
 



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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(Koninklijk goedgekeurd bij  

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

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

20e jaargang nr. 3 
 oktober 1988 

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

 
 
Op 24 november 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 
 
De zomer zit er weer op. De najaarstrek komt al weer op gang. Een  
periode die voor veel leden van onze vereniging een "kick" geeft.  
Trekkende roofvogels, grote groepen Kieviten, Spreeuwen en klein  
spul, zoals mezen, piepers, leeuweriken enz., die naar het zuiden  
trekken. 

De herfst is ook de tijd om de broedvogelinventarisatie van het  
afgelopen seizoen uit te werken. Doe dit graag een beetje snel,  
want de Werkgroep DE VOGELS VAN NOORDWIJK zit te springen om deze  
gegevens. 

Het 3e nummer van DE STRANDLOPER is niet zo'n dik nummer. De zomer- 
vakantie zal Hier wel debet aan zijn. Er was niet zo veel kopy.  
De verslagen van de vergaderingen nemen nog al flink wat plaats in.  
Gevraagd is of deze verslagen niet wat korter gemaakt kunnen worden.  
De redaktie meent van niet. Het geeft voor de leden die de vergade- 
ringen niet hebben bijgewoond, een goed inzicht wat er zoal op de  
vergadering is gebeurd. De redaktie heeft zich dan ook voorgenomen  
de betreffende verslagen van de secretaris onverkort te plaatsen. 

De kopy voor de volgende Strandloper, de laatste alweer van dit  
jaar, dient u voor 24 NOVEMBER 1988 in te leveren bij Coby van Dijk,  
Leendert Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk. 

Wij wensen u met deze Strandloper veel leesplezier. 
 
 
 

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

 

BIJ DE VOORPLAAT 
 
In Noordwijk en omgeving is de Kuif- 
leeuwerik nog een algemene verschijning,  
die in ons gebied nog met zo'n 10 - 15  
paar voorkomt. 
De soort is gebonden aan droge, kale en  
zandige terreinen en wordt veel gezien  
op het strand, op de boulevards, op gro- 
te parkeerterreinen en in de buurt van  
maneges. Paardemest vormt een belangrijke 
voedselbron: met smaak worden hieruit  
de onverteerde haverkorrels gegeten.  
Ondanks de grote vertrouwelijkheid is de 
Kuifleeuwerik een vrij onopvallende ver- 
schijning. Dit wordt veroorzaakt door  
zijn eenvoudige verenkleed en zijn, in  
vergelijking met andere leeuweriksoorten  
bescheiden zang. 
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BESTUURSMEDEDELINGEN 
 
De Hoogewegpolder 

De Hoogewegpolder, een uniek stuk weidevogelgebied tussen Rijnsburg, Voor- 
hout en Noordwijk, is door een provinciale commissie aanbevolen als de  
toekomstige uitbreiding van het glastuinbouwgebied van Rijnsburg. Bij het  
bekend raken van dit advies hebben wij onmiddellijk aan de gemeente Rijns- 
burg om een nadere toelichting gevraagd. De gemeente Rijnsburg heeft ons  
geantwoord, maar dit heeft nog slechts een voorlopig karakter, daar het  
advies van de genoemde commissie nog door de betrokken gemeenten besproken  
moet worden. De gemeente Noordwijk, waarbinnen het betreffende gebied gele- 
gen is, is inmiddels bezig met de opstelling van een ontwerp-bestemmingsplan  
voor de Hoogewegpolder. De bedoeling van dit ontwerp-bestemmingsplan is de 
conservering van het weidegebied door het verbod om de weidegronden om te  
spuiten t.b.v. de bollenteelt. Het advies staat dan ook haaks op deze ont- 
wikkeling. Het bestuur zal bij deze ontwikkeling een sterke vinger aan de  
pols houden. 
 
Paddenbescherming in Het Langeveld 

De Provincie heeft zich bereid getoond financiële steun te bieden aan de  
aanleg van een reeks van beschermende maatregelen t.b.v. overstekende pad- 
den in Het Langeveld. Het gaat hier nog slechts om een proefproject, maar  
het begin is er in elk geval. De komende tijd zullen wij de aanleg hiervan  
met de gemeente Noordwijk doorspreken. Hopelijk zullen in het komende voor- 
jaar de padden hiervan al kunnen profiteren. 
 
Vogelcursus 

In september en oktober a.s. zal er weer een vogelcursus voor belangstellen- 
den worden georganiseerd. De nadruk zal komen te vallen op die soorten die  
in deze maanden in ons gebied te zien zijn. 

Het programma luidt als volgt: 

- 26 september a.s. om 20.00 uur in het Natuurcentrum. 

  Behandeling van de Jan van Gent, de Kleine Jager, de Noordse Stormvogel,  
  de Zeekoet, de Zwarte Zeeëend en de meest voorkomende meeuwen. 

- 2 oktober a.s. 

  Praktijkexcursie om 7.30 uur vanaf de Vuurtoren te Noordwijk.  

- 10 oktober a.s. 20.00 uur in het Natuurcentrum. 

  Behandeling van de Vink, de Sijs, de Graspieper, de Spreeuw, de Veld- 
  leeuwerik, de Kauw, de Bonte Kraai, de Kramsvogel, de Sperwer en de  
  Kievit. 

- 16 oktober a.s. om 7.30 uur op de uitkijkpost bij de kruising van de  
  beide fietspaden uit de richting Noordwijk aan Zee in de duinen van  
  het Staatsbosbeheer (De Driehoek). Praktijkexcursie. 

Het Natuurcentrum "Jan Verweij" is gelegen aan de Weteringkade nr.27 te  
Noordwijk. 

De kosten van deze cursus, die voor iedere belangstellende openstaat,  
bedragen ƒ 10,-- per persoon, welke op de eerste theorieavond (26 septem- 
ber a.s.) kunnen worden voldaan. 
 
Het bestuur. 
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Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdagavond 29 april 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 de vergadering en heet de aanwezigen  
van harte welkom, in het bijzonder de sprekers van hedenavond, mevrouw. Water- 
reus en de heer Dekker. 
 
2. Notulen van de jaarvergadering van 25 maart 1988  
De secretaris, de heer C.Verweij, leest de belangrijkste passages van deze  
notulen voor. Geen der aanwezigen heeft op- of aanmerkingen. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken 
Voor deze vergadering zijn geen speciale stukken, die hier behandeld moeten  
worden. Wel zijn er enkele folders en tijdschriften, die voor belangstellen- 
den ter inzage worden gelegd. 
 
4. Mededelingen bestuur  
Gewezen wordt op de Nachtegalenexcursie op 7 mei a.s., de Offemexcursie op  
13 mei a.s. en de Plantenexcursie in de Zuidduinen op 17 juni a.s.; verder  
wordt gewezen op een tweetal tentoonstellingen nl. "Duimelijntje" van 13  
juli tot 25 september a.s. en "Natuur Je Buur" in het najaar. 
 
5. Rondvraag en waarnemingen 
Op de Noordwijkse sportvelden nabij de Van Panhuysstraat zijn twee Beflijsters 
waargenomen. Op Oostergeest bij Warmond hebben twee Nijlganzen gebroed. Verder  
is er boven Warmond een Ooievaar waargenomen. Op de boerderij van de heer War- 
merdam in het Langeveld (Kapellenboslaan 6) is een Kerkuil waargenomen. Ver- 
zocht zou zijn om een uilenkast. 
 
6. Lezing van de heer Dekker over de geschiedenis van het Boerhaavehuis  
Allereerst geeft de heer Dekker een boeiend overzicht van de geschiedenis  
van het Boerhaavehuis te Voorhout, waar de beroemde medicus en kruidkundige 
Boerhaave in de 17e eeuw werd geboren. 
 
7. Lezing van mevrouw Waterreus over de kruiden in de Boerhaavetuin 
Na de pauze gaat mevrouw Waterreus wat nader in op de kruiden in de Boerhaave- 
tuin. Tevens geeft zij aan hoe deze tuin, welke naast het Boerhaavehuis is  
gelegen, tot stand is gekomen en hoe zij wordt onderhouden. Van de verschil- 
lende kruiden geeft zij de toepassingswijze weer. 
 
8. Sluiting en datum volgende vergadering  
Na de lezingen van beide sprekers volgt een hartelijk applaus. De heer Ver- 
kade dankt de beide sprekers namens de Vereniging. De volgende vergadering  
is op vrijdag, 27 mei a.s. Het onderwerp is het vogelleven van Oost-Afrika.  
Hierna wenst de voorzitter een ieder wel thuis na de vergadering gesloten te  
hebben. 
 
