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21e jaargang december 1989 

VOGELS VAN NOORDWIJK 
EN OMSTREKEN 

vereniging voor natuur- en vogelbescherming noordwijk 

nummer 4 

"Het zal niet 
moeilijk zijn om 
aan de hand van 
deze gegevens een 
kiesregister op te 
stellen van de 
vogelbevolking 
van Noordwijk, zo 

gedetailleerd heeft 
u alles 
onderzocht". 

Burgemeester 
Hoffmann bij de 
overhandiging van 
het eerste 
exemplaar van de 
"Vogels van 

Noordwijk en 

Omstreken" op 6 
oktober 

officieel orgaan van de vereniging voor natuur- en vogelbescherming noordwijk 



Vereniging voor Natuur-en Vogelbeschenning Noordwijk 
Bestuur 

H.J.S.Verkade, voorzitter, Boekerslootlaan 79 
C.M.J.Verweij, secretaris, Westerbaan 7 
J.C.Veefkind, penningmeester, Van Limburg Stirumstraat 4a 
W.Baalbergen, lid, Schoolstraat 15 
Mevr.M.Bos, lid, Morgenster 23 
Mevr.S.van Kekeren, lid, Hendrik Vinkhof 49 
Q.T.J.Sluys, lid, Bremkant 38 

Contributie f 10,- per jaar (min), Jeugdleden f 6,- per jaar (min), Donatie f5,- per jaar (min) 
Gironummer: 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbeschermin� Noordwijk te Noordwijk 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een accepgtrokaart toegestuurd. 

Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden etc. graag naar Mevr. H.M.J.Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26 
Noordwijk. 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Bestuur 

H.van Duijn, voorzitter, Joh. Malegraafstraat 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 minimaal f5,- per jaar, te storten op girorekening 3598755 t.n.v. Stichting Vogelasiel Noordwijk te 
Noordwijk. 

Het vogelasiel is gelegen aan het Dompad, achter het politiebureau, Oude Zeeweg 10. Gevonden vogels 
kunnen altijd op het politiebureau worden afgegeven. Daar zorgt men ervoor, dat de vogels in het asiel 
terecht komen. 

Instituut voor Natuurheschermingseducatie <NN> afdeling Noordwijk 
Bestuur 

D.Passchier, voorzitter, Egmonderstraat 45 
E.van der Zwan, secretaris, Northgodreef 37 
J.J.Eeman, penningmeester, Frederikslaan 9, Rijnsburg 
M.Gielen, lid, Duinweg 89 
Mevr.J.van Sambeek, lid, Linnaeuslaan 12, Voorhout 
Mevr.A.van den Oever, lid, Van Panhuysstraat 34 

Jan Verweij Natuurcentrum 
Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade, naast de Openbare Bibliotheek in Noordwijk. In het centrum 
vevindt zich een uitgebreide natuurbibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is. Ook is er een tetoonstelling 
te bezichtigen over de natuur in en rond Noordwijk. 
Openingstijden: woensdag, zaterdag en zondag van 14.00-16.30 uur. 

De Strandloper 
De Strandloper verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 700 exemplaren. 
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Bij de voorplaat 

Dit keer geen vogel op de voorkant van de Strandlo
per, maar het kaft van ons boek VOGELS VAN 
NOORDWIJK EN OMS1REKEN. 
Zes oktober was een heuglijke dag in het bestaan van 
onze vereniging. De eerste exemplaren van ons boek 
werden aangeboden aan de burgemeesters van Noord
wijk en Noordwijkerhout. Unaniem schreef de regiona
le pers lovend over dit bijzondere vogelboek. Ook in 
de landelijke vogeltijdschriften werd het boek lof toe
gezwaaid. 
Van de 1000 exemplaren die wij hebben laten drukken, 
waren er in begin november al bijna 500 de deur uit!!! 
Opvallend is dat veel mensen het boek kopen omdat 
ze het een mooi uitgegeven boek vinden met veel 
foto's van allerlei plekjes in en rond Noordwijk. Dat 
het boek bovendien ontzettend veel over vogels en 
over het landschap rond Noordwijk vertelt, is voor 
veel kopers alleen maar een aardige bijkomstigheid. 
Toch hebben wij de indruk dat er veel leden zijn die 
dit boek nog steeds niet hebben aangeschaft. Als u nog 
veel langer wacht, kan dat wel eens gaan betekenen 
dat u over enkele maanden echter achter het net vist! 
V oor al in de laatste weken van het jaar zal er naar ver
wachting een flink aantal boeken worden verkocht. 
Het boek is namelijk ook uitermate geschikt om een an
der cadeau te doen! 
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WACHT NIET TOT HET ECHT TE LAAT IS!!! 

Prijs : f25,-
Het boek zal worden toegestuurd na storting van f 
31,50 op postrekening 2573795 t.n.v. Penningmeester 
Vogelbescherming Noordwijk. 

Verkrij�baar bij: 
Jan Verwey Natuurcentrum Noordwijk. De VVV-kan
toren van Noordwijkerhout en Noordwijk. Bij Boek
handels: Van der Meer en Moby Dick in Noordwijk, 
Timmers en Wagenaar in Noordwijkerhout, Hoek in 
Voorhout, Van den Berg en Calando in Katwijk, Noor
dermeer in Rijnsburg, Wagner in Sassenheim, Merison 
en Wagner in Lisse, Stevens in Hillegom, De Vries in 
Haarlem en Kooyker in Leiden. 

In Noordwijk kan het boek ook worden afgehaald bij: 
J. van Dijk, L. Hellenberghof 32, tel. 01719-10833 
R. Sluijs, Bremkant 38, tel. 01719-10945 
E. Aartse, J. Malegraafstraat 6, tel. 01719-14268 



Van de re dactie 

door Nelleke Sluys 

V oor u ligt alweer het vierde nummer van DE 
STRANDLOPER, dit keer in een ander jasje gestoken. 
De voorkant is deze keer hetzelfde als de omslag van 
het boek ''VOCELS VAN NOORDWIJK EN OMSTRE
KEN" dit om nog eens extra de aandacht te vestigen 
op dit schitterende vogelboek. De lay-out is verzorgd 
door Rob de Mooij, één van onze nieuwe redactieme
dewerkers. 
Dit keer geen buitenlands nieuws, maar blijven we in 
de regio. Zo is er een bijdrage van Dick Hoek die ver
telt over een broedgeval van de Sperwer in Leeuwen
horst. Wim Kuiper neemt ons mee naar de 

Amsterdamse Waterleidingduinen en laat ons kennis
maken met het Groot Nimfkruid. Jelle van Dijk schrijft 
over nieuwe flora-activiteiten (FLORON) en Blauwe 
Reigers. Een boekbespreking uit de Leidse Post, de ver
trouwde bijdrage van onze vaste medewerker J. Glas
bergen en vele andere onderwerpen. 
De redactie wenst u veel leesplezier en tevens PRETil
GE FEESTDAGEN ! 
LET OP redactie-adres gewijzigd!! 
Wilt u de kopij, die uiterlijk 1 februari 1990 in ons be
zit moet zijn, in het vervolg inleveren bij ons tweede 
nieuwe redactielid: 

Nelleke Sluys, Bremkant 38. 

Bestuursme de delingen 

Inmiddels is het Jan Verwey Natuurcentrum zijn "win
terslaap" begonnen. Begin maart zullen het tentoonstel
lingsgedeelte en de bibliotheek weer voor het publiek 
worden opengesteld. Tijdens de wintersluiting zal 
weer het een en ander veranderd en vernieuwd wor
den. Verder is er een speciale tentoonstelling gepland 
over walvisachtigen, die gedurende de maanden 
maart en april te zien zal zijn. Daarna wordt er·een ten
toonstelling over roofvogels georganiseerd, die tijdens 
de gehele zomerperiode bekeken kan worden. 
Onderwerpen van de komende ledenvergaderingen. 
vrijdag 26 januari 1990: lezing over het vogelleven 
rond de Noordkaap en Lapland, te verzorgen door 
Hein Verkade en Wim Baalbergen. 
vrijdag 23 februari 1990: lezing over walvisachtigen, 
gecombineerd met een tentoonstelling in het Natuur
centrum. 
Verder zal er in het voorjaar weer een vogelcursus 
worden georganiseerd. Daarover leest u in dit blad 
meer. Voor de overige mededelingen mogen wij u ver
wijzen naar de verslagen van de afgelopen twee leden
vergaderingen, die in dit blad staan afgedrukt. 
Het Bestuur. 

