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Bij de voorplaat 

De Torenvalk is een 
bekende roofvogel 
uit onze omgeving. 
Tot in de tachtiger ja
ren vormde de Grote 
Kerk of St.-Jemens
kerk een geliefde 
broedplaats. In 1976 
wisten hier zelfs drie 
paar jongen groot te 
brengen. 

Torenvalk Ook nu broedt de To-
renvalk nog elk jaar 

in onze omgeving, soms in een nestkast, maar ook wel 
in oude nesten van Zwarte Kraaien en Eksters. 
Het gehele jaar door kunnen we deze algemene roof
vogel bicidend boven de polder Hoogeweg en langs 
snelwegen bewonderen, wanneer hij speurt naar veld
muizen, zijn belangrijkste voedsel. Bollenvelden zijn 
minder in trek, omdat hier veel minder veldmuizen 
voorkomen. In jaren dat veldmuizen schaars zijn, vor-

3 

men in de broedtijd ook jonge, onervaren Spreeuwen 
en Huismussen een belangrijke voedsel bron. 

Gedurende de broedtijd is er een strikte taakverdeling. 
Het vrouwtje bebroedt de eieren en het mannetje 
zorgt voor het voedsel in die periode. 
Ook als de jongen geboren zijn sleept het mannetje het 
voedsel aan, terwijl het vrouwtje de prooi verscheurt 
en deze in stukjes onder de jongen verdeelt. Dat dit 
erg belangrijk is, blijkt wel als het vrouwtje in deze pe
riode sterft. De jongen lopen dan het gevaar van hon
ger om te komen. De oorzaak is dan vaak niet het

. gebrek aan prooidieren. Het blijkt dat het mannetJe 
niet geleerd heeft de prooidieren in stukjes te scheuren. 
Als de jongen na drie weken een warm, dicht veren
kleed hebben ontwikkeld gaat het vrouwtje mee op 
jacht. De jongen behoeven nu immers niet meer be
schermd te worden tegen de kou. Bovendien is hun 
eetlust sterk toegenomen. Na ongeveer een maand 
vliegen de jongen uit en worden dan nog enige tijd 
door de ouders gevoerd voordat ze zelf op jacht moe
ten. 



Van de re dactie 

Wanneer het tweede exemplaar van dit jaar van de 
Strandloper voor u ligt is het voorjaar al weer in volle 
gang .De zomergasten zijn weer uit hun winterkwar
tier teruggekeerd en in bos en duin zingt het dat het 
een lieve lust is. De medewerkers aan de broedvogel
en planteninventarisaties hebben het er maar druk 
mee. 
Wat kunt u in dit nummer zo al verwachten? 
Een verslag van Ees Aartse over plantenvondsten in 
1989. Martijn de Koning schreef een verhaaltje over ko-

Grijze Walvis 

nijnen en parelmoervlinders. Jelle van Dijk leverde het 
artikel over PTT-tellingen en Jan Glasbergen heeft 
weer voor de soortenlijst gezorgd. De prachtige teke
ning op de voorplaat is wederom van Dick Hoek. 
De redaktie wenst u alvast een hele fijne vakantie en 
hoopt dat uw vakantie inspiratie oplevert voor het 
schrijven van een "stukje" in de volgende Strandloper. 
Kopij voor de volgende Strandloper moet worden in
geleverd voor 17 augustus bij Nelleke Sluys, Bremkant 
38, 2203 NG Noordwijk. 

Nieuws uit de le denvergadering van 
vrijdag 22 februari 1990: 

Mededelingen bestuur 
Paddenbescherming 
Met de gemeente Noordwijk is onlangs nog overleg 
gepleegd over de aanleg van paddensleuven over een 
proeftraject in Het Langeveld. Men is op het ogenblik 
reeds met de aanleg begonnen. Aan de hand van de re
sultaten van dit proeftraject zal worden bekeken of het 
aantal sleuven zal worden uitgebreid tot de gehele 
route, waar de padden oversteken. 

Tentoonstelling over walvissen 
Zoals reeds in de aangrenzende zaal is te zien, is er 
thans ter gelegenheid van de lezing over walvissen he
denavond een speciale tentoonstelling over walvissen. 
Op het ogenblik wordt er de laatste hand aan gelegd. 
De tentoonstelling zal klaar zijn bij de opening van het 
nieuwe seizoen van het Natuurcentrum begin maart 
a.s. De voorzitter schetst in het kort de opzet van deze 
tentoonstelling. 

Initiatief inzake de jacht te Noordwijk, met name de 
jacht in de duinen, vallend onder het Staatsbosbeheer, 
Er ontstaat steeds meer irritatie over het voortduren 
van de jacht in deze gebieden. Het bestuur zal binnen-
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kort een verzoek aan het Staatsbosbeheer richten om 
het beleid ter zake uit de doeken te doen en vervol
gens de jacht te staken. 

Nieuwe ontwikkelingen binnen de jeugdclub 
In de maand april a.s. zal de jeugdclub worden be
zocht door enkele vertegenwoordigers van de NJN, 
afd. Bollenstreek. Het doel is een vervolg te bieden 
aan de leden van de jeugdclub, die bij het bereiken 
van een bepaalde leeftijd deze jeugdclub moeten verla
ten. Wanneer dit mocht lukken dan zal het een uitste
kende oplossing zijn, waar het bestuur van harte 
achter staat. Er is enige tijd een afdeling voor de wat 
oudere jeugd geweest, maar deze was helaas geen 
lang leven beschoren. 

Lezing van de heer Smeenk over walvissen. 

De heer Smeenk houdt een bijzonder boeiend betoog 
over de ontwikkelingen van de walvisachtigen in de 
Noordzee. Het valt hierbij op, dat bepaalde soorten 
duidelijk zijn afgenomen of nagenoeg zijn verdwenen 
zoals bijvoorbeeld de Witsnuitdolfijn. Over de mogelij
ke oorzaken hiervan gaat hij hier uitgebreid op in. Zijn 
verhaal wordt verder nog toegelicht met prachtige op
namen en grafieken. 



Nieuws uit de le denvergadering van 
vrij dag 30 maart 1990 

Verslag van de ledenvergadering van 22 februari jl. 

De secretaris, de heer C.M.J. Verweij,leest de belang
rijkste passages uit het verslag voor. Naar aanleiding 
van de ontwikkelingen rond de paddenbeschermende 
maatregelen in Het Langeveld worden er enkele vra
gen gesteld. De gemeente Noordwijk was inderdaad 
tegen het einde van februari jl. begonnen met de aan
leg van de sleuven in de weg, maar deze aanleg ver
oorzaakte bij de bewoners grote opschudding, omdat 
men een behoorlijke geluidsoverlast vreesde. Men 
dreigde zelfs de aanleg van de sleuven te saboteren. 
De Vereniging heeft toen onder deze druk moeten be
sluiten de gemeente Noordwijk te verzoeken de werk
zaamheden voorlopig op te schorten. Aan de 
gemeente Noordwijk is inmiddels verzocht een be
spreking te organiseren met de bewoners en de Vereni
ging teneinde tot een voor alle partijen aanvaardbare 
oplossing te geraken. 

De heer H. van Duyn wijst in dit verband nog op een 
speciale firma te Bergen, die gespecialiseerd is in de 
aanleg van sleuven, kokers e.d. 
Er zijn g�n verdere vragen of opmerkingen. Hierna 
wordt het verslag vastgesteld. 

Ingekomen en verzonden stukken 
De secretaris deelt mee, dat de gemeente Noordwijk 
heeft verzocht een advies te verstrekken t.a.v. de herin
richting van de Overtuin aan de Wilhelminastraat. 
Het advies is inmiddels in voorbereiding. Verder is 
aan het Staatsbosbeheer nadere informatie verzocht 
t.a.v. het beleid inzake het jachtbeheer in de duingebie
den rond NoOl'dwijk. Tot slot zijn er verschillende tijd
schriften ontvangen, die tijdens de pauze ter inzage 
worden gelegd. 

Bestuursverkiezing 
De heren Veefkind en Verkade zijn beide aftredend, 
maar stellen zich beide herkiesbaar. Met algemene 
stemmen worden beide bestuursleden herkozen. Het 
volgend voorstel is de heer J. van Dijk als voorzitter 
aan te wijzen i.p.v. de heer H. Verkade. Ook met dit 
voorstel gaan de aanwezigen akkoord. Vervolgens 

richt de nieuwe voorzitter zich tot de oude voorzitter 
en zegt hem hartelijk dank voor de wijze, waarop hij 
de afgelopen 7 jaar de Vereniging heeft geleid. Tot slot 
overhandigt hij hem een boekwerk. 

Jaarverslag van de secretaris. 

Het jaarverslag heeft in de laatste Strandloper gestaan. 
Geen der aanwezigen heeft t.a.v. dit verslag op- of aan
merkingen. Hierna wordt het jaarverslag vastgesteld. 