De Secretaris 

-------------- 
 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 2, mei 1988 om 20.00 uur in het 
Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade  27 te Noordwijk  
 
Aanwezig: circa. 45 personen. 
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1. Opening door de voorzitter 
De voorzitter, de heer H.Verkade, opent de vergadering en heet de aanwezigen  
van harte welkom. 
 
2. Notulen van de vergadering van vrijdag, 29 april jl.  
De secretaris leest het verslag van de vorige vergadering voor. Geen der  
aanwezigen heeft op- of aanmerkingen op het verslag. Naar aanleiding van  
de notulen wordt opgemerkt, dat de heer Dieleman, die de tuin rond het Na-
tuurcentrum verzorgt, om extra hulp heeft gevraagd. Belangstellenden kunnen  
zich in de pauze opgeven. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken  
Aan de gemeente Rijnsburg is een brief gezonden, waarin de verontrusting  
wordt uitgesproken tegen het voornemen een deel van de Hoogewegpolder, dat  
op Noordwijks grondgebied ligt, te bestemmen als toekomstig glastuinbouw- 
gebied. Ook de Klei zou daarvoor bestemd moeten worden. Afschriften zijn  
verzonden aan diverse provinciale instanties en omliggende gemeenten. 

Voor het overige zijn er nog enkele uitnodigingen, tijdschriften en folders 
ontvangen. 
 
4. Mededelingen bestuur  
Voor wat betreft de ontwikkelingen in de Hoogewegpolder wordt verwezen naar  
de brief, welke is verzonden naar de gemeente Rijnsburg. Verder wordt in dit  
verband medegedeeld, dat binnenkort de Streekcommissie, een adviesorgaan van  
de Provincie Zuid-Holland, een bezoek zal brengen aan de Hoogewegpolder. Le- 
den van onze Vereniging zullen daarbij aanwezig zijn. 

Van de gemeente Leiden is een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een 
uitwisselingsprogramma in augustus a.s. met de stad Oxford. Van de zijde van  
de stad Oxford is de wens te kennen gegeven iets te doen op het gebied van  
het waarnemen van vogels. Gaarne zou men het volgend jaar een tegenbezoek  
aan Noordwijk brengen. Met de gemeente Leiden vindt binnenkort nader overleg  
plaats. Naar verwachting zullen ongeveer 7 leden Oxford gaan bezoeken. 

Vervolgens wordt gewezen op de plantenexcursie in de Zuidduinen op 17 juni  
a.s. om 19.00 uur. 

Daarna wordt gewezen op de Waddenexcursie begin september a.s. Nadere mede- 
delingen volgen in De Strandloper. 

Van de Lions Club Noordwijk is een gift ontvangen ter waarde van ƒ 5.000,-- 
voor de bekostiging van de uitgave "De Vogels van Noordwijk". Deze mededeling  
wordt met luid applaus begroet. Eveneens is er applaus voor een gift van een 
speciale plantkundegroep, die deelnam aan de Offemexcursie ter waarde van  
ƒ 25,--. 
 
5. Rondvraag en waarnemingen  
Peter van den Berg wijst op een milieumarkt op zaterdag a.s. in Hillegom.  
Hij vraagt of er nog vrijwilligers zijn om een stand van "Noordwijk" te  
bemannen. 

In Noordwijk hebben wederom Scholeksters op daken gebroed.  

Dick Hoek heeft twee Wielewalen in Het Langeveld waargenomen. 

Naar alle waarschijnlijkheid is er een Visotter in de Amsterdamse Water- 
leidingduinen waargenomen. 

In Warmond heeft mevr.Van den Berg twee Oeverlopers gezien. 

In het Oosterduinse Meer te Noordwijkerhout is een Bergeend met 11 jongen  
gezien. 
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Volgens enkele waarnemers wordt de Zwarte Roodstaart steeds meer in de om- 
geving waargenomen. 

In de Noordduinen zijn Boomvalken waargenomen, hetgeen vrijwel zeker op een 
broedgeval zou duiden. 

In het Overbos te Voorhout zijn twee baltsende Holenduiven waargenomen. 

Het is Rien Sluys opgevallen, dat er een redelijke hoeveelheid Roodborst- 
tapuiten en Grasmussen in de duinen aanwezig zijn. De Grasmus is zelfs be- 
duidend talrijker geworden. 
 
6. Eerste deel lezing over de vogels van Oost-Afrika 
De heer Verweij, de secretaris, leidt deze lezing in. De dia's zijn van  
Wim van Duyn, die hier drie jaar heeft gewoond. Helaas kon Wim zelf niet  
aanwezig zijn. De heren Verweij en Hoek hebben hem een poosje geleden be- 
zocht en al deze vogels gezien. Zodoende kan toch het nodige commentaar ge- 
boden worden. 
 
6a Tweede deel lezing over de vogels van Oost-Afrika  
Na de pauze vervolgt de heer Verweij de lezing in samenwerking met de heer  
Hoek. Tal van bijzondere vogelsoorten worden onder verschillende omstandig- 
heden getoond. De aanwezigen moeten erkennen, dat het hier om buitengewoon  
boeiende opnamen gaat, waaraan bijzonder veel zorg en aandacht is besteed.  
Na afloop ontvangen beide sprekers een luid applaus. 
 
7. Sluiting en datum volgende vergadering  
De voorzitter, de heer Verkade dankt de beide sprekers en deelt vervolgens  
mee, dat de eerstvolgende ledenvergadering zal plaatsvinden op vrijdag,  
24 juni a.s. Daarna wenst hij een ieder wel thuis. 
 
De Secretaris 

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

 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 24 juni 1988 om 20.00 uur in het 
Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 
Aanwezig: ruim 60 leden en belangstellenden. 
 
1. Opening door de voorzitter  
De voorzitter, de heer H.Verkade, opent de vergadering en heet de aanwe- 
zigen van harte welkom. 
 
2. Notulen van de vorige vergadering  
De secretaris, de heer C.M.J.Verweij, leest de belangrijkste passages van  
de notulen van de vorige vergadering voor. Geen der aanwezigen heeft t.a.v.  
deze notulen iets op of aan te merken. 
 
3. Ingekomen en verzonden stukken  
Binnengekomen zijn verschillende folders en uitnodigingen voor manifestaties, 
tentoonstellingen e.d. De belangrijkste worden tijdens de pauze ter inzage  
gelegd. Zojuist is nog binnengekomen de reactie van de gemeente Rijnsburg op  
de door de Vereniging ingezonden vragen betreffende de ontwikkelingen in  
de Hoogewegpolder. Afgesproken wordt over dit onderwerp straks nog even  
terug te komen. 
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Voor het overige zijn er geen stukken, die behandeling tijdens deze verga- 
dering behoeven. 

In antwoord op een eerder schriftelijk ingezonden verzoek van de heer Keuzen- 
kamp betreffende de openbare kennisgeving van het voornemen van het Ministe- 
rie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vergunning te 
verlenen voor het oprichten en in werking hebben van een infiltratie-water- 
wingebied te Zandvoort, Bloemendaal, Noordwijk en Noordwijkerhout deelt de 
secretaris mee, dat een en ander is nagetrokken bij de Stichting Duinbehoud.  
Het betreft in feite een legalisering van een bestaande situatie, maar in de  
af te geven vergunning ligt ook een uitbreidingsmogelijkheid. Tegen dit laat- 
ste heeft de Stichting Duinbehoud bezwaar aangetekend. Daarbij zijn ook de  
bezwaren van de Vereniging meegenomen. 
 
4. Mededelingen bestuur  
De voorzitter doet allereerst verslag van het bezoek van de Streekcommissie,  
een advieslichaam over zaken betreffende ruimtelijke ordening t.b.v. de Pro- 
vincie, op 1 juni jl. Gelet op de vele vragen rond dit gebied heeft de Streek-
commissie gemeend er zelf een kijkje te moeten gaan nemen. Daarbij werd aan  
de voorzitter gevraagd een toelichting aan de aanwezige leden van de Streek-
commissie te verzorgen. De secretaris was daar ook bij, maar dan in de kwali- 
teit van lid van de Streekcommissie. Op basis van dit bezoek is het te ver- 
wachten, dat de Streekcommissie een advies zal richten tot het Provinciebe- 
stuur. 

In dit verband is ook al gesproken over het antwoord van de gemeente Rijnsburg  
op de door de Vereniging gestelde vragen m.b.t. de te verwachten ontwikkelin- 
gen in de Hoogewegpolder. Het antwoord van de gemeente Rijnsburg heeft overi- 
gens niet die opheldering opgeleverd, die gehoopt was. In de gemeenteraad van 
Rijnsburg op 7 juli a.s. zal de brief van de Vereniging in relatie tot het  
antwoord van het College van B. en W. van Rijnsburg worden behandeld. 

Vervolgens wordt nog even de aandacht gevestigd op de Waddenexcursie, die 
plaatsvindt van 9 tot en met 11 september a.s. In de komende Strandloper  
staat aangegeven, hoe men zich kan opgeven. 