Nieuws uit de ledenvergadering 
van vrijdag 29 september 1989: 

Mededelingen bestuur: 
Verzoek om meer medewerkers voor het Natuurcen
trum: 
De laatste tijd zijn er wat medewerkers afgevallen, zo
dat degenen, die dienst doen, vaker dan eenmaal in de 
zes weken, dienst moeten doen. Aanvulling van het 
aantal medewerkers is dringend geboden. Staande de 
vergadering geven zich reeds twee vrijwilligers op. 
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Presentatie boek ''Vogels van Noordwijk en omstre
ken" en opening van de gelijknamige tentoonstelling.: 
Nog even wordt gememoreerd, dat op vrijdag 6 
oktober a.s. om 17.00 uur het bovengenoemde boek zal 
worden aangeboden aan de burgemeester van Noord
wijk, de heer Hoffmann, en aan de burgemeester van 
Noordwijkerhout, de heer Winkel. Tevens zal bij deze 
gelegenheid de gelijknamige tentoonstelling worden 
geopend. 
Trekwaarnemingen in oktober a.s.: 
In de maand oktober a.s. zal op iedere zaterdagmor
gen om circa 7.15 uur op de zogenaamde "Driehoek" in 
de Noordduinen ten noorden van Noord )'\'ijk naar de 
trek van de vogels gekeken worden. In elk geval zijn 
er dan enige leden aanwezig, die aan minder geoefen
den tekst en uitleg kunnen geven. Een en ander is van
zelfsprekend ook afhankelijk van het weer. Het kan 
gebeuren, dat de wind ongunstig is en dat er dan geen 
enkele trekvogel te zien is. 
Excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen 
op zaterdag 4 november a.s.: 
De voorzitter wijst op een extra excursie naar de Am
sterdamse Waterleidingduinen op zaterdagmorgen 4 
november a.s. Vertrokken zal worden vanaf de ingang 
Beekslaan te Vogelenzang om 8.00 uur 's morgens. 
Lezing van de heer A. Meyer over de vogels van Israël. 
Aan de hand van een aantal prachtige opnamen laat 
de heer A. Meyer een keur aan vogels uit Israël zien. 
Met name zijn verblijf te Eilat en in het noorden van Is
raël bij de berg Hermon geven tal van verrassende 
waarnemingen te zien. Na afloop van deze presentatie 
dankt de voorzitter hem namens alle aanwezigen. 



Nieuws uit de Ledenvergadering 
van vrijdag 27 oktober 1989: 

Mededelingen bestuur: 
Excursie naar de Amsterdamse Waterleidingduinen 
op zaterdag 4 november a.s.: 
De voorzitter brengt nog even de excursie naar de Am
sterdamse Waterleidingduinen in herinnering, die op 
zaterdag 4 november a.s. zal plaatsvinden. Begonnen 
wordt om 8.00 uur 's morgens vanaf de ingang het 
Panneland te Vogelenzang. 
Gierzwaluwenproject: 
Het bestuurslid W. Baalbergen werkt op dit ogenblik 
een ontwerp uit voor een speciale gierzwaluwenactie. 
Zoals bekend krijgt de Gierzwaluw door moderne 
bouwmethoden en renovatie steeds minder nestgele
genheid ter beschikking. De bedoeling is eerst om een 
goed inzicht te verkrijgen in het aantal Gierzwaluwen 
dat er in Noordwijk en omgeving broedt, door middel 
van inventarisaties. Verder zullen speciale dakpannen 
en holle stenen worden geleverd, die meer nestgele
genheid zullen bieden. 
V oorjaarscursus: 
Het ligt in de bedoeling in het voorjaar weer een nieu
we vogelcursus te organiseren. De nadruk zal vallen 
op het thema "vogels in hun broedgebied". Zo zullen 
er excursies in de loop van het voorjaar plaatsvinden 

Vogelcursus 

In het voorjaar van 1990 zal weer een vogelcursus ge
houden worden. De cursus zal bestaan uit twee theo
rie-avonden en twee excursies. 
Het onderwerp van deze korte cursus zal zijn: Waar
door wordt de verspreiding van broedvogels 
be5nvloed? 
De nadruk bij deze cursus zal niet liggen op het leren 
herkennen van een groot aantal vogelsoorten. Wel 
wordt dieper ingegaan op de eisen die bekende soor
ten als Roodborst, Winterkoning, Nachtegaal, Groene 
Specht en Tapuit aan hun broedgebied stellen. Er zal 
een keuze gemaakt worden uit de broedvogels van het 
landgoed Nieuw-Leeuwenhorst en van een deel van 
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naar hetzelfde gebied. De veranderingen in zo'n sei
zoen zullen extra onder de aandacht komen. 
Plan tot herinrichting van de Trimbaan: 
Op 5 oktober jl. heeft een delegatie van het bestuur een 
onderhoud gehad op het Gemeentehuis van Noord
wijk met een der wethouders, leden van de Stichting 
Duinbehoud en vertegenwoordigers van het Ministe
rie van Landbouw en Visserij. De aanleiding tot dit on
derhoud was het plan tot herinrichting van de 
Trimbaan, dat door leden van onze Vereniging en van 
de Stichting Duinbehoud gezamenlijk was ontwik
keld. De Minister van landbouw heeft nu de Natuurbe
schermingswet op dit gebied van toepassing 
verklaard, hetgeen inhoudt, dat nu gelden van herin
richting vrijkomen. Er is een globaal plan besproken, 
dat verder door de gemeente Noordwijk zal worden 
uitgewerkt. 
Lezing van mevr. G. Baeyens over kraaiachtigen in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 
De voorzitter verleent het woord aan mevr. Baeyens 
die in een boeiend betoog een aantal resultaten van 
haar onderzoekingen over de kraaiachtigen in het bo
vengenoemde gebied uiteenzet. Daarbij laat zij vele 
mooie opnamen zien. Na afloop ontstaat er nog een le
vendige gedachtenwisseling met het publiek. 
De voorzitter dankt tenslotte de spreker voor haar 
interessante lezing. 

de Noordduinen. De excursies sluiten aan bij hetgeen 
op de avonden besproken is. 
Van de deelnemers wordt geen uitgebreide soorten
kennis verwacht. Wel is het voor het volgen van de 
cursus van belang dat de cursisten het door onze ver
eniging uitgegeven boek Vogels van Noordwijk en om
streken aanschaffen. In de komende wintermaanden 
kan dan al enige voorstudie gepleegd wor9en door 
vooral uit hoofdstuk 4 de stukken over de duinen en 
de landgoederen te lezen. 
Meer bijronderheden zullen volgen in de volgende 
Strandloper en op de ledenvergaderingen van januari 
en februari. 



Ins ti tuut voor 
Na tu urb escherm_ings e ducatie 
Noordwijk, 

door Monna Kolft 

Woensdagmiddag 18 oktober hield het IVN-Noord
wijk de jaarlijkse herfstvakantie-puzzeltocht. Dit jaar 
was dit in het bos van Leeuwenhorst Het was stralend 
weer en daarvan genoten 234 schoolkinderen, hun ou
ders en de aanwezige IVN-ers. De markering van de 
route naar de achteringang van Leeuwenhorst was 
heel duidelijk. Ook in het bos was het "spoor" overal 
goed te volgen. Gelukkig maar, want diersporen her
kennen bleek voor velen erg moeilijk. 

