hun Kruiwagens te klinken, en hun troepsgewijs onder toezicht van  

javanen of drijvers te stellen. 
 
bron: 
J.A. van Steijn, 1933. Duinbebossching. Proefschrift, Wageningen, 318 blz. 

n.b. In dit boek staat een uitgebreide literatuurlijst waarmee veel gegevens  
     over de duinen te vinden zijn. 

M. Koning 
Barentszstraat 64  
2161 TM Lisse 

 
-------------- 
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VERSLAG VAN EEN VOGELREIS NAAR ZUID-SPANJE  

Omstreeks het begin van maart jl. heb ik tezamen met een drietal andere  
leden van onze Vereniging, te weten Hein Verkade, Dick Hoek en Wim van  
Duijn, een veertiendaagse reis gemaakt door het zuiden van Spanje. Dit  
gebied staat bekend om zijn vele speciale vogelsoorten, die er te zien  
zijn, in het bijzonder tijdens de trektijden. Dan ligt er in dit gebied  
het indrukwekkende "Parque Nacional de Donana", een beroemd natuurreser- 
vaat, dat bekend staat om zijn vele overwinterende en langstrekkende  
waadvogels. 
 

 

Vanaf Schiphol  
vertrokken we  
per vliegtuig  
in de richting  
van Malaga, waar  
we na zo'n 2½ uur  
veilig landden.  
Voor het vlieg- 
veld stond onze  
auto, die we van  
uit Nederland  
hadden gehuurd,  
al klaar en we  
konden direct  
met het waarnemen  
van vogels begin- 
nen. Daar kwam  
overigens de eer- 
ste tijd nog niets  
van, want eerst  
hadden we nog een  
paar befaamde bad- 
plaatsen te passe- 
ren, zoals Torre- 
molinos, Fuengi- 
rola, Marbella en  
Estepona. Door  
grootscheepse  

Bouwactiviteiten t.b.v. de talloze zonaanbidders worden er de nodige aan- 
slagen gepleegd op deze, overigens niet oninteressante kust. Jammer 
genoeg schijnt het verzadigingspunt nog steeds niet bereikt te zijn,  
getuige de aanbiedingen van tweede huizen in "El Parque Benelux" e.d. 

Even voorbij de badplaats Estepona strijken we even op het strand neer.  
Het is er nog rustig en voor de vogels is nog alle gelegenheid te foura- 
geren. In de verte op zee zien we enkele Alken druk bezig met vissen.  
Hier in Nederland is zo'n tafereeltje nauwelijks waar te nemen, omdat  
deze vogels op de Noordzee wat verder van de kust af zitten. Op het  
strand scharrelen enkele Strandplevieren en Bontbekplevieren. In het  
struikgewas vlak bij het strand zong de Waaierstaartrietzanger. Kuif- 
leeuweriken waren zelfs de meest algemene vogels in deze omgeving. Tussen  
de struiken stonden al enkele exemplaren van de Bijenorchis prachtig te  
bloeien. We legden ze direct op de gevoelige plaat vast. 

Wat meer in de richting van Gibraltar volgden we een poosje de loop van  
de rivier de Guadiaro. Langs deze rivier ontdekten we dadelijk al een  
vijftal verschillende soorten zwaluwen n.l. de Roodstuitzwaluw, de huis- 
zwaluw, de Boerenzwaluw, de Rotszwaluw en de Oeverzwaluw, een voor ons  
welhaast uniek tafereeltje. Tussen de zwaluwen door zagen we plotseling  
IJsvogels de rivier oversteken. Na enige tijd bleek, dat hier twee  
paartjes van deze mooie vogelsoort in elkaars nabijheid broedden. In de  
verte op een zandplaat waren de eerste Kleine Zilverreigers te zien. 
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Op een stukje akkerland vlak tegen Gibraltar liepen 
de eerste Rode Patrijzen, iets groter dan onze 
patrijzen en met een opvallende koptekening. Het 
viel ons op, dat ze vrij schuw waren, hetgeen ge-
zien de vele jachtactiviteiten in deze omgeving 
wellicht niet te verwonderen is. Overal stonden 
hier langs de kant de indrukwekkende Zeeajuinen  
met hun lange witte bloeipluimen. 

