
 



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 
L.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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VAN DE REDACTIE, 
 
Het derde nummer van DE STRANDLOPER biedt weer vele interessante artikelen. Er zijn  
weer veel leden de grens over geweest met vakantie. Kees Verweij is naar de Franse  
Alpen geweest en W.Hooijmans naar Spanje, terwijl Wim Baalbergen in het hoge noorden 
inspiratie opdeed voor zijn artikel "Geschonden wereld en het verhaal van de kikker". 
STIVONO is er weer met een overzicht over de behandelde vogels in het tweede kwartaal, 
terwijl Anca Meyknecht-v.d.Berg melding maakt van de vondst van een zeer zeldzame  
paddestoel nl. de Inktviszwam in Oegstgeest. 
Ees Aartse geeft een impressie over zijn inventarisatiegebied in de AW-duinen. Jelle  
van Dijk gaat wat dieper in op het broeden van de Bergeend in de regio. 
De waarnemingen worden als van ouds door Jan Glasbergen weer op voortreffelijke wijze  
op een rijtje gezet. 
Ook wordt aandacht geschonken aan de trots van onze Vereniging namelijk het boek  
"VOGELS VAN NOORDWIJK EN OMSTREKEN". De redaktie heeft inzage gekregen in een 
proefexemplaar. Zonder meer kan worden gezegd dat het een prachtig en lezenswaardig  
boek is geworden. Het boek heeft een heel andere opzet dan soortgelijke, soms wat saaie  
en moeilijke, streekavifauna's, zodat het boek ook voor niet ingewijden een schat aan 
gegevens oplevert. Als de natuur in Noordwijk je lief is, hoort dit boek in iedere  
Noordwijkse en Noordwijkerhoutse boekenkast. 

Zoals u ziet is in deze STRANDLOPER wat geëxperimenteerd met de lay-out. De redaktie  
is er nog niet uit. De volgende STRANDLOPER wordt getypt op een personal computer en  
via een laserprinter wordt de tekst (dat schijnt in ieder lettertype te kunnen)  
uitgeprint. Een redaktielid heeft aangeboden als "opmaker" de STRANDLOPER in elkaar  
te willen zetten. We hopen het laatste nummer van dit jaar u iets te kunnen laten zien  
hoe De STRANDLOPER er in de negentiger jaren zal gaan uitzien. 
Uw reacties positief danwel negatief stellen wij zeer op prijs. 

Uw kopy voor de laatste STRANDLOPER van dit jaar moet vóór 2 november a.s. zijn  
ingeleverd bij Coby van Dijk, Leendert Hellenberghof 32. 

 
 
 
 

 

BIJ DE VOORPLAAT 
 
In oktober en november trekken tienduizen- 
den Kramsvogels langs onze kust naar het  
zuiden. Ze zijn afkomstig uit Oost-Europa  
en Scandinavië en overwinteren in West- 
Europa. 
Vooral in zachte winters met een rijke  
oogst aan duindoornbessen is tot  
diep in de winter het getjakker van de  
vogels niet van de lucht. Wanneer de  
winter echter flink doorzet en gepaard  
gaat met veel sneeuw, moeten de meeste  
vogels toch verder naar het westen of  
zuiden uitwijken, op zoek naar sneeuwvrije  
gebieden. 
Sinds de vorige eeuw breidt de Kramsvogel  
zijn broedgebied gestaag uit naar het  
westen. In het begin van de jaren zeventig  
werd Zuid-Limburg bereikt en de laatste  
jaren worden ook uit de Noord- en Zuid- 
Hollandse duinstreek broedgevallen gemeld. 
Waarschijnlijk zal het dan ook niet zo  
lang meer duren of de Kramsvogel zullen  
we ook in onze omgeving als broedvogel  
kunnen verwelkomen. 
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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR. 
 
Inmiddels is het nieuwe seizoen 1989/1990 weer begonnen. Na de vakantieperiode  
lijkt het ons goed even een kort overzicht te geven van de activiteiten die in  
het komend halfjaar zullen plaatsvinden: 

Onderwerpen van de komende ledenvergaderingen in het Natuurcentrum 

29 september 1989 om 20.00 uur: Lezing van Arnold Meijer over het vogelleven in 
  Israel; 

27 oktober 1989 om 20.00 uur  : Lezing van mevrouw Gert Bayens over kraaiachtigen  
  in de Amsterdamse Waterleidingduinen; 

24 november 1989 om 20.00 uur : Lezing van mevrouw Maayke Verhage over archeo- 
logische flora- en faunavondsten in Valkenburg    
(Z.H.). 
 

Presentatie van het boek "Vogels van Noordwijk en Omstreken" 

Op vrijdag, 6 oktober a.s. om 17.00 uur zal in het Jan Verweij Natuurcentrum te 
Noordwijk het eerste exemplaar van het boek "Vogels van Noordwijk en Omstreken" 
worden aangeboden aan de burgemeesters van Noordwijk en Noordwijkerhout, de heren 
Hoffmann en Winkel. In dit boek wordt een uitvoerig overzicht gegeven over de  
vogels van onze regio. Gedurende enkele jaren heeft een speciale werkgroep van  
onze Vereniging zich intensief met de voorbereiding van dit prachtige werk bezig-
gehouden. Hoe u in het bezit kunt komen van dit boek heeft u reeds in de vorige 
Strandloper kunnen lezen. Ook in deze Strandloper wordt uitgebreid ingegaan  
waar u het boek "Vogels van Noordwijk en Omstreken" kunt afhalen. 
De prijs is slechts ƒ 25,--, een zeer schappelijke prijs voor zo'n mooi boek  
met tal van foto's, die voor een groot gedeelte in kleur zijn uitgevoerd. 

Tegelijkertijd wordt in het Natuurcentrum een tentoonstelling geopend, welke is 
gewijd aan het uitkomen van dit boek. Tal van boeiende gegevens over het vogel- 
leven in onze omgeving worden er via foto's, kaarten, documenten e.d. op aan-
schouwelijke wijze weergegeven. Kortom, een bezoek aan het Natuurcentrum in deze 
tijd is zeer zeker de moeite waard. 
 
Trekwaarnemingen in oktober a.s. 

In de maand oktober zullen er in onze duinen weer tal van trekvogels te zien zijn. 
Onder gunstige weersomstandigheden zullen er dagelijks duizenden vogels 's nachts  
en in de vroege morgen Noordwijk passeren. 
Het ligt in de bedoeling, dat op iedere zaterdagmorgen rond 7.15 uur een aantal 
leden van onze Vereniging aanwezig is op de zogenaamde Driehoek, een hoge uit-
kijkpost ter hoogte van de kruising van de beide fietspaden, komend uit de rich- 
ting Noordwijk aan Zee en de Duinweg. De Driehoek ligt verder in de duinen van  
het Staatsbosbeheer, ongeveer 1½  kilometer ten noorden van Noordwijk aan Zee. 
 
Excursies 

4 november 1989 om 8.00 uur: Op deze zaterdagmorgen is er excursie gepland in de  
         Amsterdamse Waterleidingduinen. Het vertrek is vanaf  

     de ingang te Vogelenzang aan de Beckslaan. Nadere     
     gegevens over deze excursie hoort u nog op de komen- 
     de ledenvergaderingen; 

Eind november 1989    : Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zal er weer een ganzen- 
     excursie worden georganiseerd naar de Flevopolders  
     en Friesland. Ook hierover komen nog nadere medede-  
     lingen over de datum en de inschrijving. 
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NIEUWS UIT DE LEDENVERGADERING VAN VRIJDAG, 26 MEI jl.  
 
Ingekomen en verzonden stukken  

Er is een groot aantal brochures, tijdschriften e.d. binnengekomen. Deze worden  
tijdens de pauze ter inzage gelegd. 

Er wordt even stilgestaan bij de correspondentie rond de inspraakgroep over het 
groengebeuren. Via de Groengroep vertegenwoordigt de heer H.van Duin onze vereni-
ging. De eerste bijeenkomst is deze maand geweest. In dit verband wordt aangera- 
den een brief naar de gemeente te sturen met het verzoek de groenstrook aan de 
Beeklaan te sparen, wanneer het kantoorgebouw van Wildschut gaat verrijzen.  
Verder wordt geïnformeerd naar de plannen rond de oude St.Jeroenskerk. Geantwoord 
wordt, dat de heer Dieleman aldaar bezig is op creatieve wijze een soort natuur- 
tuin te realiseren. 

Ook wordt nog even het Dompad in herinnering geroepen. Door de Iepenziekte zijn  
er de laatste tijd nogal wat Iepen doodgegaan. Vervangen door nieuwe Iepen heeft  
op het ogenblik niet veel zin. Daarom heeft de Vereniging er twee jaar geleden  
op aangedrongen nieuwe aanplant van Elzen toe te passen. Tot op heden is er  
helaas weinig van terechtgekomen. Vandaar, dat wordt aangeraden de gemeente Noord- 
wijk nogmaals aan deze brief te herinneren. 

Tot slot wordt aan de aanwezigen gevraagd, wanneer men bepaalde ideeën op groen-
gebied heeft, deze aan de heer Van Duin door te geven. 
 
Mededelingen  

- Hoorzitting Hoogewegpolder 
  Op donderdag, 1 juni a.s. zal in het Dorpshuis De Kuip door de gemeente Noord- 
  wijk een hoorzitting worden georganiseerd voor degenen, die tegen het ontwerp- 
  bestemmingsplan Polder Hoogeweg bezwaar hebben aangetekend. Aangeraden wordt  
  aan de aanwezigen om dan aanwezig te zijn, ook al heeft men geen bezwaarschrift   
  ingediend. Het is van belang om met een behoorlijke delegatie aanwezig te zijn 
  omdat verwacht mag worden, dat de "tuinbouwers" ook in groten getale aanwezig  
  zullen zijn. De voorzitter zal namens de Vereniging aldaar het woord voeren. 

- Laatste nieuws rond "Vogels van Noordwijk en Omstreken" 
  Op het ogenblik is een tentoonstelling in voorbereiding rond het uitkomen van  
  het boek "Vogels van Noordwijk en Omstreken". Verder wordt gewerkt aan de voor- 
  bereiding van de officiële presentatie van het boek op vrijdag, 6 oktober a.s.  
  om 17.00 uur in het Jan Verweij Natuurcentrum. De bedoeling is het boek aan de  
  burgemeesters van Noordwijk en Noordwijkerhout aan te bieden. 

- Tentoonstellingen 
  Op 8 juli a.s. zal de tentoonstelling "Dieren vroeger en nu" in het Jan Verweij 
  Natuurcentrum te zien zijn. Deze tentoonstelling duurt tot eind september a.s.  
  Op 6 oktober a.s. zal de tentoonstelling rond het boek "Vogels van Noordwijk en  
  Omstreken" worden geopend. 
 
Rondvraag en waarnemingen  

Allereerst wordt melding gemaakt van een Wielewaal in de nabijheid van de  
Langevelderslag (gebied van het Zuid-Hollands Landschap). 

Op 24 juni a.s. wordt de Open Tuinendag georganiseerd. Formulieren voor deelname  
kunnen dan op het Lindeplein worden gehaald. 

Op het terrein van Nieuw-Leeuwenhorst aan de Gooweg is een Bosuil met drie jongen 
waargenomen. Verder hebben er sinds lange tijd weer Blauwe Reigers gebroed. Ook 
werden daar onlangs twee Fluiters gezien. 
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Tien dagen geleden zijn er boven de Noordduinen (ten noorden van Noordwijk) twee  
Visarenden gezien. 

Bij het Oosterduinsemeer zijn onlangs een Wespendief en twee Kluten waargenomen.  
Ook waren daar Zwarte Sterns, Noordse Sterns en Oeverlopers. Tot slot is daar  
een Bergeend met jongen gezien. 

Gewezen wordt op een invasie van Steltkluten in Nederland. Zo hebben er 11 paar  
in de Oostvaardersplassen bij Lelystad gebroed. 

De Boomvalk is weer meermalen in de Noordduinen waargenomen. 

In de Schoolstraat en aan de Boekerslootlaan te Noordwijk hebben Putters gebroed. 

In het Vogelasiel aan het Dompad te Noordwijk heeft onlangs een Roodkeelduiker  
gezeten. 
 
Lezing van de heer Kayadoe over insekten 

De voorzitter geeft thans het woord aan de heer Kayadoe. De heer Kayadoe geeft  
in zijn inleidingswoord een kort overzicht van de verschillende insekten, die  
in onze omgeving te zien zijn. Daarbij legt hij een speciaal accent op de vlin- 
ders. Aan de hand van prachtige dia-opnamen geeft hij een verdere, meer gedetail- 
leerde toelichting. 

Na de pauze vervolgt de heer Kayadoe zijn lezing. Na afloop ontvangt hij van de 
aanwezigen een hartelijk applaus. De voorzitter bedankt hem tot slot voor het 
boeiende verhaal. De heer Kayadoe biedt aan een vlinderexcursie te verzorgen in  
de zomermaanden bij gunstige weersomstandigheden. Hij zal hierover met de voor-
zitter contact opnemen. 
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VOGELS VAN NOORDWIJK EN OMSTREKEN 
 
Op 6 oktober is het dan eindelijk zover: De eerste exemplaren van ons boek  

zullen dan overhandigd worden aan de burgemeester van Noordwijk, de heer J.M. 

Hoffman en aan de burgemeester van Noordwijkerhout, de heer Mr. F. Winkel.  

Met enige trots mogen we best "ons" boek zeggen. Leden van onze vereniging  

hebben jarenlang de gegevens verzameld die in dit boek zijn verwerkt. Het bestuur 

van onze vereniging heeft de afgelopen jaren enkele duizenden guldens gereser- 

veerd om voor ƒ 25,- een prachtig boek te kunnen maken. En door het uitgeven van  

dit boek in eigen beheer krijgen de leden van onze vereniging de gelegenheid  

om zich een goed en mooi boek over de vogels van onze regio aan te schaffen. 

    Alleen het doorbladeren van het boek is al een plezier op zich. Het boek is 

bijzonder rijk geïllustreerd: Meer dan 80 foto's, waarvan een aantal zelfs in  

kleur, en meer dan 20 pentekeningen verluchten de tekst. De helft van deze foto's 

toont hoekjes uit de dorpen en de landschappen om ons heen. De andere foto's  

laten zien welke vogels in deze landschappen thuishoren. Kaarten laten de ver-

spreiding van de bedreigde vogelsoorten zien. Ook de veranderingen in het land-

schap, zoals het afnemen van de oppervlakte met grasland, worden met kaarten 

geïllustreerd. 

