
de STRANDLOPER 

22e jaargang december 1990 nummer4 

officieel orgaan van de vereniging voor natuur- en vogelbescherming noord wijk 



Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

Bestuur 

J. van Dijk, voorzitter, L.Hellenberghof 32 
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 
Q.T.J.Sluys, lid, Bremkant 38 
H.J.S.Verkade, lid, Boekerslootlaan 79 

Contributie f 10,- per jaar (min.), jeugdleden f 6,- per jaar (min.), donatie f 5,- per jaar (min.) 
Gironummer: 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro toegestuurd. 

Ledenadministratie: 

Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden, etc.: Mevr.H.M.J.Veefkind-Lieneman, Ere1oftpark 26, Noordwijk 

De Strandloper 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur-en Vogelbescherming Noordwijk. Het redactie- en 
bezorgadres: Mevr. N.Sluys, Bremkant 38, Noordwijk. Telefoon 01719-10945 

De redactie bestaat uit: W.Kuijper. R.de Mooij, N.Sluys, H.Verkade, C.M.J.Verweij. 
Oplage 675 exemplaren. 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Bestuur 

H.van Duyn, voorzitter, Joh.Molegraafstraat 10 
Mevr. A. Marijnis, secretaris, 
K.F.Frumeau, penningmeester, Northgodreef 27 
L.Gielen, lid, Duinweg 81 
C.M.J.Verweij, lid, Westerbaan 7 

Donatie minimaalf 5,- 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 Natuurbeschermingseducatie (IVN), afdeling Noordwijk 

Bestuur 

D.Passchier, voorzitter, Egrnonderstraat 45 
E.van der Zwan, secretaris, Northgodreef 37 
J.J.Eeman, penningmeester, Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
Mevr.A.van den Oever, lid, Van Panhuysstraat 34 
Mevr.J.van Sambeek, lid, Linnaeuslaan 12, Voorhout 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade, naast de Openbare Bibliotheek in Noordwijk. In het centrum bevindt 
zich een uitgebreide natuurbibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is. Ook is er een tentoonstelling. Openingstij
den: woensdag, zaterdag en zondag van 14.00-16.30 uur. 

Sluitingsdatum inleveren kopij Strandloper nummer: 

2 

ISSN:2589-2762 print        ISSN: 2589-2770 online



Inhoud 

-----Bij de voorplaat 

----- Van de redactie 

----- Agenda 

----- Aanwinst voor de bibliotheek 

-----Nieuws uit de ledenvergadering van septemebr 

pag.3 

pag.4 

pag.4 

pag.4 

pag.S 

pag.S 

pag.6 

pag.8 

pag.1 1 

pag.1 2 

pag.14 

pag.18 

pag.19 

pag.22 

-----Nieuws uit de ledenvergadering van oktober 

J. van Dijk Stormvogeltjes 

A. Steenvoorden Ameland 1990 

E. Aartse Afschuiven zeereep ........ een ramp of een zegen 

----- Stivono: kwartaalverslag: april t/m juni 

W. Hooymans Een impressie van de natuur van Oost-Finland 

W. Anctelaar Rondje groen 

----- Waarnemingen 

-----Lijst van werkgroepen en commissies 

Bij de voorp laat 

DickHoek 

Invasies van Kruisbekken, die broeden in de noordelij
ke naaldbossen van Scandinavië en Siberië, komen re
gelmatig voor. Ze leven daar voornamelijk van 
sparrezaden. Na een succesvol broedseizoen, gevolgd 
door een magere oogst aan sparrezaden in het 
broedgebied, wijken de vogels uit naar zuidelijker 
streken, waar nog wel voldoende voedsel voorhan
den is. Sinds 1975 is de Kruisbek een jaarlijkse 
broedvogel in Midden en Oost-Nederland. 
De Grote Kruisbek is een nauw verwante soort en 
verschilt van de Kruisbek vooral door de zwaarde
re snavel en kop van de volwassen vogels. Ze zoe
ken hun voedsel door op een papegaaimanier door 
de takken te klauteren en ook het pellen van de za
den doet denken aan een papegaai. Vandaar de En
gelse naam: Parrot-Crossbill (papegaai-kruisbek). 
Invasies komen veel minder vaak voor dan bij de 
Kruisbek. Dit houdt verband met het hoofdvoedsel: 
dennezaden. De oogst van deze zaden wisselt min
der sterk dan die van sparrezaden. 
In de Avifauna Neerlandica (1902) maakt de beken
de ornitholoog baron Snoukaert van Schauburg in 
de periode 1867-1900 melding van acht invasies. 
In deze eeuw werden Grote Kruisbekken tot 1982 
slechts negen maal in Nederland waargenomen. In 

dat jaar bereikte een omvangrijke invasie Nederland en 
werd ook een groep in de dennen van de Noordduinen 
gezien. Ook dit najaar is er weer een groep Grote Kruis
bekken in de Noordduinen aanwezig. De vogels zijn tot 
nu toe zeer plaatstrouw en houden zich op in de directe 
omgeving van de Duindamseslag. 
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Van d e  r eda k t i e  

Als deze laatste Strandloper van 1990 bij u in de bus 
valt is het jaar al weer bijna voorbij. De najaarstrek is 
weer voorbij en de eerste stevige stormen hebben we al 
achter ons. 

Spectaculair was de storm in de derde week van sep
tember. Over de "stormvogeltjes" die toen passeerden 
schrijft Jelle van Dijk een artikel. 
Het eerste weekeinde in september was Ameland de 
verblijfplaats van zo'n 60 enthousiaste leden van onze 
Vereniging. AbSteenvoorden doet uitgebreid verslag 
over dit zeer geslaagde "waddenweekend". 
Enkele leden van de club zijn iets verder weg geweest, 
zo ne�mt Willem-Jan Hooymans ons mee naar Finland. 
Dat er dicht bij huis ook nog veel valt te beleven wordt 
duidelijk als u het Rondje groen van W. Andelaar leest 

Agenda 

Donderdagmorgen 27 december: 
Ganzenexcursie naar Zeeland. Vertrek vanaf het Jan 
Verwey Natuurcentrum om 8.00 uur. Belangstellenden 
dienen zich voor 20 december op te geven bij Rien 
Sluys, telefoon 01719-10945. 

Vrijdagavond 25 januari 1991: 
Lezing met dia's van de heer R. Wanders over het rin
gen van vogels. 
Aanvang 20.00 uur. 

Vrijdagavond 22 februari 1991: 
Lezing met dia's van de heer J. van Dijk over Noord
wijkse bijzondere planten vondsten. 
Aanvang 20.00 uur. 

Vrijdagavond 22 maart 1991: 
Lezing met dia's van de heer J. Mulder over vossen. 
Aanvang 20.00 uur. 

De excursies voor het komende voorjaar zullen in de 
volgende aflevering van De Strandloper bekend ge
maakt worden. 

en samen met Ees Aartse de afgeschoven zeereep eens 
wat beter bekijkt. 

Dit najaar kregen we te maken met een echte invasie 
van Kruisbekken. Dick Hoek vertelt iets meer over deze 
vogel en maakte bovendien weer een prachtige voor
plaat. 
Uiteraard is er ook een verslag van het Vogelasiel en 
zijn de waarnemingen van de maanden augustus en 
september prima verzorgd door Jan Glasbergen. 
Alle schrijvers, die het afgelopen jaar, voor steeds weer 
een lezenswaardige Strandloper zorgden hartelijk dank. 

De redaktie wenst alle leden en donateurs prettige feest
dagen en een goede jaarwisseling en hoopt dat 1991 een 
"kopij-rijk" jaar wordt. 

Aanw ins t voor de  bibliotheek van het Jan 
Ve rwey Na tuurcentrum 

Het rapport "Ontwikkelingen in de broedvogelbevol
king van Meyendel". Uitgave Vogelwerkgroep Meyen
del 1990. 
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Nieuws uit d e  led env e rga de ring van 28 
s ept embe r 1990 
Ingekomen en verzonden stukken: 
Van belang is de uitspraak van de Kroon betreffende 
het bestemmingsplan "Offem 1981". Onze Vereniging 
had zich in laatste instantie nog verzet tegen de moge
lijkheid om in het centrale deel van het landgoed Offem 
nog een landhuis op te richten. Helaas heeft de Kroon 
dit bezwaar niet overgenomen. Daar staat tegenover, 
dat de Kroon ook bezwaren van bijv. de gemeente en 
de eigenaar niet heeft overgenomen, die juist een ver
dergaande mogelijkheid tot realisering van bouwwer
ken e.d. inhielden. De definitieve uitspraak moet 
duidelijk als een compromis worden beschouwd tussen 
verschillende met elkaar conflicterende belangen. 

Mededelingen bestuur: 
De voorzitter deelt mee, dat hij zitting heeft als plaats
vervangend lid in een commissie, die tot taak heeft de 
mogelijkheden te onderzoeken van reservaatvorming 
en het treffen van beheersovereenkomsten m.b.t. waar
devolle weidegebieden. 

Vervolgens deelt de voorzitter mee, dat hij onlangs teza
men met het bestuurslid, de heer W. Baalbergen, een ge
sprek heeft gevoerd met wethouder Willms inzake de 
bescherming van de padden in Het Langeveld. Met 
name werd gesproken over het voorstel van de Vereni
ging om tijdens de trekperiode de Kapellenboslaan en 
de Vogelaardreef 's avonds voor het verkeer af te slui
ten via speciaal daartoe aan te leggen slagbomen. Van 
de zijde van de Vereniging is nog de nodige toelichting 
gegeven. Uit het gesprek bleek echter, dat een perma
nent afsluiten tijdens de avonduren toch wel wat moei
lijk bij het College ligt. In elk geval is nu het wachten op 
een nader voorstel van het College. Al met al begint het 
zo langzamerhand een zeer langdurige zaak te worden. 

Binnenkort zal de voorzitter verder kontakt opnemen 
met het Staatsbosbeheer m.b.t. het te voeren jachtbeleid 
in de Koepelduinen. Het Enige, wat tot nu toe is ge
schrapt , is de jacht op Patrijzen. 

Tot slot wordt nog gewezen op de verschillende data 
van de excursies en de onderwerpen op de komende le
denvergaderingen. Deze gegevens staat overigens al in 
De Strandloper vermeld. Ook de trekwaarnemingen op 
iedere zaterdagmorgen in oktober op "De Driehoek" 
passeren nog even de revue. Vanaf 7.30 uur is een ieder 
op deze plek van harte welkom en wordt door enkele le
den van de Vereniging verder begeleid. 