Financieel verslag penningmeester. 
Ook het financieel verslag heeft in de laatste Strandlo
per gestaan, zodat een ieder hiervan kennis heeft 
kunnen nemen. 
De heer Goedman vraagt waar de post van f 1.000,--, 
welke was bestemd om te reserveren, terug te vinden 
is. De heer Veefkind brengt deze post i.v.m. de reserve
onderhoud en geeft vervolgens nadere verklaring. 
Hierna wordt het financieel verslag goedgekeurd. 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascom
missie. 
De kascommissie, bestaande uit de heren E.J. van Dijk 
en A.J.Th.M. Bos, hebben de ontvangsten en uitgaven 
van de Vereniging steekproefsgewijs gecontroleerd en 
in orde bevonden. Op basis hiervan wordt voorge
steld de penningmeester decharge te verlenen voor 
het door hem gevoerde financiële beheer in het afgelo
pen boekjaar. Dit voorstel wordt met algemene stem
men aanvaard. 
Tot nieuwe leden van de kascommissie worden be
noemd de heren Hooymans en Goedman. 

Lezing van de heer H. Adema over strandvondsten 
tussen Katwijk en Noordwijk. 
De heer Adema heeft lange tijd deel uitgemaakt van 
het speciale team binnen de KNNV, dat zich speciaal 
op strandvondsten toelegde. Daartoe werd het strand 
tussen Katwijk en Noordwijk gedurende een tiental ja
ren iedere week geïnventariseerd. Daardoor werd een 
groot aantal gegevens verkregen over de flora en fau
na, welke op ons strand terecht komen en over de ver
schuivingen die hierin hebben plaatsgevonden. Hij 
illustreert dit aan de hand van opnamen en grafieken. 

Nieuws uit de le denvergadering van 
vrijdag 27 april1990. 

Ingekomen en verzonden stukken. 
De voorzitter staat allereerst stil bij het antwoord van 
het Staatsbosbeheer op het verzoek van de Vereniging 
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een nadere toelichting te geven omtrent het jachtbe
leid in de nabije toekomst. Uit het antwoord en de bij
gevoegde brochure valt helaas niet veel goeds te 



voorspellen. Het Staatsbosbeheer ziet nog steeds een 
duidelijke plaats voor de jacht in zijn terreinen. Het 
lijkt of daar de tijd een eeuw heeft stilgestaan. Dit bete
kent echter niet, dat de Vereniging met dit antwoord 
genoegen neemt. Tezamen met de Stichting Duinbe
houd zal nader beraad gepleegd worden over verdere 
aktie in deze. 
Verder wijst de voorzitter op het rapport van ons lid, 
de heer J.M. de Graaf, getiteld "De stinzenflora van 
Leiden en noordelijke omgeving". Het betreft hler een 
gedegen stuk werk, dat alle lof verdient. De heer De 
Graaf, die thans ook aanwezig is, ontvangt van de ove
rige bezoekers een hartelijk applaus. 
Verder zijn er nog enkele tijdschriften en brochures 
die tijdens de pauze ter inzage worden gelegd. 

Mededelingen bestuur 
Excursies 
De heer Verweij neemt nog even de excursies door die 
voor de komende maanden staan gepland. Zij staan 
overigens ook al in de laatste Strandloper vermeld. Ex
tra vermelding verdient de Slootjesexcursie op zater
dagmorgen 2 juni a.s. Dit is een nieuw initiatief, dat 
hopelijk bij veel leden aan zal slaan. Er is inmiddels 
een deskundige excursieleider aangetrokken. 
Waddenexcursie 
De Waddenexcursie zal volgens de huidige planning 
aanvangen in het laatste weekend van augustus. 
Hoogstwaarsc..hijnlijk zal dit maal het eiland Ameland 
worden aangedaan. De voorzitter wijst er op, dat ze
ker dit maal van de deelnemers wordt verwacht, dat 
zij aan de geplande excursies deelnemen. Bij vorige ge
legenheden ontbrak daar wel eens wat aan. Het is dus 
duidelijk een excursie voor vogelliefhebbers. Nadere 
mededelingen over deze excursie, zoals inschrijving 
en betaling, volgen nog in de volgende Strandloper. 
Rode lijst 
Het Rijksherbarium heeft onlangs een zogenaamde 

Agenda 

Tentoonstelling 
Van 12 mei tot en met 2 september 1990 is de tentoon
stelling "roofvogels" in het Jan Verwey 
Natuurcentrum te bezichtigen. 

Excursies 

Plantenexcursie naar het Oosterduinsemeer 
Vrijdagavond 22 juni a.s om 19.00 uur vindt er een 
plantenexcursie plaats naar het Oosterduinsemeer. 
Vertrek bij de zuidelijke ingang, te bereiken via de 
Langevelder laan vanuit Noordwijkerhout en even 
vlak voor de scherpe bocht richting Sancta Maria 
rechtsafslaan en doorrijden tot het eind. 

Waddenexcursie 
Nadere mededelingen over deze excursie treft u elders 
in dit blad aan. 
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"Rode Lijst" uitgegeven, waarin de meest bedreigde 
plantensoorten staan vermeld. Opvallend is, dat er 
een aantal soorten staat vermeld, die gelukkig nog in 
Noordwijk zijn aan te treffen. Dit is nog eens een extra 
stimulans om de huidige natuurterreinen in Noord
wijk goed te beschermen. 
Excursie met de CDA-vrouwen uit Rijnsburg naar 
Polder Hoogeweg 
Op donderdagmiddag 12 april jl. heeft de voorzitter 
een groep CDA-vrouwen uit Rijnsburg begeleid bij 
hun bezoek aan Polder Hoogeweg. Opvallend was 
hun grote interesse voor het natuurgebeuren in dit ge
bied, waarvoor in het nabije verleden nog zo sterk om 
gestreden is. Men erkende zeer wel het belang van 
deze polder voor de vele weidevogels, die hier jaar
lijks vertoeven. Een leuke bijkomstigheid was dat er 
vele exemplaren van de "Vogels van Noordwijk en 
Omstreken" aan hen werden verkocht. Hun interesse 
zou voor de Noordwijkse politiek nog als voorbeeld 
kunnen dienen. 
Vogelcursus 
De voorzitter wijst tot slot op het tweede gedeelte van 
de vogelcursus, die op dinsdagavond a.s. wordt geor
ganiseerd. Bij deze gelegenheid wordt speciaal de aan
dacht gevestigd op de vogels van de duinen. 

Lezing van Martijn de Jonge over roofvogels in Europa 
De voorzitter verleent thans het woord aan Martijn de 
Jonge, die het een en ander zal vertellen over roofvo
gels in Europa. Gedurende vele jaren heeft hij verschil
lende landen van Europa doorkruist op zoek naar 
roofvogels. Met veel enthousiasme en geduld heeft hij 
daarbij prachtige opnamen van deze dieren kunnen 
maken. Vooral zijn opnamen van verserullende roofvo
gelsoorten in Zuid -Europa dwingen bewondering af. 
Daarbij vallen zijn opnamen van verschillende gier
soorten wel bijzonder in het oog. 

Sperwer 



Plan ten vondsten 1989 

door Ees Aartse 

De laatste jaren vertoonde deze rubriek een kwijnend 
bestaan. Oorzaken kunnen zijn: 
a) er waren minder interessante plantenvondsten of 
b) er werd minder naar planten gekeken en 
c) gezien het kwijnend karakter van deze rubriek wer
den de vondsten niet doorgegeven. 

In 1989 werd gestart met het landelijk FLORON-pro
ject (Zie De Strandloper 21e jaargang nr. 4, december 
1989). 
Een aantal medewerkers van de Vereniging werkt aan 
dit project mee en zie .... het aantal interessante vond
sten steeg zienderogen. Tijdens de inventarisaties voor 
FLOR ON kom je uiteraard ook weer bijzondere soor
ten tegen omdat bepaalde terreinen beter onderzocht 
en bezocht worden. Voorheen was een bijzondere 
soort een toevalstreffer. 

Het loont thans weer de moeite om met een lijst van 
interessante plantenvondsten te komen. 

Van een aantal soorten wordt ook de landelijke soor
tenkaart gegeven, zodat men inzicht krijgt in de ver-

Rt"i,. vulfrnrt• L 
wbsp. n&arll�l .. (L) AHötl'!l· 

\I'OOl 1950: Z5 uurhokken 
sinds 1950: 45 uurholdcen 

spreiding van een bepaalde soort in Nederland. Deze 
kaartjes moeten met het nodige voorbehoud geïnter
preteerd worden. Een blokje is een zogenaamd uur
hok van 5 x 5 km., dus 25 krn2. Als een zeldzame soort 
in zo'n uurhok van 25 krn2. gevonden wordt, dan is 
het gehele vierkant zwart of gesterd. Zoals ik al zei, 
het gaat er alleen maar om dat men wat inzicht krijgt 
in de verspreiding. 
FLORON werkt wat zuiverder, want daar wordt ge
werkt met hokken van 1 x 1 km2. Een zeldzame soort 
in 1 FLORON-hok betekent een zwart hokje van 1 
krn2. De overige 24 hokken van het uurhok blijven wit. 

De gevonden soorten zijn niet allemaal zeldzaamhe
den. Sommige soorten zijn nieuw voor het grondge-
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bied van Noordwijk doch zijn landelijk gezien niet 
zeldzaam, zoals Gevlekte dovenetel, Kikkerbeet 
Er zijn ook soorten die landelijk gezien zeldzaam zijn, 
zoals Strandbiet en ZeekooL 

De alfabetische volgorde is volgens de Iatijnse namen, 
zodat bepaalde soorten bij elkaar staan. Tevens wordt 
het FLORON-hoknummer aangegeven. 