 
    Het zal u duidelijk zijn dat natuurlijk elk lid van onze vereniging dit  

boek moet kopen. U heeft er in feite al enkele jaren voor gespaard! Verder is  

dit boek ook aantrekkelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en  

wee van onze regio. Ook voor iemand die niets van vogels af weet, geeft het boek 

veel informatie. Het is daarom uiterst geschikt om ook kado te doen aan vrienden  

en kennissen. In december wordt dit boek natuurlijk het kado bij uitstek: 
 
    Hoe kunt u dit schitterende boek in huis krijgen: 

- zij die bij voorintekening besteld hebben, kunnen het boek afhalen op zater- 

  dag 7 en zondag 8 oktober tijdens de openingsuren van het Jan Verwey Natuur- 

  centrum (zie Strandloper). Hierna kan het boek nog worden afgehaald op de onder-   

  staande adressen, 

- Voor ƒ 25,- kan het boek gekocht worden aan de balie van het Jan Verwey Na- 

  tuurcentrum tijdens de openingsuren (zie Strandloper). 

- Voor ƒ 25,- kunnen leden het boek afhalen bij de onderstaande adressen. 

- Voor ƒ 25,- is het boek te koop bij boekhandel v.d.Meer, Vuurtorenplein 

- Door ƒ 31,50 over te maken op postrekening 2573795 t.n.v. Penningmeester  

  Vogelbescherming Noordwijk, met vermelding van "vogelboek" zal het boek per post  

  worden toegezonden. 

Afhaaladressen: 
Ees Aartse    Jelle van Dijk   Rien Sluys 
J.Molegraafstraat 6  L.Hellenberghof 32  Bremkant 38 
tel. 01719 - 14268  tel. 01719 - 10833  tel. 01719-10945 
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STIVONO-NIEUWS 
Overzicht 2e kwartaal 1989 

  De resultaten bij de Waterhoentjes, 
Meerkoeten, Merels, Spreeuwen, 
Koolmezen en Huismussen is minder 
goed. 
In het aanbod van jonge vogels is 
zelfs een trend te bespeuren.  
Als er in mei b.v. een jonge  
Spreeuw wordt binnengebracht, dan 
kunnen een aantal dagen daarna veel 
jonge Spreeuwen verwachten.  
Dat geldt ook voor Huismussen, 
Wilde Eenden en in mindere mate  
voor de Merels. Jonge Merels zijn 
aardig over het gehele kwartaal 
verdeeld. Het is bekend dat Merels 
diverse keren per jaar broeden, 
zodat we dan te maken hebben met 
slachtoffers van vroege legsels, 
late legsels en vervolglegsels.  
Het lijkt wel of alle legsels van  
de Kauw gelijktijdig uitkomen. In 
juni werden 11 jonge Kauwen binnen 
vier dagen naar het asiel ge- 
bracht. Daarvoor en daarna hadden 
we nauwelijks Kauwen in het asiel. 
Ook olieslachtoffers werden in het 
2e kwartaal naar het asiel gebracht 
t.w. 2 Roodkeelduikers, 1 in april 
en 1 in mei. 
De Zeekoet die op 10 juni naar het 
asiel gebracht werd was een voor-
malige olieslachtoffer. Aan de 
afgesleten staartveren was te zien 
dat het een asielvogel is geweest. 
De vogel is kort daarna doodgegaan. 
 
Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Postbus 168 
2200 AD Noordwijk 

 

 Aanwezig 
op 

1 apr.89 

Gebracht 
in 

apr/juni 

Dood 
In 

apr/juni 

Gelost 
in 

apr/juni 

Naar el- 
ders in 
apr/juni 

Aanwezig 
op 

30-6-1989 
Roodkeelduiker 
Blauwe Reiger 
Knobbelzwaan 
Wilde Eend 
Fazant 
Waterral 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kievit 
Kl.Mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Zeekoet  
Alk 
Houtduif  
Turkse Tortel 
Bosuil  
Gierzwaluw  
Groene Specht 
Gr.Bonte Specht  
Merel 
Pimpelmees 
Koolmees  
Ekster 
Kauw 
Zwarte Kraai 
Spreeuw  
Huismus  
Vink 
Groenling 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2 
4 
1 
42 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
- 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
33 
1 
8 
4 
14 
1 
17 
9 
1 
1 

2 
2 
1 
29 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
- 
1 
2 
- 
1 
- 
1 
22 
1 
7 
1 
6 
- 
14 
6 
1 
1 

- 
2 
- 
13 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
9 
- 
- 
2 
6 
- 
3 
2 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
- 
- 
4 
- 
- 
2 
1 
- 
- 
1 
- 
2 
- 
1 
1 
2 
1 
- 
1 
- 
- 

 4 169 115 40 1 17 
Diversen  
Parkiet 
Post/kerkduif 
Muskuseend 
Goudfazant 
Valkparkiet 

 
1 
1 
- 
- 
- 

 
- 
17 
3 
2 
1 

 
- 
7 
2 
- 
- 

 
- 
2 
1 
- 
- 

 
1 
7 
- 
2 
- 

 
- 
2 
- 
- 
1 

 2 23 9 3 10 3 
TOTAAL 6 192 124 43 11 20 
TOELICHTING 
Het 2e kwartaal is ieder jaar weer  
het kwartaal van de jonge vogels.  
Aan het verzorgen van jonge vogels  
is weinig eer te behalen. Heel  
jonge vogels moeten constant ge- 
voerd worden waarvoor bij de mede-
werkers gewoon de tijd ontbreekt.  
Een enkel vogeltje gaat nog wel,  
maar als er een stuk of 10 zijn 
bestaande uit Merels, Spreeuwen en 
Huismussen dan is dat niet meer te 
doen. 
Wat meer succes hebben we met de 
verzorging van nog net niet vlieg-
vlugge jongen. Ieder jaar weer  
doen we via de plaatselijke pers  
een oproep om die "zielige pie-
pers" met rust te laten en als het 
kan ze in een boom te zetten of op 
een dak. De oudervogel is meestal 
niet ver uit de buurt maar durft 
niet 

te voeren vanwege de belangstelling  
die het jong krijgt. Worden deze  
vogels dan toch naar het asiel ge-
bracht, dan kunnen ze meestal na  
een paar dagen worden losgelaten.  
Ze zijn dan sterk genoeg en kunnen  
dan zo goed vliegen dat ze voor 
zichzelf kunnen zorgen. 
Veel van deze net niet vliegvlugge 
jongen die naar het asiel worden 
gebracht, zijn gewond. Vaak zijn  
deze jonge vogels door katten ge-
grepen. Door het nog onbeholpen 
vliegen, botsen de jonge vogels  
overal tegenaan, waardoor vleugels, 
poten maar ook de kop beschadigd 
worden. 
In het overzicht over het 2e kwar- 
taal is te zien dat toch wel jonge 
vogels worden losgelaten. Het  
meeste succes hebben wij bij de  
Wilde Eenden. Eendekuikens kunnen 
direct voor zichzelf zorgen. 
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EEN UITSTAPJE NAAR DE FRANSE  
ALPEN 
 
DOOR: Kees Verweij 

Ons onderkomen voor de nacht vonden we in  
het oude hotel "Le Cheval Blanc" (Het  
Witte Paard). Als fervent paardenliefheb- 
ber informeerde ik voorzichtig of er nog 
paarden of stallen aanwezig waren, maar dat 
was helaas niet meer het geval. Ook daar  
komen de meeste gasten tegenwoordig met de 
auto. Wel werd mij verzekerd, dat Napoleon  
er nog geslapen had en wellicht nog in 
dezelfde kamer die ik voor deze nacht zou 
krijgen. In elk geval gaf deze gedachte  
zoveel inspiratie, dat ik 's nachts nog 
droomde van de schimmel Zorca, die mij  
bijna wekelijks zoveel genoeglijke uren  
langs het strand en in de Noordduinen ver-
schaft. Maar nu genoeg gemijmerd over  
paarden. 
De volgende dag gingen we al vroeg op pad.  
Via de snelweg langs Dijon, Chalons en  
Lyon zetten we koers in de richting van 
Genève. Bij Chambery kregen we de eerste  
hoge besneeuwde toppen te zien, die steeds 
weer op ons laaglanders een diepe indruk 
maken. Van hier af moesten we nog ruim  
150 kilometer afleggen langs hier en daar 
smalle en bochtige wegen, die de nodige  
tijd in beslag namen. In de middag bereik- 
ten we ons doel, het kleine plaatsje 

Van 14 tot en met 23 juni jl. ben ik teza- 
men met Adriaan Vink in de Franse Alpen 
geweest. Onze ervaringen waren zo geweldig,  
dat ik graag via De Strandloper anderen  
hiervan deelgenoot wil maken. 

Het doel van onze reis was het indrukwek-
wekkende Nationale Park La Vanoise, dat  
tegen de Italiaanse grens aan ligt. Teza- 
men met het Italiaanse Nationale Park Gran 
Paradiso vormt het een groot, uitgestrekt 
natuurgebied. 

De reis er naar toe bedraagt ruim 1100 kilo-
meter. 
We besloten deze afstand rustig in twee  
dagen af te leggen. Aan het einde van de  
eerste dag bereikten we het mooie oude  
Franse vestingstadje Langres in de buurt  
van Dijon. Het ligt er heel fraai op een  
400 meter hoge heuvel, nog geheel omgeven  
door oude stadsmuren. 
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Aussois, gelegen op een hoogte van 1600 
meter. Vlak bij dit plaatsje zetten we  
direct onze tent op op de camping "La 
Buidonniere". Dank zij voorinformatie wis- 
ten we dat het hier om een prima uitge- 
ruste camping ging met uitgebreide sani- 
taire voorzieningen en een grote recreatie-
ruimte, waar we 's avonds eventueel bij 
minder mooi weer toch droog en warm de 
reisplannen voor de volgende dag konden  
voorbereiden. 
 
De eerste dag verkenden we de omgeving  
en bereikten we op een gegeven moment  
een groot stuwmeer gelegen op ongeveer  
2000 meter hoogte. Van daar uit maakten  
we onze eerste behoorlijke wandeling.  
Direct al werden wij verrast door een  
grote Steenarend, die geruime tijd boven  
ons bleef rondcirkelen. Later zouden we  
er nog enige zien. 
Wat de plantengroei betreft kwamen we al 
dadelijk in aanraking met enkele typische 
vertegenwoordigers van de rijke Alpenflora. 
Zo begonnen de Alpenroosjes hier en daar 
voorzichtig in bloei te komen. Daartussen 
ontdekten we een groot aantal Mannetjes-
orchissen, die tezamen met een behoorlijke 
aantal Vlierorchissen voor een opvallend 
decor zorgden. 

De volgende dag zetten we koers naar de  
Col de Mont Cenis, een bergpas ter  
hoogte van ongeveer 2000 meter. Aan de  
oever van het stuwmeer, dat langs deze pas 
ligt, ontdekten we de eerste Alpenmarmot- 
ten, die hier en daar nieuwsdierig hun  
snuit uit hun hol staken. Een enkele keer 
liet zo'n marmot zich verleiden zijn hol  
te verlaten om met een snelle, wat wagge-
lende gang zijn volgende schuilplaats te 
bereiken. De hellingen waren rijk getooid  
met Alpenviooltjes, die hier in verschil-
lende kleurschakeringen voorkwamen (van 
paars-violet tot geel en wit). Vanaf het 
stuwmeer voerde een pad ons verder de  
bergen in langs enkele oude boerderijen. 
Direct in het oog sprongen de vele witte 
Alpenanemonen, die hier in grote getale 
bijeen stonden. Ook vonden we verderop  
vele Alpenranonkels, die eveneens in grote 
hoeveelheid voorkwamen. Daartussen trof- 
fen we een voor ons bekende tuinplant aan 
n.l. de Trollius, een grote gevulde boter-
bloem. De Stengelloze Gentiaan met z'n  
grote blauwe klokken vormde weer een andere 
opvallende verschijning. Soms stonden zij  
met tientallen bijeen, evenals de diep- 
blauwe wat kleinere Voorjaarsgentianen.  
Een leuke vondst was verder de Alpengeel-
ster, waarvan we slechts één exemplaar 
vonden. 
Wat de vogels betreft troffen we er ver-
schillende Tapuiten aan, die ook bij ons  
in de duinen zijn te zien. Leuk was ook  
een groepje Kneuen, die je eigenlijk hier 

op zo'n hoogte (2500 meter) niet verwacht.  
Op een gegeven ogenblik zagen we hier ook 
onze eerste Alpenkauwen met hun duidelijke 
gele snavels. Deze vertegenwoordigers van  
de kraaienfamilie houden zich alleen maar  
op grote hoogte op en zijn dan ook alleen  
in de bergen te zien. 

De volgende dag hebben we in de directe 
omgeving doorgebracht, waar we een hele  
mooie wandeling door het bos maakten. Het  
zou te ver voeren hier alle planten te ver-
melden, die we hier tegenkwamen. Een opval-
lende verschijning was in elk geval het 
Vogelnestje, een orchidee met bleke bloemen, 
die gedeeltelijk parasitair leeft vanwege  
het nagenoeg ontbreken van bladgroen.  
Het Tweebloemig Viooltje kleurde soms hele 
oppervlakten onder de bomen geel. Tussen de 
struiken slingerden zich regelmatig de 
Alpenbosrank, een wilde clematissoort met 
grote donkere violet-blauwe bloemen.  
Een bijzondere verrassing vormde opeens een 
steile rotspunt, die zich hoog boven het  
bos verhief en die de naam droeg van "mono-
lithe". Langs deze rotspunt was een aantal 
alpinisten zich aan het bekwamen in de klim-
kunst. Ze haalden werkelijk duizelingwek-
kende toeren uit, al klimmende over verschil-
lende overhangende uitsteeksels. Hoewel wij 
veilig op de grond stonden kregen we het  
toch nog benauwd wanneer er weer eentje 
slechts met zijn vingers een weg naar boven 
moest vinden, bijna 90 meter boven een 
afgrond hangend. 

Een andere tocht voerde ons naar het ski-
centrum Valfrejus, dat 's zomers een uit-
gangspunt vormt voor verschillende inte-
ressante bergtochten. 
Hele hellingen waren rijk begroeid met  
Witte Narcissen, een van de voorlopers van 
onze gekweekte narcissen. Wat hoger geko- 
men zagen we de Kwastjesbloem met zijn 
franjeachtige klokjesbloemen, die juist  
onder de sneeuw vandaan was gekomen.  
Een aardige ontmoeting vormde het Wit 
Hoefblad, dat qua bloeiwijze sterk over-
eenkomt met ons Groot Hoefblad. Deze plant  
is slechts tot de Alpen beperkt, waar zij  
ook niet zo algemeen voorkomt. 
Terloops zagen we nog een Zwarte Wouw  
langs liegen. 