Op de tocht wisselden leerzame opdrachten af met 
spelletjes, zoals kastanjes in een mand werpen. Alle 
kinderen vonden dit leuk, maar de meesten kregen er 
toch niet meer dan 1 of 2 op de 10 in. Ook het tellen 
van konijnen-W.C.'s was een groot succes. De jonge 

Een kritisch boek 

vogelwachter die bij die post stond noteerde nog wat 
trekvogels, ook een aalscholver. 
Verderop konden de puzzelaars in een stuk "gras" van 

1 bij 1 meter prikkers zetten bij elk verschillend soort 
plantje. De meesten vonden wel13 of 14 soorten. Daar
mee hebben zij kennis gemaakt met een echte telme
thode van veldbiologen. Verder konden zij een heel 
dikke beukeboom meten, spechtegaten tellen, satijnen
knoopjes-bladgallen zien, kleverige kastanjeknoppen 
voelen en vogelgeluiden horen. Ongemerkt deden al
len veel indrukken op door goed te kijken, luisteren, 
voelen en van dat alles te genieten. 

Tot besluit kregen allen een knipplaat van vlinders 
mee als herinnering aan een fijne middag. 

over de vogels 
• 

In 
• 

Noordwijk en omgeving 

door Gijsbert van der Bent 

Vorige week verscheen officieel het boek "Vogels van 
Noordwijk en Omstreken" een uitgave van de Vereni
ging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 

Er verschijnen de laatste tijd veel boeken in Nederland 
die de vogelbevolking van een streek of provincie als 
onderwerp hebben. Zo hebben we al "De vogels van 
Drenthe", "de vogels van Terschelling" en noem maar 
op. 

Het boek over Noordwijk onderscheidt zich allereerst 
door de prachtige vormgeving, waarbij de prijs geluk
kig laag is gehouden (f25 ,-). De vereniging wil dat zo
veel mogelijk mensen het kunnen kopen. 

Uiteraard is dat alleen mogelijk door het onbetaalde 
monnikenwerk van vooral de redacteuren, maar ook 
van de vogel tellers, de fotografen en de tekenaars. 

Een ander verschil, en veel belangrijker dan het uiter
lijk, is dat deze avifauna uitgaat van de verschillende 
landschappen in het gebied. Ook alle zeldzame gasten 
worden in een hoofdstuk kort behandeld, maar de 
meeste aandacht gaat terecht uit naar de eigen vogelbe
volking en hoe de vogels reageren op de manier waar
op de mens met het landschap omgaat. 

Het boek is duidelijk geschreven vanuit de verontrus
ting over de tegenwoordige gang van zaken in de na
tuur. Veranderingen in het landschap betekenen voor 
veel vogels meestal geen verbetering. 
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De aantasting van de Hoogewegpolder bijvoorbeeld 
krijgt veel (kritische) aandacht. Weiland wordt omge
spaten tot bollenland, kassen rukken op ... , het zijn 
maar enkele grepen uit het boek 

Gids 
Noordwijk op zich is maar een vlek op de kaart. In 
haar bewonderenswaardige ijver heeft de vereniging 
gemeend het onderzochte gebied wat uit te breiden, en 
niet zo'n klein beetje ook. Het onderzochte gebied 
wordt begrensd door de provinciegrens in het noor
den, de Oude Rijn in het zuiden, de zee in het westen 
en de Leidse Trekvaart in het oosten: een gebied van 
7000 ha.! En ondanks alle verontrusting blijkt dat er 
nog heel wat te genieten valt. 
Dit maakt het boek tot een must voor natuurliefheb
bers, die het boek als gids voor deze streek kunnen ge-
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bruiken. De duinen van Noordwijk, Nieuw-Leeuwen
horst, de polder Elsgeest; dit boek vertelt wat voor vo
gels er verblijven, maar vooral waarom en waarom 
niet meer. 
Veel aandacht is er voor de kritische vogelsoorten en 
die vogels die karakteristiek zijn voor onze kuststreek, 
zoals de Tapuit. In onze streek een gewone broedvogel 
van de duinen, maar in de rest van Nederland een 
zeldzaamheid. De auteurs stellen dat de duinen tegen
woordig een redelijke planologische bescherming ge
nieten. Gelukkig voor de Tapuit. 
Doordat de invloed van bodemgebruik, Ruimtelijke 
Ordening en recreatie op de vogelbevolking uitvoerig 
aan bod komt, is dit boek ook van belang voor allen 
die uit hoofde van hun functie met deze zaken te ma
ken hebben. Een mooi boek, een kritisch boek, een gids 
voor de Bollenstreek en een handleiding voor bestuur
ders; dit boek is het allemaal. 



Groot nimfkruid in de Amster damse 
Waterleidingduin en 

ij 
door W.f. Kuijper 

Tijdens bezoeken aan het infiltratiegebied van de Am
sterdamse Waterleiding (west van Vogelenzang, Ge
meente Zandvoort) in het najaar van i989 ontdekte ik 
in een van de plassen in het Witteveld een aantal groei
plaatsen van Groot nimfkruid (Na jas marina). De plan
ten werden zowel drijvend langs de oever als 
wortelend in de bodem aangetroffen. De tot circa 15 
cm lange planten groeiden op een zandbodem paast 
een kranswier-vegetatie. Het heldere water was ter 
plekke ongeveer een halve meter diep en stilstaand. 
Het opvallende van deze waarneming is dat het hier 
om een geheel nieuwe vindplaats gaat. Groot 
Nimfkruid is zeldzaam in Nederland. Uit de Flora 
Neerlandica, Wilde Planten en de Atlas van de Neder
landse Flora blijkt dat de groeiplaatsen voornamelijk 
in Noord- en Zuidholland liggen of lagen (Nieuw
koop, Noorden, De Haak, Ankeveen, Naardermeer, 
Botshol, Ilper-, Wormer- en Jisperveld). Daarnaast ken
nen we enkele incidentele waarnemingen uit het ge
bied van de grote rivieren en bij Meppel. Voor een 
deel gaat het hierbij om meldingen uit de vorige eeuw. 
Interessant is nog te weten dat fossiele zaden van 
Nimfkruid af en toe in de ondergrond van West Neder
land worden gevonden. 
In het algemeen neemt het aantal vindplaatsen af, 
mogelijk door de waterkwaliteit. 
Groot nimfkruid groeit in Nederland vooral in plas
sen, sloten en vaarten met brak water. Het water moet 
stilstaan of zwak stromen, voedsel- en kalkrijk zijn en 
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een veen-, zand- of klei-ondergrond hebben (met 
meestal grof organisch bezinksel). De planten groeien 
bij voorkeur tussen 50 en 200 cm onder het waterop
pervlak (de Wilde, 1964). Vaak zien we de soort in gro
te aantallen, samen met o.a. kranswier (Chara 
nitellopsis). 
De vondst in de duinen bij Vogelenzang is gezien het 
bovenstaande een uitbreiding van het bekende areaal. 
Tot nu toe is de soort in een infiltratieplas gevonden. 
Binnen deze plas waren diverse groeiplaatsen aanwe
zig. Eind oktober bleken diverse planten verdwenen. 
Doorgezeefd bodemmateriaal bevatte nog stukjes sten
gel en blad. Ook trof ik in de bodetnmonsters regelma
tig zaden aan (zie figuur). Enkele halve, wat afgesleten 
zaden wezen erop dat de soort hier ook al in 1988 
groeide. Mogelijk houdt Groot nimfkruid dus stand en 
gaat zich in de komende jaren in het infiltratiegebied 
uitbreiden. 
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Aanvullingen op "het wel en wee 
vak d" in de stran dloper, 21e 
jaargang, oktober 1989. 