Tegen de avond bereikten we de stad La Linea, de 
grensplaats bij Gibraltar, waar we de nacht door-
brachten. De volgende morgen staken we de grens 
over, waarna we toertje maakten op en rond de 
beroemde rots van Gibraltar. Het is er een com-
pleet andere wereld, een typisch stukje Engeland, 
maar dan onder indrukwekkende palmbomen, vergezeld 
van bobby's, roundabouts e.d. Toch is dit het enige  

 
  Roodstuitzwaluw 

stukje Engeland waar rechts gereden wordt, een voor ons toch wel wat  
merkwaardige ervaring. Het stadje Gibraltar, aan de voet van de hoge,  
uit zee oprijzende rots, is beslist de moeite waard gezien te worden.  
Vanuit dit stadje reden we via smalle bochtige wegen, waarlangs mooie  
villa's met subtropische tuinen liggen, een heel eind de rots op. Het  
weer was helaas niet al te fraai, want de regen viel soms met bakken  
de lucht uit. Op een gegeven moment zagen we langs de kant van de weg  
een aantal verkleumde natte apen zitten, kauwend op brood en sinaas- 
appels. Toch wordt aan hun aanwezigheid het behoud van de Britse heer- 
schappij over Gibraltar toegeschreven. Er is zelfs een ambtenaar aan- 
gewezen om hen bij te voeren en deze zetelt in het "Ape Keepers House".  
De apen, behorend tot de soort Magot, die ook in Noord-Afrika voorkomt,  
waren erg mak en lieten zich met gemak fotograferen. Tussen hen in zaten  
enkele Geelpootzilvermeeuwen, de mediterrane variant van onze Zilvermeeuw.  
We deden nog een poging halverwege de rots naar de zeetrek te kijken, maar  
de regenvlagen belemmerden ons uitzicht bijna geheel. 

Weer terug in Spanje reden we rond de baai van Algeciras in de richting  
van Tarifa, het zuidelijkst geleden plaatsje van Spanje. Van hieruit  
gaan geregeld veerboten naar Marokko, dat in de verte duidelijk te zien  
was. Vooral 's avonds waren de lichten van Tanger zeer mooi te zien. 

Rond Tarifa zagen we vele Koereigers in het land zitten, vooral op en  
rond het vee. Tijdens onze verdere reis bleken de Koereigers tot de meest  
algemene vogels te behoren. Even in het binnenland zetten we koers naar  
Los Barrios door een imponerend berggebied. Het hoogtepunt in dit gebied  
was wel een Vale Gier, die vlak tegen de weg aan op een rotspunt zat.  
Hij liet zich prachtig door ons fotograferen. Overigens zagen we vlak  
daarna nog verschillende Vale Gieren door het dal zweven: een heel mooi  
gezicht! Deze tocht bracht ons tevens de eerste kennismaking met de  
Ooievaars, die hier gelukkig nog algemeen zijn. De eerste zagen we op  
een oud dorpskerkje, dat omzoomd was door grote sinaasappelbomen. Vele  
rijpe sinaasappelen staarden ons aan, maar we wisten de verleiding te  
weerstaan. Opvallend was nog de sterke trek van Rotszwaluwen, die soms  
met tientallen tegelijk overvlogen. 

Vlak tegen Tarifa ligt een uitgestrekt slikkengebied. Bij het oversteken  
van dit terrein werden we verrast door een 30-tal Aasgieren, die direkt  
vanuit Afrika hier overtrokken. Even later passeerden ons 5 Grielen, die  
even verderop neerstreken. Ze waren prachtig te zien. Met enige weemoed  
dachten we aan het feit, dat deze bijzondere vogelsoort zo'n goede der- 
tig jaar geleden voorgoed uit Nederland verdwenen is. Jac. Thijsse en  
Jan Strijbos wisten veel over deze geheimzinnige vogel te vertellen, die  
voor de oorlog nog in een behoorlijk aantal in de Amsterdamse Water-  
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leidingduinen en Kennemerduinen voorkwam. 