1. Beta vulgaris ssp. maritirna (Strand biet) 
Enkele planten aan de zeezijde van de Katwijkse Uit
watering (FLORON-hok 30-26-13). Nieuw voor de 
omgeving. 
Sinds 1950 wordt de Strandbiet vaker waargenomen. 
Wordt de laatste jaren ook steeds meer op de Wadden
eilanden aangetroffen. De toename in het Deltagebied 
wordt toegeschreven aan het afnemen van de milieu
dynamiek na de afsluiting van de zeearmen. 

2. Caltha palustris (Gewone dotterbloem) 
Gevonden langs sloot Bronsgeesterweg (FLORON
hok 30-17-33) en langs sloot in de Noordzijderpolder 
bij de manege (FLORON-hok 30-17 -12). 
Gewone dotterbloem is een attractieve aandachtsoort 
voor FLORON. 

3. Carex remota (IJle zegge) 
Rijke groeiplaats op Klein-Leeuwenhorst (FLORON
hok 30-17-23). 

4. Centauriurn littorale (Strandduizendguldenkruid) 
Zeer talrijk langs het plasje De Wei in deNoorddui
nen (FLORON-hok 24-57-33). 
Uit het landelijke verspreidingskaartje blijkt wel dat 
deze soort echt aan de kuststreek gebonden is. De 
soort neemt iets af. 

5. Centauriurn erythracea (Echt duizendguldenkruid) 
Talrijk in een vallei in het voormalige vrije vak in de 
Noordduinen. (FLORON-hok 24-57 -42). 
De soort wordt zelfs meer in het binnenland gevon
den dan aan de kust. De achteruitgang van deze soort 
vooral in Overijsel, Gelderland en Limburg wordt toe
geschreven aan veranderingen in de groei plaatsen. 
Echt duizendguldenkruid treedt ook vaak op als pio
nierplant Recreatie en het wegplukken door kruiden
zoekers worden ook als mogelijke oorzaken genoemd 
van de achteruitgang van deze soort. 
De naam Centauriurn zou afkomstig zijn van centurn 
= honderd en van aurum = goud. Duizendgulden
kruid werd vroeger om zijn grote geneeskrachtige ei
genschappen veelvuldig toegepast. Om in het bezit te 
komen van dit krachtige geneesmiddel moest men 
diep in de buidel tasten. Overdrijven kon men vroeger 
ook. "Honderd gulden? .... wel duizend gulden moest 
men betalen om dit geneesmiddel te kunnen krijgen! 
En zo kom je dan aan je naam. 

6. Crambe maritima (Zeekool) 
Enkele planten aan de zeezijde van de Katwijkse Uit
watering (FLORON-hok 30-26-13). Nieuw voor deze 
omgeving. 
Wat voor strandbiet opgaat, geldt ook voor ZeekooL 



Heeft zich vanuit Zeeland langzaam noordwaarts uit
gebreid. 

Cnsm� marttlma L 

voor I� I uurhok 
stnds 19'50: 40 uurhokken 

7. Datura stramonium (Doornappel) 
Ongeveer 20 planten langs de Langeveld erslag (PLO
RON-hok 24-57 -14) en enkele planten langs het 
nieuwe gedeelte van de Losplaatsweg nabij het post
kantoor (FLORON-hok 30-17-41). 
Ongeveer 10 dagen heeft 1 Doomappel gestaan aan de 
boomvoet van het boompje dat op de vluchtheuvel 
staat aan de Duinweg, bij de kruising Duinweg/Nieu
we Zeeweg (FLORON-hok 30-17-21). 
Doornappel heeft een voorliefde voor grond waarin 
gerommeld wordt. Bij afbraak van een huis of aanleg 
van een weg kunnen binnen korte tijd Doornappels 
opkomen. Laat men de grond met rust, dan is het jaar 
daarna de plant verdwenen. Het zaad behoudt zeer 
lang zijn kiemkracht; 60-70 jaar is geen uitzondering. 
Geen wonder dat Doornappel nog al eens vaak op of 
bij begraafplaatsen wordt gevonden. Bij de uitbreiding 
van de Algemene Begraafplaats in 1976 kwamen enige 
honderden Doornappels op. 
Het voorkomen bij begraafplaatsen zet zo'n plant in 
een kwaad daglicht. Waarom? Op een begraafplaats 
wordt regelmatig gerommeld in de grond en daar 
houdt nu juist een Doornappel van. 
Deze giftige plant werd vroeger met nog andere gifti
ge planten verwerkt in de z.g. heksenzalf. Als men dat 
zalfje onder de oksels smeerde, dan kreeg men fantas
tische visioenen. Met andere worden, je werd high. 

Doornappel 
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Doornappel heeft inderdaad bewustzijnsverruimende 
stoffen; men geloofde dat je dan kon vliegen en dat 
werd ook geprobeerd met soms dramatische gevol
gen. En .... je zag ze soms vliegen, heksen op bezemste
len bv. 
Van de bladeren van de Doomappel werden vroeger 
de bekende astmasigaretten gemaakt om astmapatiën
ten enige lucht te verschaffen. 

8. Epipactis helleborine (Breedbladige wespenorchis) 
Enkele exemplaren achter de Estec in de Koepeldui
nen (FLORON-hok 30-16-54). 
Deze vondst betekent een uitbreiding van het aantal 
vindplaatsen in Noordwijk. 

9. Fillipendula ulmaria (Moerasspirea) 
Deze soort, algemeen in de veengebieden, komt in 
Noordwijk slechts weinig voor, namelijk langs een 
sloo* langs de Bronsgeesterweg (FLORON-hok 30-17-
33) en langs de Duinweg ter hoogte van Marbus (PLO
RON-hok 24-57-52). 

10. Geranium phaeum (Donkere ooievaarsbek) 
Rijke groeiplaats in de wegberm bij de Corneliabrug 
(Ruigenhoek). Nieuwe soort voor Noordwijk. (PLO
RON-hok 24-58-31). 
Van origine is de Donkere Ooievaarsbek een soort van 
de berggebieden van Midden- en Zuid-Europa. In ons 
land is deze plant sinds 1576 als sierplant in cultuur 
en behoort tot de zgn. stinseplanten. 
Scheiding tussen wilde en verwilderde soorten is 
moeilijk te trekken. 

Geranium phaeUm L 
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voor 1950: 46 uurhokken 
sinds 1950: 27 uurbokken 
ook voor 1950: Zuld·Beveland 
adv,, P4.62/66 

11. Honkenya peploides (Zeepostelein) 
Rijke groeiplaats aan de zeezijde van de Katwijkse Uil 
watering. (FLORON -hok 30-26-13). Algemeen langs 
de Koningin Wilhelminaboulevard (FLORON-hok 30 
16-25). 

12. Hydrocharis morsus-ranae (Kikkerbeet) 
In sloo*s langs Duinschooten (FLORON-hok 24-57-
35) en sloo�es achter Offem (FLORON-hok 30-17-42). 
Nieuw voor Noordwijk? Inderdaad met een vraagte
ken. Vermoedelijk gewoon over het hoofd gezien tij
dens de inventarisaties voor de FLORA VAN 
NOORDWIJK. Komt rond Noordwijk algemeen voor, 



13. Hydrocotyle vulgaris (Waternavel) 
Groeiplaats bij de Moeraswederik op Klein-Leeuwen
horst (FLORON-hok 30-17-23). In de Noravallei op de 
bekende plaats nog steeds aanwezig (FLOR ON-hok 
24-57-23). 

14. Hyoscyamus niger (Bilzekruid) 
In 1988 1 exemplaar gevonden in een tuin aan de Pi-

Kikkerbeet 

ckéstraat en in 1989 ongeveer 14 exemplaren in de 
berm van de nieuwe weg van de Beeklaan naar Vin
kenveld (Jan van Gent) (FLORON-hok 30-17-31). 
Soort gaat in Nederland sterk achteruit. Bilzekruid 
heeft ongeveer dezelfde groeiplaatsen als Doornappel. 
Achteruitgang wordt toegeschreven aan ons "netter 
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worden". Geen mestvaalten meer om het huis of vuil
nishopen, want dat waren geliefkoosde plaatsen voor 
het Bilzekruid. Ook rond boerderijen wordt het netter, 
zodat ook daar deze soort minder algemeen wordt. 
Ook deze zeer giftige plant maakte deel uit van de 
zgn. heksenzalf. (Zie Doornappel). 

15. Larnium maculatum (Gevlekte dovenetel) 
Bij een vuilstortplaats in de Hogeveense Polder (FL(). 
RON-hok 24-58-31). Buiten Zuid-Limburg is de 
Gevlekte dovenetel - ook als cultuurvariëteit met wit
gevlekte bladeren - aangeplant, verwilderd en soms 
ook ingeburgerd. 
Grens tussen aangeplante en verwilderde en ingebur
gerde groeiplaatsen moeilijk aan te geven. 

16. Lysimachia thyrsiflora (Moeraswederik) 
Groeiplaats met enkele bloeiende plant op Klein-Leeu
wenhorst (FLORON-hok 30-17-23). Nieuwe soort voor 
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Noordwijk. 
Vrij bekende plant van veenmoerassen, doch in de 
kuststreek vrij zeldzaam. 