Vervolgens wijst de voorzitter op de twee komende tentoonstellingen  
"Duimelijntje" (13 juli tot 25 september a.s.) en de fototentoonstelling  
"Natuur, je buur" van de Noordwijkse fotoclub X-65 in het najaar. 

Ook voor de gasten zal een viertal keren de serie "Noordwijk in de vier 
jaargetijden" worden getoond. Dit zal gebeuren in de maanden juli en augus- 
tus. De definitieve data zullen nog in de pers bekend worden gemaakt. 
 
5. Rondvraag en waarnemingen  
In de Hoogewegpolder heeft Jelle van Dijk onlangs nog interessante waar- 
nemingen gedaan. Zo zag hij een viertal baltsende Zomertalingen. Verder  
zag hij Noorse gele kwikstaarten, veel Grutto's, Tureluurs en enkele Krak- 
eenden. In het verleden hebben hier al eens Visdiefjes gebroed en zijn er  
Lepelaars en Wintertalingen in grote aantallen gezien. 

De heer Koning heeft in het zuidelijk gedeelte van de Amsterdamse Water-
leidingduinen een Zwarte roodstaart gezien. Verder zag hij een Geelgors  
in de Haarlemmermeer. 

Bij Valkenburg nabij de plas zijn onlangs 5 Kemphanen, 1 paar Zomertalingen,  
Krakeenden en Wintertalingen gezien. 

Er wordt nog een mededeling gedaan over een proef met een metalen ooie- 
vaarsnest. Dit blijkt echter geen succes te zijn. 

Tot slot wordt melding gemaakt van een vlucht Zwarte zeeëenden langs de kust. 
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6. Lezing over het Waddeneiland Schiermonnikoog  
De voorzitter en de secretaris hebben beiden een boeiende diaserie samen- 
gesteld over het eiland Schiermonnikoog, dat in het verleden al enkele  
malen door vele leden van de Vereniging is bezocht. Gelet op het komende  
bezoek aan dit eiland in september a.s. leek het een goede gedachte de  
oude herinneringen weer eens op te frissen en de komende bezoekers en be-
langstellenden te wijzen op de vele prachtige dingen, die er op dit eiland  
te zien zijn. Na afloop van deze serie, die tussentijds nog even door de  
pauze wordt onderbroken, ontvangen de beide samenstellers van deze serie  
een warm applaus. 
 
7. Sluiting  
De voorzitter sluit na de lezing over Schiermonnikoog deze bijeenkomst en  
wenst een ieder wel thuis. Daarbij wijst hij erop, dat de eerstvolgende  
bijeenkomst zal plaatsvinden op de laatste vrijdagavond in september a.s. 
 
De secretaris. 
 
 

-------------- 
 
 
Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbe- 
scherming Noordwijk, gehouden op vrijdag 26 augustus 1988 om 20.00 uur in  
het Natuurcentrum "Jan Verweij", Weteringkade 27 te Noordwijk. 
 
Aanwezig: circa 35 bezoekers. 
 
1. Opening door de voorzitter  
De voorzitter, de heer H.Verkade, opent deze bijeenkomst en heet in het  
bijzonder de heer en mevrouw Eriks, de speciale gasten van deze avond,  
welkom. 
 
2. Notulen vorige vergadering en ingekomen en verzonden stukken. 
De notulen worden tezamen met de aanwezigen doorgenomen. Geen der aanwezi- 
gen heeft t.a.v. deze notulen iets op of aan te merken. Daarna worden zij  
goedgekeurd. 

Voor wat betreft de ingekomen en verzonden stukken zijn er eigenlijk geen  
stukken, die thans behandeling in deze vergadering behoeven. De vakantie- 
periode is kennelijk ook voor dit agendapunt een beetje komkommertijd. 
 
3. Mededelingen bestuur  
Allereerst wijst de voorzitter op de komende excursie naar Schiermonnikoog.  
De inschrijvingstermijn is evenwel inmiddels verstreken. Mochten er nog  
mensen zijn, die mee willen gaan dan moeten zij zich maar even persoonlijk  
in verbinding stellen met de organisator. Op dit moment hebben zich 48  
deelnemers aangemeld. 

Verder wijst de voorzitter op de komende vogelcursus in de maanden septem-
ber/oktober a.s. In deze cursus staan de trekvogels centraal. De eerste  
theorieavond begint op 26 september a.s. in het Natuurcentrum. De kosten  
van deze cursus bedragen ƒ 10,-- per persoon. Nadere gegevens komen nog in de  
kranten en in De Strandloper. 

Hedenmorgen heeft de secretaris, de heer Verweij, de Statencommissie voor  
Recreatie, Natuur en Agrarische Zaken via het spreekrecht toegesproken op  
het Provinciehuis te 's-Gravenhage. Aan de orde was de notitie van het  
College van Gedeputeerde Staten betreffende het omspuitverbod van de laatste 
graslanden in de bollenstreek. De notitie werd door de genoemde staten-  
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commissie aanvaard met die restrictie, dat minder waardevolle graslandgebie- 
den (categorie II) nog nader zullen worden bekeken of zij wel of niet voor 
omspuiting in aanmerking mogen komen. In feite betekent dit een belangrijke 
overwinning in de strijd om de laatste waardevolle graslandgebieden. 
Met de Hoogewegpolder is het nog niet zo gunstig gesteld. Op dit moment  
schijnt men een soort tussenvoorstel te willen indienen door aanwijzing  
van circa 20 hectare als toekomstig glastuingebied. De vraag is in hoeverre  
de gemeente Noordwijk zich staande houdt bij de verdere ontwikkeling van  
het ontwerp-bestemmingsplan Hoogewegpolder, die voorziet in de planologische 
bescherming van deze polder. Onder druk van de gemeente Rijnsburg heeft een  
speciaal door de Provincie in het leven geroepen ad-hoc commissie geadvi- 
seerd de Hoogewegpolder, die op Noordwijks grondgebied ligt, te bestemmen als 
toekomstig uitbreidingsgebied voor de Rijnsburgse glastuinbouw. 
Voor wat betreft de ontwikkelingen t.a.v. de weilanden rond Leeuwenhorst  
komt er een zitting van de Raad van State op 5 september a.s. De gemeente 
Noordwijkerhout en de heer Clemens hebben protest aangetekend tegen de uit- 
spraak van de Provincie om de betreffende weidegebieden te beschermen tegen 
omspuiting. Het ambtsbericht laat vermoeden, dat beide apellanten in het  
ongelijk zullen worden gesteld. Voor wat betreft de zaak "Offem" liggen de  
kaarten niet zo gunstig. De mogelijkheid tot het oprichten van een centraal  
landhuis is volgens het betreffende ambtsbericht overeind gebleven. Op  
maandag 17 oktober a.s. zal de Raad van State hierover uitspraak doen. 

Op 27 augustus a.s. zal de Burkina Fasso-markt te Noordwijk-Binnen plaats- 
vinden. Onze Vereniging en het I.V.N.-afdeling Noordwijk zullen met een  
speciale kraam op deze markt aanwezig zijn. Aan de leden wordt aanbevolen  
op deze dag de markt te bezoeken. 

De Provincie heeft onlangs laten weten onder bepaalde voorwaarden in te  
stemmen met een proeftraject m.b.t. de paddenbescherming in Het Langeveld.  
De gemeente Noordwijk heeft aan onze Vereniging gevraagd nader overleg te  
voeren t.a.v. de technische uitvoering van het proeftraject. Deze uitvoe- 
ring betreft de aanleg van paddentunnels onder de weg en het aanbrengen van  
een speciale afrastering. Het ziet er inderdaad naar uit, dat binnenkort de  
eerste daadwerkelijke beschermende maatregelen voor de padden zullen worden 
uitgevoerd. 
 
4. Rondvraag en waarnemingen  
Henk van Duyn vraagt of aan de gemeente Noordwijk gevraagd kan worden op- 
nieuw Elzen in het Dompad aan te planten. Er zijn er weliswaar enkele ge- 
plant, maar deze zijn inmiddels dood gegaan. 

De heer Koning heeft 3 Kramsvogels gezien in Het Langeveld en 3 Lepelaars  
boven de Noraweg in de duinen van het Staatsbosbeheer. 

Peter van den Berg heeft onlangs langs bermen Glimwormen of Vuurvliegjes 
waargenomen, met name in de buurt van de Golfbanen en ten zuiden van Kat- 
wijk. 

De heer Van der Meer maakt melding van vele schapen, die waren aangetast  
door de larven van de Horzel. Het ging hierbij vooral om schapen die in  
de nabijheid van bomen hebben gegraasd. 