Lezing van de heer F. Koning over roofvogels in de Am
sterdamse Wateri'eidingduinen: 
De voorzitter vérleent thans het woord aan de heer 
Koning, die allereerst een kort overzicht geeft van de 
studies, die hij speciaal over het voorkomen van roofvo
gels in de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft ge
maakt. Het is hem bijvoorbeeld duidelijk opgevallen, 
dat de wijzigingen in het biotoop zoals vergra�sing, ver
ruiging door meer struweel e.d. een grote invloed heb
ben op verschillende roofvogels. Door het verdwijnen 
van bepaalde typen begroeiing verdwijnen er ook be
paalde soorten muizen, die als prooidier voor deze die
ren gelden. Hij laat achtereenvolgens alle daar voor
komende roofvogels de revue passeren, terwijl hij te
vens daarbij aangeeft hoe de ontwikkeling in voorko
men de afgelopen tijd is geweest. Ook de mogelijke 
oorzaken hiervan worden per soort aangegeven. 
De lezing wordt met grote aandacht gevolgd, hetgeen 
mede mag blijken uit de vele vragen na afloop van zijn 
lezing. 
Na de beantwoording van de vragen dankt de voorzit
ter de heer Koning namens alle aanwezigen. 

Nieuws  uit d e  ledenv e rgade ring van 
ok tobe r 1990 

Mededelingen bestuur: 
Allereerst wordt de komende ganzenexcursie nog even 
toegelicht. Deze excursie zal plaatsvinden op donder
dag 27 december a.s. Gedurende deze dag zullen de 
Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden worden bezocht. 
Naast de ganzen zal er ook aandacht worden geschon
ken aan verschillende andere wintergasten als eenden, 
steltlopers e.d. 

Zondag 21 oktober jl. heeft er onder leiding van Hein 
Verkade een strandexcursie plaatsgevonden bij de Lan
gevelderslag. Op dit stuk strand is het 's morgens nog 
behoorlijk rustig, zodat men de meeuwen op z'n gemak 
kan waarnemen. Er werd vooral aandacht besteed aan 

het herkennen van de verschillende soorten meeuwen 
aan de hand van hun verenkleed. Deze morgen bood 
voor wat betreft de trekvogels nog aardige verrassin
gen. Zo trokken er diverse groepen Aalscholvers, 
Brandganzen, Grauwe Ganzen en Zwarte Zeeëenden 
langs. Een leuke verrassing was verder een Buizerd die 
uit zee kwam vliegen en de meeuwen op het strand 
deed opvliegen. De excursie werd door ruim 20 belang
stellenden bezocht en stelde de deelnemers zeker niet 
teleur. Een initiatief, dat zeker herhaling verdient. 

Woensdag 31 oktober vindt er op het Raadhuis te 
Noordwijk een werkbespreking plaats over de herin
richting van de huidige Trimbaan, een duinterrein di-
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rekt ten noorden van het Wantveld. Een tweetal leden 
van onze Vereniging neemt hieraan deel. Het Duinge
bied "De Trimbaan" is door het Ministerie van Land
bouw, Natuurbeheer en Visserij onder de Natuurbe
schermingswet gesteld, hetgeen betekent, dat voor dit 
gebied speciale natuurbeschermende maatregelen geno
men zullen worden. Zo wordt in samenwerking met de 
belangrijkste eigenaar van dit gebied, de Gemeente 
Noordwijk, een beheersplan opgesteld. De gehele ont
wikkeling zal nog een aantal jaren in beslag nemen. Het 
uitgangspunt is de huidige recreatieve mogelijkheden 
in overeenstemming te brengen met de natuurwaarden 
van dit gebied. Niettemin zullen de natuurwaarden pre
valeren, hetgeen waarschijnlijk zal inhouden, dat de toe
gang van mensen en honden aan bepaalde regels 
gebonden zal worden. 

Ten aanzien van de Koepelduinen (het duingebied tus
sen Noordwijk en Katwijk) heeft de Stichting Duinbe
houd een globale beheersvisie ontwikkeld, waarin 
wordt getracht de recreatie zo veel mogelijk te kanalise
ren o.a. door het sluiten van een aantal toegangen en 
het publiek zoveel mogelijk te verwijzen naar korte 
doorsteekmogelijkheden naar het strand. Verder wordt 
voorgesteld de recreatieve mogelijkheden aan de duin
voet te vergroten o.a. door inplant van boomgewassen, 
struiken e.d., vergelijkbaar met het huidige park bij de 
Van den Berghstichting. De druk op deze duinen wordt 
door woningbouw in het Vinkenveld en Rijnsoever 
steeds groter. Door het aanleggen van een bufferzone 

Storm vogeltj e s  

felle van Dijk 

Bij het waarnemen van vogels kan het raar toegaan. Dat 
waarnemers enthousiast gaan doen bij het zien van een 
fraai gekleurde IJsvogel of een mysterieuze Velduil, kan 
iedereen begrijpen. De kreten die bij zulke waarnemin
gen worden geuit, vallen echter geheel in het niet als 
een groep zeetrekwaarnemers een klein, donker vogel
tje in de branding ontdekt. Alle uren dat men tever
geefs door kijker of telescoop de zee afzocht, zijn in één 
klap vergeten als dat kleine zwarte ding zo dicht bij 
komt dat te zien is om welke soort het eigenlijk gaat. 
Vrijwel altijd blijkt het dan om een Vaal Stormvogeltje 
te gaan. Hoogstzelden komt er een echt Stormvogeltje 
langsvliegen. Zaterdag 22 september 1990 was echter 
een dag dat er op meerdere plaatsen langs onze kust 
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hoopt men het eigenlijke duingebied voor overbetre
ding te behoeden. Het plan is zowel aan het gemeente
bestuur van Katwijk als van Noordwijk voor nadere 
bestudering aangeboden. 

Tot slot wordt medegedeeld, dat onze Vereniging een 
tentoonstelling voorbereidt in de Openbare Bibliotheek 
te Noordwijkerhout, die begin december a.s. geopend 
zal worden. De bedoeling is het accent te leggen op de 
natuurgebieden, die binnen de gemeentegrenzen van 
Noordwijkerhout liggen. 

Lezing van de heer W. Baalbergen over de natuur in 
Noord-Amerika: 
De heer W. Baalbergen heeft twee maal een reis onder
nomen naar het noordoostelijk gedeelte van Canada. 
Naast de mooie landschapsopnamen laat hij vele detail
opnamen zien van planten en vogels. Hierbij valt op, 
dat de vogelwereld nauwelijks met de onze is te verge
lijken 
De plantenwereld is voor ons veel meer herkenbaar. 
Ook blijkt zijn grote voorliefde voor de walvisvaart, 
want hij laat ons diverse opnamen van langstrekkende 
walvissen zien en van havens, waar de walvisvaart van
uit de Verenigde Staten is begonnen. 
De lezing van de heer Baalbergen kenmerkt zich door 
zijn gemoedelijke en ongedwongen karakter. Uit het ap
plaus na afloop blijkt hoezeer zijn lezing werd gewaar
deerd. Daar de voorzitter afwezig was en de 
vice-voorzitter moeilijk zichzelf kon bedanken, sprak 
de secretaris het dankwoord namens de aanwezigen. 

Stormvogeltjes verschenen. Voor veel waarnemers die 
al jaren regelmatig met een sterke kijker over zee turen, 
betekende dit hun eerste waarneming van deze soort in 
Nederland. 

Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn dat 
het Stormvogeltje een zeldzame gast langs onze kust ge
noemd kan worden. In "Vogels van Noordwijk en om
streken" worden alleen enkele vondsten van dode 
exemplaren genoemd: november 1921, 28 september 
1952, 27 oktober 1952, 27 februari 1962, 5 november 
1981 en 9 november 1986. Verder wordt in dit boek nog 
vermeld dat er zeven zogenaamde "onbevestigde waar
nemingen" uit de periode september-december bekend 
zijn. 
Met dat woord "onbevestigd" wordt uitgedrukt dat het 
best mogelijk is dat de waarneming inderdaad betrek-



king had op het Stormvogeltje. De beschrijving van de 
waarneming is echter zodanig dat de mogelijkheid be
staat dat de waarneming toch betrekking had op het 
veel vaker voorkomende Vaal Stormvogeltje. 

Het valt namelijk niet mee om het Stormvogeltje te on
derscheiden van het Vaal Stormvogeltje. Langs onze 
kust verschijnen deze vogeltjes alleen tijdens of na 
storm uit het noordwesten. Bij sterke wind, striemende 
regen en stuivend zand valt het niet mee om de kijker 
goed voor de ogen te houden. Verder laten deze vogels 
zich vaak heel slecht bekijken doordat ze steeds weer in 
een golfdal verdwijnen en op onverwachte plaatsen 
weer opduiken. Als waarnemer ben je vaak al blij als je 
in ieder geval een zwart beestje met een witte stuit hebt 
gezien. Om het kenmerk bij uitstek, de lichte vlek op de 
ondervleugel, te kunnen zien, moet het Stormvogeltje 
op kprte afstand en onder prima belichting passeren. Er 

zullen dus ongetwijfeld wel eens Stormvogeltjes passe
ren die niet als zodanig worden herkend. 
Met het zo even genoemde kenmerk is het merkwaar
dig gesteld. In de oudere vogelliteratuur wordt er met 
geen woord over gerept. In veel vogelgidsen wordt het 
niet afgebeeld, ook niet in de beroemde Peterson Vogel
gids. Zelfs in het boek The Seabirds of Britain and !re
land uit 1974 staat nog een tekening van een 

Stormvogeltje met een geheel donkere ondervleugeL 
Omdat men vroeger de waarnemingen van Stormvogel
tjes beoordeelde zonder kennis te hebben van dit be
langrijke veldkenmerk, staat nu wel vast dat er in de 
oudere literatuur ten onrechte nogal wat Stormvogel
tjes staan vermeld. Uit het intensieve onderzoek van de 
Club van Zeetrekwaarnemers is wel vast komen te 
staan dat het Vaal Stormvogeltje veel vaker wordt ge
zien dan het Stormvogeltje. In de jaren vijftig dacht 
men daar geheel anders over! Waarnemingen van 
Stormvogeltjes passeerden zonder al te veel problemen 
de beoordelingscommissies. Als er maar in de beschrij
ving stond dat het om een klein donker vogeltje ging 
met een witte stuit en zonder een gevorkte staart, was 
de waarneming al snel geaccepteerd. Tegen het licht 
van de huidige kennis van veldkenmerken zijn die be
schrijvingen niet langer als bewijsstuk te handhaven. 
Het is natuurlijk best mogelijk dat al die beschrijvingen 
toch betrekking hebben op het echte Stormvogeltje en 
dat deze soort in de laatste decennia langs onze kust ge
woon zeldzamer geworden is. Erg waarschijnlijk is dat 
echter niet. 
Natuurlijk zijn er nog wel meer kenmerken die het 
Stormvogeltje van het Vaal Stonnvogeltje onderschei
den: zeer klein (bijna als een Huiszwaluw!), zeer donke
re bovenzijde, grote witte stuit, afgeronde staart, korte 
afgeronde vleugels en een vleermuisachtige vlucht. Ie
mand die voor het eerst een Vaal Stormvogeltje ziet, zal 

al spoedig menen de genoemde kenmerken te kunnen 
noteren. 
Op zaterdag 22 september was het mogelijk om bij het 
puntje van de zuidpier van IJmuiden beide soorten in 
één kijkerbeeld te zien. Bij deze unieke gelegenheid was 
heel goed te zien dat het bij deze twee soorten niet al
leen gaat om verschil in verenkleed, maar dat het ge
drag en de manier van vliegen minstens zo belangrijk 
zijn. 