17. Origanum vulgare (Wilde marjolein) 
In de wegberm bij de Krom (FLORON-hok 30-26-15). 
Nieuwe soort voor Noordwijk. 
Gezien de groeiplaats in een berm, moet toch wel reke
ning gehouden worden met een adventiefplant 

-·- 3:3-
-�- 24-

18. Orobanche purpurea (Blauwe bremraap) 

H· 

Rijke groeiplaats op Duinaveruit langs de Beethoven
weg. Ongeveer 30 bloeistengels in een dichte bos en 
nog 2 losse exemplaren. (FLORON-hok 30-16-35). 
Uit het verspreidingskaartje blijkt duidelijk dat de 
Blauwe bremraap een echte kustplant is en vooral te 
vinden is in de buurt van de kustdorpen in bermen en 
betreden plaatsen. De Blauwe bremraap komt zeer on
regelmatig voor. Het ene jaar is hij nergens te vinden 
en er zijn ook jaren bekend dat deze plant soms mas
saal voorkwam. De plant parasiteert op Duizendblad, 
maar ook, zoals hierboven blijkt, op Duinaveruit 

voor 1950: IJ6 uurholdtl'll 
sinds 1950: 101 uurhokken 



19. PentagloUis sempervirens (Groene ossetong) 
Rijke groeiplaats aan de Duindamseslag tegenover het 
bezoekerscentrum aan weerszijden van het ruiterpad. 
Deze groeiplaats wordt genoemd in het stukje van 
Kees Verweij in de Strandloper van mei 1989 (FLO
RON-hok 24-57-43). 
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Rijke groeiplaats langs de Randweg ter hoogte van de 
parkeerplaats die dicht bij de jeugdherberg ligt (PLO
RON-hok 24-57-34). (Plant heette vroeger Overblijven
de ossetong). 

20. Reseda luteola (Wouw) 
Vier forse exemplaren langs het Van Limburg Stirum
kanaal in de AW-duinen ter hoogte van het dennen
bosje. (PLORON-hok 24-57-13). Deze soort houdt daar 
lang stand. Op deze voormalige fazantenvoerplaats 
kwamen zo'n tien jaar geleden tientallen planten voor. 
Toen de voerplaats niet meer werd gebruikt, groeide 

het pad dicht met honderden kiemplanten van Wouw. 
Later verdwenen de planten weer grotendeels toen 
het pad dichtgroeide met grassen. 

21. Scirpus setaceus (Dwergbies) 
Op stukgetrapte slootoever op Oud-Leeuwenhorst 
(PLORON-hok 30-17-34). 

22. Senecio congrestus (Moerasandijvie) 
In sloo�e langs de Van Berekeiweg (garage Beuk). Tij
dens schouwwerkzaamheden verdwenen . 
(PLORON-hok 30-17-43). 

23. Senecio inaequidens (Bezernkruiskruid) 
Op 1 november een forse rijkbloeiende plant in de 
berm van het fietspad van de Van Berekeiweg (PLO
RON-hok 30-17-32). Nieuwe soort voor Noordwijk. 
Uit het verspreidingskaartje blijkt duidelijk de opmars 
van deze soort vanuit Zuid-Limburg noordwaarts. 

24. Stachys sylvatica (Bosandoom) 
Kleine groeiplaats in bosje bij Oosterduinsemeer (PLO
RON-hok 24-57-45). 

25. Thymus pulegioides (Grote wilde tijm) 
In duinrestant bij Oosterduinsemeer (PLORON-hok 
24-57-31). 

Ik dank alle inzenders hartelijk voor hun bijdrage. Ik 
houd me gaarne aanbevolen voor nieuwe opgaven 
van bijrondere soorten of nieuwe vindplaatsen van be
staande soorten op het Noordwijkse grondgebied. 

Literatuur: 
Aartse E. et.al. 1978. De Flora van Noordwijk. 
Heukels & Meyden v.d. 1983. Flora van Nederland. 
20e druk. Groningen. 
Klein H. 1970. Planten en hun naam. Amsterdam. 
Mennema J., Quené-Boterbrood A.J. & Plate C.L. 1985. 
Atlas van de Nederlandse Flora. deel 2. Utrecht. 

E.Aartse 
Joh. Malegraafstraat 6 
2201 LK Noordwijk 

Aanwinsten voor de bibliotheek van 
het Jan V erwey Na tuureen trum 

Broedvogelinventarisatie over 1989 in het polderpark 
Cronesteyn te Leiden. 

De stinzenflora van Leiden en noordelijke omgeving, 
door J.M. de Graaf, uitgegeven door het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer te Leersum. 1990. 

10 

Ploron - Rode Lijst. 1990. Uitgegeven door het Rijks
herbarium en de Hortus Botanicus te Leiden in de 
reeks "Gorteria", tijdschrift voor de floristiek, deel16, 
nummer 1. 30 maart 1990. Het betreft hier een opsom
ming van onze meest bedreigde en verdwenen plan
ten in Nederland. 



Stivono 
maart 

- Kwartaal vers lag januari t/m 

Soort Aanwezig Gebracht Dood Gelost Aanwezig 
1-1-90 31-3-90 

Roodkeelduiker - 5 4 - -

Fuut - 4 4 - -

Noordse SLu. u vogel - 1 1 - -

Jan van Gent - 3 - 2 -

R � 1 1 ..... - - -

Blauwe Reiger - 5 2 3 -

Knobbelzwaan - 1 1 - -

Wilde eend/ eend 1 5 3 3 -

Zwarte Zeeëend - 6 6 - -
C' 2 oJ}'O:::J. t'YO:::J. - 2 - -

Torenvalk - 2 1 1 -

Waterral - 1 - 1 -

Waterhoen - 1 1 - -

Zilvermeeuw 1 4 1 1 3 

Drieteenmeeuw - 1 1 - -

Kokmeeuw 1 7 4 2 2 

Dv . .J.W - 1 1 - -

Alk - 30 21 7 2 

Zeekoet - 185 87 91 7 

KleineAlk - 2 2 - -

Pi'""o-�:�iduiker - 2 2 - -

Houtduif - 1 - 1 -

C' .:JJ.J.lll::�ll.W - 1 - 1 -

Kauw - 5 1 1 3 

Zwarte Kraai - 1 - 1 -

Winterknni11u - 1 1 - -

H1 LUS - 1 - 1 -

1 -

- I < ...... -

I ûu1 na I < 7- 11 I i -
-Iet··· · II 1 I u . 

Totaal 3 285 158 111 17 
.. 

Een Roodkeeldmker en een Jan van Gent ZIJn elders ondergebracht. 

Verslag 

Na een vrij rustig najaar 1989 is er 
in het eerste kwartaal van 1990 
voor de Stichting weer volop 
werk geweest. Het aantal binnen
gebrachte olieslachtoffers leek in 
vergelijking met vorig jaar weer 
mee te vallen. IJdele hoop, bleek 
direct na de orkaan van 25 januari. De eerste dagen 
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werden er per dag zes tot tien Zeekoeten en Alken bin
nengebracht. Na deze vogels gewogen te hebben, 
werd de pillenkuur (laxeermiddelen en vitaminen) ge
start om de olie zo snel mogelijk uit het maag-darmka
naal te verwijderen en de conditie van de vogels te 
verbeteren. Na de drie dagen durende pillenkuur wor
den de vogels gewassen. Is het verenkleed goed uitge
spoeld, dan wordt de vogel gedroogd, om een dag 
later in het bassin het verenkleed weer waterdicht te 
poetsen. 



Helaas bleef het niet bij de illegale lozing van 25 janua
ri. Half februari tijdens een storm van windkracht 11 
is er voor de kust van Holland opnieuw olie over
boord gezet. En ook een lijmachtige substantie dreef 
blijkbaar in zee. De olieslachtoffers waren goed te be
handelen, maar het lijmspul ging zeer moeilijk uit de 
veren. Dit had tot gevolg, dat de meeste vogels die be
smeurd waren met de lijm het niet hebben overleefd. 
Ondanks het grote 
aantal olieslachtoffers 
in deze periode heb
ben we echter toch 
een groot aantal gere
valideerde vogels vrij 
kunnen laten op de 
pier van IJmuiden. 

Vermeldenswaardig 
- Op de avond van 25 januari werd een Dwergmeeuw 
binnengebracht. De vogel had teveel van zijn krachten 
gegeven in de orkaan. De volgende ochtend lag hij 
dood in het hok. 

- Uit Warmond werd een Roerdomp gebracht, geen al
ledaagse gast in deze streek. De Roerdomp had een 
versplinterd bovenloopbeen. De wond was zwaar ont
stoken. Blijkbaar blijft een schuwe vogel als een Roer
domp zo lang mogelijk doorlopen. 

- Een Sperwer werd op de Duinweg geschept door een 
politiewagen die onderweg was naar een klus. De 
Sperwer dook op een ongelukkig moment. De agenten 

hebben de Sperwer direct meegenomen en op het juis
te adres afgeleverd. De klap was echter zo hard aange
komen, dat de vogel het niet heeft overleefd. 