Na twee dagen verlieten we Tarifa en zetten koers naar de zoutmoerassen  
van San Petri. Een welkome verrassing vormde de aanblik van twee Reuzen- 
sterns. Deze stern is ook wel eens in Nederland te zien. Zij is de groot- 
ste stern in Europa en valt qua grootte te vergelijken met een Zilver- 
meeuw. Het broedgebied van deze soort ligt rond de Botnische Golf in  
Zweden en Finland. 

Even verderop bij een vuilnisbelt stond de Audouins Meeuw, een middel- 
grote slanke meeuw met een zware koraalrode snavel, voorzien van een  
zwarte band. Bovendeel en bovenvleugels zijn zeer lichtgrijs. Deze soort  
die slechts in het westelijk gedeelte van de Middellandse Zee voorkomt,  
is ook daar een zeldzame verschijning. Een stukje verderop ligt de Laguna  
de Medina, een betrekkelijk klein meer, dat evenwel een grote schat aan  
vogels herbergt. Gelukkig is dit gebied als natuurreservaat geklassifi- 
ceerd. We konden via een voetpad langs dit meer lopen, waarbij we tal  
van interessante waarnemingen deden. Zo waren er tientallen Tafeleenden,  
Kuifeenden, Krooneenden, Pijlstaarten, Slobeenden en Krakeenden. De klap  
op de vuurpijl vormde een 15-tal exemplaren van de Witkopeend. In heel  
Spanje zijn nog maar ongeveer 150 exemplaren van deze soort over, zodat  
we in één oogopslag 10% van de Spaanse populatie in beeld hadden gekregen.  
Ook waren er verscheidene Dodaarzen en Geoorde Futen te zien. Tegen de 

 
    Geoorde fuut 

avond bereikten we de aardige kustplaats San Lucar  
aan de monding van de Guadalquivir. 

De volgende morgen togen wij in de richting van  
het gebied, dat in feite het hoofddoel van onze  
reis vormde n.l. de Coto Donana. Voorlopig was  
het niet mogelijk dit gebied binnen te komen, want  
tot aan Sevilla moesten wij de onderkant van de 
Guadalquivir blijven volgen. Het eigenlijke reser- 
vaat ligt ten noorden van deze rivier. Toch pas- 
seerden wij de eerste uitgestrekte moerassen, die 

op dat ogenblik rijk begroeid waren met de 
Witte Waterranonkel. Hier en daar leek het  
of het er gesneeuwd had. De Kleine Zilver-
reiger was hier veruit de meest algemene 
vogel. Toch viel het niet mee deze vogel van 
dichtbij te benaderen, want steeds vlogen zij 
op een behoorlijke afstand van ons weer weg. 
Kennelijk zit de grootscheepse jacht op hun 
veren aan het begin van deze eeuw nog stevig 
in hun geheugen. 

 

 

 
Kleine zilverreiger 
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          Rode Wouw 

Heel mooi waren exemplaren van de Rode  
Wouw te zien, die steeds boven dit terrein 
aan het jagen waren. In een bos met Parasol- 
dennen, aan de rand van de moerassen, trof-
fen we de eerste Blauwe Eksters aan, die 
hier in behoorlijke aantallen voorkomen.  
Ze waren echter heel schuw. We slaagden er 
niet in een behoorlijke opname van hen te 
maken. De Kleine Zwartkop was hier ook een 
algemene verschijning. Een leuke verrassing 
werd ons geboden door twee Steenuiltjes, die 
zich op het dak van een schuurtje luid lie-
ten horen. Op verschillende plaatsen weer-
klonk de roep van de hop, een vogel, die 

door zijn fel oranje, zwarte en witte kleuren een welhaast exotische  
aanblik biedt. Ook lieten zij zich verschillende malen aan ons zien,  
waarbij zij soms hun fel-oranje kuif opzetten. Hier en daar bloeiden  
fijne witte Trosnarcissen, wellicht een van de stamvaders van onze  
narcissen, die onze omgeving in het voorjaar rijkelijk tooien. 