· 

Het Stormvogeltje leidt een mysterieus leven. Omdat 
deze dieren in de broedtijd alleen bij volkomen duister
nis aan land komen, is het heel moeilijk om hun nesten 
te vinden. Dit heimelijk gedrag is ongetwijfeld uit de 
nood geboren, want deze vogeltjes zijn op het land een 
gemakkelijke prooi voor Zilvermeeuwen en Grote Man
telmeeuwen. De grootste kolonies liggen langs de Ierse 
westkust en op de Kanaaleilanden. Ook in het westelij
ke deel van de Middellandse Zee komen kolonies voor. 
Er wordt genesteld in allerlei spleten en gaten. Soms 
wordt zo laat in het seizoen begonnen dat het jong pas 
in december het hol kan verlaten! Dit late broeden 
wordt wel in verband gebracht met de grotere kans die 
de jongen bij het uitvliegen hebben. De grote meeuwen 
hebben in november en december immers vrijwel alle-

maal de broedplaatsen verlaten. Na de broedtijd trek
ken de vogels voor een belangrijk deel naar de westkust 
van Afrika. 
Het Vaal Stormvogeltje is als broedvogel in het oostelij
ke Atlantische gebied veel minder talrijk. Kleine 
kolonies zijn gevonden op IJsland, op de Schotse eilan
den en op de Lofoten in Noorwegen. Bij storm komt 
deze soort nogal eens in de problemen. Wellicht door 
een andere manier van vliegen en een andere wijze van 
foerageren raakt deze vogel bij aanhoudende stormen 
vermoedelijk eerder uitgeput dan het Stormvogeltje. 
Langs de kusten van West-Europa kunnen dan vele 
honderden exemplaren worden gevonden. Soms zijn 
die aantallen zo groot (vele duizenden) dat de geschatte 
Europese broedvogelaantallen overtroffen worden. In 
dit verband is wel gesuggereerd dat wij in het najaar 
vooral Vale Stormvogeltjes uit Newfoundland te zien 
krijgen. Op dit Canadese eiland zijn enorme kolonies 
waar door enkele miljoenen paren wordt gebroed. Dit 
vermoeden wordt vrijwel jaarlijks versterkt doordat de 
grootste aantallen in de Noordzee worden waargeno
men als het restant van een tropische cycloon met grote 
snelheid van Newfoundland naar het noorden van de 
Noordzee trekt. Ook bij de storm van 19-22 september 
was dit weer het geval. Op 19 september werden in 2 
uur waarnemen 7 Vale Stormvogeltjes gezien en op 21 
september werden vanaf de noordpost van de Katwijk
se Reddingsbrigade van 's morgens vroeg tot zeven uur 
's avonds 34 exemplaren genoteerd. 

7 



Een enkele keer belandt een Vaal Stormvogelqe in het 
vogelasiel. Als de vogel na een dagje rust weer fit ge
noeg is om te vliegen, moet hij dadelijk worden losgela
ten. Het is namelijk vrijwel onmogelijk om deze 
vogeltjes met voer in leven te houden. Op de open zee 
leven ze van allerlei kleine zeedieren die van de opper
vlakte worden opgepikt. Daarbij raken zij met hun lan
ge poten regelmatig het wateroppervlak, waardoor het 
lijkt als of ze over het water lopen. Dit verschijnsel heeft 
hen in het Engels de naam "petrel" bezorgd. Deze naam 
herinnert aan het bijbelverhaal waarin Petrus over de 
golven loopt. 
In de lage landen riep de waarneming van stormvogel
tjes geen associaties met Petrus op. Hier werden deze 
donkere vogeltjes "malefijten" genoemd. Het etymolo
gisch woordenboek vermeldt dat dit woord wellicht 
van Portugese zeevaarders afkomstig is. Het zou zijn af
gelei<;! van het Latijnse woord "maleficium", wat met 

slechtheid en tovenarij in verband kan worden ge
bracht. Betekende het zien van deze vogels achter het 
schip dat een scheepsramp dreigde? In ieder geval is 
duidelijk dat het zien van deze vogels bij de zeelieden 
andere reacties opriep dan nu bij de vogel waarnemers! 
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Am eland 1990 

AbSteenvoorden 

Op vrijdag 31 augustus, om vier uur (het werd half 5) 
vertrokken we voor de traditionele waddenexcursie 
naar Hol werd, vanwaar we de boot naar Ameland zou
den nemen. Onderweg in de bus kregen we allemaal 
een gidsje van Ees Aartse met daarin informatie over 
het eiland. Dit was alvast makkelijk voor de wadden
quiz en je wist meteen wat er zo'n beetje op het eiland 
te vinden was. 
Na een overtocht van ongeveer een half uur kwamen 
we op Ameland aan. Hier stond een bus klaar, waar
mee we naar ons verblijf van Kienstra werden gebracht. 
Hier was het natuurlijk het eerste uur een grote puin
hoop, want iedereen liep door elkaar heen te rennen om 
een slaapplaats te bemachtigen. Er waren er overigens 
meer dan genoeg. 
Toen iedereen z'n plekje gevonden en ingericht had, 
kwam de koffie en even later de drankjes op tafel. Lek
ker daarbij was de zelfgemaakte cake van Agitthe en 
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Christian. Het werd niet zo heel laat die avond, want za
terdag beloofde een vermoeiende dag te worden. 

Zaterdagochtend stonden de eerste al om een uur of ze
ven buiten. Deze zagen ook al meteen twee Kleine Ja
gers over het wad. Om acht uur was iedereen eruit en 
werd er ontbeten. Er waren voor vandaag vier verschil
lende excursies gepland, twee met de fiets en twee lo
pend. Hier kon men naar eigen keuze op intekenen. 
Het bleek dat er meer belangstelling bestond voor de 
wandelexcursies dan voor de fietsexcursies, dus werd 
er besloten één fietsexcursie te houden. De fietsexcursie 
ging naar het westelijk deel van het eiland, richting Hol
lum. De wandelexcursies gingen naar het oostelijk deel 
van het eiland richting het Oerd. Twee groepen gingen 
langs de wadkant heen en langs de Noordzeekant terug 
en de groep waar wij met mee gingen vertrok vanaf het 
Noordzeestrand richting het Oerd, dan door het Nieuw
landsrijd (dit is een kweldergebied met duinijes) naar 
de wadkant en dan zo via de Eendenkooi weer terug. 



Soortenlijst Ameland 1 en 2 september 1990 

Fuut Strandplevier 

Jan van Gent Kievit 

Aalscholver Steenloper 

Blauwe Reiger Tureluur 

Lepelaar Groenpootruiter 

Indische Gans Zwarte Ruiter 

Grauwe Gans Bosruiter 

Rotgans Grutto 

Bergeend Rosse Grutto 

Wilde Eend Wulp 

Slobeend Regenwulp 

Pijlstaart Kemphaan 

Smient Witgaije 

Krakeend Oeverloper 

Wintertaling Watersnip 

Eidereend Bokje 

Zwarte Zeeëend Bonte Strandloper 

Torenvalk Drieteenstrandloper 

Boomvalk Krombekstrandloper 

Bruine Kiekendief Kanoetstrandloper 

Blauwe Kiekendief Kleine Strandloper 

Fazant Paarse Strandloper 

Waterhoen Middelste jager 

Meerkoet Kleine Jager 

Scholekster Grote Mantelmeeuw 

Kluut Kleine Mantelmeeuw 

Goudplevier Zilvermeeuw 

Zilverplevier Stormmeeuw 

Bontbekplevier Kokmeeuw 

We begonnen met een uurije zeetrek kijken vanaf de 
zeereep aan de Noordzeekant Er was een aardige trek 
over zee, Zilverplevieren, Kanoetstrandlopers, Rosse 
Grutto's en Drieteenstrandlopers kwamen het meeste 
langs. Maar ook Jan van Genten en een Boomvalk die 
recht uit zee kwam konden goed bekeken worden. 
Na ongeveer een uur zijn we gaan lopen over het 
strand richting het Oerd. Op het strand werden veel 
steltlopers waargenomen, Regenwulpen, Rosse Grut
to's, Bontbekplevieren en een Paarse Strandloper. Over 
zee vlogen erg veel sterns, Visdieven, Noordse Sterns, 
Grote Sterns en zelfs nog een Zwarte Stern. 
Na ongeveer vier kilometer zijn we het duin ingesto
ken. Hier hebben we even gezeten om iets te eten. Leuk 
te zien waren hier Bruine- en Blauwe Kiekendieven. De 
eerste wintergasten zoals Kramsvogels waren al aanwe
zig in het duin, terwijl de laatste Gierzwaluwen over-

Grote Stem Grote Lijster 

Visdief Kramsvogel 

Noordse Stem Fitis 

Dwergstern Tjifijaf 

Alk/Zeekoet Braamsluiper -

Zwarte Stem Zwartkop 

Houtduif Goudhaanije 

Holeduif Vuurgoudhaantje 

Turkse Tortel Grauwe Vliegenvanger 

Tortelduif Bonte Vliegenvanger 

Velduil Kleine Karekiet 

Boerenzwaluw Koolmees 

Huiszwaluw Pimpelmees 

Gierzwaluw Baardrnanneije 

Veldleeuwerik Boomkruiper 

Graspieper Grote Bonte Specht 

Boompieper Kauw 

Gele Kwikstaart Zwarte Kraai 

Witte Kwikstaart BonteKraai 

Winterkoning Ekster 

Heggemus Spreeuw 

Roodborst Huismus 

Gekraagde Roodstaart Ringmus 

Zwarte Roodstaart Barmsijs 

Tapuit Sijs 

Roodborsttapuit Groenling 

Paapje Vink 

Merel Kneu 

Zanglijster Kruisbek 

Rietgors 

kwamen richting het zuiden. 
Gelijk achter de duinen begint het slenkengebied 
Nieuwlandsrijd. Dit loopt door tot aan de wadkant en 
is ongeveer een kilometer breed. Hier zijn we op een 
paar vochtige plaatsen planten gaan bekijken. We heb
ben leuke soorten gevonden waarvan er nog veel in 
bloei stonden. enkele uit de lange lijst zijn: Ogentroost, 
Watermunt, Sturmia, Zeeaster, Aardbeiklaver en Engels 
gras. 
We zijn het Nieuwlandsrijd overgestoken en gaan nu 
langs de wadkant terug richting de eendenkooi. 
Het begon al aardig droog te vallen toen we bij de wad
kant aankwamen, erg veel vogels waren er aan het 
fourageren. Vooral Scholeksters en Bergeenden, maar 
ook Bonte Strandlopers en zelfs nog twee Krombek
strandlopers werden er gezien. Onderweg naar de een
denkooi kwamen er nog vier Kluten overgevlogen. De 
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eendenkooi zelf was niet veel, 
hij stond bijna droog en door 
de bomen die er omheen ston
den had je er bij geen zicht 
op. Het enige wat we hier ge
zien hebben was een Gekraag
de Roodstaart en een paar 
Paapjes. 
Vanaf de eendenkooi zijn we 
door de weilanden, de Kooi
landen, terug richting Buren 
gelopen. Er waren hier erg 
veel Goudplevieren te zien, 
zowel in zomer- als in winter
kleed. 