-Twee volwassen Jan van Genten konden we na een 
grondige schoonmaakbeurt gelukkig weer loslaten op 
de pier. Een prachtig gezicht om ze weer zee te zien 
kiezen. 

- De Carolina-eend is na enige tijd ondergebracht op 
een kinderboerderij in Leiden. Tezamen met een een
zaam mannetje kunnen zij hopelijk weer een gelukkig 
paar gaan vormen. 

En verder .. 

Een drukke tijd ligt achter ons. Niet alleen hebben we 
veel vogels onder onze hoede gehad, ook hebben we 
diverse lezingen en rondleidingen achter de rug. Daar
naast hebben we de pers te woord gestaan, vooral 
rondom de Noordzee-conferentie begin maart. Helaas 
moeten we vaststellen dat het in de wintermaanden 
dweilen met de oliekraan open blijft. Dat betekent, dat 
we met ons werk in het asiel door moeten gaan. Voor 
de huidige lokatie is het doek bij de gemeente echter 
definitief gevallen. We zullen moeten zoeken naar een 
nieuwe vestigingsplaats. Uitgangspunt daarbij zal 
moeten zijn: een betere lokatie voor een beter resul-
taat. Maar wanneer en waar dat is ..... . 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Postbus 168 
2200 AD Noordwijk 
Giro: 3598755 

Milieu-bijenmarkt te Leiden 
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Op za terdag 9 juni 
1990 komt de milieu
bijenmarkt weer op het 
terrein rond de sterren
wacht in Leiden. 
De Imkersvereniging 
Leiden en omstreken 
heeft er een vaste 
plaats verworven en 

biedt de bezoekers ook dit jaar weer een bont en gezel
lig programma. 
Zoals de naam van de markt aangeeft, staan bijen, 
natuur en milieu centraal. Er is echter nog veel meer te 
beleven. De hele dag treden artiesten op. Er spelen or
kestjes en muzikanten. Verder zijn er tal van demon
straties, o.a.: korfvlechten, wolSpinnen, 
kaarsentrekken en kaasbereiding. 

Warmeer u iets van de handel wil meemaken, moet u 
al bij de opening van de markt, om 9 uur, aanwezig 
zijn. Misschien wilt u dan wel uw eerste bijenvolk ko
pen. 
De Imkersvereniging Leiden ziet de markt vooral als 
een gelegenheid om belangstellenden te laten zien hoe 
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de imker met zijn bijen omgaat. 
Omdat veel mensen toch wel ontzag hebben voor het 
kleine angeltje dat elke bij bij zich heeft, is er een stal 
gebouwd waar u achter een glaswand de handelingen 
van de imker kunt volgen. 

De leden van de op de markt aanwezige natuur- en 
milieuverenigingen doen uiteraard hun best en vertel
len u graag over hun doelstellingen en aktiviteiten. 

Bent u nog nooit op de markt geweest? Dan moet u er 
dit jaar beslist eens gaan kijken! De vaste bezoekers 
hoeven wij niet meer aan te moedigen. De vrolijke en 
levendige markt trekt elk jaar duizenden bezoekers. 
Zij komen van heinde en ver. 
Ook op de markt 1990 staan de Leidse imkers klaar u 
gastvrij te ontvangen. 

De milieu-bijenmarkt is open van 09.00 uur tot 16.00 
uur. Vlakbij het marktterrein is een parkeergarage 
waar u uw auto gratis kunt parkeren. 
Voor informatie kunt u bellen: 
J. Arnoldus, Haaghuishof 10, Leiderdorp, tel. 
071-890163. 



PTT : geen postbeste lling, maar 
voge lpuntte lling 

door felle van Dijk 

Dat vogelaars onder elkaar soms wat typisch met onze 
taal omgaan, is genoegzaam bekend. Zo kan men 
staande bij een groepje waarnemers, koosnaampjes als 
"bontje" en "téveetje" opvangen. In geen enkel vogel
boek zijn deze namen terug te vinden, maar insiders 
weten dat het hier over een Bonte Strandloper en een 
Torenvalk gaat. Vooral het taalgebruik bij echte soor
tenjagers, de zogenaamde twitchers, kent nogal wat ty
pische uitdrukkingen. De meest gestelde vragen in 
deze kringen zijn: "Zit er nog wat?" en "Zit hij er nog?" 
De eerste vraag wordt vaak gesteld op een plaats waar 
duizenden vogels te zien zijn. De persoon in kwestie 
st_elt ��':raag niet omdat hij zijn verrekijker toevallig 
met biJ Zich heeft en daardoor nauwelijks ziet dat er 
zoveel vogels aanwezig zijn. Nee, het gaat hem er om 
te horen of er temidden van die duizenden vogels mis
schien een heel zeldzame zit. Bij de tweede vraag weet 
men vrijwel zeker dat de vraag gesteld werd door ie
mand die zojuist de Dutch Birding Vogellijn (06-
32032128) heeft gebeld, met grote snelheid naar de 
aangegeven plek is gereden en nu hoopt dat de zeldza
me voger nog aanwezig is, waardoor zijn "lifelist" 
weer met een soort kan worden uitgebreid. 

Sinds het begin van de jaren tachtig kan men voge
laars ook over PTT-routes horen spreken. Deze afkor
ting staat voor Punt Transeet Telling. Bij deze 
t��li��en heeft de waarnemer een route uitgezet waar
biJ hiJ op een aantal punten vijf minuten blijft staan. 
Gedurende die vijf minuten noteert hij alle vogels die 
hij ziet en ho0rt. 
Deze wijze van vogeltellen werd in de jaren zeventig 
vooral ontwikkeld in Finland en Zweden. Door de uit
gestrektheid van de naaldwouden en het geringe aan
tal waarnemers was het onmogelijk om daar in grote 
gebieden inventarisaties te organiseren zoals die bij 
ons bijvoorbeeld in de Noordduinen en op Offem wor
den uitgevoerd. Door een strak omschreven methode 
te hanteren kon men toch uit een groot gebied gege
vens verzamelen die onderling vergelijkbaar waren. 
Zo'n transeettelling kan met opzet door één terreinty-
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pe lopen, maar 
ook is denkbaar 
dat verschillende 
biotopen door
kruist worden. De 
waarnemer kan 
langzaam lopend 
alle waargenomen 
vogels op zijn rou
te noteren, of hij 
kan op vaste pun-
ten blijven staan 

Klapekster om alleen daar 
aantekeningen te 

maken. Voor nog meer variaties wat dit betreft wordt 
verwez�n naar het bekende boek Vogelinventarisatie 
(Hustings et al. 1985). 

In 1983 startte SOVON (Samenwerkende Organisaties 
Vogelonderzoek Nederland) met het Nederlandse 
PTT-project. Gekozen werd voor een methode waarbij 
de route door verschillende biotopen mocht lopen en 
waarbij op vaste punten gedurende vijf minuten alle 
waargenomen vogels genoteerd moesten worden. 
Door dit onderzoek wilde men meer zicht krijgen op 
de aantalfluctuaties van onze wintervogels. Al snel 
werd door meer dan 300 waarnemers, verspreid over 
geheel Nederland, aan dit onderzoek meegedaan. Be
gonnen werd met tellingen in november, december en 
februari. Met ingang van het seizoen 85/86 werd daar 
een augustustelling aan toegevoegd. 
Vanaf het begin van dit project werd ook een route 
rond Noordwijk in het onderzoek betrokken. De 
Noordwijkse route loopt door het gehele gebied dat 
beschreven wordt in VOGELS VAN NOORDWIJK EN 
OMSTREKEN. Zo zijn er telpunten langs de boule
vards, in de Noordduinen, bij het Van Limburg Sti
rumkanaal, het Oosterduinsemeer, de polder 
Hoogeweg en de Katwijkse Uitwatering. Omdat deze 
punten nogal uit elkaar liggen, neemt een telling langs 
alle 20 telpunten meestal ruim drie uren in beslag. 

Over de waarde van het op deze wijze verzamelde ma
teriaal kan men lang discussiëren. Bij de telling moe
ten alle posten achter elkaar bezocht worden, maar 
voor de keuze van de teldag heeft elke waarnemer de 
vrijh_eid deze dag te kiezen binnen de tiendaagse perio
de dte door SOVON genoemd wordt. Een telling bij 
storm en regen levert meestal andere resulaten op dan 
een telling een dag later met rustige en zonnige om
standigheden. Door in een dergelijk onderzoek zoveel 
mogelijk tellingen te betrekken, wordt de invloed van 
dit soort variabelen op het eindresultaat enigszins on
gedaan gemaakt. Over alle haken en ogen die aan dit 
onderzoek verbonden zijn, willen we het hier niet ver
der hebben. Ook op de landelijke resultaten wordt 
hier niet verder ingegaan. Wel wordt stilgestaan bij re
sultaten die af te leiden zijn uit de zes seizoenen met 
Noordwijkse tellingen. 