De langste bergwandeling die we maakten, 
voerde ons naar een alpenhut, gelegen tegen 
de helling van de Dent Parrachée, een berg 
van ruim 3600 meter. In de bossen, die wij 
moesten doorkruisen voordat wij boven wa- 
ren, zagen wij ondermeer Beflijsters met  
voer in hun bek, een paartje Kruisbekken,  
dat eveneens druk aan het voeren was, en  
een groot aantal Zwarte Mezen. Kuifmezen 
hebben wij helaas alleen maar gehoord.  
Aan planten was ook hier geen gebrek zoals 
bijvoorbeeld het Gesnaveld Kartelblad en  
de Alpenleeuwebek. Op de sneeuwgrens ont- 
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dekten we de befaamde Witte Gletsjerranon-
kel, een taaie plant, die zelfs tot op  
4300 meter bloeiend is aangetroffen. Ook 
troffen we er het Paapje aan, een vogeltje, 
dat bij ons helaas behoorlijk zeldzaam 
geworden is. 
Na een stevige en soms steile klimpartij 
bereikten wij de alpenhut, die op een  
hoogte van ruim 3000 meter is gelegen. Daar 
werden wij door een tweetal leden van de 
Franse Alpinistenclub verwelkomd. De koffie 
en de koek, die wij daar kregen, smaakten  
na de klimpartij wonderwel. Op de terugweg 
konden we nog prachtig een broedende Toren-
valk zien, die in een holte in de rotswand 
zat te broeden. Terloops ontdekten we ver-
schillende soorten sleutelbloemen, varie- 
rend in kleuren van geel, donkerblauw,  
paars en roze. 

Ook rond de camping was nog van alles te 
beleven. 's Morgens werden we iedere dag 
gewekt door het melodieuze geluid van de 
Kwartel, die onophoudelijk zijn "kwik-me- 
dan" uitriep. 
Een enkele maal zat hij tegen de tent aan.  
's Avonds klonk regelmatig het monotone 
geluid van de Dwergooruil, een tweetonig 
"poeh-poeh". De Ortolaan zorgde hierbij  
voor de nodige afwisseling. 
 
Alles overziende kan ik gerust vaststel- 
len, dat we in krap 10 dagen enorm veel 
hebben gezien aan landschappen, dieren en 
planten. Dit is nog veel meer dan ik hier  
in deze bijdrage heb kunnen weergeven.  
La Vanoise kan ik een ieder van harte aan-
bevelen. 

 
 
 
EEN MERKWAARDIGE ONTMOETING 
  
Op 2 augustus ging ik naar mijn volkstuin. Daar aangekomen riep een collega- 

tuinder mij met de mededeling dat er bij hem een specht op de grond zat! 

Ik liep er heen en hij vertelde dat de specht zo maar was komen aanvliegen  

en pardoes op zijn schouder was neergestreken. Hij had de specht zo van zijn 

schouder kunnen pakken. Toen hij de vogel had losgelaten, ging de specht op de  

grond voedsel zoeken. Ik liep er naar toe en zag dat het hier een Grote Bonte  

Specht betrof. Ook zag ik onmiddellijk dat de vogel geringd was. Ik liep voor-

zichtig op de vogel toe en kon hem zo maar pakken. 

   De ring bleek een officiële ring te zijn. Ik noteerde het nummer: K 764901  

ARNHEM en liet de vogel toen weer los. De specht vloog naar een paaltje en begon 

daar ijverig in te hakken. Na enige tijd vloog de Grote Bonte Specht op en ver- 

dween in het geboomte. 

   Thuisgekomen heb ik het nummer van de ring doorgestuurd naar het Vogeltrek- 

station. Na enkele weken kreeg ik al bericht terug. Deze specht was geringd op  

12 juli 1989 in de Pan van Persijn in Katwijk. Een merkwaardige, maar leuke ont-

moeting: 

 
Jan Glasbergen  

Rijnsburg 
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EEN VOGELIMPRESSIE VAN SPANJE DOOR:  
 
W.J.Hooymans 
 

Van 5 tot 24 mei 1989 maakte ik samen met Jan Wierda een vogelreis van in to- 
taal ca. 6300 km door Spanje. Tijdens deze tocht namen we 205 verschillende vo- 
gelsoorten waar. Dit artikel neemt u in vogelvlucht mee langs een aantal inte-
ressante gebieden die we bezocht hebben. De Romeinse cijfers op het bijgaande  
landkaartje verwijzen naar de hieronder beschreven gebieden. 

I.   De omgeving van Castelldefels, Catalonië, 5, 6 en 23 mei 1989. Op 5 mei arri- 
     veerde ik met het vliegtuig op het vliegveld van Barcelona, waar ik werd opge- 
    haald door Jan Wierda, die in Castelldefels woont. Castelldefels is een bad- 
    plaats ca. 20 km onder Barcelona met 's zomers ca. 180.000 en de rest van het  
   jaar ca. 30.000 inwoners. De eerste 2 dagen en de laatste dag van onze vogel- 
   vakantie brachten we vogelend in de omgeving van Castelldefels door. Vlak  
    achter de kust, tussen Barcelona en het vliegveld, ligt een kleinschalig ge- 
    bied bij het dorp El Prat. Dit kleine gebied bestaat uit akkertjes, grasland- 
    jes, onkruidterreintjes, groentetuintjes, stukjes naald- en loofbos, houtwal- 
    len, een zoetwatermeertje, rietvelden, strand en zee. Meerdere bezoeken aan  
    dit voor vogels gevarieerde gebied onder de rook van Barcelona leverde mooie  
    waarnemingen op van o.a. Woudaapje, Kwak, Ralreiger, Kleine Zilverreiger,  
    Steltkluut, Zwartkopmeeuw, Audouins Meeuw, Geelpootmeeuw, Kuifkoekoek, Dwerg- 
    ooruil, Alpengierzwaluw, Bijeneter, Hop, Roodstuitzwaluw, Cetti's Zanger,  
    Waaierstaartrietzanger, Kleine Zwartkop, Roodkopklauwier, en Zwarte Spreeuw.  
    Aan de klippenkust bij Garraf, ca. 7 km onder Castelldefels, zagen we o.a.  
    Vale Gierzwaluw en Zwarte Tapuit, die hier beide broedvogel zijn. In de bergen  
     achter Garraf namen we onder meer Rode Patrijs, Duinpieper, Blonde Tapuit,  
    Blauwe Rotslijster, Provençaalse Grasmus, en Ortolaan waar. 

II.  De omgeving van Mini Hollywood, Andalusië, 7 en 8 mei 1989. Mini Hollywood is  
     een 'westerndorpje' ca. 24 km ten noorden van Almeria. Het is eigenlijk niet  
     meer dan een verzameling houten gebouwen inklusief bar/saloon waar in het ver- 
     leden westerns gefilmd werden. Tegenwoordig is het een toeristische attraktie. 
     Het plaatsje ligt aan het begin van een droge 'canyon' in een sterk geërodeerd 
     berglandschap. We hadden gehoopt hier de Woestijnvink waar te nemen. Deze bin- 
    nen Europa alleen in Spanje voorkomende broedvogel schijnt zich op het Ibe- 
    risch schiereiland uit te breiden, maar dit dient met gemengde gevoelens be- 
    keken te worden, want deze uitbreiding hangt samen met toenemende erosie en 
    woestijnvorming! De Woestijnvink liet het helaas afweten, maar Alpengierzwaluw,  
    Thekla Leeuwerik, Blonde Tapuit, en Zwarte Tapuit waren onder meer wel aanwe- 
    zig. Andere vogelwaarnemingen in de omgeving: o.a. Scharrelaar, Roodstuitzwa- 
    luw, Rotsmus. Vogels kijken in een 'canyon' bij 'Mini Hollywood' met muziek van  
     een van de beroemde spaghettiwesterns met Clint Eastwood op de achtergrond is 
     toch wel een aparte ervaring! 

III . De Sierra Nevada en omgeving, Andalusië, 8 en 9 mei 1989. De met eeuwige  
      sneeuw bedekte Sierra Nevada ten zuidoosten van Granada bezit in de Mulhacén  
      de hoogste bergtop (3482 m) van het Iberisch schiereiland. In de hogere regi- 
      onen, d.w.z. de met puin en sneeuw bedekte hellingen, zagen we onder meer  
      Rotszwaluw, Rode Rotslijster en Rotsmus. Pas na urenlang zoeken en een barre  
      overnachting op ca. 2700 m hoogte bij een temperatuur van rond het vriespunt  
      zagen we uiteindelijk ook de felbegeerde Alpenheggemus. In de lagere regionen,  
      d.w.z. de met bomen en struiken begroeide hellingen en dalen, in de omgeving  
      zagen we o.a. Brilgrasmus, Orpheusspotvogel, Blauwe Rotslijster, Alpenkraai, 
      Grijze Gors. 
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IV. De omgeving van Ronda, Andalusië, 9 mei 1989. Ronda ligt in een zwaarbebost 

berggebied. We zagen in de omgeving o.a. Ooievaar (broedend), Dwergarend, 
Klapekster, en Alpenkraai. In de ruim 100 km ten zuidwesten van Ronda gelegen 
Ojén vallei, welke rijkelijk met loofbos en struikgewas begroeid is, namen we  

 onder meer Aasgier, Vale Gier en Dwergooruil waar. 

V. Tarifa en omgeving, Andalusië, 9 en 10 mei 1989. Tarifa is de zuidelijkste punt 
van Europa, slechts gescheiden van het Afrikaanse kontinent door de smalle 
Straat van Gibraltar. We brachten tot tweemaal toe een bezoek aan de Sierra de 
la Plata ten noordwesten van Tarifa in de hoop daar Kaffergierzwaluwen aan te 
treffen, maar ondanks intensief zoeken vonden we er niet één. Waarschijnlijk wa-
ren we toch nog te vroeg in het seizoen om deze zeldzame en binnen Europa al-
leen in Spanje voorkomende broed- en trekvogel te kunnen zien. Langs de kust  
en in het agrarische achterland (voornamelijk glooiende gras- en graanvelden) 
namen we o.a. Koereiger, Kleine Zilverreiger, Ooievaar, Vale Gier, Slangearend, 
Grauwe Kiekendief, Vorkstaartplevier, Dwergooruil, Vale Gierzwaluw, Kalander-
leeuwerik, Kortteenleeuwerik, Rotszwaluw, Roodstuitzwaluw, Blauwe Rotslijster, 
en Kleine Zwartkop waar. 

VI.  Laguna de Medina en Lagunas de Espera, Andalusië, 10 t/m 12 mei 1989. Laguna  
de Medina is een natuurlijk ondiep meer omzoomd door brede rietkragen, gelegen 
ten zuidoosten van Jerez de la Frontera. Het is een beschermd reservaat, maar 
wel toegankelijk en goed te overzien vanaf het pad dat er langs loopt. Een tele- 
skoop is hier wel gewenst. We zagen hier o.a. grote aantallen Geoorde Futen, 
Flamingo's en Krooneenden, ca. 20-30 Witkopeenden en enkele Purperkoeten  
(adult en juveniel). Bij de Lagunas de Espera, een drietal kleine door riet om-
zoomde meertjes ten noorden van Arcos de la Frontera, waren we bijzonder for-
tuinlijk met onze waarneming van de zeer zeldzame en binnen Europa alleen in 
Spanje voorkomende Knobbelmeerkoet en nog wel 3 exemplaren: een ouderpaar met 
een jong. Deze meertjes worden permanent bewaakt, echter zijn eveneens toegan- 
kelijk. 

VII.  Parque Nacional de Donana, Andalusië, 11 mei 1989. Dit grootste en beroemdste 
Spaanse Nationale Park ligt in de monding van de oude Quadalquivir ten westen 
van Sevilla. Het totale gebied beslaat ca. 50.720 ha en bezit een afwisselend 
landschap vol kontrasten. Simpelweg kan men het gebied verdelen in 2 ecosyste-
men: een vochtig gedeelte bestaande uit zoutmoerassen en lagunen en een droog 
gedeelte bestaande uit kurkeikenbos, maquis, pijnbos, en duinen. Dankzij de wel- 
willende medewerking van Vogelbescherming in Zeist en de Nederlandse konsul in 
Barcelona waren we in de unieke gelegenheid om in een Landrover met chauffeur 
het afgesloten gedeelte van het park, het zogenaamde Biologisch Reservaat, te 
bezoeken. Het gedeelte van het Nationale Park buiten het reservaat is overi- 
gens ook zeer de moeite waard. Vogelwaarnemingen: o.a. Kwak, Koereiger, Kleine 
Zilverreiger, Ooievaar, Marmereend, Zwarte Wouw, Rode Wouw, Keizerarend (2 ex. 
op en bij horst in boom), Dwergarend, Purperkoet, Vorkstaartplevier, Witwang- 
stern, Kuifkoekoek, Kortteenleeuwerik, en Blauwe Ekster. 

VIII. De omgeving van Trujillo, Estremadura, 12 t/m 15 mei 1989. De Estremadura is  
een droog gebied met op veel plaatsen typische steenachtige heidevelden. De 
omgeving van Trujillo wordt vooral gekenmerkt door uitgestrekte golvende  
vlakten van graanvelden en graslanden. Karakteristieke vogels van dit biotoop 
zijn vogels van het open veld, zoals trappen, grielen, zandhoenders, en leeuwe- 
riken. Waargenomen vogelsoorten: o.a. Grijze Wouw, Grauwe Kiekendief, Kleine 
Torenvalk, Kwartel, Kleine Trap, Grote Trap, Griel, Zwartbuikzandhoen, Witbuik- 
zandhoen, Kuifkoekoek, Kalanderleeuwerik, en Kortteenleeuwerik. 

IX. Parque Natural de Monfrague en omgeving, Estremadura, 13 t/m 15 mei 1989. 
Monfrague is een natuurpark van ca. 17.852 ha ten noorden van Trujillo. De op-
vallendste landschapselementen zijn 2 bergruggen aan beide zijden van de rivier 
de Taag die dwars door het beschermde gebied lopen. Hier treft men het meest 
typische voorbeeld in Spanje aan van het zogenaamde mediterrane woud, voorna- 
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melijk bestaande uit kurkeiken. Maar ook aardbeibomen, olijfbomen en steeneiken 
zijn er te vinden. Karakteristieke vogels van dit gebied zijn roofvogels, in het 
bijzonder gieren. Vogelwaarnemingen: o.a. Zwarte Ooievaar (broedend), Ooievaar, 
Aasgier, Vale Gier, Monniksgier, Slangearend, Keizerarend (broedend), Dwerg-
arend, Havikarend, Alpengierzwaluw, Thekla Leeuwerik, Rotszwaluw, Roodstuit-
zwaluw, Blonde Tapuit, Blauwe Rotslijster, Provençaalse Grasmus, Blauwe Ekster,  
Alpenkraai, Spaanse Mus, en Grijze Gors. 