Thuis in Buren werden de 
waarnemingen tussen de ver
schillende groepen uitgewis
seld en werd er een partijtje 
volleybal gespeeld. Intussen 
was het eten ook klaarge-
maakt, de traditionele maca-
roni, die ook dit jaar weer 
voortreffelijk smaakte. 
Na het eten werd er door de 
meesten nog wel iets gedaan op onze inmiddels gehuur
de fietsen. Hier waren aan de randen van het dennen
bos erg veel zangvogeltjes aan het fourageren zoals: 
Grauwe- en Bonte Vliegenvangers, Zwartkoppen, 
Kruisbekken, Barrosijzen en een mannetje Blauwe Kie
kendief. 
Wat later op de avond na de koffie begon de 
waddenquiz, die zoals elk jaar weer een verbeten strijd 
opleverde tussen de verschillende groepen. Na de quiz 
ging iedereen een beetje zijn eigen gangetje, sommige 
deden spelletjes, anderen gingen lekker zitten met een 
borreltje, een groepje ging nog naar de disco en een en
keling ging al naar bed. 

Zondags was iedereen er weer op tijd uit. Deze dag kon 
iedereen zelf invullen, lopend of fietsend. Wij zijn gaan 
fietsen naar de westpunt van het eiland, richting Hol
lum. 
We zijn door de duinen aan de Noordzeekant gefietst 
richting Ballum, maar omdat het bijna constant regende 
hebben we hier niet veel gezien. In Baliurn zijn we kof
fie met appelgebak gaan halen en tijdens het nuttigen 
hiervan klaarde het gelukkig wat op. Halverwege Bal
Iurn en HoUurn ligt er in de duinen een soort van duin
meertje met verschrikkelijk veel riet en een enkel 
ondiep plasje. 
Hier hebben we leuk vogels kunnen bekijken, Groen
pootruiters, Zwarte- en Bosruiters, erg veel Gele 
Kwikstaarten en in het riet enkele Baardmannetjes. Je 
kon door het rietveld lopen, over een soort steiger dat 
daar lag. Je kwam dan op de buitenste duinenrij uit, 
vanwaar je een schitterend uitzicht hebt over een zand
plaat in de Noordzee. Het was eb, dus de plaat lag 
droog. Erg veel vogels waren hier dan ook aan het fou
rageren, Scholeksters, Rosse Grutto's, Bergeenden en 
Aalscholvers. Heel erg mooi te zien was een Kleine Ja
ger, die boven het strand achter de langsvliegende Gro
te Sterns aan zat. Verder zaten er nog twee erg vroege 
Bonte Kraaien op het strand. 
Terug vanuit het riet zijn we de Hollummer duinen 
doorgefietst naar de vuurtoren, de rood/witte vuurto-
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ren van Ameland. Hier za
gen we ter hoogte van 
strandpaal49, zestien zee
honden op een bank liggen. 
De dieren waren met de kij
ker erg goed te zien en het 
was erg leuk als ze het water 
ingingen of uitkwamen. 
Vanaf het Hollummer bos 
zijn we toen via het paarden
graf langs de waddijk naar 
Lange Sloot gereden, dit is 
een zoetwaterplas, met een 
beetje moeras aan de binnen
zijde van de waddijk Vanaf 
de waddijk heb je een mooi 
uitzicht over dit gebied en 
met de verrekijker zijn de vo
gels schitterend te bekijken. 
De eerste vogel die ons hier 
meteen opviel van een Lepe
laar, die slapend in een riet
kant stond. Verder zagen we 
Pijlstaarten, Krakeenden, 
Rotganzen en erg veel steltlo-

pers zoals Zwarte Ruiters, Watersnippen, Goudplevie
ren en een grote groep Oeverlopers. 
Nadat we alles goed bekeken en op soort gebracht 
hadden zijn we langs de waddijk verder gefietst rich
ting Nes. In de drooggevallen waddenzee waren erg 
veel steltlopers aan het fourageren, vooral Scholeksters 
en Wulpen. Via Nes zijn we door de Polder Nes terug 
naar ons verblijf in Buren gefietst. In de polder zat op 
een paar meeuwen en een enkel Paapje na helemaal 
niets. Dit natuurlijk omdat het eb was en alle vogels 
zich op het wad bevonden. 
Terug in Buren hebben we de fietsen teruggebracht en 
zijn we de tassen in gaan pakken en het verblijf gaan 
schoonmaken. Om half zes l<wam de bus ons hier opha
len en werden we naar de bootpier gebracht, vanwaar 
we om half zeven met de veerboot terug naar de vaste 
wal zijn gevaren. Hier stond de bus alweer klaar om de 
hele groep terug te brengen naar Noordwijk en omstre
ken, alwaar we na een kleine(!) omweg aankwamen. 
En zo kwam aan een ontzettend gezellig en druk 
weekend een einde en langs deze weg wilde ik iedereen 
die er aan meegewerkt heeft om van dit weekend weer 
een geslaagd weekend te maken hartelijk danken. En 
tot een volgend jaar. 

::c_ 



Afs chuiven ze e reep  ..... e en ra m p  of een 
zegen? 

EesAartse 

Dit voorjaar is de zeereep van de Koningin Wilhelmina 
Boulevard afgeschoven. Door de vele stormen was de 
zeereep opgestoven tot een echte duinenrij. Het storm
geweld zorgde er ook voor dat de duinvoet werd weg
geslagen en dat veel zand van het strand werd 
weggespoeld. De kilometerpalen in de buurt van de 
duinvoet, die niet of nauwelijks meer zichtbaar waren, 
staken ineens weer meer dan een meter boven het 
strand uit. 
Door de zeereep af te schuiven en het zand te gebrui
ken om de weggeslagen duinvoet op te hogen, sloeg 
men twee vliegen in een klap. Ten eerste was er weer 
uitzicht van de boulevard op zee en ten tweede werd 
de hinderlijk steile duinvoet wat genivelleerd. 
Toch keken veel mensen met gemengde gevoelens te
gen de ingreep aan. De mooie zeereep met zijn 
golvende Helm werd door een bulldozer veranderd in 
een troosteloze, vlakke woestijn. Weg Blauwe zeedistel, 
weg Zeewinde ... ! Maar is dat wel zo. 

De ruige omstandigheden die op het strand en in de 
zeereep heersen, stellen aan de plantengroei daar bij
zondere eisen. Nauwelijks zoet water, een verzengende 
hitte aan de duinvoet waar zelfs op blote voeten nauwe
lijks te lopen valt, woestijndroog en van tijd tot tijd ge
zandstraald. Zie je daar maar als plant te handhaven. 
Het kan! Maar je moet wel uitgerust zijn met een aantal 
beschermingen om dit klimaat te kunnen trotseren. Een 
aantal planten heeft zich aan dat barre klimaat aange
past. 

Helm rolt bij hitte zijn bladeren op tot een koker*. De 
huidmondjes zitten nu binnen in het kokerije en de ver
damping wordt tot een minimum beperkt. De opgerol
de bladeren, die aan het zonlicht worden blootgesteld, 
hebben een kleiner oppervlak, waardoor er minder ver
damping plaatsvindt. De buitenkant van het kokerije is 
zilverachtig en kaatst licht terug. Dankzij deze bescher
ming kan de Helm het bovenop de zeereep uithouden. 
Helm vindt het heerlijk om van tijd tot tijd gezand
straald te worden, want dat betekent aanvoer van nieu
we voedingstoffen. De stevige bladeren kunnen wel 
tegen een stooije. 
De mooiste Helm is dan ook te vinden boven op de zee
reep. Dàar komt Helm tot bloeien. Verder het 
binnenland in treft men zelden bloeiende Helm aan. Al
leen aan de rand van stuifkuilen vinden we weer forse 
helmplanten met de bekende grote aren. Maar ja, in 
zo'n stuifkuil heerst hetzelfde klimaat als op de zeereep. 

Zeewinde, Zeewolfsmelk en Zeeraket hebben dikke, 
vlezige bladeren met een waslaag. Deze waslaag be
schermt de plant tegen uitdrogen. Blauwe zeedistel en 
Zeeakkermelkdistel hebben leerachtige bladeren met 
een waslaag. U ziet dat een aantal planten zich goed 
heeft kunnen aanpassen aan dat barre klimaat in de zee
reep. 

Door het hoger worden van de zeereep werd vooral 
aan de lijzijde de dynamiek minder. Het werd te rustig 

voor een aantal planten. Blauwe zeedistel, Zeewinde en 
Zeeraket werden minder. Deze planten trokken zich te-
rug in de buurt van de afritten, want daar was nog iets 
van dat heerlijke ruige klimaat te vinden. De zeer zeld
zame Zeewolfsmelk verdween zelfs helemaal. 
Nu al zijn er overal nieuwe planten van de Blauwe 
zeedistel te vinden. Wellicht maken we in 1991 hetzelf
de mee als een aantal jaren geleden in Katwijk. Toen 
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daar de zeereep was afgeschoven, was een paar jaar la
ter de gehele zeereep bedekt met Blauwe zeedistel. Als 
je die zee van blauwgrijze planten zag vroeg je af waar
om deze plant beschermd was. Een paar jaar later wist 
je waarom. De zeereep was weer tot rust gekomen en 
het aantal Blauwe zeedistels was zo sterk teruggelopen 
dat het weer een zeldzame plant in de zeereep was ge
worden. 
Ook de Zeewinde neemt toe. Op veel plaatsen ziet men 
nu al de niervormige, dikke en vettige blaadjes in het 
zand staan. Misschien dat zelfs de Zeewolfsmelk zich 
weer laat zien. Zeeraket is geen zeldzame plant en komt 
algemeen langs de afritten voor, maar zal nu ook dank
baar gebruik rnaken van de afgeschoven zeereep. 
Ook Helm, Zeeakkermelkdistel en Zandhaver zullen 
profiteren van de nieuwe voedingsbodem die door het 
afschuiven is ontstaan. 

U ziet dat het afschuiven van de zeereep voor alle parti� 
en een goede zaak is geweest: 
--De gemeente kon het overtollige zand kwijt op het 

strand. 
-- De wandelaars en de terrasbezoekers hadden weer 
een vrij uitzicht op de zee. 
--De natuurliefhebbers zullen weer kunnen genieten 
van de uitbundige plantengroei in de nieuwe zeereep. 
V oor al als door stormen en stuiven de nieuwe zeereep 
weer \Yat reliëf krijgt, wordt het een interessant stuk 
duin. 

Sceptici zijn echter moeilijk te overtuigen. Graag wijs ik 
op de prachtige ontwikkeling van de zeereep in Kat
wijk nadat daar een aantal jaren geleden de zeereep 
werd afgeschoven. Waarom zou dat in Noordwijk niet 
kunnen? De omstandigheden aan de Koningin Wilhel
minaBoulevard wijken niet af van Katwijk. 

Stivono: kwa r t a alv er slag: april tjm juni. 