Aantal soorten 
Op excursies naar het Deltagebied of Flevoland is er al
tijd wel iemand die nauwkeurig bijhoudt hoeveel vo
gelsoorten er op zo'n dag worden waargenomen. 
Zodra de vijftig gepasseerd is, wordt al gauw van een 
goede dag gesproken. Dat je voor dit aantal gerust in 
Noordwijk kunt blijven, blijkt uit het volgende over
zicht. 

seizoen augus- no- de- fe-
tus vem- cem- bruari 

ber ber 

83/84 - 58 52 49 

84/85 - 55 55 41 

85/86 57 60 46 33 

86/87 49 49 51 33 

87/88 45 45 51 51 

88/89 50 51 47 56 
Tabel 1. Aantal soorten per telling 

Uittabeli blijkt duidelijk dat de verschillen in de 
maand februari het grootst zijn. Dit wordt veroorzaakt 
door de drie strenge winters, waarbij juist februari de 
koudste maand was ('85, '86 en '87). De daarop vol
gende jaren was februari extreem zacht, waardoor er 
in de polders en de sloten meer te zien was. Boven
dien vielen meer vogels op doordat het zachte weer 
hen stimuleerde om al vroeg in het jaar te gaan zingen. 
Het grootste aantal soorten werd bereikt op 16 novem
ber 1985. Het was een dag met boven zee nog trek van 
Drieteenmeeuwen en Middelste Jagers, terwijl boven 
de duinen nog Vinken en Kepen trokken. 

ZwarteMees 

Aantallen vogels 

. .", 

i\ ..... , 

Grote vogelconcentraties kunnen in onze streek maar 
op een paar plaatsen worden waargenomen. In een 
winter zonder sneeuw en strenge vorst is Polder 
Hoogeweg vrijwel altijd een bijzonder vogelrijk ge
bied. Duizenden Kieviten en Goudplevieren bevolken 
dan deze polder. Ongeacht de weersomstandigheden 
zijn er in de Katwijkse Binnenwatering altijd honder
den meeuwen te observeren. Op het strand worden 
nog maar zelden grote vogelzwermen waargenomen. 
Vooral als een aflandige wind voor veel levend materi
aal op het strand heeft gezorgd, zijn er duizenden 
meeuwen te zien. De sterk toegenomen strandrecrea
tie is er echter oorzaak van dat deze zwermen slechts 
kort op strand verblijven. 
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seizoen augus- no- de- fe-
tus vem- cem- bruari 

ber ber 

83/84 - 4094 9213 9664 

84/85 - 9501 11227 1754 

85/86 3080 17602 6362 2204 

86/87 1749 5382 8531 4196 

87/88 1842 3812 4911 6767 

88/89 3114 8417 9007 8897 
Tabel 2. Aantal vogels per telling 

In tabel 2 valt onmiddellijk het hoge aantal van no
vember 1985 op. Ook wat soortenrijkdom betreft 
scoorde deze telling bijzonder hoog. De talrijkste soor
ten op deze gedenkwaardige telling waren: Zilvermee
uw(5852), Kokmeeuw(3085), Stormmeeuw(2247), 
Kievit(2020) en Kauw(1687). Bij de telling van 24 de
cember 1984, met 11227 ex op de tweede plaats, waren 
deze soorten ook talrijk aanwezig, maar Goudplevier 
en Spreeuw waren op die dag ook nadrukkelijk aan
wezig. 
In het oog springend zijn de lage aantallen in 
augustus. In deze maand zijn er in de polders meestal 
nog geen grote groepen Kieviten en Goudplevieren te 
zien, terwijl het strand vooral door badgasten wordt 
bezet. Een opvallend talrijke soort bij de augustustel
lingen was steeds de Kleine Mantelmeeuw. Als rust
plaats zoeken deze meeuwen vaak een braakliggend 
stuk bollenland uit. Zo werden in Het Langeveld her
haaldelijk meer dan 200 ex bij elkaar gezien. 

Frequentie 
Bij elke telling werd op 20 punten genoteerd welke vo
gels er te zien en te horen waren. Natuurlijk werd de 
.ene soort veel vaker genoteerd dan de andere soort. 
Misschien zou men verwachten dat de soorten die het 
talrijkst werden waargenomen ook wel het meest fre
quent gezien zouden worden. Dat laatste is maar ten 
dele het geval. Hieronder volgen de soorten die ten
minste bij één telronde op tien of meer telposten wer
den opgemerkt. 

soort au- no- de- fe- to-
gus- vem- cem- brua- taal 

tus ber ber ri 

Kokmeeuw 13.5 14.8 15.0 11.8 13.8 

Zilvermeeuw 13.5 16.5 12.8 9.3 13.0 . 

Ekster 9.0 13.8 13.3 14.7 13.0 

Stormmeeuw 8.5 13.0 11.8 11.7 11.5 . 

Zwarte Kraai 7.3 8.2 10.0 10.3 • 9.1 . 

Kauw 6.0 9.5 7.3 8.3 7.9 

Wilde Eend 8.0 8.0 8.0 7.0 7.7 

Grote Mantel- 6.8 9.3 8.5 5.7 7.6 
meeuw 

Spreeuw 7.5 7.5 5.0 3.8 5.8 

Meerkoet 4.5 5.7 5.8 5.5 4.1 

Kleine Man- 12.8 1.8 0.7 0.5 3.1 
telmeeuw 

Tabel 3. Gemiddeld aantal posten waarop een soort tij
dens één telronde met 20 telpunten werd opgemerkt. 



In tabel 3 valt op dat de Ekster en de Zwarte Kraai 
zeer hoog scoren. Deze soorten zijn nergens echt tal
rijk, maar ze komen wel zeer regelmatig verspreid in 
allerlei terreintypen voor. Bovendien zijn het vogels 
die niet snel aan de aandacht zullen ontsnappen. 
Bij de Spreeuw zien we dat de trefkans in december en 
februari veel lager ligt dan in augustus en november. 
Spreeuwen hebben de gewoonte om in de winter-

.. maanden in grote groepen op te trekken. Vooral biJ de 
gemeenschappelijke slaapplaatsen zijn dan indruk
wekkende zwermen te zien. Hoewel er in de winter 
vermoedelijk echt niet minder Spreeuwen aanwezig 
zijn, wordt de kans om op veel posten Spreeuwen aan 
te treffen door deze groepsvorming wel sterk geredu
ceerd. 
Ook in tabel 3 valt de plaats van de Kleine Mantelmee
uw op. In augustus is deze trekvogel onder de meeu
wen vrijwel net zo ruim verspreid als de Kokmeeuw 
en de Zilvermeeuw. In tweede helft van november 

zijn vrijwel alle Kleine Mantelmeeuwen al vertrokken, 
maar in februari worden al weer de eerste terugtrek
kers gesignaleerd. 

Natuurlijk is er met de verzamelde gegevens nog wel 
meer te doen. Aan dit PTT-project werd niet begonnen 
om met voorbedachte rade later de bovenstaande uit
werkingen op papier te zetten. Naast het willen mee
werken aan een landelijk vogelproject werd dit 
onderzoek ook als een goed middel beschouwd om in 
ieder geval enkele keren per winterseizoen de gehele 
regio eens te onderzoeken op heel algemene vogels. 
Dat daarbij ook wel eens leuke en verrassende waarne
mingen werden gedaan, is dan mooi meegenomen. 
Van de verzamelde waarnemingen die door dit pro
ject verkregen werden, werd dankbaar gebruik ge
maakt bij het schrijven van het hoofdstuk over de 
wintervogels in VOGELS VAN NOORDWIJK EN OM
STREKEN. 

Konijnen en de pare lm oervlinders 

Parelmoervlinder 

door M. Koning 

Het is al weer een aantal jaren geleden dat er een ver
band gezien werd tussen myxomatose bij de Konijnen 
en de aantallen Parelmoervlinders. Als de Konijnen 
door deze ziekte flink uitgedund werden, verminder
den ook de Parelmoervlinders. 
Myxomatose is een typische ziekte van Konijnen want 
zelfs de Haas wordt er niet door besmet. Er kan dan 
ook niet verondersteld worden dat de Parelmoervlin
ders of de .rupsen daarvan myxomatose krijgen. De 
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oorzaak moet dan ook bij de voedselplanten van de 
rupsen gezocht worden. 
Rupsen van Parelmoervlinders eten alleen maar vio
len. 
Thijsse deed een onderzoek aan het Duinviooltje en 
kwam tot de ontdekking dat dit viooltje een vaste 
plant is, maar tijdens een pittige winter toch alle plan
ten doodvriezen. De Duinviooltjes die we na een stren
ge winter zien zijn dus allen afkomstig uit zaden die 
in het voorjaar ontkiemd zijn. 
Konijnen eten in het voorjaar en zomer hoofdzakelijk 
grassen en daarnaast vaak lekkere hapjes zoals d� 
bloemetjes van de Grote brandnetel en zaaddoOSJeS 
van violen. Violenzaden uit konijnenkeutels bleken na 
zaaiproeven vaak nog kiemkrachtig. 
De rammelaars (konijnenmannetjes) leggen rondom 
de graasplekken "geurvlaggen" aan in de vorm van 
keutelhoopjes. De moertjes (konijnenvrouwtjes) keute
len door heel hun gebied. Na het eten van violenzaad
doosjes worden door dit gedrag de zaden over de 
graasvlakte verspreid en komen vooral ook op de keu
telhoopjes veel zaden terecht. Niet overal in de duinen 
vinden we viooltjes, maar waar ze groeien zijn ze juist 
op de graasplekken te vinden en als een ring rondom 
de keutel plaatsen. 
Het Duinviooltje groeit op open plaatsen en verdwijnt 
als de begroeiïng te dicht wordt. 
Evenals de heidevelden zijn ook de duinen aan het 
vergrassen. Zonder Konijnen verdwijnen veel open 
plaatsen met als gevolg een sterke achteruitgang van 
de viooltjes en dus weinig of geen voedselplanten 
voor de rupsen van de Parelmoervlinders. 



