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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, Ereioftpark 26 
W. Baalbergen, lid, Schoolstraat 15  
Mevr. M.  Bos, lid, Morgenster 23 
Q.T.J. Sluys, lid, Bremkant 38 
H.S.J. 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, Ereioftpark 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 De Strandloper: 675 ex. 

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 Dom pad, achter het politiebureau, Oude Zeeweg 10. Gevonden vogels kunnen altijd 
op het politiebureau worden afgegeven. Daar zorgt men er voor, dat de vogels in het asiel terecht komen. 

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), afdeling Noordwijk 

Bestuur 

D. Passchier, voorzitter, Egmonderstraat  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 De Strandloper nummer 3: 15 augustus 
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Bestuursmededeling 

Vijf kijkers van Henny Hoogeveen 

Waddenexcursie, Rien Sluys 
Het wel en wee in vak D (afl.3), Ees Aartse 
SOVON, AbSteenvoorden 
Herdruk Frora van Noordwijk, Ees Aartse 
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Stichting Vogelasiel Noordwijk, Henk van Duijn 
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Waarnemingen 

Bij de  v o o rpl a a t 

DickHoek 

Dat één zwaluw nog geen zomer maakt, werd ook in de 
afgelopen maanden weer eens duidelijk. 
Eind rnaart-begin april komt de Boerenzwaluw weer te
rug van een lange reis uit zijn winterkwartier: zuidelijk 
Afrika. De Boerenzwaluw is een echte cultuurvolger en 
één van de weinige vogels d ie nestelt in gebouwen en 
onder bruggen. Het nest wordt gemaakt van modder
balletjes, gemengd met plantedelen. 
Wanneer de Boerenzwaluw op de grond de modder 
verzamelt voor zijn nest, wordt duidelijk dat de vogel 
zich beter thuis voelt in de lucht. Zelfs zijn dorst lest hij 
al scherend boven het water. Ook het voedsel (insekten) 
wordt grotendeels in de vlucht verzameld . 
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Met de sloop van de laatste boerderijen in Noordwijk 
aan Zee in de zestiger jaren verdwenen hier tegelijker
tijd onmisbare voedselbronnen en geschikte nestplaat
sen. De Boerenzwaluw moest hier als broedvogel het 
veld ruimen. 
Gelukkig is dit lot de Gierzwaluw tot nu toe bespaard 
gebleven. Ook deze luchtacrobaat  heeft echter te karn
pen met woningnood . Gierzwaluwen foeragerén echter 
in hogere luchtlagen en vaak verder van de broed plaats 

verwijderd . Ze zijn daardoor minder afhankelijk van de 
insektenrijkdorn rond hun broedplaa tsen dan de Boe
renzwaluw. Tegenwoordig is de Boerenzwaluw in onze 
omgeving een vrij schaarse broedvogel van de polders. 
Bekende broedplaatsen zijn onder meer de Noordwij
kerhoekbrug, de boerderij Oud-Leeuwenhorst en de 
boerderij De Blink langs de Kapellenboslaan.  
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Van de redak t ie 

Kort voor d e  zomervakantie wordt deze Strandloper bij 
u bezorgd. Misschien kunt u in de vakantie uw leuke 
planten- en d ierenwaarnemingen vastleggen of een be
schrijving maken van een goed natuurgebied dat u be
zocht heeft. We plaatsen het graag als mededeling of 
artikel in één van de volgende Strandlopers. 
Naast de vaste rubrieken deze keer onder meer een ver
haal van Ab Steenvoorden over de Huiszwaluw en een 
stuk over de werkwijze van SOVON. Ees Aartse vraagt 
de leden om hulp in verband met het uitbrengen van 
de nieuwe Flora van Noord wijk en vertelt over het wel 
en wee van de Tapuit. Dick Hoek verzorgde weer de 

voorplaat. Coby en Jelle van Dijk geven een verslag van 
hun reis naar de voormalige DDR. 
Rien Sluys geeft nadere informatie omtrent de Wadden
excursie naar Vlieland en Dick Passchier duikelde via 
v ia iets op uit het oude gemeente-archief. 
Kortom een zeer gevarieerde en goed gevulde Strandlo
per dit keer. 
De redaktie wenst u veel leesplezier en een fijne vakan
tie. 

Kopij voor de volgende Strandloper moet voor 15 au
gustus worden ingeleverd . 

Nie u ws u i t d e  l e de n ve rga de r i ng va n 22 
fe b r u a r i  1 99 1  

Kees Verweij 

Mededelingen bestuur 
Allereerst doet de voorzitter kort verslag van de laatst
gehouden wintervoederingactie. Met name betrof deze 
actie de watervogels. Door de zachte winters is de trek
drang van verschillende kwetsbare soorten verdwenen. 
Overigens is het niet de bedoeling, dat er op grote 
schaal bijgevoerd wordt. 