Opgemerkt wordt, dat het dit jaar een slecht vlinderjaar is. Het natte  
weer zal hieraan wel debet zijn geweest. 

De heer Koning heeft de laatste tijd in en aan de voet van de duinen van  
het Staatsbosbeheer ten noorden van Noordwijk zeer veel kleine kikkertjes  
waargenomen. Dit laatste wordt door verschillende andere aanwezigen bevestigd. 

Mevrouw Van den Oever heeft onlangs een Rugstreeppad waargenomen. 

De voorzitter maakt melding van een jonge Kleine Zwartkopmeeuw op het strand.  
Verder zag hij een 2e jaars Drieteenmeeuw bij Katwijk op het strand. 
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Tot slot wordt melding gemaakt van zeer vele wit-gele bolletjes, die  
onlangs op het strand waren aangespoeld. Over de herkomst tast men evenwel  
nog in het duister. Misschien is het een verdelgingspreparaat ter bestrij- 
ding van schadelijke stoffen in het zeewater zoals bijv. olie. 
 
5. Lezing van de heer Eriks over de natuur in Suriname  
Oorspronkelijk zou er in de maand augustus geen ledenbijeenkomst zijn, maar 
plotseling bood de heer Eriks, die volgende week weer naar Suriname vertrekt,  
aan het een en ander over de natuur in Suriname te vertellen en te laten  
zien. Het bestuur heeft deze gelegenheid aangegrepen een extra avond in te  
lassen. Blijkens de aandacht van de aanwezigen was het een zeer goede greep,  
want tal van bijzondere vogels, reptielen, insekten e.d. passeerden de revue 
voorzien van een zeer boeiend en deskundig commentaar. Na de pauze, tijdens  
welke de aanwezigen de gelegenheid hadden tal van vragen aan de heer Eriks  
te stellen, vervolgt de heer Eriks zijn betoog. Na afloop ontvangt hij een  
hartelijk applaus en een speciaal dankwoord van de voorzitter. 
Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst en wenst een ieder wel thuis. 
 
De Secretaris. 
 
 

-------------- 
 
 
 
LEZINGEN OP DE LEDENAVONDEN  
 
Vrijdagavond 30 september 

De heer Konings uit Lisse zal spreken over de landgoederen tussen  
Haarlem en Leiden; hun geschiedenis, flora en fauna. 
 
Vrijdagavond, 28 oktober 

De heer Hans Adema uit Leiden zal een lezing houden over "Natuur je  
buur". Dagelijkse ontmoetingen met de natuur in Leiden en omgeving waar- 
over hij al veel publiceerde in het Leidsch Dagblad. 
 
Vrijdagavond, 25 november  

De heer P.Lina uit Leiden is een specialist op het gebied van vleer- 
muizen, waarover zeer veel te vertellen valt. 
 
 
 

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



- 11 – 
 
DE HOOGEWEGPOLDER, EEN BEDREIGD WEIDEVOGELGEBIED IN DE BOLLENSTREEK 

Het is genoegzaam bekend, dat de laatste weidegebieden in de Bollenstreek  
vooral in deze tijd behoorlijk onder druk staan. Door woningbouw, uitbrei- 
ding van industrieterreinen e.d. wordt regelmatig beslag gelegd op aanwe- 
zige bloembollen- en tuinbouwgronden. Om over een zekere oppervlakte aan  
deze gronden te kunnen blijven beschikken, wordt vooral op dit moment uitge- 
keken naar de laatste weidegronden, die de Bollenstreek nog rijk is. Men  

 
 
Omcirkeld: het bedreigde gebied 

speelt in op het feit, dat  
op verschillende weilanden  
geen "melk" meer aanwezig  
is, terwijl bovendien de  
technische mogelijkheden  
om weidegrond te scheuren  
of om te spuiten aanzien- 
lijk zijn vergroot. 

De Bollenstreek, gelegen te  
midden van de grote steden  
in het westen van ons land,  
blijkt een geliefd vesti- 
gingsoord te zijn, vooral  
voor vele allochtonen en  
bedrijven. Het is er zeker  
prettig wonen, mede gezien  
de recreatieve mogelijkhe- 
den, de aanwezige voorzie- 
ningen en de korte verbin- 
dingen naar de grote steden.  
Er ligt een grote druk op  
de Bollenstreek en alleen  
met stringente planolo- 
gische maatregelen kan over- 
spoeling van de Bollen- 
streek enigszins worden  
tegengegaan. Juist aan deze 
planologische bescherming  
heeft het op verschillende  
plaatsen geschort, zodat de 
bloembollen- en bloemen- 
teelt behoorlijk wat opper- 
vlakte hebben moeten inle- 
veren. 

Deze achtergrond speelt thans 
ook mee bij de ontwikkelingen rond de Hoogewegpolder, een nog rustiek weide- 
gebied tussen Noordwijk, Voorhout en Rijnsburg. Ook de gemeente Rijnsburg  
heeft haar bloementeelgronden door woningbouw behoorlijk zien inkrimpen.  
Vandaar, dat zij inmiddels pogingen in het werk heeft gesteld vervangende  
gronden te vinden. Om tot voorstellen hiertoe te komen is in samenwerking  
met de Provincie in 1986 de Werkgroep Kloosterschuur/Trappenberg in het leven 
geroepen, waarin ondermeer vertegenwoordigers van de omliggende gemeenten,  
de Provincie, het Rijksconsulentschap voor de Tuinbouw zitting hebben. In  
augustus 1987 werd het eerste verslag van deze werkgroep openbaar gemaakt.  
In dit verslag kwam als voornaamste gedachte naar voren een forse uitbrei- 
ding van het glastuinbouwareaal (circa 100 ha) in noordwestelijke richting, 
aansluitend op het onlangs ontwikkelde glastuingebied Kloosterschuur/Trappen- 
berg in de gemeente Rijnsburg. Het grootste gedeelte van de geplande uitbrei- 
ding betreft de Hoogewegpolder, gelegen binnen het grondgebied van de  
gemeente Noordwijk. 
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De natuurwetenschappelijke waarde van de Hoogewegpolder is inmiddels dank  
zij verschillende inventarisaties duidelijk komen vast te staan. Zo is het  
de belangrijkste verblijfplaats van broed- en trekvogels in de wijde omge- 
ving. Verder vervult dit gebied in landschappelijk opzicht een belangrijke  
rol o.a. als groene buffer tussen verschillende omvangrijke woonlokaties, 
industrieterreinen e.d. Nog niet zo lang geleden heeft de Provincie langs  
dit gebied een toeristisch fietspad laten aanleggen met picknickplaatsen  
en uitkijkpunten ter hoogte van deze polder. 

Aanvankelijk leek het goed te gaan met deze polder. In het ontwerp-streek- 
plan was deze polder voldoende beschermd, terwijl bovendien de gemeente  
Noordwijk voor dit gebied een ontwerp-bestemmingsplan heeft ontwikkeld,  
waarin de natuur- en landschappelijke waarden voldoende planologische be- 
scherming genieten. 

De lobby vanuit de tuinbouwkringen blijkt evenwel zodanig sterk te zijn,  
dat eerder ingenomen standpunten, mede via uitgebreide inspraakprocedures  
tot stand gekomen, weer op losse schroeven komen te staan. Met name de Pro- 
vincie laat zich hier verleiden tot een wispelturig beleid, dat menigeen,  
die betrokken is bij de zorg voor en veiligstelling van het landschap in  
de Bollenstreek, versteld doet staan. 

De sfeer rond deze polder wordt thans gekenmerkt door een touwtrekkerij van 
verschillende belanghebbenden. Als we niet uitkijken dan dreigt er een 
Salomonsoordeel over de Hoogewegpolder te worden geveld, waarbij zal worden  
getracht via het compromismodel aan alle betrokken partijen recht te doen.  
Een ding staat echter vast, een natuurgebied laat zich niet in stukjes knip- 
pen zonder onherstelbare schade achter te laten. Zijn waarde berust op het  
geheel en op een veelvoud van factoren, die de knipschaar maar moeilijk kun- 
nen verdragen. 

Ruim 90% van alle weidegebieden in de Bollenstreek is in een snel tempo  
veranderd in tuinbouwgrond, woongebied, industrieterrein enz. We zouden  
toch in staat moeten zijn de laatste stukjes in het belang van onze natuur  
en recreatie voor de toekomst veilig te stellen. 
 
C.M.J.Verweij 
 
 

-------------- 
 
 
 
DROEVE KLACHT 

We zijn al jaren abonnee op het "Waddenbulletin" en "Natuurbehoud", lid  
van "Green Peace" en de "Noordwijkse vereniging voor natuur- en vogelbe- 
scherming". En vandaag valt er een vouwblad in de bus van het Antibont- 
comite, waarin gruwelijke details staan over het elektrocuteren van zo'n  
100.000 vossen per jaar en het vergassen van een nog groter aantal nertsen.  
Toch is het handig om zo'n blad in een rijke woonbuurt te verspreiden. 