• 

tn 

door Ees Aartse 

Vergeten is aan te geven dat het kaartwerk op �ladzij
de 20 en 21 van wijlen Frans v.d. Berg is. 
Frans v.d. Berg rnaakte voor ons alle kaarten die wij 
nodig hadden voor de inventarisaties in het zuidelijk 
duingebied. Deze kaarten, die wij uit de nalatenschap 
van Frans v.d. Berg hebben gekregen, zijn thans eigen
dom van de Vereniging. 
Op bladzijde 22 had voor alle duidelijkheid 
aangegeven moeten worden, dat de landschapstype
kaart overgenomen is uit: Amsterdamse Waterleiding 
Duinen, Landschapskartering op vegetatiekundige 
grondslag (Zuidhollands deelgebied) van C.J. Jaspers 
(zie literatuurlijst). 
Aan de literatuurlijst dient nog toegevoegd te worden: 
Naber F.R.M. Vogelpopulatie-onderzoek in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. Een voorstel voor 
broedvogel-monitoring en steekproef-onderzoek. jan. 
1985. 
Onlangs kreeg ik van Joost Bouwmeester, een oud-ge
diende in de vereniging, de gegevef\S van een inventa
risatie uit 1973. 
Hij had "Wel en wee in vak D" met veel plezier gele
zen. Hij vond het fijn dat er toch ook iemand anders 
was die dat kale, zeer geaccidenteerde terrein kon 
waarderen. 
Met veel genoegen laat ik u kennis maken met Vak D 
van 16 jaar geleden dat door Joost als jong broekje 
geïnventariseerd is voor de Vogelwerkgroep Haarlem. 
Om zekerheid te hebben of er sprake was van een 
broedgeval werd naar nesten gezocht. Aangezien dit 
zeer arbeidsintensief is, bracht hij gemiddeld 2 a 3 be
zoeken per week aan dit terrein. 

Broedvogelinventarisatie 1973 

Soort aantal 

Kievit 3 

Houtsnip 1 

Wulp 1 

Houtduif 3 

Ransuil 1 

Veldleeuwerik 6 

Boompieper 3 

Winterkoning 1 

Heggemus 3 

Nachtegaal 2 

Paapje 1 

Tapuit 3 

Merel 3 
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Zanglijster 1 

Sprinkhaanrietzanger 1 

Braamsluiper 2 

Grasmus 6 

Tuinfluiter 1 

Zwartkop 2 

Fitis 9 

Koolmees 1 

Ekster 3 

Kneu 2 

Het terrein was in 1973 kaler dan nu. Vooral de Rozen
del was door de vele voerbanen, die regelmatig ge
maaid werden, een open duinbosje geworden. Thans 
is er geen doorkomen meer aan, hetgeen duidelijk te 
merken is aan de vogelrijkdom. 
In 1973 waren er ook stuifplekken, maar die hadden 
niet de omvang van nu. 
Als we de lijst doornemen en vergelijken met de lijst in 
de vorige Strandloper, valt op dat de Fazant niet ge
noemd wordt in de inventarisatie van 1973. De Fazant 
werd niet als broedvogel erkend. Fazanten werden in 
die tijd nog massaal uitgezet. Broedse kippen werden 
gebruikt om in duin fazante-eieren uit te broeden. 
Joost vertelde dat het geen uitzondering was als je in 
de Rozendel 50 tot 60 Fazanten op de voerbanen tegen
kwam. 
Hij wist zich verder nog te herinneren dat de Patrijs re
gelmatig te zien was in Gijs Kokkieshoek het nest 
werd nimmer gevonden zodat aangenomen werd dat 
de Patrijs gebroed heeft aan de overzijde van het rij
wielpad. 
Het aantal Kieviten was toen nog erg hoog. De Vos 
was nog niet in de duinen verschenen en het aantal Ek
sters was betrekkelijk gering. De Kievit kon dus in alle 
rust broeden en de jongen groot brengen. 
Opvallend is dat de Veldleeuwerik toen zo algemeen 
voorkwam. De soort was in 1978 verdwenen uit het 
terrein. De Veldleeuwerik gaat landelijk gezien ook 
achteruit. De teruggang in de A W-duinen moet niet al
leen worden toegeschreven aan een verandering in de 
vegetatie. 
Duidelijk is te zien, dat toen de struik- en boomlaag 
slecht ontwikkeld was. Houtduif, Winterkoning, Heg
gemus, Grasmus en Fitis kwamen toen in kleine aantal
len voor. Als je die aantallen vergelijkt met de 
aantallen nu, dan mag je toch wel de conclusie trek
ken, afgezien van stijgingen in landelijke trends, dat 
het terrein veranderd is en zeer zeker in positieve zin. 
De enige Koolmees die toen in vak D voorkwam, 
broedde in een nestkast in de RozendeL Tegenwoordig 



zijn holten in vooral Vlieren geliefkoosde broedplaat
sen. 
Leuke waarnemingen toen waren: Een Houtsnip en 
een Ransuil (ook in 1972) in de Rozendel en een Paapje 

Blauwe Reigers 

door felle van Dijk 

In het meinummer van De Strandloper was het een en 
ander te lezen over de stand van de Blauwe Reiger in 
onze regio. In dat stukje werden de mij bekend zijnde 
kolonies genoemd. Naar aanleiding van dat artikel ont
ving ik twee reacties. Beide reacties betroffen de reiger
kolonie op het landgoed Cronestein aan de zuidrand 
van Leiden. Jaap van der Linde wist te melden dat 
deze kolonie de laatste jaren gegroeid was van 27 naar 
57 nesten! Ook had hij Rhijnhof bezocht en daar 26 ne!r 
ten geteld. Mijn telling van 23 nesten of Rhijnhof da
teerde van 16 april. Het is heel gebruikelijk dat er tot 
eind april nog nieuwe vestigingen in een kolonie 

in de SchapedeL 
Het paapje neemt landelijk gezien enorm toe. Dat deze 
voormalige broedvogel in vak D daar terugkomt, is ge
zien het terrein niet ondenkbeeldig meer. 

plaatsvinden. In tegenstelling tot sterns en meeuwen 
vindt bij reigers het broeden niet gelijktijdig plaats. Dit 
jaar kwam het vanwege de extreem zachte winter zelfs 
voor dat op sommige nesten al grote jongen te zien wa
ren, terwijl andere paren nog moesten beginnen. 
Om de lijst van reigerkolonies te complementeren, 
werd ook nog de kolonie bij Bennebroek bezocht. Op 3 
mei waren hier 16 bewoonde nesten. De dichtstbijzijn
de kolonies ten zuiden van Katwijk en Leiden bevin
den zich langs de N 44 in Wassenaar en op het 
landgoed Duivenvoorde bij Voorschoten. Van deze ko
lonies zijn de aantallen broedparen mij niet bekend. 

Jan Verwey Natuurcentrum 

door Willem Baalbergen 

Medewerkers gevraagd 

Ons natuurcentrum is inmiddels alweer een aantal ja
ren in bedrijf, de tijd gaat snel. Zij het wat wisselend, 
kunnen we toch zeggen dat het centrum nog steeds 
leuk bezoek trekt. Vooral als er tijdelijke tentoonstellin
gen zijn is het bezoek goed. Tevens wordt het centrum 
veel door groepen, scholen en dergelijke bezocht. 
Na zo'n aantal jaren is de lijst medewerkers, diegenen 
die dienst doen in het centrum, wat uitgedund. Wij 
streven ernaar dat men 1 x per 6 weken op de lijst 
komt en dat halen we nu niet meer. Vandaar de vraag: 
als u het leuk vindt ook een dienstje te draaien in het 
centrum, meldt u dan bij Marian Bos of Frank de 
Groot. 
Vaak wordt er gevraagd: wat houdt het eigenlijk in? 
en: is het moeilijk? Nu moeilijk is het niet. Er wordt 
echt niet van u verwacht dat u een kei bent in het na
tuurgebeuren. U dient meer de gastvrouw of gastheer 
te spelen. Er wordt daarnaast met het opstellen van de 
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lijst ook gekeken met wie u dienst doet, er zijn nl. 
steeds twee personen aanwezig. Er worden dus kop
pels gevormd van een ervaren en een min of meer 
onervaren kracht. 
Eventueel wordt u dus goed ingewerkt. 
Graag een belletje naar Marian of Frank, heus het is 
hartstikke leuk werk!!!! 