Zoals duidelijk is te zien vorderen de werkzaamheden 
in het tentoonstellingsgedeelte van het Jan Verwey Na
tuurcentrum snel. 9 maart gaat het centrum weer open. 
Tevens is dan de tentoonstelling over Vossen te bezien. 

Tot slot word t melding gemaakt van de milieumarkt in 
Noordwijkerhout op 25 mei a .s .  Onze Vereniging zal 
daar aanwezig zijn met een stand. 

Rondvraag. 
De voorzltter maakt melding van een experiment van 
het over boord zetten van dode vogels in zee. De bedoe
ling is na te gaan, welk percentage hiervan werkelijk de 
kust bereikt. Op deze wijze hoopt men enig inzicht te 
krijgen in het werkelijke aantal vogels, dat o.a. ten ge
volge van olieverontreiniging op zee overlijdt. De aan
gespoelde dode vogels hebben een gekleurd merk. 

Mevr. van den Oever maakt melding van een nieuwe af
deling van de NJN in Noordwijk. Deze afdeling maakt 
gebruik van het centrum en vormt een waardevol ver
volg op de reeds bestaande jeugdafdeling. 

Lezing 
Lezing van de heer J. van Dijk over bedreigde planten 
in noord wijk en omgeving 
Leidraad voor deze lezing is de zgn. Rode Lijst met be-

4 

dreigde en zeldzame soorten in Nederland, die onlangs 
is gepubliceerd. Aan de hand van deze lijst heeft de 
heer van Dijk nagegaan in hoeverre zij ook nog in 
Noordwijk voorkomen. Gelukkig blijken er nog ver
schillende van hen hier voor te komen, vooral in het 
duingebied . Niettemin is waakzaamheid geboden om 
ze ook hier te houden. De uiteenzetting word t verge
zeld van vele prachtige opnamen, die hij grotendeels 
zelf heeft gemaakt. 
Dat de lezing in de smaak viel mag worden afgeleid uit 
de verschillende vragen en opmerkingen van uit de 
zaal, zowel tijdens als na afloop van de lezing. 



Nieuws uit de jaarvergaderi ng van 22 
maart 1 99 1  

Kees V erweij 

Ingekomen en verzonden stukken 
Allereerst wordt melding gemaakt van de uitnodiging 
van de Stichting Duinbehoud voor de première van de 
film Duinbehoud. 
Verder wordt even stilgestaan bij het bericht van overlij
den van de heer Jo Steenhuisen, lid van de Vereniging 
en enthousiast IVN-lid.  

Verronden zijn de nodige brieven, persberichten e.d .  in 
het kader van de paddenbescherming in het Langeveld . 

Mededelingen bestuur 
Paddenbescherming 
De voorzitter doet in het kort verslag van de paddenbe
scherming in het Langeveld. Inmiddels zijn de hekken 
10 maal gesloten. Daar de hekken slechts de helft van 
de weg afsluiten, bestaat er nog gelegenheid door te rij
den. Helaas blijkt dit laatste nog al eens het geval te 
zijn. Dit punt zal straks zeker meegenomen worden bij 
de evaluatie van de nieuwe maatregelen tezamen met 
de gemeente Noordwijk. 

Beheersplan Staatsbosbeheer 
Op maandag 1 1  maart jl. gaf het Staatsbosbeheer op het 
gemeentehuis van Noordwijk een toelichting op het 
nieuwe concept-beheersplan voor de duinen onder en 
boven Noordwijk. Een winstpunt is, dat er nu na vele ja
ren van overleg een aanzet hiertoe op tafel ligt. Het zou 
in dit verband te ver voeren alle op- en aanmerkingen 
van de zijde van de Vereniging hier te noemen. Deze 
zijn door de voorzitter op papier gezet, welk overzicht 
in de pauze ter inzage ligt. 
Lezingen en excursies 
De voorzitter geeft in het kort het programma weer 
voor de komende periode. Dit programma staat overi
gens ook al in de Strandloper afgedrukt. 

Bestuursverkiezing 
Dit jaar zijn aftredend de heren Baalbergen, Verweij en 
Sluys. Zij hebben zich allen herkiesbaar gesteld . Door 
nog onbekende redenen is in De Strandloper verzuimd 
mede te delen, dat de leden in de gelegenheid zijn te
genkandidaten in te dienen. Aan het begin van deze 
vergadering heeft de voorzitter hier nog speciaal op ge
wezen. Ondanks deze oproep zijn er geen tegenkandi
daten ingediend. De voorzitter stelt voor de genoemde 
drie bestuursleden opnieuw te benoemen. De aanwezi
ge leden gaan hiermee accoord. 