Het derde kwartaal van 1990 ligt ruim achter ons. Een 
periode waarin het met de drukte in het vogelasiel nog
al meeviel. In het begin van de maand juli zijn er nog 
wat jonge vogels binnen gebracht (vooral merels). Deze 
periode kenmerkte zich vooral door de vele problemen 
die de vogels hadden. Problemen door menselijke oor
zaak, b.v. een vishaak in de bek van een eend of een 
Rotgans die met een vleugel een draad van een hoog
spanningsmast heeft geraakt of een botsing met een 
auto. In september werden de eerste Zeekoeten ge
bracht. In de agenda stond netjes opgeschreven wat er 
was gebracht. "Een Zeekoet in een hok gezet door de 
Politie, gevonden op het strand". Het enige wat we kon
den vinden was een Zeekoet die er slecht aan toe was. 
De twee Zeekoeten waren erg mager maar op het veren
kleed geen olie. Je gaat dan al snel denken aan chemi
sche vervuiling. Deze soort van vervuiling is echter 
door ons slecht te achterhalen op het verenkleed. V oor 
het zelfde geld zijn de Zeekoeten gestorven aan een 
worminfectie o.i.d. 
De Ransuil is door een automobilist aangereden op de 
Randweg. De Ransuil is via Leon Gielen gebracht. De 
conditie en de verwonding van de uil vielen gelukkig 
mee, zodat De Ransuil de volgende ochtend direct in de 
duinen werd gelost. Een prachtig gezicht als je zo'n 
Ransuil weg ziet vliegen en tussen de bomen ziet ver
dwijnen. 
Een vreemde gast voor het Vogelasiel was de Kruisbek. 
De Kruisbek werd binnengebracht met een afhangende 
vleugel. Ergens tegenaan gevlogen waardoor de vleu
gelspieren verlammen en de vleugel niet meer de 
kracht heeft om de vogel goed te kunnen laten vliegen. 
Na enige tijd rustig in een hok te hebben gezeten wer
den de vliegoefeningen steeds krachtiger. De denneap
pels deden haar blijkbaar goed. De Kruisbek is met 
succes gelost. 
In de maanden augustus en september werden er vier 
Jan van Genten binnengebracht. De meeste exemplaren 
waren onvolwassen vogels die broodmager waren. Een 
volwassen Jan van Gent zat onder de stookolie. Na een 
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pillenkuur en een wasbeurt heeft deze vogel het helaas 
niet gered. De Eidereend is na een wormenkuur en 
twee weken aansterken weer vertrokken. Bij de uitwa
tering in Katwijk is zij losgelaten. Na enige tijd aarzelen 
ging zij op de wieken en verdween uit het gezichtsveld 
ver op zee. 
Met de meeuwen is het minder goed gesteld. Deze 
groep vogels is veelal het slachtoffer van het verkeer. 
Een gebroken vleugel of iets van dien aard is meestal 
de verwonding. De breuken zitten meestal in de ge
wrichten, een plaats die niet te revalideren is omdat het 
een verstijving geeft, zodat er niet meer gevlogen kan 
worden. Een Zilvermeeuw werd binnengebracht met 
het opschrift "is uit de lucht komen vallen". De zilver
meeuw is enkele uren later gestorven onder verdachte 
omstandigheden. Wat de vogel gegeten heeft weten we 
nog niet. Een uur later werd een tweede Zilvermeeuw 
binnengebracht die dezelfde syrnptonen had als de eer
der beschreven Zilvermeeuw. De twee dode Zilver
meeuwen zijn opgestuurd naar het Centraal Dierge
neeskundig Instituut om de doodsoorzaak te achterha
len. 

Leuk te vermelden is de Vleermuis die op de deurmat 
gevonden werd bij een tandarts in Noordwijkerhout. Er 
werd eerst opgebeld wat te doen met een Vleermuis. 
Met het advies de Vleermuis niet met blote handen op 
te pakken i.v.m. hondsdolheid, (wat zeer sporadisch bij 
deze soort wordt gevonden) is de Vleermuis met een 
borstel in een schoenendoos geveegd en in het asiel af
geleverd. Na controle van het diertje werd geconsta
teerd dat er geen zichtbaar letsel was. Met deze 
wetenschap is er contact gezocht met het N.M.F. en het 
advies gekregen de Vleermuis in een boom te zetten. In 
de tuin van de Fam. v.d.Oever is de Vleermuis in een 
boom gezet. De Vleermuis was in een goede conditie 
want hij was binnen een half uur niet meer te vinden. 
Verder zijn er enkele waarnemingen rond het asiel ge
daan die het vermelden waard zijn. De eerste is; een 
vos die op een zaterdagmiddag door de droge sloot 



liep. De tweede is; twee jonge egels die al fomagerend 
rond de composthoop snuffelden. 

De perikelen rond de "verplaatsing" van het vogelasiel 
slepen zich in een zeer laks stadium voort. Na de betref
fende wethouder bezocht te hebben op zijn spreekuur 
bleek er zeer weinig schot in de zaak te zitten. De zaak 
krijgt een vervolg. Hoeveel delen er nog volgen is voor 
ons nog een raadsel. Als het tempo zich van de eerste 

Soort Aanwezig 
1-7-90 

Gebracht 

drie jaar doorzet kunnen we er, voor er een besluit ge
vallen is, wel drie jaar bij tellen. U begrijpt het. HET 
WORDT VERVOLGD .......... . 

Henk van Duijn 
Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Postbus 168 
Noordwijk 

Dood Gelost Aanwezig 
30--9-90 
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E en i m p re s s i e van d e  na tuur van 
Oos t -F inland 

Willem-Jan Hooymans 

Tijdens onze vakantie van 19 mei tot en met 9 juni 1990 
hebben mijn broer en ik een aantal nationale parken en 
een WWF reservaat in het oosten van Finland bezocht. 
Dit artikel geeft u een impressie van deze gebieden met 
bijzondere aandacht voor de vogels. De Arabische cij
fers verwijzen naar de ligging van de besproken gebie
den op bijgaand landkaartje. 

Geografische ligging 

Finland is één van de noordelijkste landen en maakt 
deel uit van Fenno-Scandia. Gelegen in het hoge noord
oosten van Europa tussen ca. de 60e en 70e graad noor
derbreedte, is het de meest noordelijk gelegen staat van 
Europa na IJsland, met een derde van het land (Lap
land) ten noorden van de poolcirkel (6630 NB). In op
pervlakte is Finland met ca. 338.000 km op vier na het 
grootste land van Europa, na de Sovjet-Unie, Frankrijk, 
Spanje en Zweden. 
De grootste lengte is 1 157 km en de grootste breedte 
542 km. Finland heeft een grenslijn van 2570 km, waar
van 1269 km met de Sovjet-Unie in het oosten, 716 km 

met Noorwegen in het noorden en 586 km met Zweden 
in het noordwesten. In het westen en zuiden wordt Fin
land omspoeld door de Botnische en Finse Golf, die een 
onderdeel vormen van de Oostzee. 

Klimaat 

Door de nabijheid van de Golfstroom en het effect van 
de Oostzee is het klimaat van Finland aanmerkelijk 
zachter dan dat van Siberië, Alaska en Groenland, die 
op dezelfde noorderbreedte liggen. Het gemiddelde ver
schil tussen de koudste (februari: gemiddeld -6 tot -13 
C) en warmste (juli: gemiddeld 14,7 tot 17,8 C) maan
den in Finland is maar zo'n 20-28 C, terwijl het verge
lijkbare verschil in Siberië meer dan 60 bedraagt! De 
vier jaargetijden vallen in Finland eigenlijk uiteen in 
twee: zomer en winter. Aan de drie maanden durende 
zomer (juni, juli en augustus) gaat een korte lente, van 
een of twee weken, vooraf. Zij arriveert het eerst in het 
zuiden, zo omstreeks mei, en komt pas laat in het noor
den, zo in de loop van juni, aan. Reeds sinds april kent 
de nacht geen echte duisternis meer. Het daglicht blijft 
na zonsondergang sluimeren tot de volgende zonsop
gang. Boven de poolcirkel blijft de zon tussen ongeveer 
20 mei en 24 juli 's nachts zelfs boven de horizon zicht
baar. Het is de tijd van de "middernachtzon". In de eer
ste helft van september begint de herfst, die zo'n 2 
weken duurt. De echte regentijd is in oktober I novem
ber. In Lapland is dan meestal de eerste sneeuw geval
len (eind september). Langzaam maar zeker krijgt de 
winter het land steeds meer in z'n greep. In het zuiden 
duurt de winter een maand of vijf, in het noorden acht 
maanden. Boven de poolcirkel laat de zon zich weken
lang niet zien. Het is de tijd van de "kaamos", de lange 
duisternis. 
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Landschap 

Finland is zo'n enorm lang land (meer dan 1000 km) 
dat er een groot verschil bestaat in het soort landschap 
tussen noord en zuid, zelfs al voltrekt de verandering 
zich zo geleidelijk dat het nauwelijks merkbaar is. Lang
zaam maar zeker maken de lieflijk glooiende heuvels 
van het zuiden plaats voor de ruigere heuvels en uitge
strekte wouden van het noorden. Op hun beurt maken 
deze weer plaats voor de eindeloze veengronden en 
boomloze hooglanden van Lapland. 
Het enige bergland van Finland ligt in het verre noord
westen in de richting van Noorwegen, waar bergen van 
meer dan 1000 m hoog zijn. Zeker 65% van Finland be
staat uit bossen, waardoor Finland het dichtst beboste 
land van Europa is. Finland staat bekend als het land 
van de 1000 meren, maar bij de officiële telling, die uit
eindelijk in 1987 beëindigd is, bedroeg het aantal 
187.888! 

Flora en fauna 

Het grootste gedeelte van Finland ligt in de noordelijke 
naaldboomzone, alhoewel Lapland ook toendra- en 
bergzonesoorten voortbrengt en de zuidwestkust en de 
archipel onder de kontinentale Europese eikzone val
len. Pijnbomen, die het goed doen op schrale droge 
grond, vormen de dominerende boomsoorten in meer 
dan de helft van de Finse bossen. Sparren voeren de bo
ventoon in ongeveer een derde en loofbomen slechts in 
een tiende deel van het land: De Berk is verreweg de 
meest voorkomende loofboom, alhoewel men ook wel 
Eiken, Linden, Essen en Esdoorns ziet in het zuiden en 
zuidwesten van het land. 
Er zijn ongeveer 65 soorten zoogdieren in Finland, 
waarvan ongeveer een derde over het hele land ver
spreid leeft. De grote roofdieren, Bruine beer (bijna 500 
ex.), Wolf, Lynx (bijna 500 ex.) en Veelvraat (ca. 20-40 
ex.), ziet men nu vrijwel uitsluitend nog in de wilder
nis. Vossen komen vrij algemeen voor en hun aantal 
wordt op 10.000 geschat. Een soort die het ook uitste
kend doet is de Eland, in aantal meer dan 120.000. De 
enige echte Rendieren, de zogenaamde Bosrendieren, 
komen in het oosten van Finland voor en hun aantal 
kan oplopen tot zo'n 500. Meer dan 350 soorten vogels 
werden geobserveerd: 230 hiervan zijn trekvogels die 
jaarlijks in Finland broeden. In Finlands waterwegen le
ven 77 soorten vis, waarvan 36 zoutwatersoorten. 