Na een bezichtiging van de stad Sevilla gedurende de avond brachten we  
de nacht door in een ouderwets Spaans hotel met veel tierlantijnen  
en tegelwerk. Op zich ook wel een aparte ervaring. De volgende morgen  
ging het in de richting van de Coto Donana. Aan de rand van dit reser- 
vaat ligt het plaatsje El Rocio, waar ieder jaar veel Zigeuners teza- 
men komen om het feest van hun schutspatroon te vieren. Het plaatsje  
is zeer schilderachtig en kent alleen maar brede en zanderige wegen.  
Het lijkt alsof je in een wild-west film bent terecht gekomen, alleen  
al door de vele paarden, die kennelijk hier zeer geliefd zijn. Aan de  
rand van dit dorp ligt een groot moeras, waar een overvloed aan vogels 
te zien is. Allereerst fourageerden vele in 
het ondiepe water. Zij broeden hier niet, 
maar verblijven hier tijdelijk op weg naar 
hun broedgebieden als de Camargue in Zuid-
Frankrijk e.d. Andere aanwezige soorten wa-
ren de Slobeend, de Krooneend, de Kleine 
Zilverreiger, de Grutto, de Grauwe Gans en 
de Tureluur. Naast deze meer vertrouwde 
vogels zagen we tot onze grote verrassing 
twee Zwarte Ibissen, een soort, die hier  
in kleine aantallen overwintert. Ook de 
Buidelmees, die vooraan hoog in het riet 

 
        Buidelmees 

zat, trok onze aandacht. Opvallend waren de vele Witwangsterns, die  
steeds aan het vissen waren. Vanuit de lucht ondernamen zij geregeld 

 
         
         Steltkluut 

duikvluchten in het water. Het lijkt 
sterk op onze Zwarte Stern, maar onder- 
scheidt zich hiervan toch duidelijk door  
zijn opvallende witte keel. Tot slot za- 
gen we vele Ooievaars, Stelkluten, en  
Kluten. 

Eindelijk was het dan zover, dat wij de  
Cota Donana konden intrekken. Dit befaamde 
vogelreservaat, een deltagebied aan de  
monding van de Guadalquivir, is beroemd  
door zijn vele waad- en watervogels. Ook  
is er een broedplaats van de Keizerarend,  
die wij overigens helaas niet gezien heb- 
ben. Het reservaat mag niet op eigen gele- 
genheid worden betreden; men kan slechts  
via landrovers onder begeleiding dit ge- 
bied bezichtigen. In het algemeen moet 
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  De uitgestrekte lagunes in  
  de Coto Donana 

men Lang van tevoren reserveren, maar  
wij hadden nu het geluk aan te kunnen  
sluiten bij een Engelse groep, toen  
bekend werd, dat enkele deelnemers van  
deze groep verhinderd waren. Ruim vijf 
uur hebben wij het reservaat doorsne- 
den. Landschappelijk is het er zeer  
fraai. Zo valt de duin- 
vorming nog in al zijn 
ongereptheid waar te  
nemen. Het duin wandelt  
in een behoorlijk tem- 
po nog steeds landin- 
waarts, daarbij gedeel- 
ten van de Parasoldenne-
bossen geheel overstui-
vend. Tussen de Parasol-
dennen liggen prachtige 
meertjes verscholen, die 
een rijk vogel- en 
plantenleven herbergen 

 
Een blik op de 
reusachtige zand- 
duinen in de 
Coto Donana 

Aan de binnenkant van het reservaat liggen enkele uitge- 
strekte lagunes, waar tal van Flamingo's, Zilverreigers en 
vele andere steltlopers zich ophouden. Opvallend waren ook  
verschillende groepen Grauwe Ganzen. Enkele malen stopten wij in het ter- 
rein, waarbij we ook enkele kudden Edelherten en Wilde Zwijnen zagen. 

Aan de rand van de Coto Donana zijn enkele wandelpaden met schuilhutten  
uitgezet. Vanuit deze schuilhutten had je een mooi uitzicht op enkele  
moerasachtige gebieden. Op een zeker moment ontdekten we 10 Purperkoeten,  
die op het eerste gezicht leken op reusachtige Waterhoentjes. Hun hoge  
rode poten en rode bles waren zeer opvallend. Verder zagen we enkele  
paren Dodaarzen, die hier al bezig waren met het voeren van de jongen. In  
de lucht waren regelmatig Raven te zien. 