Jaarverslag van de secretaris 
T.a.v. het Jaarverslag, dat reeds in De Strandloper stond 
afgedrukt, worden geen op- of aanmerkingen gemaakt. 
Hierna wordt het Jaarverslag vastgesteld . 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascom
missie 

De kascommissie, bestaande uit de heren Van Dijk en 
Heijmans, verklaart de ontvangsten en uitgaven van de 
Vereniging steekproefgewijs te hebben gecontroleerd 
en akkoord hebben bevonden. Verder stelt deze com
missie voor de penningmeester decharge te verlenen 
voor zijn beheer. De aanwezigen gaan hiermede ak
koord en danken via een applaus de penningmeester 
voor het werk, dat hij in deze heeft verricht. 
De voorzitter deelt mee de heer E. Aartse bereid te heb
ben gevonden aan te treden voor de kascommissie voor 
het boekjaar 1 991. De aanwezigen gaan met deze voor
dracht akkoord. 

Financieel verslag 1990 en begroting 1991 
Beide stukken stonden reeds in de laatste Strandloper 
afgedrukt. Geen der aanwezigen heeft t.a.v. deze stuk
ken op- of aanmerkingen. Hierna worden zij goedge
keurd. 

Lezing 
Lezing van de heer J. Mulder over de Vos 
De voorzitter geeft thans het woord aan de heer Mul
der, die zich in het bijzonder heeft verdiept in de leef
wijze van de Vos. Reeds 8 jaar geleden heeft hij voor de 
Vereniging ook al eens een lezing over de Vos ver
zorgd, maar s indsdien zijn al heel wat nieuwe gegevens 
vergaard .  Aan de hand van dia-opnamen laat hij zien 
hoe hij territoria van deze dieren nader heeft kunnen be
studeren. Verder heeft hij interessante gegevens verza
meld over het voedselpatroon, verspreiding, gedrag e.d . 
De lezing wordt besloten met een levendige discussie 
en het dankwoord van de voorzitter. 
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N ieuws ui t de ledenvergader i ng van 26 
apr il 1 99 1  

Kees V erweij 

Ingekomen en verzonden stukken 
In het kader van de herdenking van het feit, dat de Ver
eniging dit jaar 25 jaar bestaat, had het bestuur het plan 
opgevat de heer Midas Dekkers voor een speciale leden
vergadering uit te nodigen. Helaas heeft hij zojuist laten 
weten dat hij voor het gekozen tijdstip geen mogelijk
heid ziet. Dat betekent, dat naar een andere spreker 
moet worden uitgekeken. Een der aanwezigen oppert 
de mogelijkheid van de heer Nico de Haan van de Ne
derlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. 

Een opmerkelijk verzoek is binnen gekomen van de eer
der genoemde Vereniging. Geconstateerd zou zijn, dat 
de omgeving rond Noordwijk v.w.b. contacten met Vo
gelwerkgroepen "een witte vlek" zou zijn. Dit is des te 
meer opmerkelijk, daar onze Vereniging met grote re
gelmaat genoemde organisatie heeft geraadpleegd. 

Tot slot zijn er verschillende tijdschriften en brochures 
binnen gekomen, d ie ter inzage worden gelegd . 

·M ededelingen bestuur 
De vice-voorzitter geeft een kort verslag van de bescher
ming van de padden in het Langeveld, zoals die de af
gelopen weken heeft plaatsgevonden. Dankzij de 
nieuwe hekken was het veel plezieriger werken en kon
den de wegen bij behoorlijke trek op eenvoudiger wijze 
worden afgezet. Zoals al eerder betoogd werd is het 
toch een behoorlijk nadeel, dat nu via de nieuwe draai
hekken slechts de halve wegbreedte kan worden afge
sloten. Verscheidene malen is gebleken, dat bepaalde 
weggebruikers toch doorrijden via het niet afgesloten 
gedeelte. Verder verdient de inschakeling van de schijn
werpers verbetering. Er komt over enige tijd een evalua
tie van deze nieuwe maatregelen tezamen met de 
wethouder van Openbare Werken, de heer Willms, 
waarbij o.a. deze punten ter sprake gebracht zullen wor
den. 

Zoals al eerder tijdens deze vergadering is aangegeven 
hoopt de Vereniging nog dit jaar haar 25-jarig bestaan 
te vieren. Eén van de plannen in dit  verband is de op
richting van een vogelkijkhut aan de grote vijver in het 
landgoed "Leeuwenhorst", gelegen tussen Noordwijk 
en Noord wijkerhout. In principe staat de eigenaar van 
dit landgoed, de Stichting Het Zuid Hollands Land
schap, positief tegenover dit  initiatief. Tezamen met en
kele functionarissen van deze stichting is zelfs al een 
geschikte lokatie uitgekozen. Het uiteindelijke fiat moet 
echter nog worden ontvangen. 