Marian Bos tel: 01719-18636 

Frank de Groot tel: 02521-14872 

Jan Verwey Centrum 

En ... 
Het zal u reeds zijn opgevallen; het centrum is deze zo
mer rondom in de verf gezet. Ons lid Ben Hoek heeft 
zijn tijd in de V.U.T. goed gebruikt en het geheel een 
kwastje gegeven. Ons natuurcentrum glimt weer, om 
het op z'n Noordwijks te zeggen als "een keutel in de 
maneschijn". Waarvan akte. 



FLOR ON 
• 

n teuwe -

Op 28 december 1988 werd in Leiden de Stichting FLO
RON opgericht. Deze naam staat voor floristisch On
derzoek van Nederland. Tot nu toe werd al het 
onderzoek van de Nederlandse flora gecoördineerd 
door het Rijksherbarium. Door gebrek aan menskracht 
was het Rijksherbarium niet in staat nieuwe initiatie
ven te ontplooièn. Door de schrikbarende ver�rming 
van de Nederlandse flora zijn uitgebreide nieuwe pro
jecten echter zeer noodzakelijk geworden. Maar al te 
vaak bleek bij allerlei ingrepen in het landschap dat er 
onvoldoende floristische gegevens beschikbaar waren 
om een bijstelling van de plannen te rechtvaardigen. 
Ook kwam het nogal eens voor dat er wel gegevens 
waren, maar dat deze gegevens nogal gedateerd wa
ren. Bovendien deed zich het probleem voor dat de ge
gevens meestal in blokken van 5x5 km waren 
verzameld, terwijl gegevens in veel kleinere eenheden 
gewenst waren. 

De Nederlandse floristen hebben met verbazing en be
wondering gekeken naar het succes dat SOVON (Sa
menwerkende Organisaties Vogelonderzoek 
Nederland) met haar projecten had en heeft. SOVON 
wist een geweldig leger waarnemers te mobiliseren 
door te komen met een onderzoek waaraan vrijwel 
elke vogelwaarnemer kon meedoen. Dit werd bereikt 
door een eenvoudige vraagstelling, waarbij het niet be
slist noodzakelijk was alle vogelsoorten te herkennen. 
Ook het werken met districten en coördinatoren bevor
derde een grote deelname aan de projecten. 

De floristen hebben van het succes van SOVON heel 
wat opgestoken. Ook FLORON is een onderzoek ge
start dat zich kenmerkt door: 

- voor deelname behoeft men niet alle soorten te ken
nen 

- de gegevens worden verzameld per vierkante km 

- er word-t gewerkt met districtscoördinatoren. 

In 1989 is FLOR ON gestart met twee projecten: 

1. Het Attractieve Aandachtsoorten-project 

flora-acti vi te i ten 
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2. Het Algemene, volledige inventarisatie-project. 

Bij het AA-project gaat het om 105 gemakkelijke te her
kennen soorten. Deze soorten hebben een vrij ruime 
verspreiding in verschillende delen van Nederland en 
zijn gedurende een vrij lange periOde te vinden en te 
herkennen. Bovendien kunnen ze nauwelijks met an
dere soorten verward worden. Bij de keuze van deze 
AA-soorten heeft men zich verder laten leiden door de 
waarde die deze soorten hebben als indicator voor be
paalde milieufactoren. 

In de omgeving van Noordwijk zijn al die 105 soorten 
niet te vinden. Toch komt hier een behoorlijk aantal 
voor. Zo prijken bijvoorbeeld op deze AA-lijst: Ade
laarsvaren, Brem, Hulst, Hazepootje, Grote Kattest
aart, Look-zonder-look, Pastinaak, Speenkruid, 
Slangekruid, Struikhei, Watergentiaan en Zwane
bloem. 

In 1989 zijn Ees Aartse en Jelle van Dijk gestart met de 
inventarisatie van de AA-soorten. Een verrassende er
varing! Iedereen weet natuurlijk dat het Slangekruid 
langs zandige duinpaden is te vinden, maar staat deze 
plant ook nog op plaatsen buiten het duingebied? Dat 
bleek wel het geval. In de bermen van de provinciale 
weg is deze plant hier en daar ook aanwezig. Bij Stin
kende gouwe denken we al gauw aan bosranden en 
struikgewas. Deze plant bleek echter ook voor te ko
men tussen de stoeptegels van de Jac. Urlusstraat. 
Door deze algemene planten te zoeken op plaatsen 
waar je anders nauwelijks op planten let, kan het ge
beuren dat je ook leuke vondsten van zeldzamere plan
ten doet. Zo werd voor het eerst de Wilde Marjolein in 
onze omgeving gevonden. Een bijzondere vondst was 
ook het Bezemkruiskruid, een soort die in Zuid-Lim
burg thuis hoort en daarbuiten zeer zeldzaam is. In 
deze of de volgende Strandloper zal een lijst van de bij
zondere vondsten gepubliceerd worden. 

Natuurlijk is onze omgeving nog lang niet volledig op 
die AA-soorten onderzocht. Bepaalde kilometerhok
ken zijn nog nauwelijks of in het geheel niet bezocht. 
Door dit onderzoek willen wij ook een archief aanleg
gen dat de verspreiding van planten per vierkante kilo
meter aangeeft. Een bescheiden start is dit jaar 
gemaakt. Om verder te gaan is medewerking van an
deren echter zonder meer noodzakelijk. Daarom, doe 
mee! Het is leuk werk en je kunt zelfs in de dorpen . 
nog verrassende ontdekkingen doen. Veel administra
tieve rompslomp geeft dit onderzoek niet. Elke deelne
mer krijgt de AA-lijst met een kaartje van het 
kilometerhok Zodra de soort gevonden is, mag de 
soort al aangekruist worden. Wie kent niet Speen
kruid, Dotterbloem, Pinksterbloem en Zwànebloem? 
Opgeven dus! 

Meer informatie bij: 

Ees Aartse, J. Molegraafstraat 6, tel. 01719-14268 

Jelle van Dijk, L.Hellenberghof 32, tel. 01719-10833 



Na afwezigheid 
broe dgeval van 

van 31 jaar we.er 
de Sperwer. 