X. De Sierra de Gredos, Oud-Castilië, 15 en 16 mei 1989. Deze ten westen van Ma-
drid gelegen lange rug van hoge bergen is op de lagere hellingen plaatselijk 
zwaarbebost met voornamelijk naaldhout. De hoogste bergtoppen zijn met eeuwige 
sneeuw bedekt en bieden samen met de hogere met struikgewas begroeide en kale 
hellingen een ruige indruk. Waargenomen vogelsoorten: o.a. Wespendief, Slange-
arend, Dwergarend, Zwarte Wouw, Rode Wouw, Dwergooruil, Waterspreeuw, Rode 
Rotslijster, Blauwe Rotslijster, Baardgrasmus, Bergfluiter, Rotsmus, Cirlgors, 
en Grijze Gors. 

XI. De omgeving van Belchite, Aragon, 17 mei 1989. Tussen de C 222 van Belchite 
naar Zaragoza en de ongeklassificeerde weg van Belchite naar Quinto ligt een 
glooiend steppegebied met een spaarzame vegetatie van onder meer kruiden, 
grassen en lage struikjes. Dit steppebiotoop kent extreme klimatologische om-
standigheden: geringe regenval, hoge temperaturen in de zomer en lage tempera-
turen in de winter. Niettemin is het gebied een bezoek waard, want onder ande-
re alle in Spanje voorkomende leeuweriksoorten, inklusief de als broedvogel in 
Europa alleen in Spanje voorkomende Duponts Leeuwerik, zijn hier te zien en 
horen. Vogelwaarnemingen: o.a. Vale Gier, Duponts Leeuwerik, Kalanderleeuwerik, 
Kortteenleeuwerik, Kleine Kortteenleeuwerik, Thekla Leeuwerik, en Blonde Ta- 
puit. 

XII. Delta del Ebro, Catalonië, 17 t/m 20 mei 1989. De Ebro Delta vormt het belang-
rijkste 'wetland' van Catalonië en is gelegen aan de oostkust tussen de steden 
Barcelona en Valencia. Dit gebied wordt internationaal erkend als een van de 
belangrijkste vochtige milieus van Europa. Het heeft een oppervlakte van ca. 
320 km2 en volgt 30 km lang de rivier de Ebro, die in de Middellandse Zee uit-
mondt. Het eigenaardige landschap, waarvan de rijstvelden een goed voorbeeld 
zijn, is gevormd door zowel de natuur als de mens. Karakteristieke vogels van 
dit gebied zijn reigers, eenden, steltlopers, meeuwen, en sterns. Waargenomen 
vogelsoorten: o.a. Woudaapje, Kwak, Ralreiger, Koereiger, Kleine Zilverreiger, 
Flamingo, Krooneend, Steltkluut, Vorkstaartplevier, Temmincks Strandloper, 
Dunbekmeeuw, Audouins Meeuw, Geelpootmeeuw, Lachstern, Reuzenstern, Witwang- 

 stern, en Kleine Kortteenleeuwerik. 

XIII. Parc Natural dels Aiguamolls de l'Emporda en omgeving, Catalonië, 20 t/m 22  
mei 1989. De Emporda moerassen, gelegen in het hart van de Costa Brava in het 
noordoosten van Spanje, zijn in 1983 aangewezen als natuurgebied door het Cata- 
laanse parlement. Het gebied beslaat ca. 4783.5 ha en heeft een rijke avifauna. 
Er zijn inmiddels al 294 vogelsoorten gesignaleerd waarvan er ca. 90 in het ge-
bied broeden. In het natuurpark bevinden zich een uitstekend informatiecentrum 
(El Cortalet) en 2 komfortabele en goedgeplaatste vogelobservatiehutten. Een 
herintroduktieprojekt voor de Ooievaar is reeds aan de gang en zal binnenkort 
gevolgd worden door een herintroduktieprojekt voor de Purperkoet. Ook de berg-
achtige omgeving van het park is een bezoek meer dan waard. Vogelwaarnemingen: 
o.a. Woudaapje, Kwak, Koereiger, Kleine Zilverreiger, Zwarte Wouw, Slangearend, 
Roodpootvalk, Steltkluut, Vorkstaartplevier, Lachstern, Witwangstern, Dwerg-
ooruil, Scharrelaar, Thekla Leeuwerik, Duinpieper, Blonde Tapuit, Blauwe Rots-
lijster, Rode Rotslijster, Cetti's Zanger, Kleine Zwartkop, Orpheusgrasmus, 
Grauwe Klauwier, Kleine Klapekster, Cirlgors, Grijze Gors, en Ortolaan. 
 

De volgende vogelsoorten kwamen we tijdens onze reis zo frekwent en op zoveel 
verschillende plaatsen tegen dat ik ze nog even apart wil noemen: Koereiger,  
Rode Patrijs, Steenuil, Bijeneter, Hop, Waaierstaartrietzanger, Orpheusspotvogel, 
Roodkopklauwier, Raaf, Zwarte Spreeuw, Europese Kanarie, en Grauwe Gors. 
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Dat Spanje meer is dan een klassiek toeristenland met overvolle stranden, 
appartementen en hoge hotels moge inmiddels duidelijk zijn. Het andere Spanje  
heeft (nog steeds) een rijke en interessante vogelwereld zodat we met recht  
kunnen zeggen: Espana, pais de aves! 
 

 
 
 
LEDENADVERTENTIES   
 
TE KOOP AANGEBODEN  
 
VERREKIJKER 
Swift "Supreme" BWCF 10x50 groothoek-
kijker - in zeer goede staat –  
inklusief lederen draagriem - met 
statiefaansluitingspunt - ook geschikt  
voor brildragers. 

Prijs: ƒ 450,--  
 
VERREKIJKER 
Primoc 10x50 - in uitstekende staat – 
inklusief opbergtas. 

Prijs: ƒ 100,-- 

VERREKIJKER 
 
Swift "Observatiekijker" BCWF 16x70 – 
in zeer goede staat - met statief- 
beugel - ideaal voor het waarnemen  
van vogeltrek - ook geschikt voor  
brildragers. 

Prijs: ƒ 825,-- 
 
Inlichtingen over deze drie kijkers  
bij: 

W.J.Hooijmans 
Teylingerlaan 47  
2171 CC SASSENHEIM  
Tel.02522 - 12185 
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EEN GESCHONDEN WERELD EN HET  
VERHAAL VAN DE KIKKER 
 
 
DOOR: W.Baalbergen 

  
 den omtrek van een heel district nog geen  
 kunstwerk bestond, zoals ik vijftig jaar  
 geleden Westerwolde en grote delen van  
 Drente heb gekend. 

 Laat men vooral niet denken, dat wij het  
 hier enkel over wat verdwenen schoonheid  
 hebben, die weer door andere vervangen is.  
 Het is cultuurvernietiging waar wij van   
 spreken, het onbruikbaar maken van de  
 aarde tot slechte cultuur, terzelfder tijd  
 dat men haar geschikt maakt tot exploitatie  
 en tot opbrengst van altijd meer nuttige  
 producten. 
 De directeur van 's Lands Plantentuin te  
 Buitenzorg, professor Baas Becking, zei mij  
 eens, niet als boutade, maar in den volsten  
 ernst "God heeft de natuur gemaakt en de  
 mensch de woestijn". 
 Wij kennen allen de klassieke voorbeelden  
 van door ontwouding bedorven landen: Cam- 
 panië, Sicilié, en hoeveel meer. 
 Volgens den grooten botanicus, dien ik  
 zoéven noemde, gaat echter de waarheid van  
 zijn uitspraak nog veel dieper dan de alge- 
 meen bekende historie pleegt te vermelden.  
 Overal waar buiten de poolgebieden nu de  
 groote woestijnen zijn, levert de bodem nog  
 de sporen op van een bloeiende vegetatie,  
 die aan de verdorring moet zijn voorafge- 
 gaan. Dit seculaire proces van landbederf  
 voltrekt de mensch - ten spijt van ernstige  
 zorg voor herbebouwing in het klein - heden  
 nog dagelijks overal, waar hij misselijke  
 steden laat opkomen als giftige paddenstoe- 
 len, daar waar eens bosch en heide was.  
 Het is niet enkel schoonheid, zeiden wij,  
 wat verloren gaat bij de schending van de  
 ongerepte natuur. toch is ook die schoon- 
 heid een heel groot ding. Wie haar, waar  
 dan ook, in haar volle zuiverheid gekend  
 heeft, weet, welk een levenswaarde zij  
 vertegenwoordigt. Het is veel meer dan  
 enkel een idylische of romantische achter- 
 grond, die verdwijnt, waar een landschap  
 verminkt wordt. Er gaat iets te loor van   
 de zin van het leven." 

Nu naar de kikker. Begin juli sprak oud-
minister Winsemius op een bijeenkomst van 
Minerva in Leiden. Hij vertelde daar het 
verhaal van de kikker: 
"Er was eens een kikker die in een vijver  
 bij een bioloog achter woonde. Als echte  
 bioloog deed hij regelmatig proeven met  
 het dier. Zo nam hij hem eens mee naar  
 binnen en hield hem boven een pannetje ko- 
 kend water. Denkend dat het een klein vij- 
 vertje was, dook de kikker er vrolijk in,  
 om er een moment later geschrokken weer  
 uit te springen. 
 Bij een volgend experiment deed de bioloog  
 de kikker in een pan met koud water. Klein  
 vijvertje, dacht de kikker, maar verder  
 gaat het wel. De bioloog stak het fornuis  
 aan. Aanvankelijk dacht de kikker nog: 

Een wonderlijke kombinatie misschien, toch 
zijn beide de afgelopen tijd in het nieuws 
geweest. Beide milieunieuws. 
Dick de Jonge haalde in zijn pleidooien  
tegen de kassenbouw in de Polder Hoogeweg  
de auteur Huizinga aan. Hij citeerde uit een 
boek van deze voormalige hoogleraar 
"Geschonden wereld". Deze schreef dat boek in 
1943. 
Dat citaat van Huizinga was de aanleiding  
om het genoemde boek mee te nemen op vakan-
tie naar het noorden. Zittend op de camping 
onder de middernachtszon, werden stukjes  
uit het boek voorgelezen. Stukjes uit 1943, 
maar zo aktueel of het gisteren geschreven 
is. Reden genoeg dacht ik om iets wat Hui-
zinga indertijd schreef, naar ik hoop met  
instemming van De Jonge, hier af te drukken: 

"De ondergang van het landschap. 
 Aan de lange reis van deerlijke cultuurver- 
 liezen valt nog een bitter stuk toe te voe- 
 gen; ditmaal echter betreft het een verlies  
 dat slechts in meer verwijderd verband aan  
 het onverstand der mensen te wijten is.   
 Noemen wij het: de ondergang van het land- 
 schap. Daarmee bedoelende het verloren gaan 
 van de ongerepte natuur, die eens bijna  
 overal den mensch in zijn woonplaatsen om- 
 ringde. Dat inkrimpen van de vrije natuur  
 is een verschijnsel, dat zich voor ieder  
 land, voor iedere streek, in verschillenden  
 graad van bedenkelijkheid voordoet. In ons 
 kleine dichtbevolkte land kan men enkel met  
 wat lintbebouwing en slechte villaparkjes  
 een gansche streek in enkele jaren tijds  
 in den grond bederven. Hoe heb ik in een  
 halve eeuw het edele Kennemerland, roman- 
 tischer gedachtenis, ontluisterd gezien.  
 Nederland is in de hoogste mate vatbaar  
 voor het euvel, waarvan wij spreken. Toch  
 zijn ook hier nog wel streken, die tot dus- 
 ver maar in geringe mate door het kwaad  
 zijn aangetast. Maar het vreet overal voort, 
 tot in de bosschen van Zuid-Oost-Europa, en 
 het vreet veel en snel. 
 Het is een verschijnsel, dat nu tegen het  
 midden der eeuw het best in zijn vollen  
 omvang kan worden verstaan en het diepst  
 betreurd door hen, die nu oud zijn, want  
 zij hebben het zien opkomen en zich uitbrei- 
 den. De jongeren hebben dat niet of nauwe- 
 lijks meer; die zijn al in een verfom- 
 fraaide natuur opgegroeid en zij weten niet  
 wat zij zeggen, wanneer zij ons ouderen om  
 onze rouw over verloren schoonheid ver- 
 traagde romantici schelden. Men moet vader- 
 landsche streken hebben gekend, waar binnen 
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best lekker water. Maar het werd allengs  
 heter en de kikker kreeg het steeds benauw- 
 der. Op een gegeven moment dacht hij: nu  
 wordt het te heet. Ik spring er uit. Maar  
 toen hoefde het niet meer. De kikker was  
 al gaar gekookt en eindigde op het bord  
 van de bioloog. 
 De moraal: Als het gaat om problemen die  
 met een schok op ons of komen (Sandoz,  
 Tsjernobil, Harrisburg) reageren we wel.  
 Maar als het om een sluipend probleem gaat,  
 laten we ons als een kikker gaar koken tot  
 het te laat is. Dat is de kern van het  
 milieuprobleem: wij zijn als maatschappij  
 bezig om gaar te koken. De vraag is of wij  
 zullen springen voor het te laat is." 

Huizinga in 1943 en Winsemius in 1989, meer 
dat een halve mensenleeftijd ligt er tussen. 
Toch liggen er verbanden tussen de uitspra-
ken van beiden. Uitspraken die het waard 
zijn, mocht het u zijn ontgaan, om door te 
geven. 
 