Nationale parken 

Finland bezit thans 23 nationale parken ("kansallispuis
to") en honderden andere beschermde natuurgebieden. 
De nationale parken beslaan een totale oppervlakte van 
meer dan 6600 km. Het zijn natuurbeschermingsgebie
den die voorbeelden vormen van 's lands meest waar
devolle natuurlijke elementen en bewaard worden als 
plaatsen van algemeen belang. Hun belangrijkste rol is 
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het beschermen van de inheemse wilde dieren en de 
verschillen ecosystemen die zo karakteristiek voor Fin
land zijn. Naast typische natuurlijke elementen bezitten 
nationale parken ook unieke natuurlijke elementen 
evenals talloze interessante bezienswaardigheden en 
uitzonderlijk mooie landschappen. Enkele parken be
schermen ook geheel of gedeeltelijk door de mens ge
vormde landschappen. Er zijn gemarkeerde paden in 
de parken. Veel parken hebben ook natuurpaden, plek
ken voor kampvuren en tenten en soms zelfs een kam
peerterrein. Een aantal parken biedt ook hotel
akkomodatie. 

1 Linnansaari Nationaal Park 

Rantasalmi, Savonlinna, Kangaslampi, 22 km, gesticht 
in 1956, uitgebreid in 1982. Linnansaari vertegenwoor
digt de zeer gevarieerde en unieke eilandnatuur van de 
grote open meren die het meest karakteristiek voor Fin
land zijn. Het park bevat bijna 70 eilanden van tenmin-

N 

ste 1 ha. in omvang en bijna 200 kleinere eilandjes en 
klippen in het midden van het Suur-Haukivesi meren
gebied. Het grootste eiland is het 4 km lange gelijknami
ge Linnansaari. Er zijn scherpe kontrasten in de flora 
van de eilanden. Vaak zijn de kale rotsen van de eilan
den met onvolgroeide pijnbomen het enige dat men 
vanaf de meren kan zien. Enkele van deze grijze met 
korstmos begroeide rotsen zijn bijzonder steil. Daarente
gen groeit in de ravijnen en valleitjes tussen de rotsen 
midden op de eilanden weelderig en kleurrijk loofbos. 
De voornaamste boomsoorten zijn hier Berk, Grauwe 
els, Grove den en Ratelpopulier, maar graskruidenbos
sen van Linden en Zwarte elzen zijn hier ook te vinden. 
De avifauna van dit nationale park bevat, aan de ene 
kant, de watervogels die karakteristiek zijn voor grote 
open merengebieden, zoals Parelduiker, Grote Zaag
bek, Middelste Zaagbek, Kleine Mantelmeeuw, Zilver
meeuw en Visdief, en, aan de andere kant, de soorten 
van de weelderige loofbossen, zoals Witrugspecht, Win
terkoning, Merel, Fluiter, Grauwe Fitis, Kleine Vliegen
vanger, Wielewaal en Roodmus. Eland en Haas zijn 
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talrijk in de bosjes en weilanden op de eilanden en de 
dassenpopulatie blijft min of meer stabiel. Op sommige 
plaatsen komt ook Vos, Wasbeerhond, Nerts en Boom
marter voor. Al roeiend door het park is het heel goed 
mogelijk dat de zeldzame Saimaa Zeehond, een endemi
sche ondersoort van de Kleine Zeehond waarvan er 
nog slechts 150 over zijn, te zien en raakt men ver
trouwd met de grote visarendenpopulatie van dit ge
bied. Met 14 broedpàren binnen een afstand van 20 km 
bevindt zich hier de dichtste visarendenpopulatie in 
Finland. Deze mooie vogels bouwen hun horsten op de 
kruinen van de onvolgroeide Grove dennen. Tijdens 
ons bezoek op 28 mei 1990 hebben we vooral Visarend 
(op horst), Parelduiker en Roodmus goed kunnen ob
serveren. Ook meenden we een roffelende Drieteen
specht (net een ratelend machinegeweer) te horen, die 
we helaas niet te zien kregen, en zagen we op grote 
hoogte nog een luid roepende Kraanvogel overvlie
gen.Aangezien het Linnansaari Nationale Park alleen 
over water bereikbaar is, kan de bezoeker het beste een 
roeiboot huren. In de zomer zijn er ook geregelde boot
diensten. Op het gelijknamige eiland Linnansaari zijn 
twee gemarkeerde natuurroutes van 2 en 5,6 km lengte 
uitgezet, die door de weelderige natuur van dit eiland 
voeren en spectaculaire uitzichten vanaf hoge rotsen op 
het meer bieden. 

2 Petkeljärvi Nationaal Park 

Ilomantsi, 6,3 km, gesticht in 1956. Petkeljärvi is repre
sentatief voor de natuurlijke gesteldheid van het Kare
lisch grenslandschap met z'n meren, eskers (= smalle 
langgerekte heuvelruggen) en naaldbossen. Bijna de 
helft van het park bestaat uit water. De met elkaar in 
verbinding staande voedselarme meren zijn helder en 
als zodanig typisch voor het eskerlandschap. De eskers 
zijn voornamelijk begroeid met Grove dennen en Rode 
bosbessen. De vegetatie in dit park laat al een meer 
noordelijke invloed zien. In de onderbegroeiing van het 
pijnbos vinden we ook Kraaiheide en Rendiermos. 
V oor het grootste deel zijn de bomen in het nationale 
park 100-150 jaar oud. Het aantal vogelsoorten in deze 
"schrale" bossen is klein en ook de dichtheid is laag, 
maar de overvloed aan oude bomen verschaft de in 
boomholten nestelende vogels, zoals mezen, Gekraagde 
Roodstaart, Taigaboomkruiper en Bonte Vliegenvanger 
veel meer nestplaatsen dan gemiddeld. De aanwezig-
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heid van Drieteenspecht, Keep en Bosgors toont ook de 
meer noordelijke invloed op dit gebied aan. Andere in 
het park voorkomende vogelsoorten zijn onder meer 
Parelduiker, Brilduiker, Wintertaling, Auerhoen, Oever
loper (de talrijkste steltloper), Pestvogel, Raaf en Kruis
bek. Tijdens ons bezoek op 1 juni hebben we onder 
andere heel mooi Parelduiker, Taigaboomkruiper en 
Kruisbek gezien. 
Petkeljärvi is ook het domein van de Eland. Het wilde 
Bosrendier is er ook gezien en in de winter kunnen er 
voetafdrukken van Lynx en Boommarter gevonden 
worden. De geïntroduceerde Canadese bever bewoont 
de meren. Een uitgezette en gemarkeerde natuurroute 
van 6,4 km leidt door de mooiste delen van het esker
landschap. 

3 Patvinsuo Nationaal Park 

Lieska en Ilomantsi, 100 km, gesticht in 1982. Patvinsuo 
is een groot veengebied met moerassen rondom het 
voedselarme meer Suomujärvi. Zowel fauna als flora la
ten een meer noordelijke en oostelijke invloed zijn. Bo
ven het Suomujärvi is het mogelijk een Visarend te 
zien, hoewel het water bepaald niet visrijk is. Pareldui
kers broeden in het meer en op vroege zomeravonden 
galmt hun wilde roep over het water. Tussen de met bo
men begroeide heuvels strekken zich de voedselarme 
veenmoerassen uit. Verschillende paren Wilde Zwanen 
en Rietganzen nestelen geregeld in Patvinsuo. Steltlo
pers waaronder de Regenwulp en Goudplevier, die een 
noordelijke verspreiding hebben behoren tot de stan
daardkomponenten van de plaatselijke veengrondfau
na. De fluitende roep van de Regenwulp wordt hier 
trouwens vaker gehoord dan die van de Wulp, die 
meer een vogel van het zuiden is. Andere vogels die in 
het veenmoeras broeden zijn Nonnelje, Pijlstaart, Kraan
vogel, Kievit, Bosrui ter, Bokje, Breedbekstrandloper en 
Groenpootrui ter. In de bossen kan met onder meer Pest
vogel, Taigagaai, Keep en Kruisbek tegenkomen. Tij
dens ons bezoek op 23 mei hebben we onder meer een 
broedende Wilde Zwaan gezien en konden we verschil
lende Pestvogels prachtig bekijken. Ook zagen we to
taal onverwacht op grote hoogte een Zwarte Wouw 
overvliegen. 
Patvinsuo is ook bekend om de er voorkomende grote 
zoogdieren, zoals Bruine beer en Canadese bever (uitge
zet). Er lopen enkele paden door het park en er staat 
ook een vogelobservatietoren. 



4 Oulanka Natinaal Park 

Kuusamo en Salla, 206 km, gesticht in 1956, uitgebreid 
in 1982. Oulanka met z'n steile bergwanden, diepe val
leien, golvende bossen, spectaculaire ravijnen, bloemrij
ke weiden, donderende watervallen en bruisende 
stroomversnellingen is een fascinerende mengeling van 
het vruchtbare zuiden en voedselarme noorden. De flo
ra en fauna van dit nationale park zijn rijk aan soorten. 
Hier hebben de soorten uit het zuiden en noorden even
als het oosten en westen een gemeenschappelijke plaats 
gevonden. De flora van de rivierdalen is weelderiger en 
heeft een beduidend zuidelijker karakter dan die van 
het omringende landschap. Veel soorten oostelijke en 
noordelijke planten leven in het park aan de rand van 
hun verspreidingsgebied. Door Pijnbomen gedomineer
de heiden en sparrenbossen bedekken een groot deel 
van het zuidelijke gedeelte van het park. Uitgestrekte 
veenmoerassen, die gedurende de zomermaanden nau
welijks toegankelijk zijn, karakteriseren het noordelijke 
gedeelte van Oulanka. De zoogdiersoorten in het park 
zijn, gelet op de noordelijke ligging, talrijk. Bijna 30 
zoogdiersoorten, waaronder Wolf, Bruine beer en Veel
vraat, zijn hier aangetroffen. 
De vogelsoorten zijn eveneens gevarieerd en talrijk. 
Meer dan 120 broedvogelsoorten zijn in het park vastge
steld. De Fitis heeft de grootste verspreiding en bijna 
net zo gewoon is de Keep als vertegenwoordiger van 
het Siberisch fauna type. De volgende vogel soorten zijn 
tamelijk algemeen, algemeen of soms zelfs talrijk te noe
men: Wintertaling, Kuifeend, Brilduiker, Hazelhoen, 
Watersnip, Bosrui ter, Oeverloper, Groenpootrui ter, 
Kemphaan, Grote Bonte Specht, Taigagaai, Bruinkop
mees, Matkop, Taigaboomkruiper, Zanglijster, Koper
wiek, Gekraagde Roodstaart, Roodborst, Fitis, Tjiftjaf, 
Grauwe Vliegenvanger, Bonte Vliegenvanger, Graspie
per, Boompieper, Witte Kwikstaart, (Noordse) Gele 
Kwikstaart, (Grote) Barmsijs, Grote Kruisbek, Vink, 
Keep, Bosgors en Rietgors. Tijdens ons bezoek op 5 en 6 
juni hadden we de nogal frustrerende ervaring dat we 
geen enkele Taigagaai, die toch "tamelijk algemeen" 
voor dit gebied zouden moeten zijn, zagen, terwijl we 
daarentegen wel een Klapekster, die juist weer "zeld
zaam" voor het gebied is, tegenkwamen. In de omge
ving van het bezoekerscentrum bevinden zich twee 
gemarkeerde natuurpaden van elk 5 km lengte. 