Tot slot geeft de vice-voorzitter een overzicht van de ko
mende excursies en ledenvergaderingen. In het bijzon-
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der wijst hij op de excursies naar het landgoed "Leeu
wenhorst" en naar de Staatsbossen ten noorden van 
Noordwijk, die speciaal worden georganiseerd in het 
kader van de viering van Noordwijk 125 jaar Badplaats. 
De Nachtegalenexcursie vindt morgenavond plaats, 
eveneens in de Staatsbossen. De Waddenexcursie, be
gin september a.s., gaat ditmaal naar Vlieland . 

Lezing 
Lezing van de heer Drs. G.J. de Bruyn over de Rode Bos
mier 
De heer Baalbergen geeft thans het woord aan de heer 
De Bruyn, die gedurende vele jaren onderzoek heeft 
verricht onder de Rode Bosmier in de d uinen van Mey
endel bij Wassenaar. Op een boeiende wijze gaat hij na
der in op de bijzondere leefwijze van deze mier. De 
Rode Bosmier leeft in grote aantallen in mierennesten, 
die zeer stFak georganiseerd zijn. Achtereenvolgens ko
men levenskenmerken als kannibalisme, onderlinge 
strijd, overwintering, bruidsvluchten e.d. ter sprake, na
der toegelicht aan de hand van dia-opnamen. 
Na afloop van de lezing dankt de heer Baalbergen de 
heer De Bruyn voor zijn lezing over deze toch wel zeer 
bijzondere diersoort, die bij de meesten helaas niet d ie 
aandacht krijgt, d ie zij verdient. 



Bes t u  u r s mededel i ng 

De penningmeester de heer J. Veefkind is verhuisd. 
Het nieuwe adres is Breiaftpark 26, telefoon: 12368 

Vijf k ijkers va n Hen ny Ho ogeveen 

leiding van de Jeugdnatuurclub 

De Jeugdnatuurclub heeft sponsoring ontvangen. 
·"Hoe?", vraagt u zich af. Ze dragen toch geen T -shirt re
clame? Nee, dat niet. 
Henny Hoogeveen van de bekende fotozaak, stelde be
langeloos vijf kijkers ter beschikking. Deze kijkers kan 

Waddenexc u rs ie 

R. Sluys 

Dit jaar vindt de "Waddenexcursie" plaats in het week
einde van vrijdag 6, t/m zondag 8 september en gaat 
naar Vlieland. 
Het vertrek met de touringcar van de firma Brouwer 
vindt plaats op vrijdagmiddag, terwijl de terugkomst 
zondagavond zal zijn. 
Voor beide dagen zijn er excursies gepland. De organi
satie doet zijn best om een zo gevarieerd mogelijk excur
sieprogramma aan te bieden. De zaterdagavond zal 
weer het tijdstip zijn van de enige echte "Waddenquiz". 

de Jeugdnatuurclub heel goed gebruiken tijdens de za
terdagochtend excursies. 
Foto's van de overdracht van de kijkers hebben in alle 
plaatselijke bladen gestaan. 
Bij deze nogmaals bedankt Henny Hoogeveen! 

De kosten bedragen ongeveer f90,-. Leden kunnen zich 
opgeven door fSO,- over te maken op rekeningnr. 
82.26.22.�92 t.n.v. Vogelbescherming Noordwijk onder 
vermeldmg van Waddenweekend. U kunt zich tot 15 
augustus opgeven, waarbij wordt vermeld dat het maxi
�um aantal ?eeln�.

mers 53 bedraagt en dat de inschrij
vmg plaatsvmdt biJ volgorde van aanmelding. 
Natuurlijk krijgen alle deelnemers nog nadere informa
tie, waaronder de exacte tijd en plaats van vertrek. In
dien u nog vragen heeft kunt u zich in verbinding 
stellen met Rien Sluys. Telefoon: 01719-10945 

Het wel en wee zn va k D (afl. 3) 

Ees Aartse 

De Tapuit (Oenanthe Oenanthe) 
De Tapuit die in vak D (thans vak 1) tot 1989 een alge
mene broedvogel was, is in 1990 zeer sterk achteruit ge
gaan. 
Verbeelding 
Een broedvogel die sterk tot de verbeelding spreekt in 
de duinen is de Tapuit. Het is een vogel die je bij het in
ventariseren in verwarring brengt. Hoewel opvallend 
van uiterlijk, wordt hij in het terrein toch vaak over het 
hoofd gezien of in aantal onderschat. Zijn zang stelt 
weinig voor en zijn gedrag in zijn territorium is niet op
vallend. Daarbij broedt hij in konijneholen. Geen won-

der dus dat de Tapuit als een wat geheimzinnige vogel 
overkomt. 
Maar laten we de Tapuit eerst eens behoorlijk voorstel
len. 
Kenmerken 
De Vogelgids van R. T. Peterson e.a. zegt van de Tapuit 
onder andere het volgende: 
"14 1/2 cm. Beide geslachten met opvallend witte stuit 
en staartzijden, contrasterend met zwart midden en ein
de van de staart (als een brede omgekeerde "T"). 
Mannelje in broed kleed: blauwgrijze rug en brede, wit
te wenkt:rauwstreep, zwarte oorstreek en vleugels, isa
belkleunge onderdelen. 
Vrouwtje: bruinachtige rug en wat meer isabelkleurig 
dan het mannetje. Wat flauwere wenkbrauwstreep." 
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Gijs Kokkieshoek (vak D) 