Het lezen van al die bladen stemt mij overigens steeds treurig. Zij komen  
nl. meestal bij de verkeerde mensen terecht. Het zijn de klemmenzetters, 
pelsdierfokkers, zeehondenjagers, legbatterijhouders, kalveren- en var- 
kensmesters met al hun afnemers die ze zouden moeten lezen. Ik voel me  
onschuldig aan dit dieren, planten- en bomenleed. 
Dan maar een mooie natuurfilm op een Engels of Belgisch net bekijken. Maar  
dan zie ik een visarend met een spartelende vis in zijn klauwen uit het  
water stijgen, een slang een levend medeschepsel zonder kauwen inslikken 
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en een enge spin onderin een zandkuiltje een ander beestje grijpen. "Vreten  
of gevreten worden" net als bij de mensen is het ook hier, een ijskoude  
harde natuurwet, waarop wij geen uitzondering maken. Het proberen van een  
ander net biedt ook geen uitkomst, want daar is het meestal "schieten of  
geschoten worden." 
Wanneer al dat gemoord me teveel is geworden, zet ik het apparaat af en  
ga ik uit pure wanhoop dit stukje schrijven. 
 

Karel Kok 
 
 

-------------- 
 
 
VRAAG: 
 
Hoe tel je het aantal uitgespuwde kauwgumplakken op het gedeelte van het  
Grent-trottoir tussen Abr.van Royenstraat en Hoofdstraat?  
En waarom liggen ze altijd juist daar? 
 
VRAAG 
 
Hoe kun je een plastic beker of bierblikje verwijderen onderin een met  
duinrozen begroeid terreintje langs de Zuid-Boulevard (of ergens anders)?  
En wat doen die tientallen kwetterende mussen daar in de winter? 
 
 

-------------- 
 
HET DUINVIOOLTJE  

Wie dit voorjaar, in mei, in de duinen kwam, werd verrast door de enorme  
hoeveelheid viooltjes. Vaak kwam het voor, dat vele vierkante meters  
geheel blauw gekleurd waren. Je kunt je dan afvragen waarom zijn er dit  
jaar meer dan andere jaren en waarom groeien ze op de ene plaats wel en  
de andere niet. Als we goed op de standplaatsen letten ontdekken we toch  
wel een verband met de groeiplaatsen. 

Er komt zo langzamerhand een andere beheersvorm in sommige duingebieden.  
Hier en daar, waar het voorlopig geen kwaad kan, laat men de duinen stui- 
ven. In en om die stuifplekken zijn boeiende dingen te zien. Het uitgeblazen  
zand daalt buiten de kuil weer neer. Juist aan de rand van zo’n neerge- 
streken zandtong bloeide heel vaak een massa viooltjes. De oorzaak weet  
ik niet. Het kan zijn dat aanwezige violenzaadjes, doordat ze een lager  
soortelijk gewicht hebben en bovendien rondachtig zijn, net iets verder  
verplaatst worden dan het zand en zodoende de rand van de zandtong bereik- 
ten. Andere plaatsen waar veel groepen viooltjes voorkomen, zijn konijnen- 
keutelplaatsen. Meest staan ze daar min of meer als een ring omheen. 

Het is al jaren geleden dat in Meijendel, bij een onderzoek aan viooltjes,  
studenten tot de ontdekking kwamen, dat steeds de zaaddoosjes van de plan- 
ten verdwenen. Iemand kwam toen op het idee dat deze wel eens door konijnen 
afgegeten konden worden. Inderdaad werden in verse keutels de zaden gevon- 
den. Uit latere zaaiproeven bleek een deel van de zaden nog kiemkrachtig.  
De keutelplaatsen, die alleen door de rammelaars in de vruchtbare periode 
onderhouden worden (van februari tot augustus) worden dus ook rijk aan  
zaden. Omdat op de keutelplaatsen ook geürineerd wordt, kunnen kiemplantjes  
daar niet blijven leven. Dit is dan ook de oorzaak dat we de viooltjes,  
maar ook andere planten, in een ring om de keutelplaatsen zien staan.  
Dit alles is natuurlijk geen verklaring voor de enorme hoeveelheid viool- 
tjes dit jaar. 
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Jac.P.Thijsse schreef in zijn boek "Omgang met planten" een heel hoofdstuk  
over viooltjes. Hij constateerde dat het duinviooltje tot de vorstperiode  
bloeide en dat bij wat strengere vorst de meeste planten doodvroren. Alleen  
planten die beschut stonden konden de winter overleven. De afgelopen win- 
ter is heel zacht geweest, zodat we aan mogen nemen dat de planten niet  
bevroren zijn. Ook is de herfst en winter abnormaal nat geweest, wat waar- 
schijnlijk een gunstige voorwaarde was voor het ontkiemen van veel zaden.  
Het is dan heel goed mogelijk dat dit de oorzaken waren van het grote aan- 
tal duinviooltjes. 
 

M.Koning 
Barentszstraat 64  
2161 TM LISSE 

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

 
 
STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS  STIVONO-NIEUWS 
 
OVERZICHT 2e KWARTAAL 1988 
 
 aanwezig 

op 
1 april 

gebracht 
in 

apr/juni 

doodgegaan 
in 

apr/jun 

gelost 
in 

apr/jun 

aanwezig 
op 

30 juni 

Roodhalsfuut 1 - 1 - - 
Noordse stormvogel - 1 - - 1 
Blauwe reiger - 2 2 - - 
Knobbelzwaan - 1 1 - - 
Rotgans - 1 1 - - 
Nijlgans - 1 1 - - 
Bergeend - 4 3  1') - 
Wilde eend - 39 26 13 - 
Slobeend 1 - - 1 - 
Eidereend 3 - -   3') - 
Torenvalk - 1 - 1 - 
Kokmeeuw - 2 1 - 1 
Zilvermeeuw - 3 2 1 - 
Drieteenmeeuw - 1 1 - - 
Zeekoet 29 3 18 13 1 
Alk 1 1 2 - - 
Houtduif - 3 3 - - 
Turkse tortel 1 3 1 2 1 
Steenuil - 1 - 1') - 
Gierzwaluw - 7 3 3 1 
Merel - 19 16 3 - 
Zanglijster - 1 1 - - 
Pimpelmees - 1 1 - - 
Koolmees - 4 3 1 - 
Ekster - 3 2 1 - 
Kauw - 13 5 4 4 
Zwarte Kraai - 1 - 1 - 
Spreeuw 1 24 21 4 - 
Mus - 12 11 1 - 
Vink - 1 - 1 - 
 

37 153 126 55 9 
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 aanwezig 

op 
1 april 

gebracht 
in 

apr/juni 

doodgegaan 
in 

apr/jun 

gelost 
in 

apr/jun 

aanwezig 
op 

30 juni 

Transport 37 153 126 55 9 

Diverse       

Muskuseend 1 3 3 1 - 
Post-/kerkduif 1 20 10 9 2 
Valkparkiet 1 - - - 1 
Bourgansparkiet - 1 - 1 - 
Witkoplijstergaai - 1 1 - - 
Kanarie - 2 - 2 - 

 3 27 14 13 3 

TOTAAL  40 180 140 68 12 

 
Toelichting 
Het begin van het tweede kwartaal stond nog in de naweeën van de  
olieramp van januari. Begin april konden 5 Zeekoeten op de pier  
van IJmuiden worden losgelaten. Op 5 mei werden nog eens 8 Zee-  
koeten gelost. Al deze koeten werden voorzien van de eigen ring 
van het Vogelasiel Noordwijk. Tot nu toe zijn geen terugmeldingen  
bekend. 

Zoals gebruikelijk stond het 2e kwartaal weer in het teken van de  
jonge vogels. Diverse nesten jonge eenden werden weer naar het asiel  
gebracht omdat moeder eend door het verkeer werd doodgereden. U ziet  
dat we een redelijk aantal van deze eenden weer hebben kunnen loslaten. 

Het waren niet alleen jonge eenden die naar het asiel werden gebracht,  
maar ook veel jonge Merels, Mussen, Spreeuwen, Kauwen en Gierzwaluwen.  
De meeste Gierzwaluwen waren door onervarenheid op de grond terecht  
gekomen en konden niet meer opvliegen. Een groot deel werd weer met  
succes losgelaten. 
Ook Kauwen zijn over het algemeen vrij gemakkelijke patiënten, doch  
dit kan de Merels, Mussen en Spreeuwen niet gezegd worden. Heel vaak  
zijn ze gepakt door een kat en hebben wonden. Ook worden soms te  
jonge vogels naar het asiel gebracht. Het grootbrengen van deze vogels  
is een ondoenlijke taak, omdat ze te veel verzorging eisen, waarvoor  
het bij de medewerkers aan tijd ontbreekt. We proberen het wel, maar  
het succes is niet groot. 