5 Siikalahti 

Parikkala, 470 ha., gesticht in 1986, uitgebreid in 1987. 
Siikalahti is een ondiepe voedselrijke baai van het meer 

Simpeleenjärvi met drijvende vegetatie en uitgestrekte 
rietvelden. Dit wetland is ongetwijfeld Finlands beste 
habitat voor watervogels. Ongeveer 70 vogelsoorten 
broeden er, maar het is ook een belangrijk rust- en fou
rageergebied voor trekvogels (o.a. Wilde Zwaan) in 
voor- en najaar. Meer dan 200 vogelsoorten zijn hier 
waargenomen. Onder de vogelsoorten die regelmatig 
of onregelmatig in Siikalahti broeden of hier jaarlijks 
worden waargenomen bevinden zich Roerdomp (5-6), . 

Porseleinhoen (30), Waterral (30), Klein Waterhoen 
(1-7), Wilgegors (1-3), Kuifduiker, Visarend, Dwerg
meeuw, Krekelzanger, Wielewaal en Roodmus. Siika
lahti is bijronder bekend om z'n nachtvogels, waarvan 
de Noordse Nachtegaal en Blyths Rietzanger misschien 
wel de meest aansprekende zijn. Tijdens ons bezoek op 
30 mei 1990 hebben we helaas niet de Blyths Rietzanger 
gezien en Wilgegors gehoord noch gezien, omdat we 
hiervoor waarschijnlijk nog net iets te vroeg in het sei
zoen waren, maar we hebben wel bijzonder genoten 
van de in de late avond roepende Roerdompen en Por
seleinhoentjes en de luid zingende Noordse Nachtega
len. Algemene zoogdieren in het reservaat zijn 
Muskusrat, Amerikaanse Mink (ontsnapt), Wasbeer
hond, Das, Haas en Eland. Siikalahti is ook ongewoon
lijk rijk aan planten. In totaal zijn er meer dan 273 
verschillende plantensoorten in het gebied gezien en 
veel van de wetlandsoorten zijn zeer zeldzaam in Fin
land. Er is een informatiecentrum in het WWF reservaat 
en een natuurpad loopt van het parkeerterrein naar een 
vogelobservatietoren. Verder scheidt een verhoogde 
weg het noordelijk van het zuidelijk gedeelte van Siika
lahti. 

Voor de natuurliefhebber is Finland met z'n bossen, 
veengebied en, hooglanden, meren en eilanden, en lan
ge Oostzeekustlijn een grandioos land om te bezoeken. 
Rust, stilte en ruimte (ca 10 x Nederland en slechts 5 
miljoen inwoners!) zijn er nog volop aanwezig. Hier 
vinden we ook nog enkele van West-Europa's laatste 
wildernissen. Finland is ook een ontmoetingsplaats 
voor planten- en diersoorten uit het zuiden, noorden en 
oosten. Voor een vogelaar spreken Finse "specialiteiten" 
onder de broedvogelsoorten als Terekruiter, Blauw
staart, Blyths Rietzanger en Wilgegors sterk tot de ver
beelding . Naast alle lofuitingen aan het adres van 
Finland is het misschien goed toch ook het volgende on
der de aandacht van de potentiële bezoeker te brengen. 
Finland is een duur land (vrijwel alles is er stukken 
duurder dan in Nederland) en in de zomermaanden 

(juni t/m augustus) kunnen de talrijke muggen voor 
veel overlast en ongemak zorgen. 
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R o n dje  g r o e n  

W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich 
voor een rondje strand en duin. Met de vuurto
ren als middelpunt iets oppikken van wat de na
tuur te bieden heeft. 

Lopend langs het fietspad, daar waar de oorlogsweg be
gint, groeit een bijzonder plantje. Het draagt ook een 
opmerkelijke naam: Aardbeispinazie, een naam overi
gens die de plant goed karakteriseert. Er groeien name
lijk rode vruchtjes aan die wat van een aardbei weg 
hebben. Een plantje dat in vroeger jaren werd gekweekt 
en nu min of meer verwilderd voorkomt. Het is wat 
men noemt een van de tred planten, d.w.z. dat ze gedij
en dankzij de betreding. We zijn geneigd te denken dat 
betreding, in het algemeen menselijke invloed, altijd ne
gatief voor de natuur uitpakt. In dit geval duidelijk niet. 
Juist die minimale omstandigheden, een plat gelopen 
strookje langs het bitumen, vormt voor deze plant de 
juiste standplaats. 
Persoonlijk vind ik dit een van de interessantste aspek
ten van de natuur. Niet alleen in de vochtige duin
valleien vinden we planten, maar ook minder geschikte 
plaatsen zijn bezet. Op de meest waardeloze stukjes 
grond komen planten voor. Die hebben daar dan ook 
de meeste ruimte. Terwijl men in de genoemde duinval
leien elkaar staat te verdringen heeft de Aardbeispina
zie langs het fietspad het rijk vrijwel alleen. Door 
speciale aanpassingen ziet deze kans, onder voor een 
plant barre omstandigheden, te overleven. 
Menselijk ingrijpen, in dit geval het belopen van het 
strookje grond, blijkt dus niet altijd nadelig voor de na
tuur. De laatste jaren is daar ook meer aandacht voor 
gekomen, is dat aspect van de natuur meer in de belang
stelling komen te liggen. 
Speciaal dr. H. Doing heeft veel onderzoek gedaan naar 
het zogenaamde "zeedorpenlandschap". Dat zijn de dui
nen langs de kust rondom de dorpen. Hij heeft daar 
over geschreven en er ook, de afgelopen winter, een 
avond over verteld. Op het eerste gezicht lijkt het land
schap, de duinen rondom het dorp, sterk aangetast 
door het gebruik en het belopen. Echter juist door de in
vloed van de dorpsbewoners, de koeien die er graasden 
en wat men verder in het duin ook deed, zijn bijzonde
re omstandigheden ontstaan waarvan bepaalde planten 
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profiteren. Inmiddels heeft de hond de plaats van de 
koe in het duin ingenomen en helaas graast deze niet. 
Door hier en daar wat te maaien en het maaisel af te 
voeren probeert men nu die specifieke milieu' s weer te
rug te krijgen. 
Deze winter is de zeereep, voor het dorp, afgeschoven. 
Het door de harde stormen weggeslagen zand van het 
strand is met het zand van deze reep weer aangevuld. 
Met als bijkomstig voordeel voor de terrasexploitanten 
dat hun klanten weer op zee kunnen kijken. Ook hier 
weer lijkt dit een slechte zaak voor de natuur. Alle be
groeiing van de reep, waaronder de beschermde Blau
we zeedistel, verdween onder het zand. Toch, en dat 
bleek al deze zomer, ze komen weer snel terug. En, 
dankzij dit afschuiven, in grotere getale dan ooit tevo
ren. 
Het gezegde dat waar de mens verschijnt de natuur ver
dwijnt, gaat dus niet altijd op. 



Wa a rnemingen: 

Duiker 1 30-9-90 over zee noord R. Sluys 
Noordse Stormvogel 1 20-8-90 over zee zuid J. van Dijk, R. Sluys 

1 8-9-90 over zee zuid R. Sluys, e.a. 
1 10-9-90 over zee zuid W.J. Hooymans, H. Verkade 
5 22-9-90 over zee zuid A. Steenvoorden, e.a. 

Grauwe Pijlstormvogel 1 17-8-90 over zee zuid R. Sluys 
1 24-9-90 over zee noord R.Sluys 

Noordse Pijlstormvogel 2 16-8-90 over zee zuid R. Sluys 
V aal Stormvogeltje 1 6-9-90 over zee zuid J. van Dijk 

4 22-9-90 oveï zee zuid A. Steenvoorden, R. Sluys 
1 23-9-90 dood op strand W. Baalbergen 

Jan van Gent 52 20-8-90 over zee in 1 uur R. Sluys 
44 21-8-90 over zee in 1 uur R. Sluys 
24 8-9-90 over zee in 1 uur R. Sluys 
25 18-9-90 over zee noord W.J. Hooymans 

Aalscholver 2 31-7-90 op dukdalf Jan Zwanenbrug A. Cramer 
1 15-8-90 bij vijver Leeuwenhorst A. Cramer 

33 14-8-90 over Langeveld K. Koning 
7 19-8-90 over Duindamseslag J. Bouwmeester 
9 22-8-90 over zee zuid J. Glasbergen 

Blauwe Reiger 14 27-7-90 over N'wijk(B) zuid H. Verkade 
Roerdomp 1 sept 90 langs Oosterduinsemeer v. Rooyen 
Ooievaar 5 24-9-90 over Keukenhofbos A. Steenvoorden 
Lepelaar 17 12-9-90 overvliegend Noordduinen A. Cramer 
Grauwe Gans 20 31-7-90 over N'wijk noord A. Steenvoorden 
Nijlgans 10 23-8-90 over zee noord K. Koning 

10 25-8-90 over Langeveld west K. Koning 
7 20-9-90 over zee zuid K. Koning 

Smient 4 22-8-90 over zee zuid R. Sluys 
16 9-9-90 over zee zuid W.J. Hooymans 

3 16-9-90 vijver Nieuw-Leeuwenhorst H. Verkade 
10 23-9-90 over zee zuid R. Sluys 

Tafeleend 2 26-9-90 Oosterduinsemeer K. Koning 
Pijlstaart 8 16-9-90 over zee zuid R. Sluys 
Wespendief 1 31-7-90 over Noordwijk A. Steenvoorden 

1 13-9-90 over Noordwijk A. Steenvoorden 
Bruine Kiekendief 1 3-8-90 over Noordwijk(B) zuid H. Verkade 

1 12-8-90 over de Grashoek R. Sluys 
1 15-8-90 over Langeveld K. Koning 
1 25-8-90 over Driehoek J. Bouwmeester 

Havik 1 3-8-90 over Langeveld K. Koning · 
Sperwer In augustus en september op veel plaatsen 1 ex waargenomen. 