Wad de ne x cursie 

De jaarlijkse waddenexcursie vindt plaats in het week
einde van vrijdag 31 augustus t/m zondag 2 septem
ber en gaat dit keer naar Ameland. 
Het verblijf is in een vakantiehuis van de Familie Kien
stra in Buren. Het vertrek, met de touringcar van de 
firma Brouwer, is vrijdagmiddag om ongeveer 16.00 
uur uit Noordwijk, terwijl de terugkomst zondag
avond ongeveer 21.30 uur zal zijn. 
V oor beide dagen zijn er excursies gepland, waarbij 
van de deelnemers verwacht wordt dat zij daaraan 
deelnemen. De organisatoren doen hun best om een 
zo gevarieerd mogelijk excursieprogramma samen te 
stellen, waarbij er vanuit gegaan wordt dat zaterdag 
gewandeld wordt en dat zondags de keuze gemaakt 

kan worden tussen wandelen en fietsen. De zaterdag
avond zal weer in het kader staan van de onvolprezen 
"Waddenquiz". 
De kosten voor dit weekeinde worden geraamd op on
geveer f75,-. Leden kunnen zich opgeven door f30,-
over te maken op bankrekeningnr. 82.26.22.092 onder 
vermelding van waddenweekend. U kunt zich tot 10 
augustus opgeven, waarbij vermeld wordt dat het 
maximumaantal deelnemers 50 is, dit i.v.m. het aantal 
beschikbare plaatsen in de bus. 
Natuurlijk krijgen alle deelnemers nog nadere infor
·matie, waaronder de exacte tijd en plaats van vertrek. 
Indien u nog vragen heeft kunt u zich in verbinding 
stellen met Rien Sluys. Telefoon 01719-10945. 

De te c h nie k staat voor niets 

door Rob d e  Mooij 

Het zal al degenen, die de Strandloper al langer ken
nen, niet ontgaan zijn, dat het uiterlijk veranderd is. 
Met de nieuwe technieken die in het computertijdperk 
voorhanden zijn, heeft ook de Strandloper z'n gedaan
teverandering ondergaan. 

In het kort zal ik hierna schetsen hoe de Strandloper te
genwoordig wordt gemaakt. Daarnaast heb ik een 
paar tips, die voor ons als redactie het werk wat kun
nen vereenvoudigen. 

De weg naar de drukker 
De mees�e kopij komt bij de redactie binnen als ge
schreven of getypte vellen. In sommige gevallen levert 
de auteur er ook plaatjes bij. Niet altijd echter. Nadat 
de deadline is gepasseerd, vergadert de redactie om 
de inhoud van de volgende Strandloper ongeveer vast 
te stellen en maken we een planning voor de uitvoe
ring. We spreken data af en bekijken of er nog actie 
moet worden ondernomen om kopij of plaatjes bij el
kaar te zoeken. Stap één is daarmee gezet. Daarna 
komt stap twee. Alle kopij wordt op de computer ge
typt, door Nelleke (en Rien) Sluys. 

Stap drie is momenteel volop in ontwikkeling. Het is 
namelijk mogelijk een groot deel van het opmaakwerk 
van de Strandloper tijdens het uittypen van de tekst al 
te doen. In de tekst moeten dan de nodige codes wor
den getypt. Een voorbeeld van zo'n code is de volgen
de. @KOP2 ART /PAG, gevolgd door de tekst die er 
bijhoort. Dit resulteert bijvoorbeeld in de kop, die bij 
het stukje over de wadden bovenaan deze pagina 
staat. Nadat de hele tekst getypt is en van codes voor
zien, voor zover mogelijk, komt het geheel op een 
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computerschijfje naar mij toe. Ik laad de teksten dan in 
een speciaal opmaakprogramma in. Vervolgens ben ik 
een paar uur (of paar dagen) zoet met alles naar mijn 
zin opmaken. Een goede indeling van de pagina's, 
ruimte voor plaatjes, etc. Bovendien beschik ik over 
een handscanner, waarmee ik plaatjes op het compu
terscherm kan halen, kan bewerken en vervolgens toe
voegen aan de tekst, die ik heb opgemaakt. In deze 
Strandloper heb ik als experiment een aantal illustra
ties gescand en verwerkt. V oor de bezitters van de Pe
terson, de Klapekster staat daar in. En de kop van de 
Torenvalk komt uit het SOVON-boek. 

Tot slot, als de opmaak helemaal naar mijn zin is, 
maak ik een proefafdruk bij de drukker. Alleen op pa
pier kun je goed beoordelen of alles staat zoals je dat 
wilt. Andere redactieleden krijgen dan de afdruk, om 
de zaak na te kijken. Als alles goed is, kan dan einde
lijk de Strandloper naar de drukker. En dan nog ont
dek 

·
je steeds opnieuw weer kleinigheden, die toch 

nog beter hadden gekund. Maar ja, al doende leert 
men. 

Tip 1 .  Plaatjes. Omdat de Strandloper nu standaard in 
twee kolommen wordt opgemaakt, is het prettig als 
plaatjes en vooral kaartjes worden aangeleverd op iets 
minder dan de breedte van van één of twee kolom
men. 
Tip 2. De redactie is dolblij met kopij. En extra blij zijn 
we met kopij, die al op de computer is getypt. Voor de 
kenners: het liefst hebben we WordPerfect 4.2 bestan
den, waarin zo min mogelijk wordt ingesprongen, met 
Tabs gewerkt, onderstreept enzovoort. Kale tekstbe
standen zijn voor ons het makkelijkst te verwerken. 
Werkt u met een ander pakket, probeer dan eens een 
ASCII-bestand te maken. Tot zover dit relaas. 



W a a r n e m i n g e n :  

Dodaars 1 1 en 7-12-89 Oosterduinsemeer J. Bouwmeester 
6 10-2-90 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
3 18-2-90 Maandagse Watering P. Spierenburg 
2 19-3-90 Oosterduinsemeer K. Koning 

Fuut 42 14-3-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
Geoorde Fuut 1 5-2-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
Noordse Stormvogel 1 27-2-90 over zee J. van Dijk 
Jan van Gent 4 volw. 27-2-90 over zee J. van Dijk 
Aalscholver 10 7-12-89 Oosterduinsemeer J. Bouwmeester 

21 1-2-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
20 27-2-90 Oosterduinsemeer J. Glasbergen 

Ooievaar 4 18-3-90 hoog boven Nw'hout J. Bouwmeester 
1 30-3-90 boven Offem W. Baalbergen 

Knobbelzwaan 22 20-2-90 Elsgeesterpolder J. van Sambeek 
32 25-2-90 Elsgeesterpolder J. Glasbergen 
32 3-3-90 Kloosterschuur J. Glasbergen 

Kleine Zwaan 4 6-2-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
Zwarte Zwaan 2 13-3-90 over Noordwijk zuid A. Steenvoorden 
Rietgans 2 2-12-89 over Polder Hoogeweg P. Spierenburg 
Kolgans 25 13-3-90 over Noordwijk noord A. Steenvoorden 

51 17-2-90 over zee noord A. Steenvoorden 
Canadese Gans 2 22-2-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 

2 3-3-90 nabij Ooievaarsnest J. Glasbergen 
Rotgans 130 27-2-90 over zee in 1 uur J. van Dijk 

70 2-3-90 over zee 1 groep noord A. Steenvoorden 
48 9-3-90 over zee 1 groep noord A. Steenvoorden 

Nijlgans 8 3-2-90 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 
2 11-3-90 Rijnsburg J. Glasbergen 
2 13-3-90 Gooweg Noordwijk J. Glasbergen 

Bergeend 6 3-2-90 Kloosterschuur J. Glasbergen 
2 27-2-90 Rijnsburg J. Glasbergen 
2 14-3-90 Oosterduinsemeer K. Koning 

Smient 60 3-2-90 Maandagse Watering J. Glasbergen 
78 22-2-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 

Krakeend 4 18-2-90 De Klei P. Spierenburg 
12 24-2-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 

5 20-3-90 Polder Hoogeweg K. Koning 
Win tertaling 6 14-3-90 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 

8 20-3-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
Slobeend 10 30-12-89 Oosterduinsemeer J. Bouwmeester 

1 paar 13-3-90 sloot achter Sancta Maria J. Glasbergen 
Tafeleend 15 6-2-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
Kuifeend 14 17-2-90 Elsgeesterpolder P. Spierenburg 

41 21-2-90 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 
20 24-2-90 Leidse Vaart/Piet Gijs J. Glasbergen 
15 3-3-90 Maandagse Watering J. Glasbergen 

Toppereend 3 20-1-90 over zee J. van Dijk 
Brilduiker 1 man. 1 tot 7-1-90 Maandagse Watering J. van Dijk 
Nonnetje 1 25-11-89 Binnenwatering Katwijk P. Spierenburg 

2 25-11-89 Uitwatering Katwijk P. Spierenburg 
2 6-2-90 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