een 

door Dick Hoek 

De Sperwer is na een afwezigheid van 31 jaar weer te
ruggekeerd als broedvogel in onze regio. 
Tijdens de broedvogelinventarisatie van een gedeelte 
van Leeuwenhorst werd in april en mei verschillende 
malen door ondergetekende en Menco Wiersema Sper
wers (enkele malen luid kekkerend) waargenomen, zo
wel een mannetje als een vrouwtje. Ook werden 
plukresten van vogels gevonden, waaronder die van 
een Houtduif, die hoogstwaarschijnlijk het werk wa
ren van een Sperwer. Ondanks verschillende bezoeken 
in de maand juni werden er geen Sperwers meer ge
zien. Omdat bekend is dat Sperwers zich tijdens de 
broedtijd soms onopvallend kunnen gedragen, werd 
toch nog wel rekening gehouden met een broedgevat 
Inmiddels was ook de heer W. de Jong, die in Leeu
wenhorst woont, op de hoogte van de aanwezigheid 
van de Sperwers. Op 13 juli zag hij dat een Turkse Tor
tel, na een wilde achtervolging door een Sperwer, zich 
dood vloog tegen een ruit van zijn huis. 
Vanaf 16 juli zag hij vrijwel dagelijks twee luid roepen
de jongen, die in de takken van een oude eik zaten. 
Ook de beide oude vogels werden toen regelmatig ge
zien. Op 24 en 25 juli werden foto's gemaakt van twee 
jongen, die plaatselijk nog nestdons bezaten. 
Op 5 augustus werden de jonge Sperwers niet meer ge
zien, maar de Jong had een vermoeden van de 
nestplaats en werd besloten het mogelijke nest te in
specteren. Gevaar voor verstoring was nu immers 
voorbij. Rond de nestboom vonden we enkele slagpen
nen van het vrouwtje Sperwer en een braakbal. In het 
vrij grote, platte nest lagen vier tot op het bot afgeklo
ven vogelkadavers, waarvan er een nog herkenbaar 
was als een jonge Merel. 
De Sperwer is een bewoner van bosrijke streken, die 
zich voornamelijk voedt met de wat kleinere zangvo
gels zoals Koolmees, Vink, Ringmus en Merel. Het 
vrouwtje is aanmerkelijk groter dan het mannetje en 
kan daardoor ook grotere vogels zoals Turkse Tortel 
en Houtduif bemachtigen. De prooidieren worden bij 
verrassing of na een korte achtervolging buit gemaakt. 
Eeuwenlang is de Sperwer vervolgd omdat hij als een 
schadelijke soort werd gezien, die het vooral op kleine 
zangvogels had voorzien. Brehm, een bekende Duitse 
bioloog uit de vorige eeuw, beschreef de Sperwer nog 
als "een buitengewoon schadelijke roofvogel, een zwer
vende gauwdief en struikrover, die terecht zonder me
dedogen door de mens niet gespaard wordt." Ondanks 
deze felle bestrijding kon de Sperwer zich als broedvo
gel plaatselijk in Nederland handhaven. 
De omstandigheden in o.a. de duinstreek werden 
langzamerhand wat gunstiger nadat in het begin van 
deze eeuw op grote schaal naaldhout werd aange
plant. Ook nam de (illegale) bestrijding af. In de dui
nen tussen Vogelenzang en Santpoort broedde de 
Sperwer na 1942 vrijwel jaarlijks met 3-5 paar (Akker
man & Niesen 1966) en in 1957 broedde een paar in 
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een duinvallei bij Huis ter Duin. 
In de vijftiger en zestiger jaren zorgde het gebruik van 
ontsmettingsmiddelen voor zaaizaad en het gebruik 
van het beruchte DDT in de landbouw echter voor een 
nieuwe decimering van de stand. Doordat vooral zaad
etende vogels veel van deze gifstoffen opnemen en 
Sperwers deze vaak verzwakte vogels buitmaakten, 
kregen Sperwers hierdoor zo'n hoge concentratie van 
gifstoffen binnen, dat niet alleen veel Sperwers hier
door verzwakten en stierven, maar ook de broedresul
taten slecht waren. Na 1959 was de Sperwer hierdoor 
als broedvogel uit de Amsterdamse Waterleidingdui
nen verdwenen. Rond 1970 waren er in Nederland 
minder dan 200 broedparen overgebleven. Slechts in 
bosgebieden, die ver van de landbouwgronden verwij
derd waren, bleven de broedresultaten op peiLToen de 
schadelijke gifstoffen in de landbouw werden verbo
den, nam de stand geleidelijk weer toe. 
In 1977 kon in de AW-duinen weer een eerste broedge
val worden vastgesteld. Jaarlijks broeden hier nu 3-4 
paar (Koning 1987) en in 1986 werd het aantal in Ne
derland alweer op 2500-3000 paar geschat (SOVON 
1987). Ook elders in de duinstreek heeft de Sperwer 
zich weer als broedvogel gevestigd. Zo zijn er ook 
broedgevallen bekend uit de omgeving van Wassenaar 
en Den Haag. 
Het geslaagde broedgeval in Leeuwenhorst past dus 
goed in het landelijke beeld, dat sinds lange tijd weer 
rooskleurig genoemd mag worden. 

Literatuur: 

* Voous K.H. en Slijper H.J. 1986. Roofvogels en uilen 
van Europa. Leiden. 

* SOVON. 1987. Atlas van de Nederlandse vogels. 

*Akkerman W.J. & Niesen F. 1966. De vogels van 
Zuid-Kennemerland. Vogeljaar 14:22-82. 

* Koning F.J. 1987. Verslag over de roofvogelstand in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen 1983-1987. 



Stivono-nieuws 

OVERZICHT 3e K�IARTAAL 1989 

Noordse Stormvogel 
Jan van gent 
Aalscholver 
Blauwe Reiger 
\'lilde Eend 
Kuifeend 
Torenvalk 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kokmeeuw 
Stormmeeuw 
Kl.Mantelmeeuw 
Zilvermeeuw 
Gr.Mantelmeeuw 
Drieteenmeeuw 
Houtduif 
Turkse Tortel 
Koekoek 
Bosuil 
Gierzwaluw 
Groene Specht 
Gr.Bonte Specht 
Zwarte Roodstaart 
Merel 
Zanglijster 
Fitis 
Koolmees 
Vlaamse Gaai 
Ekster 
Kauw 
Zwarte Kraai 
Spreeuw 
Huismus 
Vink 
Putter 
Sijs 

Ov�::���-����!� 
Post/kerkduif 
Valkparkiet 
Kanarie 
Tamme gans 
Muskuseend 

TOTAAL 

aanwezig 
l juli 

-
-

. -

-
-
-
-
-
-

l 
-
-
-

4 
-

-

2 
1 
-

-

-

1 
-
-

2 
-

-

1 
-

1 
2 
l 

-

l 
-
-
-

17 
---------

2 
l 
-

-

-

3 
---------

20 
========== 

gebracht dood in 
juli/sep juli/sep 

4 2 
2 2 
l -

3 2 
27 ll 

2 -

l l 
3 2 
3 -

l 2 
14 10 

l -

5 4 
30 15 

1 1 
5 4 
l l 
1 1 
2 1 

2 l 
l -

- 1 
1 i 1 
1 I 

-

13 7 
1 1 
1 1 
- -

1 I 1 
2 I 2 I 
5 3 
1 -

5 5 
5 5 
2 2 
l 1 
1 l 

149 I 90 
---------1---------

I 

15 6 
- -

l -

1 -

1 l 

18 7 
--------- ---------

167 97 
-

========== ========== 
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gelost in elders aanwezig 

juli/sep juli/sep 30-9-1989 

- - 2 
- - -

l - -

l - -

15 - l 

2 - -
- - -

1 - -

3 - -
- - -

3 - l 
l - -

- - 1 
14 - 5 

- - -

1 - -

2 - -

1 - -

l - -

1 - -

1 - -

- - -

- - -

1 - -

8 - -
- - -
- - -

1 - -
- - -
- - -

3 - 1 

2 - -
- - -

l - -

- - -
- - -
- - -

64 
' 

12 -

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

ll - -
- 1 -

- 1 -

l - -

- - -

12 2 -

--------- -------- ----------; 
76 2 12 

========= ======== ========== 



Toelichting 
Het aantal vogels dat in het 3e kwartaal kon worden 
losgelaten was zeer hoog nl. 48%. 
Het aantal jonge Merels dat begin juli naar het asiel 
werd gebracht was nog erg hoog. Het leek wel of tiin
nen zeer korte tijd een groot aantal Merels waren uitge
vlogen. Binnen een week hadden ·we 8 jonge Merels in 
het asiel. Daarna kregen we tot eind september af en 
toe een Merel te verzorgen. Het aantal Merels dat weer 
kon worden losgelaten lag erg hoog. 
Door de warme zomer kregen we ook weer te rnaken 
met botulisrneslachtoffers. Vooral rond 19 augustus 
nam de ziekte explosief toe. Veel Wilde Eenden wer
den toen naar het asiel gebracht, maar ook Meerkoe
ten, Kuifeenden, veel Zilvermeeuwen en 
Kokmeeuwen. 
Slachtoffers van botulisme zijn gelukkig goed te gene
zen, mist ze op tijd naar het asiel worden gebracht. 
Met een pipet brengen we een flinke hoeveelheid lei
dingwater met wat olie en norit in de maag. Met de 
ontlasting verlaten de ziektekiemen het lichaam. Met 
het uur zie je de vogels opknappen. De meeste vogels 
konden binnen 2 à 3 dagen weer worden losgelaten, 
waarbij ze buiten weer de kans lopen om besmet te ra
ken. 
Op 23 juli werden 6 jonge eendjes naar het asiel ge-