Meerdere ex op 
6 15-9-90 over Noordduinen in 1 uur A. Cramer 
5 23-9-90 over Zuidduinen Noordwijk, zuid A. Steenvoorden 
3 29-9-90 over Noordduinen J. Glasbergen 

Buizerd 1 14-8-90 over de Grashoek R. Sluys 
1 19-8-90 zeereep golfbaan J. Bouwmeester 
3 23-8-90 Noordduinen zuid A. Crarner 
3 24-8-90 over Langeveld K. Koning 
1 27-8-90 over langeveld K. Koning 
1 12-9-90 boven Offern A. Crarner 

Roodpootvalk 1 23-8-90 mannetje verblijvend Langeveld K. Koning 
Smelleken 1 30-9-90 Noordduinen J. van Dijk 
Boomvalk tot eind september 1 paar met 2 uitgevlogen 

jongen in de Noordduinen 
1 15-8-90 Rijnsburg J. Glasbergen 
1 23-9-90 v.d. Berghstichting J. Bouwmeester 
1 22-9-90 Rijnsburg J. Glasbergen 
2 23-9-90 over Zuidduinen Noordwijk, zuid A. Steenvoorden 

Kluut 4 20-9-90 over zee zuid K. Koning 



Bontbekplevier 63 22-8-90 over zee zuid R. Sluys 
2 23-8-90 foeragerend Vinkenveld A. Steenvoorden 
1 23-9-90 verblijvend Vinkenveld A. Steenvoorden 

Goudplevier 130 12-8-90 Polder Hoogeweg H. Verkade 
Zilverplevier 16 16-8-90 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 

32 18-8-90 over zee zuid in 1 /2 uur J. van Dijk 
2 26-9-90 overvliegend Oosterduinsemeer K. Koning 
7 30-9-90 op strand H. Verkade 

Kanoetstrandloper 1 5-8-90 op strand H. Verkade 
Drieteenstrandloper 2 3-8-90 strand Noordwijk W. Baalbergen 
Kleine Strandloper 2 1 7-8-90 strand Noordwijk J. van Dijk 
Bonte Strandloper 63 23-9-90 over zee in 1 uur R. Sluys 

5 25-9-90 verblijvend Oosterduinsemeer K. Koning 
Watersnip 9 4-8-90 over Noordduinen J. Glasbergen 

22 12-8-90 Elsgeesterpolder H. Verkade 
Rosse Grutto 20 19-8-90 over Duindamseslag W.J. Hooymans 

19 22-8-90 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 
Regenwulp 1 31-7-90 strand Duindamseslag J. Bouwmeester 

26 16-8-90 over zee in 1 uur J. van Dijk 
30 1 7-8-90 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 

Wulp 10 3-8-90 over Langeveld K. Koning 
6 25-8-90 weiland Oud-Leeuwenhorst J. van Dijk 

18 16-9-90 over zee noord R. Sluys 
Zwarte Ruiter 1 13-8-90 over Langeveld K. Koning 

3 22-8-90 op strand Noordduinen J. Glasbergen 
Groenpootruiter 15 22-8-90 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 

1 30-9-90 foeragerend op strand H. Verkade 
Witgatje 2 23-8-90 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

2 1 1-9-90 over Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
2 23-9-90 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 

Oeverloper 15 5-9-90 vijver Nieuw-Leeuwenhorst J. van Dijk 
Steenloper 6 22-8-90 over zee zuid R. Sluys 
Middelste Jager 1 1 7-8-90 over zee J. van Dijk, R. Sluys 

1 20-8-90 over zee zuid H. Verkade 
2 9-9-90 over zee A. Steenvoorden 
1 10-9-90 over zee W.J. Hooymans 
2 18-9-90 adulte ex over zee J. van Dijk 
2 21-9-90 over zee zuid H. Verkade 
1 22-9-90 over zee zuid R. Sluys, H. Verkade 

Kleine Jager 5 19-8-90 over zee J. Bouwmeester 
8 20-8-90 over zee in 2 uur R. Sluys 
8 21-8-90 over zee in 2 uur W.J. Hooymans, R. Sluys 
5 25-8-90 over zee J. Bouwmeester 
9 9-9-90 over zee in 1 1 /2 uur A. Steenvoorden 

13 18-9-90 over zee in 1 uur J. van Dijk e.v.a. 
Kleinste Jager 1 24-9-90 door branding zuid A. Steenvoorden 

1 21-9-90 over zee noord H. Verkade 
Grote Jager 1 21-9-90 over zee zuid H. Verkade 

1 22-8-90 over zee noord R. Sluys 
1 22-9-90 over zee noord R. Sluys, e.a. 

Zwartkopmeeuw 1 30-8-90 op strand, paal 79 H. Verkade 
1 31-8-90 juv strand Duindamseslag J. van Dijk 
1 9-9-90 2e jaars op strand voor Boulevard J. van Dijk 

Dwergmeeuw 3 1-8-90 over zee zuid W. Baalbergen 
1 20-8-90 op strand voor boulevard H. Verkade 
2 21-8-90 over zee zuid W.J. Hooymans 

Vorkstaartmeeuw 1 22-9-90 over strand bij Koepelduinen J. Rampen 
Geelpootmeeuw 1 1 7-8-90 strand Duindamseslag W.J. Hooymans 

1 19-8-90 adult op strand Duindamseslag W.J. Hooymans 
3 1 1-9-90 op strand, paal 78 H. Verkade 
1 15-9-90 op strand, paal 73 H. Verkade 
1 23-9-90 adult op strand Duindamseslag R. Sluys 
1 30-9-90 adult op strand voor de Driehoek R. Sluys 

Drieteenmeeuw 5 21-8-90 over zee zuid W.J. Hooymans/R. Sluys 
Reuzenstem 1 24-9-90 over zee zuid R. Sluys 
Visdief 43 15-8-90 op strand bij de Driehoek R. Sluys 

90 15-8-90 op strand voor Koepelduinen H. Verkade 



Noordse Stem 5 15-8-90 op strand Koepelduinen H.Verkade 
Dwergstern 3 1-8-90 over zee zuid W. Baalbergen 
Zwarte Stem 24 16-8-90 over zee zuid R. Sluys 

2 12-9-90 Duindamseslag W .J. Hooymans 
alk/ zeekoet 1 24-9-90 over zee zuid R. Sluys 
Holeduif 2 8-9-90 Noordduinen, pas uitgevlogen J. Bouwmeester 

15 29-9-90 over Noordduinen J. Glasbergen 
IJsvogel 1 11-8-90 over Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

1 19-8-90 achter Sancta Maria J. van Dijk 
1 5-9-90 Nieuw-Leeuwenhorst J. van Dijk 

Kleine Bonte Specht 1 20-9-90 bij Golfbaan J. Bouwmeester 
Kuifleeuwerik 6 26-9-90 1 groep Langeveld K. Koning 
Boomleeuwerik 3 24-8-90 verblijvend Langeveld K. Koning 
Huiszwaluw 25 29-9-90 over Noordduinen W.J. Hooymans 
Duinpieper 1 1 7-9-90 Noordduinen J. van Dijk 
Grote Gele Kwikstaart 5 17-9-90 over Noordduinen in 1 /2 uur J. van Dijk 

6 29-9-90 over Noordduinen in 1 1 /2 uur W.J. Hooymans e.a. 
1 30-9-90 over strand zuid H. Verkade 
2 30-9-90 Driehoek J. Bouwmeester 

Winterkoning 21-8-90 nog een nest met jongen nabij 
het Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

Zwarte Roodstaart 1 12-8-90 Polder Hoogeweg H. Verkade 
Gekraagde Roodstaart 1 27-3-90 AW-duinen W. Baalbergen 
Paapje 3 13-8-90 verblijvend Langeveld K. Koning 
Roodborsttapuit 2 15-9-90 Noraweg A. Steenvoorden 

6 1 groep bij v.Limburg Stirumkanaal K. Koning 
Kramsvogel 1 15-8-90 verblijvend Langeveld K. Koning 

4 24-8-90 over Duinpark J. van Dijk 
3 10-9-90 verblijvend Langeveld K. Koning 

Grote Lijster 4 2-8-90 op zweefvliegveld K. Koning 
3 29-9-90 over Noordduinen W.J. Hooymans 

Vuurgoudhaantje 5 27-9-90 Noordduinen J. Bouwmeester 
1 29-9-90 Noordduinen W.J. Hooymans 

Grauwe Vliegenvanger 2 11-8-90 Langeveld K. Koning 
5 24-8-90 Noordduinen W.J. Hooymans 

Bonte Vliegenvanger 2 11-8-90 Langeveld K. Koning 
1 24-8-90 Noordduinen W.J. Hooymans 
2 16-9-90 Noordduinen J. Bouwmeester 

Staartmees 40 15-8-90 verblijvend Langeveld K. Koning 
9 16-9-90 langs fietspad nabij Gielen R. Sluys 
8 26-9-90 Noordduinen J. Glasbergen 

Zwarte Kraai 1 Juli-Aug'90 voor 1/3e deel Albino geel/wit 
verblijvend op het landgoed Offem A. Steenvoorden 

Ringmus 50 29-9-90 over Noordduinen W.J. Hooymans 
Keep 2 10-9-90 over Langeveld K. Koning 

18 26-9-90 over Langeveld K. Koning 
Groenling 36 24-8-90 over de Driehoek R. Sluys 
Putter 36 18-9-90 1 groep Rijnsburg J. Glasbergen 

20 28-9-90 rioolzuivering Nw'hout Leidsevaart K. Koning 
Sijs 4 10-9-90 over Langeveld K. Koning 

30 14-9-90 over Noordduinen J. van Dijk 
10 14-9-90 foeragerend Piet Florisdal J. van Dijk 

125 26-9-90 over Langeveld in 1 1 /2 uur K. Koning 
100 29-9-90 over Noordduinen J. Glasbergen 

Barmsijs 30 2-8-90 over Langeveld K. Koning 
15 25-8-90 over Paardenkerkhof K. Koning 

8 27-9-90 over Langeveld K. Koning 
Kruisbek In augustus en september op veel dagen 

kleine groepen en solitaire vogels overtrekkend. 
In de Noordduinen kleine groepen in de dennen 
verblijvend. Op 29 september opvallende trek 
met 97 exemplaren naar zuid in 1 1 /2 uur 

Goudvink 1 15-8-90 verblijvend Langeveld K. Koning 
IJsgors 1 17-9-90 over Noordduinen J. van Dijk 

1 29-9-90 over Noordduinen W.J. Hooymans 



L ij s t v a n  we rkgro epen  en  c o m m i s s i e s  

Redactie van de Strandloper 

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

Planologische Commissie 

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

Ledenadministratie 

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

Beheerscommissie Na tuurcentrum 

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

Kantinevoorziening Na tuurcentrum 

Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34 

2203 JR Noordwijk 
Tel. :  01719-12461 

Werkgroep tentoonstellingen en in
richting Natuurcentrum 

Rob Jansson 
Derk Bolhuisstraat 28 
2202 VG Noordwijk 
Tel.: 01 719-15196 

Vogelwerkgroep 

Noël Aarts 
Strandloper 7 
2201 XZ Noordwijk 
Tel. :  01719-15062 

Plantenwerkgroep 

Ees Aartse 
Joh. Malegraafstraat 6 
2202 LK Noordwijk 
Tel.: 01719-14268 

Werkgroep Bibliotheek 

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

Scholen- en groepenbezoek Natuur
centrum 

Toos Bom 
Lijnbaanweg 26 
2201 LE Noordwijk 
Tel.: 01719-1 1285 

Jeugdnatuurclub 

Jenny Vink 
Haagwinde 2 
2202 ST Noordwijk 
Tel.: 01719-19468 

Veldwaarnemingen 

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

Excursies 

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