Tijdens het laatste gedeelte van de reis bezochten we het gebied van de  
Estremadura, een wat armzalige landbouwstreek, gelegen tegen het zuide- 
lijk gedeelte van Portugal. We maakten hier enkele uitstapjes in het  
heuvelachtige gebied. Een vlucht van circa 15 Zwartbuikzandhoenders was  
hier wel het hoogtepunt. De Grauwe Gors en de Kleine Torenvalken lieten  
zich regelmatig zien en horen. De Klapekster zagen we regelmatig op de 
elektriciteitsdraden zitten. Twee andere bijzondere waarnemingen waren een  
Monniksgier en een Kuifkoekoek, die zich nog heel mooi liet fotograferen. 

 

 
        Klapekster 

Hierna gingen we even op de culturele  
toer door een bezoek te brengen aan  
de mooie historische stad Cordoba met  
zijn vele oude Moorse gebouwen en  
Moorse invloeden. Prachtig zijn ook  
de vele parken, waarin al vele strui- 
ken, zoals Mimosa, hun bloesempracht  
lieten zien. Ook de huizenhoge palmen  
maakten op ons een geweldige indruk.  
De zomerse temperatuur van ruim 23  
graden maakten ons verblijf compleet  
tot een ware belevenis. 

Tot slot maakten wij kennis met enkele 
vertegenwoordigers van de plaatselijke 
natuurorganisatie "Patronato de las  
reservas del sur de Cordoba". Deze or- 
ganisatie heeft verschillende grotere  
en kleinere meren in beheer, die onder 
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een strenge bescherming zijn geplaatst. Enkele ervan hebben wij ook  
bezocht. We werden ook meegenomen naar een gloednieuw bezoekerscen- 
trum, waar voor degene, die de Spaanse taal enigszins machtig is,  
een schat aan informatie over het vogelleven in Andalusië wordt gebo- 
den. 

Na enige heimwee moesten wij uiteindelijk toch weer de richting van  
het vliegveld van Malaga uitgaan, waar het vliegtuig naar Schiphol al  
op ons stond te wachten. In elk geval hebben wij aan deze boeiende  
streek van Spanje de beste herinneringen bewaard. Voor ons is deze  
reis beslist voor herhaling vatbaar. 
 

Kees Verweij 
 
 

-------------- 
 
 
EEN OCHTENDJE DICHT BIJ HUIS  

Hoewel het weer op Koninginnedag door een buitje in de middag wat  
verstoord werd, was het vooral 's morgens vroeg een zeldzaam fraaie  
morgen. 

Inventariseren is de laatste jaren een kwestie van kou leiden geweest.  
Zangplaatsen noteren met door de kou verkrampte vingers is geen onver- 
deeld genoegen. Vogels bekijken door een kijker waarvan de glazen  
direct beslaan door je rokerige adem wil ook slecht lukken. Zijn de  
glazen schoon dan kun je de kijker nauwelijks stilhouden in je koude  
ongevoelige handen. Tel daarbij een paar ijskoude voeten veroorzaakt 
door grondvorst en terecht kan men zeggen: Broedvogelinventariseren...?  
is een kwestie van afzien! 

Ieder jaar weer zijn er toch van die dagen (je hoopt dat ze in het  
weekend vallen) dat je met plezier je terrein doorloopt om te genieten  
van de zang, de balts en al dat andere om je heen. Op zo'n dag vergeet  
je alle voorgaande koude inventarisatieronden. Koninginnedag was zo'n  
morgen. Het was windstil; later zwak uit o/zo. Temperatuur 's morgens  
om 6.00 uur ± 8° C oplopend in het zonnetje tot ± 15° C. 
Het gebied dat ik deze morgen onderhanden zou nemen was het terrein  
van wijlen Frans van den Berg. Om geen gat in het broedvogel monitoring  
project (kortweg BMP) te laten ontstaan, doe ik dit terrein er dit  
jaar bij. Twee terreinen inventariseren kost nogal wat tijd, maar  
dankzij de atv-ochtenden is dit net te doen. 
Eerst vond ik het toch wel wat jammer om op deze Koninginnedag de  
geplande excursie naar Texel te moeten laten schieten, maar achteraf  
gezien, heb ik er geen moment spijt van gehad. 