Mosduintjes 
LANGEVELDER DUIN 

Voorkomen in vak D 
De Tapuit is landelijk gezien een vrij schaarse broedvo
gel (1900-2500 paren). Meer dan de helft van dit aantal 
broed t in de duinen. De Tapuit is een echte woestijnvo
gel en leeft in zijn overwinteringsgebied ten zuiden van 
de Sahel in open, woestijnachtige streken. 
Als broedvogel prefereert hij ook zo'n soort terrein. Der
gelijke woestijnachtige terreinen worden in Nederland 
steeds schaarser. Alleen in de duinen in de buurt van 
de zeereep komen nog veel droge, kale wat stuivende 
duinen voor. A ls uitkijkpost is in een dergelijk terrein 
altijd wel een duinlje of een kleine struik te vinden. 
Vak D voldoet uitstekend aan de wensen van de Ta
puit. Vooral de duinen rond de Schapendel en 
Helmkruidsdel hebben inderdaad dat woestijnachtige 
wat de Tapuit prefereert. Begroeiing is er op de zuidhel
lingen nauwelijks te vinden. Er zijn veel stuifplekken en 
veel konijneholen d ie als broedhol gebruikt kunnen 
worden. Overal in het terrein zijn oneffenheden en 
struikjes die de Tapuit a ls uitkijkpost kan gebruiken. 
Alle voorwaarden om een flink aantal Tapuiten te her
bergen zijn aanwezig. Niet alleen in de buurt van de 
Schapendel maar ook elders in vak D, zoals bij de Stok
kendel en het Ronde Bergje, voldoet het terrein aan de 
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wensen van de Tapuit. 
Door de verstuivingen in vak D lijken de omstandighe
den voor de Tapuit alleen maar beter te zijn geworden, 
hoeweL ... . , doch daarover straks meer. 

Inventarisatie 
Hiervoor haalde ik al aan dat inventariseren van Tapui
ten moeilijk is . Juist daarom heb ik sinds 1986 veel tijd 
gespendeerd om achter het juiste aantal territoria te ko
men. Dat is geduldwerk! Van zijn "zang" moet je niet 
uitgaan. De zang van de Tapuit lijkt soms veel op de 
zang van de Grasmus, vooral als de Grasmus zijn liedje 
niet afmaakt. Diverse keren heb ik ondervonden dat ik 
meende het geluid van een Tapuit te horen, maar dat 
door controle met de kijker het in veel gevallen een 
Grasmus bleek te zijn. Dat is les 1 !  Bij twijfel Tapuiten 
nimmer inventariseren op geluid, maar natrekken met 
de kijker of het inderdaad een Tapuit is. 
Bij het inventariseren van Tapuiten moet je ook achter
om kijken. Les 2! Het is me vaak overkomen dat in een 
ogenschijnlijk leeg terrein plotseling achter me een Ta
puit op een uitkijkpost za t. Dus altijd goed om je heen 



kijken. Als je een Tapuit gelokaliseerd hebt, houdt hem 
in de gaten. Tapuiten vliegen nagenoeg onzichtbaar 
vlak boven de grond van de ene uitkijkpost naar de an
dere. Voordat je het weet noteer je twee Tapuiten in 
plaats van één. Les 3! Een moeilijke vogel. Het is wel ge
beurd, dat ik wel zijn geluid hoorde maar nergens de 
Tapuit zag. Maar als je je terrein goed kent, weet je 
waar je moet zoeken; op een pol mos, op een kluit voor 
een konijnehol of niet op, maar onder de uitkijkpost. Ik 
had alles afgezocht. Het geluid bleef en door afwisse
lend met je linkeroor en rechteroor te luisteren, kun je 
nog beter de plaats lokaliseren. Voor mijn gevoel zat ik 
tot op de meter nauwkeurig, doch geen Tapuit. Ner
gens het wippen van de staart te zien, want daarmee 
verraadt hij zich ook wel. Na zo'n tien minuten gaf ik 
het op. De enige oplossing is dan op te staan en naar de 
vermoedelijke plaats toe te lopen. Toen ik zo'n meter of 
twintig van de plaats verwijderd was, vloog hij weg. De 
Tapuit was helemaal tegen de achtergrond weggeval
len. Het was een plekje met wat zand, brokjes mos en 
wat droge sprieten van Helm. 