bracht. Moedereend was in het Langeveld door een 
auto doodgereden. Op 24 juli waren 5 jonge eendjes 
echter dood. 
Op 7 augustus werd een Dwergvleermuis naar het 
asiel gebracht. De medewerkers zijn uiterst voorzich
tig met het vastpakken van deze patiënten. Veel vleer
muizen zijn narnelijk besmet met hondsdolheid. De 
asielhouders worden door Faunabeheer ieder jaar met 
klem verzocht op te passen. 
De andere dag werd de vleermuis door Faunabeheer 
opgehaald. 
Op 1 augustus werd een Jan van Gent naar het asiel ge
bracht. De vogel, die in het begin zienderogen 
opknapte, werd op 9 augustus dood in het bassin aan
getroffen. Waarom deze uitstekende zwemmer ver
dronken is, is niet bekend. Vermoedelijk is een 
worminfectie de veroorzaker van de dood. Als zo'n 
worm het hart bereikt, treedt hartstilstand in. Van Zil
vermeeuwen is bekend dat ze spontaan dood kunnen 
blijven. Uit onderzoek is gebleken dat deze vogels in
derdaad aan een worminfectie hadden geleden. 
Op 19 augustus werden 3 postduiven naar het asiel 
gebracht die uit zee waren opgevist. Het waren duiven 
die aan een vlucht meededen, omdat ze alle drie voor
zien waren van een vluchtring. 
Op 30 augustus werd een Kleine Mantelmeeuw 
binnengebracht die aangeschoten was. De vogel heeft 
het niet overleefd. 

Bijzon dere me dedeling van de 
re dactie 

Bij de aanvang van het komend jaar zal de samenstel
ling van het redactieteam aanzienlijk worden gewij
zigd. Na een jarenlange staat van dienst zullen Coby 
van Dijk en Ees Aartse de redactie verlaten. Coby van 
Dijk heeft in het verleden de Strandloper in z'n geheel 
uitgetypt en met een kritisch oog op taalfouten en on
juistheden bekeken. Voor de redactie verrichtte ze 
daarmee het nodige voorwerk. Een belangrijke verlich
ting voor haar brak aan, toen Ees Aartse bereid werd 
gevonden het typewerk over te nemen. Beide redactie
leden hebben de afgelopen tijd bijzonder veel werk 
verricht. Wanneer de Strandloper in uw bus glijdt, 
kunt u zich nauwelijks voorstellen hoeveel werk hie
raan vooraf is gegaan. Terecht zal het bestuur op pas
sende wijze van hen afscheid nemen. 

Verheugend is, dat inmiddels twee nieuwe redactiele-
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den zijn aangetrokken. De eerste is Nelleke Sluys, die 
zich bereid heeft getoond het typewerk voortaan te 
gaan verrichten met behulp van een heuse tekstver
werker. Ook binnen de vereniging staat de techniek 
niet stil. U zult het straks beslist aan de nieuwe uitvoe
ring van de Strandloper gaan merken. Verder is Rob 
de Mooij aangetrokken, speciaal met het oog op de lay
out. Dankzij de gebruikrnáking van nieuwe technieken 
zijn de mogelijkheden verruimd voor een andere uit
voering, zoals bijvoorbeeld het opnemen van foto's, 
aantrekkelijke lettertypes en dergelijke. Hij heeft reeds 
de nodige ervaring op het gebied van druktechnieken 
en wij zullen ongetwijfeld hiervan kunnen profiteren. 

De redactie wenst u het komende jaar nog een groter 
leesplezier. 
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Waarnemingen 

Soort Aantal Datum Plaats Waarnemer(-s) 

Roodkeelduiker 1 1 8-9-89 Fouragerend in branding W.vdNiet 
Dodaars 1 1 1- 10-89 Achter Sancta Maria J.vDijk 

1 26- 10-89 Oosterduinse meer K.Koning 
Vaal Stormvogeltje 3 30- 10-89 Over zee J.vDijk 
Grauwe Pijlstormvogel 1 7 - 1 0-89 Over zee J.vDijk 
Noordse Stormvogel 1 1 2-8-89 Over zee J.Glasbergen 

1 7 - 1 0-89 Over zee J.vDijk 
Jan van Gent 1 3  2-7-89 Over zee J.vDijk 

1 5  1 9-9-89 Over zee zuid W.vdNiet 
320 2- 1 0-89 Over zee vissend één groep J.vDijk 

50 28- 10-89 Vissend langs kust H.Verkade 

Aalscholver 8 5- 10-89 Binnen watering Katwijk H.Verkade 
62 8- 10-89 Over zee J.vDijk/R.Sluys 

7 26- 1 0-89 In Oosterduinse meer J.vDijk 
87 28- 10-89 Over zee zuid J.Glasbergen 

Purperreiger 1 7-9-89 Over Zuidduinen noord J.vDijk 
Lepelaar 1 7-8-89 Noordwijk-Binnen zuid A.Cramer 
Wilde Eend 200 8-9-89 Binnenwatering Katwijk H.Verkade 

245 1 0- 10-89 Binnenwatering Katwijk H.Verkade 
Wintertaling 1 19- 10-89 Overvliegend Driehoek J. Glasbergen 
Krakeend 8 1 5-6-89 Over zee noord J.vDijk 

7 14- 10-89 Polder Hoogeweg H.Verkade 
Smient 5 14- 10-89 Polder Hoogeweg H.Verléade 

7 28- 10-89 Overvliegend Driehoek J.Glasbergen 
Slobeend 2 1 6-9-89 Achter Sancta Maria J.Glasbergen 
Tafeleend 6 17- 10-89 Oosterduinse meer K.Koning 
Zwarte Zeeëend 95 25-7-89 Over zee zuid in 1 uur J.vDijk 

17 1 9-9-89 Over zee zuid W.vdNiet 
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Soort Aantal Datum Plaats Waarnemer( -s) 

Eidereend 1 10 28- 10-89 Eén groep over zee J.vDijk 
Middelste Zaagbek 1 29-9-89 Uitwatering Katwijk J.vDijk 
Bergeend 1 02 1 3-7-89 . O:ver zee in 3 groepen J.vDijk 

9juv 3-8-89 In branding voor zuidduinen H.Verkade 
1 50 7- 1 0-89 Over zee in 1 uur J.vDijk/R.Sluys 

Grauwe Gans 14 1 8- 10-89 Over zee zuid W.vdNiet 
Rotgans 1 4  19-9-89 Over zee zuid W.vdNiet 

80 4- 1 0-89 Over zee zuid K.Koning 
220 7-10-89 Over zee in 2 uur J.vDijk 

2 28- 1 0-89 In zee voor Noordwijk H.Verkade 
Knobbelzwaan 20 28- 10-89 Overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 
Buizerd 1 2 1 -9-89 Driehoek zuidwest K.Koning 

2 27- 10-89 Driehoek west K.Koning 
Sperwer Doortrek vanaf half augustus. 6 ex. op 

2 1  september. Oktober vooral 
tweede helft met 8 ex. op 27- 10 K.Koning 

Havik 1 3- 1 0-89 Langeveld west K.Koning 
Zwarte Wouw 1 22-9-89 Driehoek K.Koning 
"arend" 1 1 0- 1 0-89 A.W.-duinen zuid C.vdLuyt 
Bruine Kiekendief 1juv 1 9-8-89 De Blink J.Glasbergen 