Toen ik bij Trapjesberg de Pan van de Heiweg inging was de zang van  
de Nachtegalen "oorverdovend". Fitissen zongen bij tientallen en over- 
al om je heen was de zang van de Sprinkhaanrietzanger, Boompieper,  
Grasmus en Braamsluiper te horen. 

Zo rond acht uur zocht ik voor de ontbijtstop een hoog duintje op 
gelegen aan de zuidkant van Het Lange Velletje. Uit de wind en in  
het zonnetje genoot ik van een hemels concert gegeven door Boompiepers  
en Sprinkhaanrietzangers met als achtergrondkoor Nachtegalen, Fitissen  
en Winterkoninkjes. 
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Een rondgang van 180° met de kijker over het voorliggende terrein  
leverde het volgende op: 

2 paar Roodborsttapuit (1 vrouwtje met nestmateriaal) 
2 paar Paapjes 
3 Boompiepers 
4 Sprinkhaanrietzangers  
1 Braamsluiper 
1 baltsend paartje Kieviten. 

Fitissen, Koolmezen, Heggemussen, Kneutjes, Nachtegalen, Winterkoninkjes  
waren overal te horen. 
Waar vindt men in Nederland op zijn klein gebied zo'n verscheidenheid  
van vogels? De excursie naar Texel zal best leuke waarnemingen opgele- 
verd hebben, maar wat je ver haalt hoeft niet altijd lekkerder te  
zijn! 

Na een uur moest ik noodgedwongen weer verder, want het restant van het  
terrein was nog groot. Zin had ik nog niet, want er was daar zoveel  
te zien en te horen. 
Spijt dat ik niet naar Texel ben gegaan? Integendeel zelfs...!  
Dat je weer zo'n ochtend treft op een vrije dag is zonder meer zeldzaam  
te noemen. 
 

 

E.Aartse 
J.Molegraafstr. 6 
Noordwijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RBT=Roodborst- 
    tapuit 
P  =Paapje 
BP =Boompieper 
SP =Sprinkhaan- 
    tietzanger 
B  =Braamsluiper 
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november 1987, t/m maart 1988 
verzameld door 
J.Glasbergen 
 
 

Soort aantal 
exx. 

Datum Plaats Waarnemers 

Duiker 
 

Roodkeelduiker 

Parelduiker 

 
Fuut 

Jan van Gent 

Aalscholver 

 
 
Ooievaar  

Knobbelzwaan 
 

Kleine zwaan  

Rietgans 
 

Kolgans  

Grauwe gans  

Brandgans  

Rotgans 
 

Nijlgans  
 

Bergeend  
 

Smient 
 
 

Krakeend  

Wintertaling 
 
 