 
VINDPLAATS INKTVISZWAM IN  
OEGSTGEEST 
 
Verscholen tussen gras en weegbree langs de 
rand van een bospad in Oegstgeest ontwaarde ik 
iets roods; een zeester, een inktvis?  
In ieder geval iets bijzonder boeiends.  
Na veel telefoontjes belandde ik bij 
Dr.R.A.Maas Geesteranus, die onmiddellijk  
uit Leiden naar me toe kwam en vertelde dat we 
hier te doen hadden meet een zeldzame vondst de 
ANTHURIUS ARCHERI. Waarschijnlijk vanwege de 
warme droge zomer is deze zwam hier tot 
ontwikkeling gekomen. Twee keer eerder was er 
in Drente een dergelijke vondst gedaan. Er 
stonden zo'n zeven duivelseieren omheen. En 
inderdaad twee dagen later was  
er weer een Inktviszwam in volle glorie te 
zien. 
Drs.Hans Adema heeft er dia's van gemaakt.  
Na de Pelikaansvoet en een Wenteltrapje op  
het strand was dit voor mij de mooiste  
vondst. 

Anca Meyknecht-v.d.Berg  
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BERGEENDEN 

Het herkennen van verschillende soorten eenden levert nogal eens  
problemen op. Met de woerden valt het nog wel mee, al kan een  
Krakeend voor moeilijkheden zorgen, maar bij het op naam brengen  
van wijfjes en jonge vogels wordt het pas echt lastig. Bij  
Bergeenden komen we deze problemen niet tegen. Mannetjes,  
vrouwtjes en juvenielen, in alle tijden van het jaar zijn zij  
zonder meer als Bergeenden te herkennen. 
     In onze regio kennen wij het gehele jaar Bergeenden zien. De  
grootste aantallen worden hier in juni en juli waargenomen.  
Daarvoor moet in de vroege ochtend wel het strand worden  
opgezocht. Met wat geluk worden dan lange slierten noordwaarts  
trekkende Bergeenden waargenomen. Deze vogels zijn op weg naar de  
Waddenzee om er te ruien. Vooral in de omgeving van Hamburg  
verzamelen zich ieder jaar vele honderdduizenden Bergeenden. De  
voedselrijkdom van de Waddenzee biedt de eenden de gelegenheid om  
de periode dat alle slagpennen geruid worden, goed door te komen. 
     Gelukkig kennen wij de Bergeend hier niet alleen als  
trekvogel maar ook als broedvogel. In de Katwijkse Zuiduinen  
(Berkheide) is deze soort toegenomen van 20 paar in 1978 tot 51  
paar in 1988 (Van Ommering & Ter Haar 1989). In het Noordwijkse  
deel van de AW-duinen verloopt de ontwikkeling minder gunstig.  
Hier broedden in de periode 1980-85 slechts drie paren. Dicht bij  
Noordwijk werden echter steeds vaker broedgevallen van Bergereenden  
vastgesteld. 
     In de zomer van 1984 begon het omspuiten bij de  
Noordwijkerhoek. Vanaf 1986 werd hier door een paar Bergeenden  
gebroed. Hier kon niet van een konijnehol als broedplaats gebruik  
worden gemaakt, maar de dichte vegetatie van diverse soorten,  
melde maakte toch mogelijk dat op een verborgen plekje genesteld  
kon worden. Een groot succes was het broeden in deze omgeving  
niet. Na het uitkomen van de jongen werd meestal het onrustige  
water van de zuigplas opgezocht. Het aantal jongen dat in dit  
voedselarme water wist te overleven, was meestal bijzonder laag.  
Zo werd in 1988 slechts één jong grootgebracht. 
     In de duinen ten noorden en ten zuiden van Noordwijk wordt  
de laatste jaren ook door Bergeenden gebroed. In de omgeving van  
de Duindamseslag worden in april en mei regelmatig rondvliegende  
Bergeenden gezien. Men krijgt bij het zien van een rondvliegend  
paartje onwillekeurig de indruk dat deze vogels nog op zoek zijn  
naar een geschikt nesthol. Meestal is dat echter niet meer het  
geval. Nadat een geschikt konijnehol is gevonden, begint het  
vrouwtje met het broeden. Elke dag echter verschijnt het mannetje  
enkele malen bij de holte om het vrouwtje van het nest te lokken.  
In het begin van de broedtijd is het vrouwtje wel bereid het  
nesthol te verlaten. Dit kan in het begin oplopen tot wel zeven  
uur per etmaal. Naarmate de broedtijd vordert, wordt het wijfje  
honkvaster en tegen de tijd dat de eieren op het punt van  
uitkomen staan, wordt het nest niet meer verlaten. Zo snel  
mogelijk na het uitkomen wordt gepoogd open water te bereiken.  
Hiervoor moet soms een flinke afstand worden afgelegd. De  
broedvogels van de Noordduinen lopen waarschijnlijk naar het  
Oosterduinsemeer. Hier werden in 1988 en 1989 jonge Bergeenden  
gezien, terwijl er daarvoor niet eenmaal een paartje zonder  
jongen werd gesignaleerd. De afstand van de Duindamseslag naar  
het Oosterduinsemeer bedraagt ruim 2 km. Dat de jonge Bergeenden  
deze afstand best aankunnen, bewijzen de aantallen die het meer 
bereiken. Op 21 mei 1988 bereikte een paar met elf jongen het 
Oosterduinsemeer en op 19 mei werd deze plaats door een paar 
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met zeven jongen bereikt. 
     In de duinen tussen Katwijk en Noordwijk worden de laatste  
jaren ook Bergeenden gezien. Ook hier wekken de vogels soms de  
indruk in het geheel niet met broeden bezig te zijn. Meer dan in  
de Noordwijkse Noordduinen wordt hier op een vaste plaats  
gebaltst. Het kopschudden van de mannetjes is hierbij het meest  
opvallend. Dat in dit duingebied met succes wordt gebroed  
bewijzen de waarnemingen van paren met jongen in de Katwijkse  
Binnenwatering. In 1987 en 1988 werd hier een paar met jongen  
gesignaleerd. Dit jaar werd op 29 mei een paar met tien jongen in  
de Binnenwatering waargenomen. Op 27 mei werd voor het laatst  
een rondvliegend mannetje in de duinen achter ESTEC waargenomen.  
Hieruit mag geconcludeerd worden dat het hier om hetzelfde  
paartje gaat. 
     Blijft de af te leggen afstand in onze regio beperkt tot 2 à  
3 km, uit andere delen van ons land zijn veel grotere afstanden  
bekend. Op de Noord-Veluwe broedden tot omstreeks 1980 enkele  
paren in de zandverstuivingen van Hulshorst en Leuvenum. De  
afstand tot het Veluwemeer bedraagt hier 4 à 5 km. Om dit water  
te bereiken moeten drukke wegen en een spoorlijn worden  
overgestoken. Nog grotere afstanden worden afgelegd door de  
Bergeenden die in Friesland in de bossen van de Fogelsangh-State  
bij Veenklooster broeden. Om het Lauwersmeer te bereiken moet een  
afstand van 7 km worden afgelegd. Hiervoor wordt soms zelfs de  
Hoofdstraat van Kollum gekozen! Hoewel een deel van deze route  
over water kan worden afgelegd, bereikt naar schatting nog geen  
10% van de jonge Bergeenden het Lauwersmeer (Vogels in Friesland  
1976). 
     Na de ruitijd trekken de meeste Bergeenden naar  
getijdegebieden als het Deltagebied en de Waddenzee. In onze  
regio blijven enkele paren overwinteren in Polder Hoogeweg.  
Alleen bij sneeuw en strenge vorst wordt dit gebied door alle  
Bergeenden verlaten. Of de Bergeenden die wij in april in de  
duinen zien afkomstig zijn uit Polder Hoogeweg, is niet bekend.  
Voor zover wij weten, zijn er nog geen waarnemingen bekend van  
Bergeenden die van de polder naar de duinen vlogen. 
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Een nadere kennismaking met een gedeelte van het duinterrein van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen nabij de Langevelderslag te Noordwijk 
dat door de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
jaarlijks op broedvogels wordt geïnventariseerd. Deze kennismaking 
gaat verder dan de broedvogelinventarisaties. Aandacht wordt besteed 
aan de opbouw van dit gedeelte van de AW-duinen, de vegetatie en de 
bewoners van dit geaccidenteerde duinterrein. 
Het duinterrein dat er hoog, droog en kaal uitziet vanaf de Langevel-
derslag, herbergt meer dan alleen stuifzand en dorre duinhellingen. 

haalde hij de plank weer op. Hij 
was eens in vak D gaan kijken en 
het was een terrein waar geen in-
teressante waarnemingen waren te 
verwachten. Hij haakte af! 
Deze instelling heeft me altijd 
dwars gezeten. Inventariseren doe 
je toch voor je plezier? In-
ventariseren is toch geen jacht  
om maar zoveel mogelijk interes-
sante broedgevallen in je terrein 
te kunnen noteren? Natuurlijk is 
het leuk om een Paapje of een 
Houtsnip in je terrein te hebben, 
maar als het terrein er niet ge-
schikt voor is, kun je wachten  
tot Sint Juttemis, maar komen  
doen ze niet. 
Het gevolg was dat in 1978 uit-
eindelijk Wim Baalbergen met 
Mevrouw Veefkind en Bart Punt 
kavel A gingen inventariseren, 
ondergetekende kavel B en noodge-
dwongen ook Kavel D en wijlen 
Frans v.d. Berg kavel C. 
Toch wel een beetje beïnvloed  
door de negatieve benadering van 
kavel D dacht ik inderdaad dat in 
dit kavel weinig te beleven viel, 
doch onbekend maakt onbemind. 

 
 
 
door E.AARTSE 
 
 
INLEIDING 
 
Toen de Vereniging voor Natuur-en 
Vogelbescherming Noordwijk in 
1978 besloot het zuidelijk deel 
van de Amsterdamse Waterleiding-
duinen (AW-duinen) te gaan inven- 
tariseren bleek al gauw dat de 
interesse binnen de Vereniging om 
zo ver van huis veldwerk te gaan 
doen, gering was. 
Afhankelijk van de menskracht was 
het de bedoeling het zuidelijk 
duingebied tot de provinciegrens, 

 
verdeeld in 13 kavels, in 2 jaar 
te inventariseren. Helaas! We wa- 
ren al blij dat we in 1978 4 ka-
vels konden doen. 
Met de wensen van de medewerkers 
werd zoveel mogelijk rekening ge-
houden, edoch, het mocht niet ba-
ten. 
Iemand wilde wel inventariseren 
maar dan moest het terrein gemak-
kelijk met de auto te bereiken 
zijn, want hij had geen zin om 
een fiets mee te nemen om dan, na 
een flink stuk fietsen, pas in 
zijn kavel te zijn. 
Hem was kavel D toegedacht. Hij 
accepteerde dit omdat hij vlak 
bij de ingang aan de Langevelder-
slag zijn auto kwijt kon. Later 
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Bij de tweede inventarisatieronde 
in 1982 werd kavel D weer door  
mij geïnventariseerd. 

BROEDVOGEL MONITORING PROJECT 
In 1986 kreeg de inventarisatie in 
het zuidelijk duingebied een an-
dere opzet. Geïnventariseerd  
werd en wordt nog steeds volgens 
de BMP-methode (Broedvogel Moni-
toring Project). Het is een 
landelijke methode met als groot 
dat de gegevens van de broedvo-
gelinventarisaties met elkaar ver-
geleken kunnen worden. Deze lande-
lijke methode is veel betrouw-
baarder dan de gezamenlijke gege-
vens van op diverse manieren uit-
gevoerde inventarisaties. 
Dit vergelijken van de onderzoek-
resultaten gebeurt bij Samen-
werkende Organisaties Vogelonder-
zoek Nederland, beter bekend als 
SOVON. Sinds 1986 worden vaste 
kavels in het zuidelijk duin- 
gebied geïnventariseerd. Deze 
kavels blijken, na een in op- 
dracht van de AW-duinen door 
Frank Nader in 1985 ingesteld on- 
derzoek, representatief te zijn 
voor het zuidelijk duingebied. 
Kavel D werd bij het nieuwe sys-
teem omgedoopt in kavel 1. Voor 
mij blijft het nog steeds kavel D. 
Ik heb zelf gevraagd om kavel D 
ieder jaar te mogen inventarise-
ren omdat ik wel voelde dat de 
interesse voor dit kavel minder 
was dan voor de andere kavels. Ik 
kende kavel D (nu dus kavel 1) van 
eerdere inventarisaties en als je 
er oog voor hebt, is het een 
boeiend gebied. Ik wil u door dit 
artikel met dit prachtig stuk 
duinterrein laten kennismaken. 

OMSCHRIJVING VAN HET TERREIN 
Vak D ligt in de uiterste zuid-
punt van de AW-duinen en wordt 
begrens door de Langevelderslag 
en het rijwielpad. Veel publiek 
komt er niet in deze uithoek. Het 
terrein trekt ook niet. Het duin-
terrein is zeer geaccidenteerd 
met hoge toppen zoals de Zuidpunt 
+ 22,2 NAP, Berg van Noppen + 
22,5, Kijkberg van Rietvink + 
25,8 en de Langevelderberg + 
26,2. 
Wanneer dit terrein ontstaan is, 
is niet met zekerheid te zeggen. 
In de middeleeuwen is er een pe-
riode geweest met veel verstui-
vingen, waardoor grote delen van 
de duinen op zijn kop zijn gezet. 
Oude duinen raakten overstoven, 
maar ook het omgekeerde kwam voor. 
Juist dat maakt de structuur van 
de duinen zo boeiend. 

 
Een voorbeeld van een prachtig pa- 
raboolduin is de Schapendel met 
Helmkruidsdel. Op het kaartje van 
de landschapstypen komt dat door 
de hoogtelijnen duidelijk tot 
uitdrukking. Als je op het hoge 
duin aan de noordkant van de 
Schapendel staat zie je rechts en 
links de armen van het parabool-
duin. Aan de zeekant is deze arm 
beter te herkennen dan aan de 
landkant. Aan de landkant is een 
uitgestoven windkuil te zien. Het 
gehele complex van de Lange-
velderberg wordt gekenmerkt door 
stuifkuilen, paraboolduintjes, 
loopduintjes. Het opgestoven zand 
heeft in het verleden de Langevel-
derberg gevormd, dat naar de Half-
wegse Slag langzaam glooiend 
afloopt. Gezien de lengterichting 
van de uitgestoven dellen was de 
wind toen overwegend zw/w. Voor- 
beelden van stuifkuilen zijn de 
Bramenkuil en de Rietkuil. Ver- 
stuivingen worden volgens het 
beheersplan in het zuidelijk 
duingebied in beperkte mate toege-
staan. In sommige stijle uitgesto-
ven wanden zijn de donkere randen 
van oude humuslagen zichtbaar, een 
teken dat dit terrein in vroegere 
tijden meerdere keren op zijn kop 
heeft gestaan. In de thans aanwe- 
zige stuifplekken is in het klein 
te zien hoe vroeger het er in het 
groot aan toe ging. 