Vaststellen territoria 
Als het weer aangenaam is, is er geen beter tijdverdrijf 
dan vanaf een duintje de Tapuiten gade te slaan, vooral 
als de mannetjes aan het bakkeleien zijn om een territo
rium vast te stellen. 
Op het Ronde Bergje staat een vlier. Zo begin mei is dit 
een markant punt voor de Tapuiten. Het gebeurt wel 
dat 3 mannetjes het Ronde Bergje als uitkijkpost gebrui
ken. Dat vlierlje is neutraal terrein. Wordt er toch ruzie 
gemaakt over een territorium dan resulteert dat altijd in 
een aftocht van ieder mannelje naar zijn eigen territori
um. Vooral later in het seizoen als de territoria waren 
vastgesteld, was van territoriumgedrag tussen de man
netjes nauwelijks meer sprake. De vlier werd "broeder
lijk" gedeeld. 
Het betekent wel dat je in je kavel geduld moet kunnen 
opbrengen en de tijd er voor moet nemen. 
Als je de territoria hebt vastgesteld, is het inventarise
ren van Tapuiten vanaf een duinlje de beste methode. 
Je zoekt ieder territorium af tot je het mannetje hebt ge
vonden. Hoe beter je het terrein kent, hoe makkelijker 
het gaat, omdat je de uitkijkposten begint te kennen. 

Aankomst 
In het voorjaar is de terugkeer van iedere soort broedvo
gel weer een feest. Sommige jagen op vroege aankomst
data. Het geeft kennelijk een kick om van een soort een 
eerdere aankomstdatum te kunnen ventileren dan een 
andere. Zo'n 15 jaar geleden lagen deze eerste aan
komstdata bijna altijd in een weekend . Geen wonder 
overigens omdat toen alleen in de weekends tijd was 
om naar vogels te kijken. Nu veel mensen gebruik ma
ken van de VUT, de vele vrije dagen d ie men heeft, als
mede soms vrij opneembare atv-dagen, wordt nu ook 
buiten de weekends om veel naar vogels gekeken. Het 
gevolg is dat de aankomstdata nu ook meer over de 
week verspreid liggen. 
Mijn voorjaar in vak D begint altijd met de zang van de 
Boomleeuwerik. Ieder jaar broedt de Boomleeuwerik in 
vak D. In 1989 zelfs met twee paar! Een feestelijk ge
hoor. 
De Tapuit keert terug van eind maart tot d iep in mei. Ik 
heb geen uitzonderlijke vroege waarnemingen om mee 
te pronken. Het is gewoon een prettig gevoel om weer 
Tapuiten in je terrein tegen te komen. 

De aankomstdata waren: 
1986 19 april 
1987 17 april 
1988 27 april 
1989 10 april 
1990 7 april 

Doortrekkers 
Tapuiten trekken heel lang door, tot ver in mei. Juich 
dus niet te vroeg over het aantal Tapuiten in je inventa
risatiegebied, want daar kun je je lelijk op verkijken. 

week 14 15 16  17  18  19  20 21 22 23 24 N 

jaar 

1986 - - 4 13 6 2 5 9 4 1 - 8 

1987 - - 6 10 10 11  11  10  3 - - 12 

1988 - - - 4 8 10 9 9 6 2 - 1 1  

1989 - 1 14 7 7 8 9 9 3 6 1 10 

1990 4 1 5 8 6 5 3 3 3 3 1 
N = Aantal vastgestelde broedparen 

Aangezien vak D een bolwerk voor de Tapuit is, werd 
de vraag gesteld hoe het met de Tapuit elders in het 
duin gaat. 
In 1990 besloot ik het bolwerk in vak D te toetsen aan 
nog zo'n bolwerk n.l. de Mosduintjes ten westen van 
het Van Limburg Stirumkanaal (zie kaart). 
De Mosduinljes werden in 1981 en 1985 geïnventari
seerd. 
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Jaar Broedparen Broedparen 
Mosduin�es Vak D 

1981 5 .. 

1982 .. 6 
1985 7 .. 

1986 .. 8 
*=In dat Jaar met geïnventanseerd 

Dezelfde progressie is te zien bij de mosduinljes. Dan 
mag je verwachten dat deze progressie zich doorzet, te
meer omdat beide terreinen qua verstuiving goed met 
elkaar zijn te vergelijken. 

Vooral begin mei ben je verheugd over het aantal Tapui
ten in je terrein. Wat een Tapuiten waren er in het con
trolevak de Mosduinljes! Ik verwachtte veel van dit 
controlevak 
Op 3 mei 1990 12 mannetjes. Een week later nog maar 4 
en na 15 mei werd geen enkele Tapuit meer waargeno
men in de Mosduintjes. Het bleken allemaal doortrek
kers te zijn geweest. De Mosduintjes, een bolwerk in 
1981 en 1985, was Tapuitloos. Als controlevak had het 
geen enkele waarde meer. 