Kuifeend  

Eidereend  

IJseend 

   114 
86 

1 

1 
1 

227 

4 

3 
7 
1 

1 

9 
22 

2 

2 
1 

750 

21 

36 

5 
12 

2 
2 

4 
4 

40 
50 
57 

2 

55 
6 
4 

6 

1 

1 

21 dec 
13 jan 

20 febr 

7 nov 
21 feb 

12 jan 

3 jan 

28 nov 
15 nov 
11 mrt 

29 mrt 

9 mrt 
20 mrt 

15 nov 

30 dec 
12 jan 

1 jan 

2 dec 

31 dec 

9 feb 
26 mrt 

20 jan 
30 jan 

13 feb 
28 feb 

13 feb 
9 mrt 

28 feb 

9 mrt 

30 dec 
13 feb 
9 mrt 

13 feb 

12 jan 

21 dec 

boven zee in 1 uur  
boven zee in 1 uur 

Oosterduinse Meer 

achter branding zwemmend  
dood op strand 

over zee in 1 uur  

over zee 

Oosterduinse Meer 
Vijver Nieuw-Leeuwenhorst  
Overvliegend Rijnsburg 

Kloosterschuurpolder 

Elgeesterpolder  
idem 

Boven Noordduinen 

Polder Hogeweg  
Dood op strand 

over zee, 3 groepen  

Boven zee 

Boven zee 

Boven branding 
Over Langevelderslag 

IJsbaan Voorhout  
Polder Hogeweg 

Oosterduinse Meer  
Polder Hoogeweg 

Maandagse Wetering  
idem 
Polder Hogeweg 

Maandagse Wetering 

Polder Hogeweg  
Maandagse Wetering  
Elsgeesterpolder 

Kanaal Rijnsburg 

Verblijvend op strand 

Boven zee 

J.van Dijk  
J.van Dijk 

J.Glasbergen 

J.van Dijk 
A.Steenvoorden 

J.van Dijk  

J.van Dijk 

J.van Dijk  
J.van Dijk  
J.Glasbergen 

W.v.Delft 

J.Glasbergen 
C.de Mooij 

J.van Dijk 

J.van Dijk  
Rob Jansson 

J.van Dijk  

J.van Dijk  

J.van Dijk 

W.v.d.Niet  
A.Cramer 

J.v.Sambeek  
J.Glasbergen 

J.Glasbergen  
A.Steenvoorden 

J.Glasbergen 
J.Glasbergen  
A.Steenvoorden 

J.Glasbergen 

J.van Dijk 
J.Glasbergen  
J.Glasbergen 

J.Glasbergen  

Rob Jansson  

J.van Dijk 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Zwarte zeeëend 1 12 jan Verblijvend op strand Rob Jansson 

Brilduiker 1 20 feb Leidse Vaart J.Glasbergen 

Sperwer 1 4 nov Jagend achter spreeuw Offem  A.Cramer 
 1 19 jan Jagend Zuidduinen J.v.Sambeek 
 1 28 mrt Verblijvend Rijnsburg J.Glasbergen 
 1 3/7 mrt Jagend op spreeuwen N'wijk A.Cramer 

Buizerd 1 12 nov Cirkelend boven Offem A.Cramer 
 2 30 jan Polder Hogeweg J.Glasbergen 
 2 27 feb Polder Hogeweg J.Glasbergen 
 1 27 feb Elsgeesterpolder J.Glasbergen 
 1 33 mrt Langeveld K.Koning 
 1 39 mrt Langs snelweg Elsgeesterpolder J.v.Sambeek 

Smelleken 1 1 nov Op strand,uit zee J.van Dijk 
 1 24 dec over Grashoek Rob Jansson 
 1 16 jan Achter v.d.Berghstichting J.Glasbergen 
 1 20 feb Langevelderslag J.Glasbergen 
 1 2 feb Jagend op mussen Sluispad A.Cramer 
 1 9 mrt Zuidduinen A.Steenvoorden 

Boomvalk 1 27 mrt Jagend boven Noordwijk-Binnen A.Cramer 
 1 28 mrt Overvliegend Offem A.Cramer 

Patrijs 8 9 feb Vinkeveld A.Steenvoorden 

Scholekster 250 20 mrt Kloosterschuurpolder C.de Mooij 

Bontbekplevier 2 9 mrt Strand Noordwijk A.Steenvoorden 

Goudplevier 100 13 feb Kloosterschuurpolder J.Glasbergen 

Grutto 1 16 feb Polder Hogeweg J.van Dijk 
 25 4 mrt idem H.Lindhout 
 45 5 mrt Kloosterschuurpolder C.de Mooij 

Steenloper 4 9 jan Strand Noordwijk J.van Dijk 
 5 7 mrt Uitwatering Katwijk A.Cramer 
 3 9 mrt Strand Noordwijk A.Cramer 

Grote jager 1 13 jan Boven branding,zuidwaarts W.v.d.Niet 
 1 3 jan Boven zee, zuidwaarts J.van Dijk 

Zwartkopmeeuw 1 9 jan strand Noordwijk,tussen  
   Kokmeeuwen W.v.d.Niet 

Dwergmeeuw 78 14 nov boven zee J.van Dijk 
 17 3 jan boven zee in 1 uur J.van Dijk 

Kleine mantelmeeuw 2 jan gehele maand op strand J.van Dijk 
 1 1 jan Kloosterschuurpolder J.van Dijk 