VEGETATIE 
Het terrein is qua landschapstype 
niet het minst van de AW-duinen. 
Zeker niet! Alleen de binnenduin-
rand kent plaatselijk op een 
soortgrootte meer landschapstypen. 
Terrein vlak ten noorden van kavel 
D, die er zo op het oog veel inte- 
ressanter uitzien, kent per gelij-
ke grootte een weinig gevarieerd 
landschapstype. 
De verschillende landschapstypen 
zijn globaal aangegeven, want met 
de "eilandjes" in zo’n landschaps-
type kan geen rekening worden ge-
houden. Enerzijds zou het onder-
zoek te kostbaar worden,anderzijds 
wordt zo'n vegetatiekaart zeer 
onoverzichtelijk. Met recht ziet 
men dan door de bomen het bos niet 
meer. 

De eerste indruk van het terrein, 
hoog, droog, kaal en veel stuif-
plekken is niet juist. 
Gijs Kokkieshoek werd in 1974  
door mij op planten geinventari-
seerd. Er werden toen 176 soorten 
planten gevonden. Vooral de noord- 
hellingen zijn plaatselijk fraai 
begroeid met o.a. Ruige Scheef-
kelk, Kruipend Stalkruid, Agri-
monie, Kruipend Zenegroen, Maan-
varen, Driedistel, Deens Lepel-
blad, Scherpe Fijnstraal, Roberts-
kruid, Bosaardbei, Kuifhyacinth, 
Nagelkruid, Donderkruid, Geelhar-
tje, Grote Keverorchis, Rondbla-
dig Wintergroen, Kleine Steentijm, 
Eikvaren, Mannetjesvaren en veel 
Grote Wilde Tijm. In later jaren 
is ook Brunel en Walstrobremraap 
gevonden. 
Hoewel in 15 jaar veel veranderd 
is - de stuifplekken b.v. zijn 
aanzienlijk groter geworden - is 
de vegetatie nauwelijks veran-
derd. Zelfs de Grote Keverorchis 
werd dit voorjaar op dezelfde 
plaats van 15 jaar geleden 
gevonden. 
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Korte toelichting op landschapstypekaart  
Hoofdindeling 
R = Rubus caesius-landschap (Dauwbraamlandschap)  
H = Hippophae-landschap (Duindoornlandschap) 
C = Corynephorus-landschap (Buntgraslandschap) 
Aanwezige landschappen in vak D  
Rk Open kruid-mosvegetaties met veel pioniersoorten van het kalkrijke duin. 
Rkc Idem, met Buntgras. Duidt al op wat kalkarmoede. 
Rkh Als Rk maar met meer Duindoorn. Overgang van struweel. 
Rkhc Overgang van Rkc naar Rkh. 
Rkchg Landschapstype met een ijle kruidenbegroeiing. Struweelarm. Veel mos  

en veel eenjarige soorten van het Fakkelgrasverbond met Buntgras en Helm. Dauwbraam is 
dominant. 

Rkcg Als Rkchg doch met minder Duindoorn. 
Rokch Stuifkuilencomplex met aan de randen Buntgras en Muurpeper. Op hellingen Liguster en 

vitaal Duindoorn en Helm als gevolg van aanvoer voedingsstoffen. 
Rh Scherpe overgang van R- naar H-hoofdlandschap. Landschapstype is zeer rijk 

aan dicht, laag struweel, maar arm aan kruidensoorten. Landschapstype is  
niet algemeen. Dominante soorten zijn Liguster, Duindoorn en Dauwbraam. 

Hhr Vlakke terreingedeelten. Rijk aan Duindoornstruweel met weinig Meidoorn 
en Kardinaalsmuts, maar wel regelmatig Vlier, Liguster en Dauwbraam. 

Hkc Terreingedeelten met veel open zand. Duindoornvegetaties open tot vrij 
gesloten. Open kruid-mosvegetatie samengesteld uit zowel kalkminnende  
als zuurminnende soorten wat duidt op een oppervlakkige verzuring.  
In dit landschapstype komt veel Duindoorn, Fakkelgras en Buntgras voor  
alsmede veel mossoorten. 

Hkcrg  Lage uitlopers van kamduinenreeks. Veel open zand met Buntgras en Fakkel- 
gras, Dauwbraam en Helm. 

Hbrwe  Valleien met Duinberkebos. Bovenlaag bestaat uit Berk, Meidoorn, Ratel- 
populier en aan de randen Duindoorn, Liguster. Soortenrijke onderbe- 
groeiing. 

Hrb Kleine valleitjes met dicht struweel van Duindoorn, Liguster en Meidoorn. 
Hrk Vegetatie als bij Hkr maar met veel Vlier en weinig open zandplekken. 

Fakkelgras neemt af en Dauwbraam neemt toe. 
Ck Hellende stroken terrein. Open vegetatie met pioniersoorten van zowel 

kalkarm (c) als het kalkrijke (k) duin. 
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Opmerkelijk was, dat de vele ko-
nijnen niet reageerden toen de Vos 
langsliep. Je zou verwachten dat  
ze alle kanten op zouden schieten. 
Integendeel. Veel konijnen bleven 
gewoon zitten of knabbelden verder. 
Vossen jagen echter niet in hun 
woongebied, doch alleen in het 
jachtgebied dat op enkele honderden 
meters van de burcht is gelegen. 
Hierdoor is verklaard waarom de 
konijnen niet reageerden. 
De jonge Vos dartelde om het Moertje 
heen. Ze dook het bosje in en kwam 
even later zonder iets in haar bek 
weer terug. De jonge Vos volgde 
haar. 
Er stak wat wind op. Opeens zag ze 
me of rook me. Een korte blaf en de 
Vos rende het duin in. De jonge Vos 
schoot het bosje weer in en was niet 
meer te zien. 
in de Rozendel heb ik vele keren 
Vossen horen blaffen, zodat ik 
aanneem dat daar ook een burcht is 
gelegen. 
De sporen in het stuifzand van het 
Speerstekeldelletje en de Stokkendel 
vertellen van soms uitbundige 
activiteiten zoals rennen, stoeien, 
springen en normaal lopen. Eenmaal 
heb ik het sleepspoor gezien dat 
vanuit het noorden door diverse 
stuifplekken en –kuilen 

VOSSEN 
Een dier dat duidelijk een stem- 
pel heeft gedrukt op het dieren-
leven in de AW-duinen en dus ook 
in vak D is de Vos. 
Begin 80-jaren heeft de Vos zich 
explosief uitgebreid en heeft 
hij het gehele duingebied van de 
AW-duinen in beslag genomen. 
Uit onderzoek door H.Vader van 
de Vogelwerkgroep Haarlem is 
gebleken dat de achteruitgang 
van de grondbroeders niet altijd 
toe te schrijven is aan de Vos. 
Een aantal soorten b.v. Kuifeend 
en Veldleeuwerik is achteruit 
gegaan door veranderingen in de 
vegetatie. Deze achteruitgang 
was al begonnen voordat er van 
Vossen in de duinen sprake was. 
De Graspieper heeft de terrei-
nen overgenomen die voor de 
Veldleeuwerik ongeschikt waren 
geworden. Het verdwijnen van de 
meeuwenkolonies is wel toe te 
schrijven aan de Vos. Van een 
aantal, zoals Kievit, Schol-
ekster en Wulp is het twijfel-
achtig of de achteruitgang ver-
oorzaakt wordt door de Vos. 
In vak D waren grondbroeders 
nauwelijks aanwezig, zodat 
moeilijk te zeggen is dat het 
verdwijnen van deze grond-
broeders op het conto van de Vos 
moet worden bijgeschreven. 
De meningen over de Vos in de 
duinen is een geladen onderwerp. 
Moedig van de directie van de 
AW-duinen is het besluit om geen 
Vossen af te schieten en de 
overlast maar te laten uit-
zieken. Op een gegeven ogenblik 
komt er wel een evenwicht. Ge- 
zegd kan worden, hoewel dat van 
alle kanten, ook door de ter-
reinbeheerders van de AW-duinen, 
wordt bestreden, dat dit even-
wicht er aan zit te komen. Er is 
duidelijk minder voedsel dan 6-
10 jaar geleden. Het aantal ko-
nijnen is in sommige delen van 
de AW-duinen sterk teruggelopen. 
Vooral jonge konijnen, hoofd-
voedsel voor de jonge Vossen,  
worden steeds minder gezien. 

In vak D is te merken dat het 
aantal vossekeutels minder is 
geworden. Dat zou kunnen be-
tekenen dat de territoria 
groter zijn geworden. De Vos 
is een kostelijk dier om naar 
te kijken, hoewel de kans om 
een Vos te zien in vak D aan-
merkelijk kleiner is geworden 
dan een paar jaar geleden. De 
vosseburcht in de Zuidpunt in 
1986 rook je op tientallen 
meters afstand. In 1989 heb ik 
in de Zuidpunt geen acti-
viteiten meer gezien, doch wel 
in de Schapendel. Daar heb ik 
op 5 mei een Vos met een jong 
langdurig met de kijker kunnen 
volgen. Het moertje had een 
jong konijn gevangen en bracht 
dat naar het hol, dat in een 
woest bosje op een 
noordhelling was gelegen. 
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zuidwaarts liep. Wat het geweest 
is weet ik niet, maar het was 
van een flinke omvang. Als de 
Vos normaal lopend een stuifplek 
overstak was er een dun sleep-
spoor in het zand te zien. Dit 
sleepspoor werd dikker en dieper 
als de vos een helling opliep. 
Het voedsel van de Vos bestaat 
voor 90% uit konijnen en onge-
veer 5% uit vogels. De rest uit 
kleine zoogdieren (muizen), in-
secten, eieren en vruchten. 
De vossekeutels in vak D bestaan 
nagenoeg geheel uit haren. Ui-
teraard zullen er ook vogels en 
muizen op het menu gestaan heb-
ben. Op een keutelplaats vond ik 
kort na elkaar 3 keutels met 
lange stukken elastiek. Vermoe-
delijk is de Vos op strooptocht 
geweest bij het winkelcentrum 
aan de Langevelderslag. 
Nu is het gewicht van een Konijn 
vele malen groter dan van een 
vogel. Uit onderzoek is gebleken 
dat een Vos per jaar ± 150 Ko-
nijnen opeet en ± 30 vogels, 
(eendachtigen, Fazanten en 
zangvogels). Geschat wordt dat 
er gemiddeld het gehele jaar 
tussen de 150-200 Vossen in het 
terrein aanwezig zijn; in het 
voorjaar ligt dit hoger door het 
grote aantal jonge Vossen. Dit 
aantal neemt in de loop van het 
jaar af door het uitzwerven van 
de jonge dieren. 
Het aantal konijnen dat jaar-
lijks door de Vossen wordt ge-
consumeerd ligt op 22.500 -
30.000. Het aantal vogels ligt 
tussen 4.500-6.000 exemplaren. 

 
KONIJNEN 
Konijnen komen in de AW-duinen 
nog algemeen voor, hoewel niet 
meer die aantallen als een jaar 
of tien geleden. De regulatie 
van het konijnenbestand is mede 
aan de Vos te danken. 

Keutelplaatsen die vroeger al-
gemeen in het midden van de 
verharde weg of in de bermen, 
komen thans steeds minder voor. 
In vak D is nauwelijks iets te 
bemerken van de achteruitgang 
van het Konijn. Bij iedere 
inventarisatieronde tel ik nu 
ook het aantal Konijnen. Over 
een aantal jaren moet dan toch 
een bepaalde trend zichtbaar 
worden, afname, toename of ge-
lijk blijven. 
In 1986 heb ik in de Zuidpunt 
een groot aantal territoria in 
kaart gebracht. Bij controle in 
1989 bleek dat er nauwelijks 
veranderingen in grootte c.q.  
in aantal territoria waren op-
getreden. Myxomatose is nu ge-
heel uit de duinen verdwenen. 
Mocht deze ziekte toch de kop 
opsteken dan weten de Vossen wel 
raad met deze zieke dieren. 
Gelukkig! Het was geen prettig 
gezicht om die tientallen 
doodzieke Konijnen met zwerende 
ogen en monden door het duin te 
zien strompelen. Inderdaad, 
tientallen doodzieke dieren kwam 
je zo'n tien jaar geleden tegen 
bij een flinke duinwandeling. 
De schade die door de Konijnen 
veroorzaakt wordt aan de vege-
tatie wordt sterk overtrokken. 
Bij strenge vorst wordt de bast 
soms massaal aangevreten, doch 
na de winter lopen de meeste 
struiken weer gewoon uit. Waar 
veel Konijnen zijn, zorgen ze er 
voor dat de begroeiing laag 
blijft, zodat er gunstig bio-
toop ontstaat voor grond-
broeders. Of Konijnen de ver-
oorzakers zijn van de ver-
stuivingen in de duinen is ook 
zo'n twistpunt. Door het graven 
kunnen verstuivingen gaan 
plaatsvinden, doch uit onder-
zoek is gebleken dat de meeste 
graafplekken binnen korte tijd 
weer zijn begroeid. 
Uit onderzoek is verder geble-
ken dat de activiteiten van 
Konijnen op de vegetatie en bo-
dem door vraat, graverijen, be-
treden en bemesting van invloed 
zijn op de z.g. watererosie. Dit 
afspoelen van het zand is in 
sommige duingebieden met veel 
konijnen meer karakteristiek dan 
het optreden van verstuivingen. 
In de Schapendel in vak D is 
deze watererosie duidelijk waar 
te nemen. 

KLEINE ROOFDIEREN 

Bunzing,Hermelijn,Wezel  
Deze kleine roofdieren komen ook in 
vak D voor. de Aantallen zijn echter 
klein en beperken zich tot enkele 
waarnemingen. Soms zie je een 
Bunzing door het gras flitsen. Van 
Hermelijn zijn alleen wat sporen 
gevonden in het stuifzand. Van Wezel 
is een keer de typische keutel ge- 
vonden. 

REEËN 
Reeën worden regelmatig in Vak D 
waargenomen. Hoewel er behoudens in 
de Rozendel en in het Natte Bos 
nauwelijks voldoende dekking is, 
profiteren de Reeën hier kennelijk 
van de rust in dit duinterrein. 

DUINHAGEDIS 
Het wisselende landschap in vak D 
geeft voldoende mogelijkheden voor 
de Duinhagedis om daar een ter-
ritorium te vestigen. Deze bedreigde 
diersoort lijkt zich wat te her-
stellen. Niet alleen in vak D maar 
ook elders in duin worden steeds 
meer wegflitsende Duinhagedissen 
waargenomen. 
 