1 1 0-9-89 Langeveld K.Koning 
1 22-9-89 Over Driehoek K.Koning 

Blauwe Kiekendief 1 2 1 -9-89 Over Driehoek K.Koning 
2 22-9-89 Overvliegend Driehoek K.Koning 
3 26- 10-89 Overvliegend Noordduinen J.Glasbergen 
5 28- 1 0-89 Overvl. Noordduinen in 4 uur, J.vDijk 

Visarend 1 2-9-89 Dosterkanaal A.W.-duinen J.vDijk 
1 2 1 -9-89 Dosterkanaal A.W.-duinen S .Venhuis 

Slechtvalk 1 1 6- 1 0-89 Over Driehoek J.vDijk/A.Ruigrok 
1 27- 1 0-89 Overvliegend Driehoek west K.Koning 

Smelleken 1 1 0-9-89 Langeveld richting west K.Koning 
1 25- 1 9-89 Omgeving Driehoek J.Glasbergen 
1 30- 1 0-89 Langeveld richting west K.Koning 

Boomvalk 2 1 0-8-89 Rijnsburg J.Glasbergen 
4 17-8-89 Langeveld K.Koning 
2 26-9-89 Noordwijk-Binnen roepend A.Cramer 
1 4- 1 0-89 Over Driehoek K.Koning 

Roodpootvalk 1 1 3-9-89 Langeveld zuidwest K.Koning 
Torenvalk 3 27-7-89 Golfterrein Noordduinen J.Glasbergen 

8 19-8-89 Noordduinen J.Glasbergen 
8 22-9-89 Noordduinen J.vDijk 

Patrijs 8 20- 10-89 Polder Hoogeweg J.Glasbergen 
Waterral 1 23/26- 10 Oosterduinse meer J.vDijk 
Goudplevier 1 26-7-89 Polder Hoogeweg J.vDijk 

50 23-8-89 Polder Hoogeweg J.vDijk 
Morinelplevier 1 4-9-89 Zuidduinen M.Gielen 
Bontbekplevier 9 26-8-89 Over branding zuid J.Glasbergen 



Soort Aantal Datum Plaats Waarnemer(-s) 

Watersnip 1 12- 1 0-89 Rijnsburg J.Glasbergen 
5 1  1 8- 1 0-89 Over Driehoek zuid H.Verkade 

Houtsnip 1 28- 10-89 Over Sluispad A.Cramer 
Wulp 2 17- 10-89 Langs Oosterduinse meer K.Koning 
Witgatje 2 10-9-89 Langeveld zuidwest K.Koning 

2 2 1 -9-89 Driehoek zuidwest K.Koning 
1 19- 10-89 Driehoek roepend west K.Koning 

Bosruiter 7 26-8-89 Over Noordduinen zuid J. Glasbergen 
Oeverloper 1 26-8-·89 Achter Sancta Maria J.Glasbergen 

1 26-8-89 Langs Nieuwe Offemweg A.Cramer 
9 1 1-9-89 Uitwatering Katwijk H.Verkade 

Zwarte Ruiter 5 1 3-9-89 Langeveld zuidwest K.Koning 
Grote Jager 1 30-9-89 Over zee zuid J.vDijk 

1 1n- 1 0-89 Over zee . J.vDijk 
Middelste Jager 1 21-8-89 Over zee J.vDijk 
Kleine Mantelmeeuw 94 27-7-89 Op strand Noordduinen J.Glasbergen 

208 23-8-89 Langeveld op bollenland J.vDijk 
Geelpootmeeuw 3 1 0- 1 0-89 Strand Langeveld H.Verkade 

1 14- 10-90 Polder Hoogeweg H.Verkade 
Zwartkopmeeuw 1 onv 1 6-9-89 Binnenwatering Katwijk H.Verkade 
Dwergmeeuw 6 10-6-89 Over zee J.vDijk 
Drieteenmeeuw 23 6-8-89 Strand Zuidboulevard H.Verkade 
Visdief 1onv 24- 10-89 Strand Langeveld H.Verkade 

1 1 4- 10-89 Oosterduinse meer K.Koning 
Dwergstern 5 19-8-89 Over zee J.Glasbergen 
Grote Stern 240 25-7-89 Over zee in 1 uur J.vDijk 

1 23-8-89 Oosterduinse meer J.vDijk 
Ransuil 1 1 8- 10-89 Boven Zeereep 's avonds W.vdNiet 

2 19- 10-89 Noordboulevard 's  avonds W.vdNiet 
2 28- 10-89 In tuin Schoolstraat W.vdNiet 

IJsvogel 1 26-9-89 Leidsevaart-Lisserbos T.vTrigt 
Boomleeuwerik 1 2 1 -9-89 Over Driehoek K.Koning 

1 27/28- 10 Over Driehoek K.Koning/J/Glasb. 
Boerenzwaluw 100 6-9-89 Over zeereep Noordduinen J.Glasbergen 
Witte Kwikstaart 35 20-9-89 Over Driehoek K.Koning 
Grote Gele Kwikstaart 2 19-8-89 Over Noordduinen J.Glasbergen 

8 22-9-89 Over Noordduinen J.vDijk 
Grote Lijster 22 1 8- 10-89 Over Driehoek H.Verkade 

1 20 28- 10-89 Over Noordduinen in 4 uur J.vDijk 
Beflijster 1 1 5- 10-89 Trimbaan J.vDijk 
Tapuit 5 1 4-8-89 Golfbaan bij Noraweg K.Koning 

1 23- 10-89 Zuidduinen H.Verkade 
Paapje 1 2 1 -7-89 Achter Estec J.vDijk 

4 19-8-89 Noordduinen J.Glasbergen 
14 6-9-89 Van Limburg-Stirumkanaal K.Koning 

Zwarte Roodstaart 1 8-8-89 Rijnsburg J.Glasbergen 
1 14-8-89 Beeklaan A.Cramer 
1 28- 10-89 Noordduinen J.Glasbergen 



Soort Aantal Daturn Plaats Waarnerner(-s) 

Kleine Karekiet 3 1 5-6-89 Oosterduinse meer J.vDijk 

Spotvogel 2 6-9-89. Noordduinen J.Glasbergen 
Fluiter 1 27-7-89 Noordduinen J.Glasbergen 

Vuurgoudhaantje '8 1 5- 10-89 Noordduinen J.Goudswaard 
Zwarte mees Grootste invasie na 197 1 .  Eerste ex. 

op 22 sept. Op 5 okt. 1 500 ex. in 4 uur. 
Hierna dagelijks tientallen. Op 17 en 1 8  okt. 
opnieuw duizenden ex. Eind oktober sterk 
afnemend. 

Staartmees 10 27-9-89 Noordduinen J. Glasbergen 
1 5  13- 10-89 Langs Oosterduinse meer K.Koning 

Baardmannetje 1 1 3- 10-89 Langs Oosterduinse meer K.Koning 
4 26- 10-89 Oosterduinse meer J.vDijk 

Usgors 2 24- 10-89 Over Driehoek K.Koning 
Putter 6 1 5-8-89 Rijnsburg J.Glasbergen 
Sijs 12 27-9-89 Over Noordduinen J.Glasbergen 

100 24- 10-89 Over Driehoek in 1 groep K.Koning 
Kneu 300 28-9-89 Binnenwatering Katwijk H.Verkade 
Goudvink 1 22- 10-89 Noordduinen J.vDijk 

3 24- 10-89 Roepend Driehoek K.Koning 
1 27- 10-89 Roepend Driehoek K.Koning 

Kruisbek 2 1 5-6-89 Over Noordduinen J.vDijk 
4 30-6-89 In dennen Piet Florisdal J.vDijk 

V alkparkiet 1 27- 10-89 Over Driehoek K.Koning 
Ree 2 28-9-89 In duin achter Estec J.vDijk 
Eekhoorn 1 25-9-89 In Duinpark J.vDijk 
Vleermuis 2 10- 10-89 Rijnsburg J.Glasbergen 

De waarnemingen worden verzameld door J.Glasbergen, 
P.van Saxenstraat 7, 2231 LR Rijnsburg 
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