Drieteenmeeuw 43 3 jan Boven zee in 1 uur J.van Dijk 
 1 15 feb Dood, bungalowpark Duinweg J.v.Sambeek 

Zeekoet 6 12 jan Op strand Noordwijk Rob Jansson 

Alk 1 12 jan Verblijvend op strand Rob Jansson 

Kleine Alk 1 28 jan Boven zee op 150 meter J.van Dijk 

Holenduif 17 30 jan De Zilk, op bollenland J.van Dijk 

Koekoek 1 23 mrt Roepend Offem A.Cramer 
 1 28 mrt Overvliegend over Noordwijk W.v.d.Niet 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Bosuil 1 20 mrt Overvliegend trimbaan W.v.d.Niet 

Groene specht 1 4 feb Nachtegaallaan A.Cramer 

Kuifleeuwerik 1 22 mrt Langeveld K.Koning 

Boomleeuwerik 1 22 mrt Langeveld K.Koning 

Oeverpieper 1 20 mrt Uitwatering Katwijk C.de Mooij 

Witte kwikstaart 28 27 mrt Vinkeveld, 1 groep A.Steenvoorden 

Roodborsttapuit 1 6 mrt Bosweg Noordwijk J.Marijnis 

Zanglijster 5 4 mrt Park Bos,zee en duin J.v.Sambeek 

Grote lijster 1 10 mrt Verblijvend v.d.Berghst. A.Cramer 
 1 18 mrt Verblijvend nabij Duinpark A.Cramer 

Zwartkop 1 24 jan Duinpark Sj.v.Kekeren. 
 1 6/7 feb Tuin Noordwijk-Binnen E.Aartse 

Tjiftjaf 1 20 mrt 't Heen Katwijk C.de Mooij 
 1 20 mrt Zingend v.d.Berghstichting J.v.Sambeek 

Fitis 4 22 mrt Langeveld K.Koning 
 1 17 mrt Vinkeveld J.v.Sambeek 

Staartmees 9 27 jan Parkeerpl.polder Hogeweg A.Steenvoorden 
 16 27 jan Nieuw-Leeuwenhorst A.Steenvoorden 

Boomkruiper 1 22 mrt Wijk Calorama J.Marijnis 

Ringmus 19 4 mrt Moestuin Northgodreef J.v.Sambeek 

Putter 5 7 feb Sluispad A.Cramer 
 10 9 mrt Zuidduinen A.Steenvoorden 
 5 6 mrt Verblijvend Sluispad A.Cramer 
 6 17 mrt v.d.Berghstichting J.v.Sambeek 

Frater 40 29 nov Noordduinen J.van Dijk 
 30 19 jan Zuidduinen W.v.d.Niet 
 250 22 feb Zuidduinen W.v.d.Niet 
 120 23 jan In zeereep Kon.Wilh.Boulv. J.Glasbergen 
 60 20 mrt Zuidduinen C.de Mooij 

Barmsijs 2 26 mrt Langevelderslag A.Cramer 

Goudvink 4 27 dec Noordduinen S.B.B. J.van Dijk 

IJsgors 2 15 nov Idem J.van Dijk 

Sneeuwgors 4 4 mrt Op kassen Hogeweg H.Lindhout 

Rietgors 2 22 mrt Langeveld K.Koning 
 

 
 

Wilt u de waarnemingen tijdig insturen naar: 

J.Glasbergen,  
Petr.v.Saxenstraat 7 
2231 12 Rijnsburg. 

Formulieren kunnen ook bij A.Cramer, Sluispad 5 in de bus gestoken  
worden. Hij zorgt er voor dat de formulieren bij J.Glasbergen komen. 
Bij voorbaat dank! 
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EXPOSITIE over wat leeft, groeit en  
bloeit in Noordwijk en omgeving.  
DIAPRESENTATIE 
DOE-HOEK voor de jeugd 
INFORMATIE over natuur en milieu  
VERKOOP van wandelroutes enz. 
 
GEOPEND: zaterdag, zondag, en woens- 
dag: van 14 - 16.30 
 
Toegangsprijs: tot 16 jaar ƒ 0.50  
Overigen: ƒ 1.- 
 
Weteringkade 27 Noordwijk Binnen 

 
 

 
 
 