 
Relatie tussen de diepte waarop de 
nesten liggen en het uitkomstper-
centage van de eieren voor de Duin-
hagedis (House,1980) 
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De grootste bedreiging voor de 
Duinhagedis was vroeger de Fa-
zant. Tot 1975, toen het fauna-
beheer door de AW-duinen zelf 
ter hand werd genomen en de 
jacht werd verboden, werden 
jaarlijks 8.000-10.000 Fazanten 
in het duin uitgezet. Deze Fa-
zanten werden het gehele jaar 
door bijgevoerd. De teruggang 
wordt grotendeels hieraan toe-
geschreven, omdat fouragerende 
Fazanten veel (jonge) 
hagedissen opaten. Vanaf 1975 
worden geen Fazanten meer 
uitgezet en de 
fazantenpopulatie is gedaald  
tot een min of meer natuurlijk 
aantal. In vak D komen wel 
Fazanten voor maar niet meer  
dan ± 3 territoria. Zelden zie 
je jonge Fazanten. De eieren 
worden gepredeerd door Vos en 
Ekster. Zo er al jongen uit het 
ei komen, vallen deze weer ten 
prooi aan de Vos of zoals ik in 
1978 zag door een Zilvermeeuw 
die in duikvlucht een fazantje 
van de grond pikte. Nu een van 
de predatoren van de 
Duinhagedis nl. de Fazant tot 
zeer kleine aantallen is 
teruggebracht, gaat de stand 
van Duinhagedis weer langzaam 
vooruit. Steeds meer hoor je ze 
wegritselen als je  
op een warme dag door duin 
loopt. Voor een woongebied is 
de Duinhagedis gebonden aan 
plot-selinge overgangen in de 
vege-tatie. De Duinhagedis is 
een koudbloedig dier. Voor 
zonne-baden heeft hij open 
terreinen nodig die op het 
zuiden zijn gelegen. Om snel te 
kunnen verdwijnen heeft hij 
dicht struweel nodig van 
Kruipwilg of Liguster. De open 
grond mag wel begroeid zijn 
maar is zeer laag en armetierig 
van opbouw. Voornamelijk 
bestaat de vege-tatie uit wat 
mossen en korst-mossen, 
eenjarige plantjes, buntgras 
e.d. Bij het zonnebaden valt de 
Duinhagedis nauwelijks in deze 
vegetatie op. Als zo'n plaats 
begrensd wordt door stijl 
oprijzend Kruipwilg of Liguster 
is het zaak zo'n plaats rustig 
te benaderen. De eilegplaatsen 
liggen soms wel 100-150 meter 
van de woonge-bieden vandaan. 
De eilegplaatsen hebben een 
grootte van 20-25 m2 en zijn 
gelegen op het zuiden. Dat kan 
een helling zijn, maar ook een 
vlak gedeelte. De eilegplaat- 

 

te worden, maar vanaf half april 
tot de laatste week van mei wordt 
wekelijks vak D bezocht. Meestal 
gebeurt dit op zaterdagmorgen en 
soms op zondagmorgen. Kan ik door 
bepaalde oorzaken het terrein in  
de weekends niet bezoeken, dan 
wordt in de week wel eens een  
halve atv-dag "opgeofferd". 
Inventariseren blijft leuk werk. 
Haast moet men niet hebben. Door 
het terrein lopen c.q. slenteren  
is leuk, maar je verstoort toch 
veel. Beter is van hoge punten 
het terrein zo'n kwartier tot een 
half uur met de kijker afzoeken. 
Van zo'n hoog punt als de Lange-
velderberg, de Zuidpunt, Kijkberg 
van Rietvink of het Ronde Bergje 
zie je of hoor je zittend meer 
dan te voet. Dat is ook de enige 
manier om de territoria van de 
Tapuit goed bepaald te krijgen. 
Lopend is het een tapuitarm 
gebied, doch inventariserend in 
zittende toestand blijft vak D 
zeer rijk aan Tapuiten te zijn. 
Dat is niet zo verwonderlijk, 
want vak D is rijk aan Konijnen 
zodat er voldoende holen voor de 
Tapuiten zijn om te nestelen. 
Tapuiten houden van open 
terreinen met stuifzand en dat is 
voldoende in vak D aanwezig. 
In de periode van half april tot 
half mei duurt zo'n tocht door 
vak D 3½-4 uur en buiten deze 
periode ongeveer 2 uur. 
Zo begin mei op de Kijkberg van 
Rietvink, in het zonnetje en uit  
de wind, met een thermosfles 
hete, zeer zoete thee, en 
uitkijkend  
over de stuifplekken van Speer-
stekeldelletje en Stokkendel, is 
het goed toeven in vak D. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sen zijn praktisch kaal of zeer 
spaarzaam begroeid en worden door 
verschillende vrouwtjes gebruikt en 
soms jaren achter elkaar. Het 
eieren leggen gebeurt in juni. De 
eieren worden gelegd op een diepte 
van ± 8-9 cm. Het is dan zaak deze 
kale terreinen in juni te mijden, 
want door een voetstap kan de 
hoeveelheid zand op een eilegplaats 
te dun of te dik worden, waardoor 
het legsel niet uitkomt. Ook de 
gehele eiplaats kan platgetrapt 
worden. Uit onderzoek is gebleken 
dat het uitkomstpercentage van de 
eieren op een diepte van 7-10 cm 
bijna 100% is. Bij 5-7 cm diepte is 
dit  
bijna 75%. 
In de Rozendel komen ± 6 geschikte 
territoria voor die voldoen aan de 
criteria van woongebied. Ook een 
eilegplaats is in de Rozendel 
aanwezig. Op twee plaatsen heb ik 
in de Rozendel een paar keer een 
Duinhagedis gezien of horen 
wegritselen. Ook in de Zuidpunt en 
in het Natte Bos heb ik Duin-
hagedissen gezien. In twee 
stuifplekken nabij het Stokkendel 
heb ik de loopsporen van de 
Duinhagedis waargenomen. 
Ook na de broedvogelinventarisa- 
tie blijft vak D interessant. Om 
meer inzicht te krijgen in de 
territoria van de Duinhagedis zal 
vak D de komende jaren ook op 
zonnige dagen in de zomer worden 
geïnventariseerd. 

BROEDVOGELINVENTARISATIE 
Een groot deel van de tijd die 
doorgebracht wordt in vak D wordt 
besteed aan de broedvogelinventa-
risaties. 
Bijna wekelijks wordt vanaf half 
maart tot ongeveer eind juni het 
terrein bezocht. In het begin en 
tegen het einde van het inven-
tarisatieseizoen hoeft nog niet 
iedere week het terrein bezocht 
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keren gezien. 
De Wulp was weinig agressief, zo-
dat het vermoeden bestaat dat het 
legsel mislukt is. 
Er wordt gezegd dat het verdwij-
nen van de Wulp in de AW-duinen 
wordt toegeschreven aan de preda-
tie door de Vos. Uiteraard zal de 
Vos van invloed zijn geweest op 
het broedresultaat van de Wulp. 
Deze vogel heeft echter het meest 
te lijden van de recreatie. Door 
regelmatige verstoring door re-
creanten - in de AW-duinen wordt 
lopen buiten de paden toegestaan 
- koelen de eieren af of het 
verlaten nest wordt gepredeerd 
door een Ekster. 
De Vos is een overwegend nacht-
dier en rust overdag, zodat de 
Wulp van de Vos dan weinig last 
heeft. 
In Berkheide, het duingebied tus-
sen Katwijk en de Wassenaarse-
slag, is gebleken, dat het aantal 
Wulpen sterk toenam toen de wild-
groei in de recreatie daar aan 
banden werd gelegd. De Wulp kwam 
daar terug vanwege de rust in het 
terrein. Ook in Berkheide zijn 
zeer veel Vossen aanwezig. 
Het aantal Wulpen in de AW-duinen 
is snel achteruit gegaan. 
Randstad en Broedvogels geeft 
voor 1962  ±  75 paar en 
voor 1973/1976 ± 100 paar.  
In 1989 ligt 
dit op         ±   6 paar. 
(eigen telling). 
Hoe de aantallen in het zuidelijk 
gebied vroeger waren is niet 
bekend. De aantallen voor de 
deelgebieden die thans worden ge-
inventariseerd, zijn uit de aan-
tallen van het gehele zuidelijk 
gebied gelicht. 
 
Zuidelijk deel: Deelgebieden: 
1978/1981  36             6 
1982/1985  26             6 
1986      -             3 
1987      -             3 
1988      -             1 
1989      4 ')       1 

') eigen telling. 

Als je regelmatig Bergeenden  
(2 mannetjes en 2 vrouwtjes) in  
je terrein aantreft, waarbij  
zelfs gebaltst werd, ben je bij- 
zonder alert om te zien wat daar-
van terecht komt. Hoewel de Berg-
eenden tijdens inventariseren op-
vlogen en uitweken naar het naast 
gelegen vak en naar de Blink/Lan-
gevelderduin keerden ze toch weer 
terug. Eind mei werd 1 mannetje  
in het terrein aangetroffen, doch 
daarna niet meer. Alle konijne-
holen in het betreffende gebied 
bij het Schapendel werden onder-
zocht op sporen, doch echter zon-
der succes. Of de Bergeend ge-
bruik gemaakt heeft van een van  
de vele holen daar is niet met 
zekerheid te zeggen, doch onmo-
gelijk is het niet. 
De Scholekster heeft geen succes 
gehad. Regelmatig was een paar- 
tje nabij de Helmkruidsdel te 
vinden. Op 22 mei werd het nest 
met 2 eieren gevonden. Nest is 

wel een groot woord. Het bestond 
uit een kuiltje tussen 2 brokken 
hout. Op 27 mei waren de eieren 
weg en de Scholeksters vertrok-
ken. Het incomplete legsel is ver-
moedelijk leeggehaald door een 
Vos, omdat nergens eischalen te 
vinden waren. Ook de net vlieg-
vlugge jongen van een eksterpaar 
in de buurt kunnen dit gedaan 
hebben. 
Gelukkig is de Wulp weer terug in 
vak D. Gebroed heeft hij ver-
moedelijk op de zuidhelling van  
de Langevelderberg nabij de Del 
van de Oude Hut. Deze plaats was 
ook in 1986 en 1987 in trek. 
Ik heb niet naar het nest gezocht. 
Deze recreatiegevoelige vogel heb 
ik met rust gelaten. Tijdens 
inventariseren ben ik zover moge-
lijk bij deze helling vandaan ge-
bleven. Met de kijker heb ik de 
Wulp herhaaldelijk daar door de 
begroeiing zien scharrelen. Ook 
het vrouwtje heb ik daar een paar 
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Boompiepers, Kneuen enz. 
Als de Nachtegaal zingt moet zo'n 
grauw onooglijk vogeltje zijn bek 
houden! De Nachtegaal heeft de 
naam als zanger, maar persoon-
lijk vind ik de zang van de Boom-
leeuwerik lieflijker. Nu we het 
toch over de Nachtegaal hebben, 
is te zien dat dit aantal in 1989 
is teruggelopen. Op de bekende 
plaatsen waren geen Nachtegalen 
meer te horen of minder. Wel zijn 
wat nieuwe territoria gevestigd 
op plaatsen die voorheen niet of 
minder geschikt waren. Ook het 
aantal Fitissen is in vak D te-
ruggelopen. Het ging een beetje 
lijken op het bekende kindervers-
je "Er kan nog meer bij.." We 
vroegen ons al jaren af, wanneer 
het aantal Fitissen stabiel zou 
worden, doch ieder jaar waren er 
meer. Nu lijkt dit tijdstip te 
zijn aangebroken, hoewel een te-
ruggang in vak D niet wil zeggen 
dat dit ook in de overige door 
ons geïnventariseerde terreinen 
het geval is. De Roodsborsttapuit 
was in 1989 met 2 paar in vak D 
aanwezig. De Roodborsttapuit in 
de Helmkruidsdel was hier al voor 
het 4e jaar aanwezig. De Rood-
borsttapuit nabij de Ruige Del 
werd ook een paar keer aan de 
overkant van de Halfwegse Slag 
gezien, zodat het territorium 
gedeeltelijk buiten vak D is 
gelegen. De Roodborsttapuit houdt 
van een armetierige begroeiing 
van voornamelijk Duindoorn en 
andere lage struikjes. Normaal 
verwacht je in een dergelijk 
terrein geen broedvogels. Het 
gevaar bestaat dat dergelijke 
terreinen, vooral als ze in een 
uithoek van de kavel liggen, 
overgeslagen worden, waardoor de 
kans bestaat om ook een Rood-
borsttapuit over het hoofd te 
zien. Dit is mij nabij de ingang 
van De Zilk (Kavel H) overkomen. 
In de uithoek bij deze ingang 
kwam ik nooit. Wim Baalbergen die 
wel via deze ingang naar zijn 
kavel J moest, wees mij op de 
Roodborsttapuit. Voor de Tapuit 
blijft vak D nog steeds een bol-
werk, hoewel de aantallen, welis-
waar in een langzaam tempo, toch 
wat achteruit gaan. Ik wil in 
1990 toch de aantallen in vak D 
eens relateren aan de aantallen 
in een nader bolwerk van de 
Tapuit, namelijk de zuidpunt van 
kavel L. Grasmus en Heggemus 
blijven sta-biel. Het ene jaar 
wat meer, het andere jaar wat 
minder, maar gemiddeld genomen 
wijken de aantallen weinig af. 