Ineengestort 
Het bolwerk vak D stortte in 1990 volkomen in. Oor
zaak? Geen idee. Ik heb heel wat uren door het terrein 
gesjouwd om dit aantal hoger te krijgen, doch zonder 
succes 
Het was in de tweede helft van mei zelfs zo, dat ik twij
felde aan het derde territorium. Door consequent te 
blijven zoeken en uitkijkplaatsen te noteren bleken er 
toch 3 territoria te zijn. Helemaal zeker van de zaak was 
ik toen ik een Tapuit vlak voor me in de kijker had en 
enige seconden later de andere twee. 
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Oorzaak 
Je stelt je natuurlijk de vraag, wat is de oorzaak? 
De Tapuit is een vogelsoort die op de z.g. Rode Lijst 
voorkomt. Het boekwerk heet officieel "Bedreigde en 
karakteristieke Vogels in Nederland", een uitgave van 
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vo
gels. De Tapuit is een z.g. D-soort. Kort samengevat be
tekent dit, dat de Tapuit vanwege zijn biotoopkeuze 
bijzonder kwetsbaar is. Met andere woorden, handha
ving van voldoende biotopen in de duinen en op de 
zandgronden is gewenst om tot behoud van de soort te 
komen. 
Landelijk gezien (SOVON) gaat de Tapuit vooruit. 
In Berkheide is de stand ongeveer stabiel tot licht 
vooruit. 
In het noordelijk deel van de A W-duinen stabiel (mede
deling Hans Vader). 
In de Noordduinen is de stand stabiel. 
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In het onlangs verschenen boek "Broedvogels van 
Noord-Holland" blijkt van een achteruitgang geen spra
ke te zijn. In het Noordhollands Duinreservaat steeg het 
aantal Tapuiten van circa 80 tot ongeveer 190 (1988). 
In de duinen tussen IJmuiden en Zandvoort is de Ta
puit daarentegen sterk achteruit gegaan. In het Kraans
vlak waren in het topjaar 1982 33 paar Tapuiten, daarna 
daalde het aantal tot 4 in 1989. De oorzaak hiervan 
wordt toegeschreven aan de toenemende vergrassing 
en opslag van struwelen. 
Maar als van d it laatste in vak D geen sprake is en het 
biotoop naar mijn idee ten opzichte van voorgaande ja
ren niet of nauwelijks is veranderd, wat dan? 

Konijnen 
Al een paar jaar houd ik, vooral in de omgeving van de 
Scha pendel, de konijnenstand in vak D bij. Er is tenslot
te oorzakelijk verband tussen konijnen en Tapuiten. 
De konijnenstand was daar tot 1990 vrij stabiel. Als 
gevolg van een virusziekte onder de konijnen in de win
ter 1989 I 1990 is het aantal sterk teruggelopen. Bij een 
controle begin februari 1990 bleken diverse dode, maar 
gave, konijnen in het d uin te liggen. Er waren kennelijk 
zoveel dode konijnen dat de Vos het niet aan kon eten. 
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Jaar Aantal getelde konijnen Sachapendel week 
16 t/m 19 

1986 38 

1987 43 

1988 52 

1989 39 1 
1990 16 1 

* Aantallen zijn gemiddelden over 4 telweken 

Men zou kunnen opmerken dat de Tapuit hiervan moet 
profiteren omdat er meer konijneholen beschikbaar 
zijn. Dit is niet het geval geweest. Dus moet er een ande
re oorzaak voor de terugval zijn .... maar welke? 
Waarom dan een achteruitgang in vak D, terwijl, zoals 
hiervoor beschreven, de Tapuit het elders in den lande 
goed doet. 

Territoria 1986 t/m 1990 
Uit het kaarlje van de territoria is het volgende op te 
maken: 
3 territoria 5 jaar gebruikt 
1 territorium 4 jaar gebruikt 
4 territoria 3 jaar gebruikt 
5 territoria 2 jaar gebruikt 
2 territoria 1 jaar gebruikt 
Totaal 15 territoria 

De Tapuit is toch wel trouw aan zijn territorium 
Bij de Stokkendel is de konijnenstand inderdaad achter
uit gegaan in de loop der jaren. De verstuivingen 
hebben daar flink toegeslagen. Weidegrond voor de ko
nijnen is onder het stuifzand gekomen of zo door het 
stuifzand achteruit gegaan dat de vegetatie niets meer 
voorstelt. 
Drie tot vier territoria zijn daardoor verdwenen. 