Een Bergeendje is door een medewerker mee naar huis genomen om daar  
verder verzorgd te worden. Het gaat goed met dit eendje. 

De Eidereenden zijn naar Vogelasiel Den Helder gebracht omdat de  
asielbeheerder met het revalideren van Eidereenden veel succes heeft.  
Het lukte ons niet om de Eiders waterdicht te krijgen. In juli kregen  
wij bericht van de desbetreffende asielbeheerder dat de Eidereenden  
met succes zijn gelost. 

Het Steenuiltje is naar het asiel van de heer de Bruin in Woudenberg  
gebracht. De heer de Bruin is een expert op het gebied van revalidatie  
van roofvogels. Een beter adres konden wij dit Steenuiltje niet geven. 

Op 31 mei werd bij het asiel een Gierzwaluw gelost. De vogel, nog wat  
onwennig in de lucht, werd direct door een Sperwer geslagen. 

Op 31 mei werd een Zeekoet naar het asiel gebracht. Deze vogel komt  
vermoedelijk uit een ander asiel, want het was een gewassen vogel die 
niet waterdicht was losgelaten. De vogel verblijft nog steeds in het  
asiel en is nog steeds niet waterdicht. 
 

STICHTING VOGELASIEL NOORDWIJK 
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VERRASSENDE ONTMOETINGEN... 
 
Hoewel zelf al jaren lid van de vereniging voor natuur- en vogelbescherming 
Noordwijk, zullen weinig leden mij kennen. Ik ben wat je zou kunnen noemen een  
'slapend lid'; die -soms met wat vertraging- zijn kontributie betaald. 

Wel wordt door mij gretig en met aandacht 'De Strandloper' gelezen, waarbij  
vooral de lijst met veldwaarnemingen mijn bijzondere aandacht heeft. 
Met enige afgunst kan ik dan kijken naar de soms zeldzame waarnemingen van  
anderen. 
Tot nu toe zijn mijn meer indrukwekkende (althans voor mijzelf) waarnemingen  
beperkt gebleven tot enkele malen een zwarte specht, terwijl de bonte en groe- 
ne soortgenoten door mij regelmatig worden waargenomen op mijn dagelijkse  
fietstocht door de duinen van Noordwijk naar Sancta Maria en weer terug.  
Ook een vlucht van 13 kraanvogels op een koude najaarsochtend deed mijn hart  
sneller kloppen. 
Ik ben helaas niet deskundig genoeg om 'het kleine spul' allemaal te onder- 
scheiden, al kunnen de putter, kneu en groenling nog wel door mij uit elkaar  
gehouden worden. 

In een naschrift bij een artikel van Willem Baalbergen in ons personeelsblad  
van enige tijd geleden, sprak ik met hem de hoop uit dat het terrein van  
Sancta Maria en de omliggende weilanden voor het hoogst noodzakelijke tegen- 
wicht tussen de bollenvelden behouden zouden blijven. . . 'al zullen de lepe- 
laars die hier ± 30 jaar geleden nog regelmatig kwamen fourageren wel nooit  
meer terugkomen'. . . 

Laat nou op vrijdag 1 juli jl. een enthousiaste kollega mijn kantoor in  
Sancta Maria komen binnenstormen met de boodschap: 'Piet, kom eens gauw,  
er zit een grote witte vogel in de vijver van de heemtuin. En neem je fototoestel 
mee! ' 
Zonder jas, in de stromende regen, op weg naar de vijver. Voorzichtig wat dek- 
king zoekend naderde ik, tot een prachtige lepelaar zichtbaar werd, die onver- 
stoorbaar en af en toe slechts even zekerend zijn grote platte snavel door het 
ondiepe water veegde, op zoek naar voedsel. 
Met de 35-105 mm zoomlens maakte ik snel wat foto's, omdat ik elk moment ver- 
wachtte dat hij zou opvliegen. Omdat ik hem niet wilde verjagen ben ik niet  
nog dichterbij gegaan. 
Pas terug op de werkplek ontdekte ik hoe nat ikzelf, maar óók mijn camera  
waren. . . 

Gelukkig bleken de foto's later de moeite meer dan waard, en het bewijs dat  
een en ander geen 'vogelaarslatijn' is. 
Ik hoop nu ook van harte dat het de redaktie lukt om er een afgedrukt te krij- 
gen in ons aller 'Strandloper'! 
 
Piet Broekhof. 
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HET JAN VERWEIJ- NATUURCENTRUM  
 
OPROEP! 

Binnenkort moeten bijna alle opgezette dieren terug naar het Natuur- 
historisch Museum in Leiden. 
Er zijn mensen die tegen opgezette dieren zijn, om verschillende  
redenen. 
De medewerkers van het Natuurcentrum gebruiken deze dieren echter  
heel veel om over te vertellen: 

- de verschillen in poten 
- snavels 
- veren 
- huid  
enz. 

Ook mogen kinderen, mits het voorzichtig gaat, af en toe voelen aan  
zo'n dier. 
Vandaar deze oproep aan alle mensen die opgezette dieren hebben. 
Alstublieft, geeft u ze aan het Natuurcentrum in bruikleen (langdurig)  
of cadeau. 
Wij zijn er erg blij mee en hebben een zorg minder. 
 

Sjaan van Kekeren-Brouwer  
Hendrik Vinkhof 49  
Noordwijk 
Telefoon:01719-15237 
 
 

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

WIE HELPT ONS? 

In het Jan Verweij-Natuurcentrum is altijd van alles te doen. Om de  
taken voor de medewerkers wat lichter te maken zoeken we mensen die  
ons willen helpen met: 

- tuinnieren  
- schilderen 
- schoonmaken 
- dienst doen tijdens openingsuren 
- rondleiden van groepen buiten de openingsuren 
- technische klusjes 
- rondbrengen van affiches en De Strandloper  
- in elkaar zetten van De Strandloper 
- het schrijven van artikelen in De Strandloper  
- P.R. 

Ik wacht met spanning op uw telefoontjes! 
 

Sjaan van Kekeren-Brouwer  
Hendrik Vinkhof 49  
Noordwijk  
Telefoon:01719-15237 
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KNUTSELHOEK IN NOOD! 

Van de knutselhoek in het Jan Verweij-Natuurcentrum wordt gretig 
gebruik gemaakt door veel kinderen. 
Zij maken kleine knutselwerkjes van alle natuurlijke materialen 
die op dat moment in voorraad zijn. 
Hele schoolklassen werken educatief met braakballen, veren en schelpe-  
gruis. Daarom deze noodkreet: 

DE VOORRAAD IS BIJNA OP! 

Wilt u ons helpen met: 
- braakballen 
- veren  
- kurken  
- schelpen, wier, eikapsels, zeeschuim 
- zaden, gedroogde bloemen, bladeren 
  enz. enz. enz. 
- fossielen  
- mineralen 
- schelpen 

De laatste 3 artikelen worden gegeven als prijsje voor een goed  
ingevulde speurtocht. 

Helpt u ons a.u.b.????  
Sjaan van Kekeren-Brouwer 
Hendrik Vinkhof 49  
Noordwijk 
Telefoon: 01719-15237 
 
 

-------------- 
 
 
NIEUWS  VERKOOP  NIEUWS 
 
Voor de liefhebbers! 

TE KOOP  
- Er is een grote voorraad nieuwe schelpen uit Egypte - Rode Zee.  
  De schelpen zijn op naam gebracht. De prijzen zijn zeer laag. 

- Verder is er een leuk, nostalgisch venusschelpenspel (roser of  
  rosser) voorradig à ƒ 0,50. 

- Dan zijn er ook mooie, met de hand beschilderde luciferdozen en  
  er zijn weer loupedoosjes a ƒ 2,50. 

- Voorts zijn er nog pakketjes natuurbladen (diverse jaargangen)  
  tegen aantrekkelijke prijzen. 

- Tot slot attendeer ik de lezers op 2 boekjes t.w. Bomenfietsroute  
  en Schelpengids voor de Nederlandse kust à ƒ 2,50 

Kom eens kijken... kopen! 

Sjaan van Kekeren-Brouwer 
 
P.S. Heeft u leuke ideeën voor de verkoop? 
 
 

-------------- 
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In het Jaarboekje van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura  
Artie Magistra" uit 1860 trof ik het bijgaande verslag aan van een  
van Nederlands grootste vogelkundigen, H. Schlegel, over bet voor- 
komen van een tweetal Steppen—Zandhoenderen in het noordelijk ge- 
deelte van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dit gebied is de mees- 
te lezers van ons blad wel bekend. 
Zelfs tot in onze eeuw verging het de meeste zeldzame dwaalgasten  
niet best, want de meesten belandden in opgezette staat in een mu- 
seum. 
Overigens is het Steppen—Zandhoen of Steppenhoen (Syrrhaptes pars- 
doxus) maar enkele malen in ons land waargenomen. 
 