In bijgaande grafiek is duidelijk 
te zien dat de Wulp in de Kenne-
merduinen afnam voordat van een 
Vos in het terrein sprake was. In 
Berkheide nam het aantal Wulpen 
toe ondanks de verschijning van  
de Vos in dit gebied. In het 
zuidelijk deel van de AW-duinen 
valt de achteruitgang samen met  
de komst van de Vos. Om de 
conclusie hieraan te verbinden  
dat de achteruitgang de schuld  
is van de Vos, is niet terecht.  
Er zijn echter geen gegevens 
bekend van de jaren voor 1978. 
Hoewel er in de Kennemerduinen  
een afname werd geconstateerd  
nam het aantal Wulpen in de AW-
duinen juist toe. Een uitermate 
complexe materie. Zonder meer 
gegevens is het niet mogelijk  
een juiste oorzaak hiervoor te 
vinden. 
Een voorjaarsbode bij uitstek is 
de Boomleeuwerik. Het geeft je 
ieder jaar weer een heerlijk ge-
voel deze uitbundige jodelaar 
boven je hoofd te horen zingen. 
Zijn territorium is, als we uit-
gaan van het zingende mannetje, 
moeilijk vast te stellen. Heeft 

de Boomleeuwerik er echt zin in 
dan dwarrelt hij rustig op de  
wind mee een kilometer ver weg, 
zodat het gevaar bestaat dat de 
buren van de naastgelegen terrei-
nen hem ook tellen. Als je een 
beetje geduld hebt, zie je de 
Boomleeuwerik weer terug vliegen 
naar zijn eigen stek. Als de  
vogel invalt, mag je aannemen dat 
daar ergens zijn territorium is. 
Door een paar keer dit rustig af 
te kijken en te genieten van zijn 
prachtige zang, kan de grootte  
van het territorium steeds enger 
worden bepaald. 
In 1989 had ik zelfs 2 paar 
Boomleeuweriken in vak D. Een op 
de gebruikelijke plaats bij de  
Del van de Ouwe Hut en een tus- 
sen het Natte Bos en het Ronde 
Bergje, nabij de Ruige Del.  
Laten we hopen dat de Boomleeuwe-
rik de komende jaren toeneemt in 
de AW-duinen, want het zou een 
verarming betekenen als deze vo-
gel zou verdwijnen. Hoewel de 
Boomleeuwerik ook in mei regel-
matig zingt, wordt zijn zang dan 
overstemd door de vele Nach-
tegalen, Fitissen, Grasmussen, 
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Duidelijk is nu wel geworden dat 
de Ekster sterk afneemt in vak D. 
De kentering die een aantal jaren 
geleden werd verwacht en zich in 
andere kavels begon af te teke-
nen, wordt nu ook in vak D zicht-
baar. Deze vertraging is mogelijk 
te wijten aan meer voedselaanbod 
door het nabij gelegen winkel-
centrum en de verkeersslacht-
offers op de vrij drukke wegen 
rond kavel D. Mogelijk dat een 
algeheel voedselgebrek in de AW-
duinen een rol begint te spelen. 
Er worden geen Fazanten meer 
gevoerd, waardoor er ook voor de 
Ekster minder voer is. Er is de 
laatste jaren geen botulisme in 
de AW-duinen voorgekomen en ook 
komt er geen myxomatose meer voor 
 onder de konijnen. 

WINTERGASTEN 
Ook in de wintermaanden is vak D 
een interessant gebied. Koper-
wieken en Kramsvogels behoren tot 
de vertrouwde gasten. Een Buizerd 
ziet men daar regelmatig en ook 
kiekendieven trekken 
herhaaldelijk over. Zelfs een 
Velduil werd een paar keer 
gezien. 
In het voorjaar wordt de Schapen-
del ieder jaar bezocht door  
aantallen Beflijsters. 

HET WEL EN WEE IN VAK D 
Ik heb u kennis laten maken met 
vak D. Voor de meesten toch een 
onbekend en een wat onvriendelijk 
gebied met de vele stuifplekken, 
onbegroeide hoge hellingen en 
gelegen in een uithoek van de  
AW-duinen. Ik heb dit gebied met 
andere ogen leren bekijken. Ik 
vind het machtig stuk duinter- 
rein, waar ik de komende jaren  
met plezier zal terugkomen, niet 
alleen voor de broedvogels maar 
ook voor andere dieren en plan-
ten. Over een aantal jaren zal ik 
de verdere ontwikkelingen in vak 
D dan weer eens uit de doeken 
doen. Wie weet wat er dan voor 
boeiende dingen zijn te vertel- 
len. 
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over de maanden 
april, mei, 
juni en juli 1989 
verzameld door 
J.Glasbergen 
 
 

Soort aantal Datum Plaats Waarnemers 

Kuifduiker 1 06-06-89 Overvliegend Langeveld J.Goudswaard 

Jan van Gent 2 27-05-89 Over zee J.Glasbergen 

Aalscholver 5 27-04-89 Oosterduinse Meer K.Koning 
 7 10-05-89 Over zee A.Cramer 

Purperreiger 1 19-07-89 AW-duinen bij de Zilk Cramer/Glasbergen 

Lepelaar 1 03-05-89 Overvliegend Polder Hogeweg A.Steenvoorden 
 2 16-05-89 Overvliegend Oosterd.Meer K.Koning 
 1 23-05-89 Overvliegend Zuidduinen J.van Dijk 
 6 06-06-89 Overvliegend Noordwijk A.Steenvoorden 
 1 06-06-89 Overvliegend Langeveld K.Koning 
 2 26-06-89 Overv1.Oosterduinse Meer K.Koning 

Krakeend 8 15-06-89 Over zee J.van Dijk 

Zomertaling 1 pr 07-04-89 Polder Elsgeest A.Steenvoorden 
 2 pr 09-05-89 Idem A.Steenvoorden 
 1 pr 16-06-89 Idem A.Steenvoorden 

Toppereend 1 07-05-89 Over zee J.van Dijk 

Tafeleend 3 29-05-89 Oosterduinse Meer K.Koning 

Bergeend - zie artikel in Strandloper  

Rotgans 1 05-07-89 Over zee noordwaarts J.Glasbergen 

Knobbelzwaan 54 09-05-89 Polder Hoogeweg J.van Dijk 
 8 10-05-89 over zee noordwaarts J.Glasbergen 

Buizerd 1 27-04-89 Over Langeveld noordwaarts K.Koning 
 1 05-07-89 Over Duindamseslag J.Glasbergen 

Sperwer 1 08-05-89 Jagend Oosterduinse Meer K.Koning 

Zwarte Wouw 1 07-05-89 Over De Blink noordwaarts A.Steenvoorden 

Wespendief 1 21-05-89 Over Duinpark J.van Dijk 
 1 24-05-89 Over zeereep J.van Dijk 
 1 24-05-89 Over Noordduinen noordwaarts A.Steenvoorden 
 1 25-05-89 Langs Oosterduinse Meer K.Koning 
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Soort aantal  Datum Plaats Waarnemers 

Bruine Kiekendief 1 23-05-89 Over Noordduinen J.Glasbergen 
 1 02-06-89 Over De Blink A.Steenvoorden 

Slechtvalk 1 16-05-89 Over Noordwijk-Binnen A.Cramer 

Roodpootvalk 1 20-05-89 In Noordduinen A.Cramer 
 1 pr 28-05-89 AW-duinen,v.Limb.Stirumkanaal A.Steenvoorden 

Patrijs 16 18-07-89 Vinkenveld A.Steenvoorden 

Kraanvogel 1 14-03-89 Over Noordwijk J.Glasbergen 

Zilverplevier 15 23-05-89 Over Noordduinen J.Glasbergen 
 92 21-05-89 Over zee J.van Dijk 

Goudplevier 1100 08-04-89 Polder Hoogeweg J.van Dijk 

Regenwulp 5 08-05-89 Langeveld, overvliegend K.Koning 
 5 18-07-89 Idem K.Koning 

Rosse Grutto 400 22-04-89 Over zee in 1% uur J.van Dijk 

Witgatje 1 07-04-89 Polder Elsgeest A.Steenvoorden 
 1 20-04-89 AW-duinen, v.Limb.Stirumkan. K.Koning 
 2 27-04-89 Verblijvend Oosterd.Meer K.Koning 
 1 21-06-89 AW-duinen, v.Limb.Stirumkan. K.Koning 
 1 20-06-89 Overvliegend Langevelderslag A.Steenvoorden 
 2 04-07-89 Overvliegend Langeveld K.Koning 
 2 18-07-89 Idem K.Koning 

Oeverloper 17 16-05-89 Oosterduinse Meer K.Koning 

Groenpootruiter 2 16-05-89 Langs Oosterduinse Meer K.Koning 
 1 23-05-89 In Polder Hoogeweg J.van Dijk 

Bonte Strandloper 1 27-04-89 Langs Oosterduinse Meer K.Koning 

Kemphaan 6 22-05-89 Over Zee J.van Dijk 

Kluut 2 17-05-89 Overvliegend Oosterd.Meer K.Koning 
 5 23-05-89 Over zee J.Glasbergen 
 11 10-06-89 Over Langevelderslag K.Koning 
 1 10-06-89 Polder Elsgeest A.Steenvoorden 

Grote Burgemeester 1 26-04-89 Over zee noordwaarts J.van Dijk 

Geelpootmeeuw 1 02-07-89 Binnenwatering Katwijk A.Steenvoorden 

Zwartkopmeeuw 1 15-04-89 Over strand zuidwaarts J.van Dijk 
 1 24-04-89 Over zee noordwaarts J.van Dijk 

Dwergmeeuw 200 15-04-89 Over zee noordwaarts J.Glasbergen 
 104 19-04-89 Idem J.van Dijk 
 41 24-04-89 Rustend op zandbank J.Rampen 
 4 10-05-89 Oosterduinse Meer J.van Dijk 

Noordse Stern 49 28-05-89 Over zee (1 ex.2e jaars) J.van Dijk 

Zwarte Stern 41 07-05-89 Over zee in 1 uur J.van Dijk 
 1 29-05-89 Oosterduinse Meer K.Koning 

Dwergstern 51 06-05-89 Over zee in 1 uur J.van Dijk 

Alpengierzwaluw 1 04-05-89 Boven Schoolstraat J.Hoek 

Rouwkwikstaart 1 19-06-89 Langs Herenweg J.Glasbergen 

Grote Gele Kwikstaart 1 19-07-89 AW-duinen bij De Zilk J.Glasbergen 
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Soort aantal  Datum Plaats Waarnemers 

Beflijster 20 18-04-89 Bij Puinhoop Katwijk J.Rampen 
 5 27-04-89 Langeveld K.Koning 
 2 17-05-89 Zeereep Noordduinen J.Glasbergen 

Paapje 1 27-05-89 Noordduinen J.Glasbergen 

Gekraagde Roodstaart 1 20-05-89 St.Bavo zingend J.van Dijk 

Zwarte Roodstaart 1 05-05-89 Zingend op schuur Voorstraat A.Cramer 
 1 06-04-89 Losplaatsweg A.Cramer 
 1 jun/juli Zingend nabij Sluispad A.Cramer 
 1 05-07-89 Duindamseslag J.Glasbergen 

Kleine Karekiet 30 29-05-89 Oosterduinse Meer K.Koning 
 3 15-06-89 Oud-Leeuwenhorst J.van Dijk 

Bosrietzanger 3 29-05-89 Oosterduinse Meer K.Koning 

Spotvogel 1 05-06-89 Park Bos-Zee en Duin J.v.Sambeek 

Tjiftjaf 1 12-03-89 Zang villapark De Zuid A.Steenvoorden 

Fluiter 1 05-05-89 Prins Hendrikweg J.van Dijk 
 1 21-05-89 Duinpark J.van Dijk 
 1 19-07-89 AW-duinen bij De Zilk J.Glasbergen 
 1 27-07-89 Noordduinen J.Glasbergen 

Vuurgoudhaantje 2 09-05-89 Noordduinen zingend J.van Dijk 

Kuifmees 1 pr 11-04-89 Park Bos,Zee en Duin J.van Sambeek 

Matkop 1 07-05-89 Klein Leeuwenhorst met voer J.van Dijk 

Geelgors 1 22-05-89 Hoek Vogelaardreef T.van Trigt 
 1 27-05-89 Zeereep Noordduinen J.Glasbergen 

Rietgors 4 29-05-89 Oosterduinse Meer K.Koning 

Putter 2 31-05-89 Rijnsburg J.Glasbergen 
 18 17-07-89 Middengebied bij Bollenbad A.Steenvoorden 
 5 24-06-89 Verblijvend Sluispad A.Cramer 

Sijs 2 01-05-89 Noordduinen J.van Dijk 
 4 04-05-89 Over Noordduinen J.van Dijk 
 2 04-07-89 Overvliegend Langeveld K.Koning 
 3 18-07-89 Idem K.Koning 

Europese Kanarie 2 17-05-89 Middengebied Noordwijk A.Steenvoorden 
 1 29-05-89 Idem C.van Dijk 

Kruisbek 6 09-04-89 In dennen Noordduinen J.van Dijk 
 2 08-05-89 Over Noordduinen J.van Dijk 
 11 16-05-89 Over Zuidduinen J.van Dijk 
 2 15-06-89 Over Noordduinen J.van Dijk 
 4 30-06-89 In dennen Noordduinen J.van Dijk 

Wielewaal 2 22-05-89 Bij Zweefvliegveld J.van Dijk 
 1 25-05-89 Idem A.Cramer 
 2 11-07-89 Idem K.Koning 

Roek 2 01-05-89 Duindamseslag J.van Dijk 

Halsbandparkiet 1 16-04-89 Noordduinen J.van Dijk 

Glansspreeuw 1 17-06-89 Op grasveld Rijnsburg J.Glasbergen 
 
 



- 33 - 
 

Soort aantal  Datum Plaats Waarnemers 

Wezel 1 19-03-89 Overstekend Herenweg A.Steenvoorden 

Vos 1 21-04-89 Vechtend met kat Beeklaan A.Steenvoorden 

Eekhoorn 1 07-07-89 Dood;aangereden Duinweg A.Steenvoorden 

Ree 2 10-06-89 Achter de Estec J.van Dijk 
 

Wilt u de waarnemingen voor de volgende Strandloper weertijdig insturen  
aan: 

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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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. 
 
Redactie van De Strandloper 

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

Kantinevoorziening Natuurcentrum 

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

Planologische Commissie 

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

Ledenadministratie 

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

Werkgroep tentoonstellingen en  
inrichten Natuurcentrum 

Eli van Kekeren 
Hendrik Vinkhof 49 
2202 XJ Noordwijk  
Tel.: 01719 - 15237 

Beheer, inkoop en verkoop aan de  
balie van het Natuurcentrum 

Sjaan van Kekeren 
Hendrik Vinkhof 49 
2202 XJ Noordwijk  
Tel.: 01719 - 15237 

Vogelwerkgroep 

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

Plantenwerkgroep (veldwaarnemingen) 

Ees Aartse 
Joh.Molegraafstraat 6  
2202 LK Noordwijk 
Te1.01719 - 14268 

Werkgroep uitgave "Vogels van Noordwijk" 

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

Veldwaarnemingen (vogels) 

Jan Glasbergen 
Petr.van Saxenstraat 7  
2231 LR Rijnsburg  
Tel.: 01718 - 20490 

Werkgroep Bibliotheek 

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

Excursies 

Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk  
Tel.: 01719 - 10945 

Beheerscommissie Natuurcentrum 

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

Scholen- en groepenbezoek Natuurcentrum 

Toos Bom 
Lijnbaanweg 26  
2201 LE Noordwijk  
Tel.: 01719 - 11285 

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 

 