Bruine Kiekendief 27-3-90 over zee noord W. Baalbergen 
Blauwe Kiekendief 1 24-11-89 Duindamseslag J. Bouwmeester 

1 maart 90 Paardenkerkhof K. Koning 
1 27-3-90 over zee W. Baalbergen 

Sperwer 2 6-1-90 Driehoek J. Bouwmeester 
2 2-2-90 Offem (jagend) A. Steenvoorden. 
2 22-2-90 Langeveld noord-oost K. Koning 
1 24-2-90 Oud Leeuwenhorst J. Bouwmeester 
1 2-3-90 Zwarteweg (jagend) A. Cramer 
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Sperwer (vervolg) 1 13-3-90 langs Gooweg J. Glasbergen 
1 15-3-90 Zeeburg Nw'hout J. Bouwmeester 
1 29-3-90 Sint Bavo Nw'hout J. Bouwmeester 

Buizerd 4 22-2-90 Langeveld K. Koning 
2 10-2-90 koebosje Polder Hoogeweg J. van Dijk 
3 22-2-90 over De Blink A. Steenvoorden 

Torenvalk 1 8-3-90 dood langs Prov. weg achter Offern G. v.d. Bent 
Smelleken 1 25-11-89 Polder Hoogeweg J. Bouwmeester 

1 10-2-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
1 24-2-90 Langeveld J. Glasbergen 

Patrijs 8 25-11-89 bij puinhoop Katwijk P. Spierenburg 
6 26-1-90 Kloosterschuur J. Glasbergen 

Waterral 1 5-2-90 Oosterduinserneer roepend K. Koning 
Waterhoen 35 25-3-90 achter Offern P. Spierenburg 
Scholekster 90 22-2-90 Oosterduinserneer K. Koning 

150 12-3-90 Oosterduinserneer K. Koning 
Goudplevier 700 18-2-90 Polder Hoogeweg A. Crarner 

2800 3-3-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
400 10-3-90 Polder Hoogeweg P. Spierenburg 

1000 11-3-90 Kloosterschuur J. Glasbergen 
44 13-3-90 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 

400 13-3-90 Bronsgeest A. Steenvoorden 
Kievit 350 18-2-90 Polder Hoogeweg A. Crarner 

80 9-2-90 bij Oosterduinserneer K. Koning 
Drieteenstrandloper 25 16-2-90 strand Katwijk-Noordwijk A. Crarner 
Paarse Strandloper 1 28-2-90 over zee J. van Dijk 
Bokje 1 1-12-89 Oosterduinserneer J. Bouwmeester 
Watersnip 100 2-12-89 Polder Hoogeweg P. Spierenburg 
Houtsnip 1 2-12-89 bosje bij parkeerplaats De Klei P. Spierenburg 
Grutto 1 18-2-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 

35 3-3-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
Wulp 1 1  2-12-89 Elsgeesterpolder P. Spierenburg 

8 10-2-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
5 22-2-90 Langeveld richting NO. K. Koning 

Tureluur 1 5-2-90 Oosterduinserneer K. Koning 
Witgatje 1 1-1-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
Steenloper 11 28-1-90 Polder Hoogeweg J. van Dijk 

7 18-2-90 strand Katwijk-Noordwijk P. Spierenburg 
1 14-3-90 dood op strand Noordwijk A. Steenvoorden 

Middelste Jager 1 14-2-90 over strand A. Steenvoorden 
Dwergmeeuw 22 28-2-90 over zee in 11/2 uur J. van Dijk 

1 26-2-90 boven Duinpark J. van Dijk 
88 1-3-90 over zee in 11/2 uur J. van Dijk 

Grote Burgerneester 1 volw 27-2-90 over zeereep J. van Dijk 
Drieteenmeeuw 70 20-1-90 over zee J. van Dijk 

163 28-2-90 over zee in 1 uur J. van Dijk 
1 25-2-90 Leidse Vaart A. Steenvoorden 

Zeekoet 65 16-2-90 dood op strand Katwijk-Langeveld J. van Dijk 
1 7-3-90 Kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 

Alk 69 16-2-90 dood op strand Katwijk-Langeveld J. van Dijk 
Papegaaiduiker 1 14-2-90 dood bij Langevelderslag A. Steenvoorden 

1 16-2-90 dood bij Langevelderslag C. Venhuis 
1 9-3-90 dood op strand Katwijk-N'wijk A. Steenvoorden 
1 10-3-90 dood op strand N'wijk-Langeveld A. Steenvoorden 

Holenduif 30 17-3-90 Nieuw-Leeuwenhorst D. Hoek 
10 13-3-90 over Noordduinen J. Glasbergen 

Bosuil 2 11-1-90 Sasbergen A W -duin en J. Bouwmeester 
1 31-3-90 roepend bij St. Bavo J. Bouwmeester 

Ransuil 1 23-2-90 Paardenkerkhof K. Koning 
Velduil 1 25-2-90 strand Zuidduinen A. Steenvoorden 
IJsvogel 1 9-2-90 Oosterduinserneer J. van Dijk 
Zwarte Specht 1 17-3-90 nabij golfterrein A. Crarner IJ. Glasbergen 
Kuifleeuwerik 1 21-2-90 zingend Duin weg A. Crarner 

2 16-3-90 nabij vuurtoren A. Crarner 
1 11-3-90 baltsend Zeeburg J. Bouwmeester 

Boomleeuwerik 4 5-2-90 langs Duinweg J. Bouwmeester 
20 20-2-90 1 groep in A W -duinen J. Bouwmeester 
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Boomleeuwerik (vervolg) 3 22-2-90 zingend bij Langeveld K. Koning 
2 23-2-90 Paardenkerkhof K. Koning 
4 6-3-90 bollenland Duinweg A. Cramer 

Gele Kwikstaart 1 29-3-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
Grote Gele Kwikstaart 1 12-11-89 sportpark Rijnsburg P. Spierenburg 
Witte Kwikstaart 4 8-12-89 Langeveld J. Bouwmeester 

1 20-2-90 verblijvend Duinweg A. Cramer 
Rouwkwikstaart 1 15-3-90 strand Noordwijk W. Baalbergen 

7 18-3-90 met 8 Witte Kwikstaart Vinkenveld G. Van der Bent 
1 29-3-90 langs Leidse Vaart J. Glasbergen 
1 7-1-90 in sloot bij Postbrug J. van Dijk 

Zwarte Roodstaart 1 27-3-90 op loods Sluispad A. Cramer 
Roodborsttapuit 4 22-2-90 Langeveld K. Koning 

2 paar 13-3-90 Noordduinen J. Glasbergen 
Kramsvogel 200 6-2-90 overvliegend Langeveld K. Koning 

140 21-2-90 op zweefvliegveld J. van Dijk 
30 3-3-90 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 

Grote Lijster 1 31-3-90 zingend St. Bavo J. Bouwmeester 
Tjiftjaf 1 12-2-90 zingend in de Zuid A. Steenvoorden 
Staartmees 4 8-2-90 Nieuwe Offemweg A. Cramer 

2 paar 6-2-90 park Bos Zee en Duin J. Van Sambeek 
8 ex 6-2-90 waarvan 1 met witte kop,Langeveld A. Steenvoorden 

1 paar 29-3-90 Witkopstaartmees, gepaard 
met een gewone, Langeveld J. Bouwmeester 

Zwarte Mees 25 17-2-90 nabij golfterrein J. Glasbergen 
Bonte Kraai 7 14-2-90 Langeveld strand K. Koning 
Ringmus 54 20-1-90 moestuin Duinweg J. van Dijk 

50 9-3-90 Dompad Noordwijk A. Steenvoorden 
Vink 20 6-2-90 langs Duinweg J. Glasbergen 
Putter 8 3-2-90 Hoogeweg J. Glasbergen 

13 13-3-90 Paardenkerkhof K. Koning 
Sijs 20 3-2-90 Langeveld J. Glasbergen 
Frater 6 27-1-90 trimbaan Noordduinen A. Cramer 

20 9-2-90 Uitwatering Katwijk A. Cramer 
Barmsijs 1 1-12-89 Oosterduinsemeer J. Bouwmeester 

11 7-12-89 Oosterduinsemeer J. Bouwmeester 
2 10-2-90 Langeveld K. Koning 
1 28-3-90 zingend in De Blink J. Bouwmeester 

Goudvink 3 25-11-89 Oasterkanaal J. Bouwmeester 
3 22-2-90 Langeveld K. Koning 

IJsgors 1 25-11-89 overvliegend puinhoop Katwijk P. Spierenburg 
Geelgors 10 6-2-90 langs Duinweg J. Glasbergen 

4 15-3-90 langs Duinweg A. Cramer 
Dwerggors 3 30-3-90 Koepelduinen (Zwartepad) G. v.d. Bent 
Rietgors 6 14-3-90 langs Oosterduinsemeer K. Koning 
Bonte Kanarie 1 9-2-90 park Bos Zee en Duin J. v. Sambeek 
Roselia Parkiet 1 6-2-90 Duindamseslag J. Glasbergen 
Reebok 1 24-3-90 zeereep Noordduinen A. Cramer 
Dwergvleermuis 1 17-3-90 Nieuw-Leeuwenhorst D. Hoek 

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