C.M.J. Verweij. 
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februari t/m juli 1988 
verzameld door 
J.Glasbergen 
 
 

Soort aantal 
exx. 

Datum Plaats Waarnemers 

Roodkeelduiker 1 1 apr Oosterduinse Meer J.van Dijk 

Parelduiker 1 20 feb Strand (vondst) J.van Dijk 

Roodhalsfuut 1 15 mei Over zee J.van Dijk 

Geoorde Fuut 2 23 mrt Oosterduinse Meer J.van Dijk 

Noordse Stormvogel 7 8 mrt Dood op strand Katwijk-  
   Noordwijk J.van Dijk 

Jan van Gent 8 26 mrt Over zee J.van Dijk 

Aalscholver 20 30 apr Langevelderslag (overvl) J.Glasbergen 
 2 7 juli Langeveld, westwaarts K.Koning 

Ooievaar 2 25 mrt Overvliegend Offem N.Aarts 
 1 29 mrt Overvliegend Herenweg N.Aarts 
 3 1 apr Overvliegend Offem v.d.Voort 
 2 4 apr Overvliegend Offem R.Sluijs 
 1 8 apr Over polder Sassenheim A.Steenvoorden 
 2 12 apr Over Duinpark J.van Dijk 
 1 30 apr Langeveld (op de grond) Mevr.H.Meijer 
 1 23 mei Jac.v.Beierenweg J.M.v.Sambeek 

Lepelaar 1 9 apr Overvliegend Noordwijk A.Steenvoorden 
 1 30 apr Overvliegend Langv.slag J.Glasbergen 
 1 4 juni Fouragerend polder N'hout J.van Dijk 
 1 1 juli Vijver Sancta Maria P.Broekhof 

Knobbelzwaan 22 6 mei Polder Hoogeweg (groep) J.van Dijk 
 23 12 mei Over zee (groep) J.van Dijk 

Kolgans 22 14 apr Overvliegend Rijnsburg J.Glasbergen 

Grauwe Gans 2 23 apr Langevelderslag (overvl) J.Glasbergen 

Sneeuwgans 1 7 mei Over zee zuidwaarts J.van Dijk 

Rotgans 77 5 mei Over zee (groep) J.van Dijk 
 16 6 mei Langevelderslag K.Koning 

Nijlgans 4 7 mei Overvliegend Herenweg  N.Aarts 
 2 14 apr Overvliegend Langev.slag  J.Glasbergen 
 3 18 apr Overvliegend Noordwijk A.Cramer 
 3 20 mei Op dak villa Zeereep J.van Dijk 
 12 25 mei Fouragerend gemaal Katwijk  A.Cramer 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Bergeend 
 
 
 
 
 
 

Smient 
 

Wintertaling  

Zomertaling  

Toppereend 
 

Middelste Zaagbek  

Grote Zaagbek  

Wespendief 
 
 

Rode Wouw 
 

Bruine Kiekendief 
 
 

Grauwe Kiekendief 

Havik 

Sperwer 
 

Buizerd 
 
 
 
 

Visarend 

Roodpootvalk  

Boomvalk 
 

Slechtvalk  

Kluut  

Bontbekplevier  

Goudplevier 
 

Zilverplevier  

Kievit 
 

Kanoetstrandloper 

Drieteenstrandloper 

7 
6 
2 
2 

1 pr 
2 

1 pr 

64 
1 

1 pr 

4 Pr 

1 pr 
2 

29 

24 

1 
1 
1 

1 
 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

2 

1 
1 

1 

10 

1 

200 
80 

30 

1 nest 
 

560 

52 

16 apr 
23 apr  
1 apr 
7 apr 

21 mei 
 20 mei 
14 juni 

16 febr 
3 mei 

3 apr 

27 apr 

5 mei 
17 mei 

10 apr 

18 feb 

27 apr 
22 mei 
26 mei 

30 apr 
 

14 mei 
23 mei 
4 juni 

14 mei 

13 mei 

26 mrt 
23 juli 

25/26-3 
9 apr 

18 apr 
24 mei 

23 juli 

14 mei 

23 mei 

10 apr 
veel 

7 aug 

30 apr 

1 juni 

27 mrt 
7 mei 

7 mei  

14 juni 
 

17 mei 

17 mei 

Kloosterschuurpolder 
Langevelderslag, overvl. 
Noordduinen 
Zuidduinen Noordwijk 
Oosterduinse Meer + 11 pulli  
Langevelderduin  
Zanderij N'hout + 2 pulli 

Kloosterschuurpolder 
Overvliegend Herenweg 

Hoogeveensepolder  

Polder Hoogeweg 

Oosterduinse Meer 
Over zee 

Over zee in 1 uur 

in sloot bij Sancta Maria 

Overvliegend Duinpark 
Overvliegend Herenweg 
Overvliegend Noordduin 

Fouragerend boven zeereep  
Langevelderslag 

Langeveld (jagend) 
Noordzijderpolder 
Hoogeveensepolder 

Over zee 

Langeveld, noordwaarts. 

Offem 
Langeveld 

Offem 
Offem 
Langeveld, overvliegend 
Klein Leeuwenhorst 
Langeveld, noordwaarts 

Over Duinpark 

AW-duinen, jagend 

Overvliegend Herenweg 
waarnemingen in mei/juli 

Overvliegend Bronsgeest 

overvl.Langevelderslag 

Oosterduinse Meer 

Polder Hoogeweg 
Langevelderslag, overvl. 

Langevelderslag, overvl. 

in berm provinciale weg  
nabij Oud-Leeuwenhorst 

Over zee in 1 uur 

Over zee in 1 uur 

J.van Dijk 
J.Glasbergen 
T.Marijnis 
A.Steenvoorden 
K.Koning 
K.Koning 
J.van Dijk 

J.van Dijk  
N.Aarts 

J.van Dijk  

J.van Dijk 

J.van Dijk  
J.van Dijk 

J.van Dijk  

J.van Dijk 

J.van Dijk  
N.Aarts  
A.Cramer 

 
Glasb/Cramer 

K.Koning  
N.Aarts  
J.van Dijk 

J.van Dijk  

K.Koning 

N.Aarts  
K.Koning 

N.Aarts  
N.Aarts  
K.Koning 
A.Steenvoorden  
K.Koning 

J.van Dijk 

A.Steenvoorden 

N.Aartse 

 
A.Cramer 

J.Glasbergen 

K.Koning 

A.Steenvoorden  
J.Glasbergen 

J.Glasbergen 
 
J.van Dijk  

J.van Dijk 

J.van Dijk 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Kleine Strandloper 

Watersnip 

Grutto 

Rosse Grutto 
 

Zwarte Ruiter 
 
 
 
 

Regenwulp 
 
 

Tureluur 
 

Groenpootruiter 
 

Witgatje  

Bosruiter  

Oeverloper 
 
 
 
 

Steenloper  

Grote Jager 

Dwergmeeuw 

 
 
Stormmeeuw 

Reuzenstern  

Visdief 
 

Noordse Stern 

Dwergstern  

Zwarte Stern 
 

Holenduif  
 

Tortelduif 
 
 

Draaihals 
 

1 

7 

1 

210 
20 

3  
1  
3  
1 
1 

16 
2 
9 

183 
152 

1 
7 

3 

1 

2 
13 
26 
2 
1 

10 

1 

12 
348 
68 

2 pr 

1 

1 
1 nest 

1 

185 

4 
32 

6 
2 

2 
8 

11 

1 
1 

15 mei  

28 jul 

16 febr 

20 apr 
30 apr 

8 apr 
23 apr 
27 apr 

25 juni 
5 juli 

29 apr 
15 apr 

28 juli 

7 mei 
8 mei 

17 apr 
14 mei 

1 juli 

28 juli 

14 mei 
13 mei 
16 mei 
7 juni 

14 juni 

13 febr 

20 febr 

9 febr 
27 apr 
12 mei 

Juni 

12 juni 

26 apr 
Polder 

5 juli 

14 mei 

30 apr 
 23 mei 

2 apr  
16 apr 

21 apr 
14 mei  
7 juli 

15 mei  
18 juni 

Op strand Noordwijk 

Overvliegend Langeveld 

Kloosterschuur 

Over zee in 1 uur 
Overvliegend Langev.slag 

Noordzijderpolder 
Overvliegend Langeveld 
Polder Hoogeweg  
Polder Hoogeweg  
Polder Hoogeweg 

Over Noordwijk 
Overvliegend Langeveld 
Overvliegend Langeveld 

Over zee in 2 uur 
Over zee in 1 uur 

Overvliegend Noordduinen 
Overvliegend Langeveld 

Weiland bij Leeuwenhorst 

Overvliegend Langeveld 

Roepend over boulevard 
v.Limb.Stirumkanaal 
Oosterduinse Meer 
Oosterduinse Meer 
Langeveld, noordwaarts 

Op strand (groep)  

Strand (vondst) 

Boven zee in 1 uur  
Boven zee in 1 uur,noord  
Boven zee in 1 groep,zuid  

Broedend vuilnisbelt N'hout  

Over zee  

Vijver Voorhout  
Hoogeveen, Noordwijkerhout  

Oosterduinse Meer (vondst) 

Over zee in 1 uur,noord 

Overvliegend Langev.slag  
Over zee in 1 uur 

Overvliegend Langev.slag  
Overvliegend Langev.slag 

Bij Boswachterij 
Overvliegend Langeveld  
Fouragerend Langeveld 

Bij camping Dijk en Burg 
Zeereep Langeveld 

J.van Dijk  

K.Koning  

J.van Dijk 

J.van Dijk  
J.Glasbergen 

N.Aarts 
J.Glasbergen  
J.van Dijk  
J.van Dijk  
J.van Dijk 

A.Steenvoorden 
K.Koning  
K.Koning 

J.van Dijk  
J.van Dijk 

J.M.v.Sambeek  
J.Glasbergen 

K.Koning  

K.Koning 

J.M.v.Sambeek 
K.Koning  
K.Koning  
K.Koning  
K.Koning 

J.van Dijk  

J.van Dijk 

J.van Dijk 
J.van Dijk 
J.van Dijk 

J.van Dijk 

J.van Dijk 

J.M.v.Sambeek 
J.van Dijk 

K.Koning 

J.van Dijk 

J.Glasbergen  
J.van Dijk 

J.Glasbergen  
J.Glasbergen 

J.Marijnis  
J.Glasbergen  
K.Koning 

N.Aarts  
R.Sluijs 
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Soort aantal 
exx. Datum Plaats Waarnemers 

Zwarte Specht 2 7 juli Langeveld K.Koning 

Boomleeuwerik 2 1 apr Langeveld, zang K.Koning 
 2 5 juli Langeveld, zang K.Koning 

Oeverzwaluw 1 7 apr Bij Voorhout J.van Dijk 

Boerenzwaluw 2400 8 mei Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Duinpieper 1 30 apr Fouragerend Langev.slag J.Glasbergen 

Oeverpieper 1 8 mrt Uitwatering Katwijk J.van Dijk 

Eng.Gele Kwikstrt 1 21 apr Langs Duinweg J.M.v.Sambeek 

Noordse Gele Kwikst 6 6 mei Polder Hoogeweg J.van Dijk 
 3 8 mei Polder Hoogeweg J.van Dijk 

Rouwkwikstaart 1 18 apr Noordduinen J.Marijnis 

Nachtegaal 1 april Broedgeval Boerhaavebos  
   Voorhout J.M.v.Sambeek 

Zwarte Roodstaart 1 18 apr Vinkeveld, nieuwbouw A.Cramer 
 1 5 aug 't Heen,Katwijk A.Cramer 

Beflijster 1 16 apr Duinpark J.van Dijk 
 1 18 apr Trimbaan J.van Dijk 
 2 23 apr Langevelderslag J.Glasbergen 
 4 25 apr Zuidduinen A.Steenvoorden 
 1 27 apr Koebosje polder Hoogeweg J.van Dijk 
 1 30 apr Langevelderslag A.Cramer 
 1 7 mei Langevelderslag A.Cramer 

Merel 42 23 mrt Duinpark, 1 groep J.van Dijk 

Rietzanger 1 1 juni Oosterduinse Meer K.Koning 

Bosrietzanger 1 7 juli  Nabij Nora J.Glasbergen 

Kleine Karekiet 28 1 juni  Oosterduinse Meer K.Koning 

Spotvogel 1 13 mei Bung.park Duinweg J.M.v.Sambeek 

Braamsluiper 5 21 apr Langeveld K.Koning 

Goudhaantje 2 15 apr Langeveld K.Koning 

Gr.Vliegenvanger 1 13 aug Nabij Golfbaan J.Glasbergen 

Matkop 1 29 mrt Klein Leeuwenhorst J.van Dijk 

Boomkruiper 1 28 mrt Wilhelminastraat Dhr.Groenewoud 

Wielewaal 1 1 juni Bij Zweefvliegveld K.Koning 
 2 7 juli Over Langeveld J.Glasbergen 

Raaf 1 7 mei Overvliegend Langeveld Glasb./Cramer 

Groenling 110 11 mrt Bomen langs Herenweg N.Aarts 

Sijs 2 28 juli Langeveld K.Koning 

Barmsijs 1 20 apr Langeveld K.Koning 
 1 28 apr Langeveld K.Koning 

Geelgors 1 21/22-4 Zingend bosrand Duinweg A.Cramer 

Rietgors 3 1 juni Oosterduinse Meer K.Koning 

Jap.Nachtegaal 1 25 mei Noordduinen J.Marijnis 
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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 gestopt  
worden. Hij zorgt er voor dat de formulieren bij J.Glasbergen komen. 
 
Bij voorbaat dank! 
 
 
LIJST VAN WERKGROEPEN EN COMMISSIES DIE BINNEN DE VERENIGING VOOR NATUUR- 
EN VOGELBESCHERMING NOORDWIJK WERKZAAM ZIJN:  
Binnen de Vereniging is een groot aantal leden met geheel verschillende  
activiteiten bezig. Zij treden niet altijd voor het voetlicht, waardoor  
diverse activiteiten voor de meeste leden onbekend blijven. Vandaar, dat  
het bestuur het nodig heeft gevonden eens een overzicht te geven van al  
de werkgroepen en commissies met vermelding van hun contactpersoon. Mocht  
u wat willen weten of suggesties willen aandragen dan kunt u zich met hen  
in verbinding stellen. 

Naam van werkgroep of commissie:  Contactpersoon 

Redactie van De Strandloper   Coby van Dijk 
Leendert Hellenberghof 32  
2202 XT Noordwijk  
Tel.: 01719 - 10833 

Planologische Commissie    Kees Verweij 
Westerbaan 7 
2201 EV Noordwijk  
Tel.: 01719 - 12219 

Werkgroep tentoonstellingen en inrich- Eli van Kekeren 
ten Natuurcentrum     Hendrik Vinkhof 49 

2202 XJ Noordwijk  
Tel.: 01719 - 15237 

Vogelwerkgroep     Jelle van Dijk 
Leendert Hellenberghof 32  
2202 XT Noordwijk  
Tel.: 01719 - 10833 

Werkgroep uitgave "Vogels van Noordwijk" Wim Baalbergen 
Schoolstraat 15  
2202 HC Noordwijk  
Tel.: 01719 - 10210 

Werkgroep Bibliotheek    Marjan Bos 
Morgenster 23  
2201 SZ Noordwijk  
Tel.: 01719 - 18636 

Beheerscommissie Natuurcentrum  Wim Baalbergen 
Schoolstraat 15  
2202 HC Noordwijk 
Tel.: 01719 - 10210 

Cantinevoorziening Natuurcentrum  Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34  
2203 JR Noordwijk  
Tel.: 01719 - 12461 

Beheer, inkoop en verkoop aan de balie Sjaan van Kekeren 
van het Natuurcentrum    Hendrik Vinkhof 49 

2202 XJ Noordwijk  
Tel.: 01719 – 15237 
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Jeugdafdeling (oudere jeugd)   Ab Steenvoorden 
Vinkenlaan 8 
2202 BS Noordwijk  
Tel.: 01719 - 10056 

Jeugdafdeling (jongere jeugd)   Jenny Vink 
Haagwinde 2 
2202 ST Noordwijk 
Tel.: 01719 - 19468 

Scholen- en groepenbezoek Natuurcentrum Toos Bom 
Lijnbaanweg 26  
2201 LE Noordwijk  
Tel.: 01719 - 11285 

Ledenadministratie    Herma Veefkind 
Breloftpark 26  
2201 TB Noordwijk  
Tel.: 01719 – 12368 

Excursies       Rien Sluys 
Bremkant 38 
Noordwijk 
Tel.: 01719 – 10945 

Veldwaarnemingen (vogels)   Jan Glasbergen 
Petr. van Saxenstraat 7  
2231 LH Rijnsburg 

Veldwaarnemingen (planten)    Ees Aartse 
Joh. Molegraafatraat 6  
2201 LK Noordwijk  
Tel.: 01719 - 14268 

 
 
 
 

 
 

 
 