Ik pleit hier niet om iets aan de verstuivingen te doen 
om zo de konijnenstànd weer wat op te krikken, zodat 
voor de Tapuit weer een geschikt biotoop ontstaat. Ze
ker niet! Door deze verstuivingen begint een boeiend 
terrein te ontstaan dat nog volop in ontwikkeling is. 
Een stuifkuil nadert het grondwa ter met a lle leuke ge
volgen van d ien voor de toekomst. Of ik dat nog mee
maak weet ik niet, want je moet dan toch wel gaan 
denken aan een ontwikkeling die tientallen jaren vergt. 
Ik heb in ieder geval de beginfase meegemaakt. 

In de buurt van het Ronde Bergje is de konijnenstand 
ook achteruit gegaan. Er zijn duidelijk minder holen 
dan een aantal jaren geleden. Dit is ook het geval in de 
buurt van het Speerstekeldelletje. 
Tellingen van beide gebieden zijn niet bekend . Ver-



Territoria van de Tapuit periode 1986 t/m 1990 

wachtmag worden dat de Vos ook in vak D regulerend 
heeft opgetreden onder de konijnenstand. Zonder meer 
kan worden gezegd dat de Vos de konijnenstand be
hoorlijk binnen de perken gehouden heeft en nog 
houdt. Moeten we nu de  Vos maar afschieten om de ko
nijnenstand in stand te houden en indirect de stand van 
de Tapuiten? 
Alsjeblieft niet! De Vos is een factor geworden waarmee 
men rekening dient te houden; het is geen factor d ie 
een afrekening verdient! 
Minder konijnen betekent minder vraat, waardoor strui
ken kunnen doorgroeien, hetgeen weer directe 
gevolgen heeft voor de broedvogelstand van een aantal 
soorten. Voorjaar 1990 werd ten noorden van de Rozen
del een Paapje gezien. De waarnemingen resulteerden 
niet in een broedgeval omdat de 3 waarnemingen voor 
15 mei (datumgrens) vielen en binnen 10 dagen. Aange
nomen is dat het een doortrekker was. 
Een Roodborsttapuit in hetzelfde gebied werd met voer 
gezien. 

Dynamiek vak D 
Inventariseren blijft een uitermate boeiende bezigheid . 
Soorten komen en soorten gaan. Je moet je echter niet 
blind staren op een enkele soort. Vak D is een vak met 
veel dynamiek. Scholekster en Bergeend broeden er 
soms. De Geelgors broedde er. Voorheen heeft het Paap
je daar gebroed en liet dit voorjaar zijn "Gezicht" weer 
even zien. 
Niet dat ik verwacht dat het terrein geschikt wordt 
voor de Griel of de Nachtzwaluw. De Griel is als broed
vogel in de duinen verdwenen en de Naçhtzwaluw 
gaat achteruit. 

Ik hoop dit  terrein nog lang te kunnen inventariseren 
Vak D ... ? Daar beleven we verrassingen mee!! 

Ees Aartse 
Joh. Malegraafstraat 6 
2201 LK Noordwijk 

Kaartmateriaal uit de nalatenschap van wijlen Frans 
van den Berg 
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Hiernaast een voorbeeld van 
een landdekkende inventarisa
tie van de Huiszwaluw in 1989. 
Het gaat hier om ongeveer 
12.500 nestplaatsen. 
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S O VON 

Ab Steenvoorden 

In veel ornithologische bladen en tijdschrijften kom je 
de naam SOVON tegen. 
Wat is en wat doet SOVON nu eigenlijk? 
In dit  stukje zal ik proberen op de bovenstaande vragen 
een antwoord te geven en tevens uitleggen wat de Vo
gelwerkgroep van de Vereniging samen met SOVON 
doet. 
In 1973 begon SOVON, toen nog de Stichting Ornitholo
gisch Veldonderzoek Nederland, met het eerste grote 
onderzoek, heel Nederland inventariseren op broedvo
gels. Aan dit onderzoek, dat vier jaar duurde, namen 
enkele duizenden waarnemers deel. In 1979 kwam het 
resultaat van deze jaren uit, in de vorm van een Atlas 
van de Nederlandse Broedvogels. 
Dit 431 bladzijden tellende boekwerk laat een overzicht 
zien van alle in Nederland broedende vogelsoorten met 
daarbij de aantallen en het biotoop waarin de soort 
voorkomt. 
Dit idee en boekwerk bleken zo goed aan te slaan, dat 
in oktober 1973 met een nieuw project werd begonnen, 
het atlasproject voor Winter- en Trekvogels. 
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Dit project liep tot en met september 1983. Het CBS 
(Centraal Bureau voor de Statistiek) kwam SOVON te 
hulp met het verwerken van de telgegevens met behulp 
van computers. Met het afsluiten van dit project had 
SOVON een landdekkend overzicht van alle vogelsoor
ten d ie in Nederland voorkomen. Dit resulteerde in een 
unieke Atlas van de Nederlandse vogels, d ie in 1987 uit
kwam. 

Met het afsluiten van het Atlasproject voor Winter- en 
Trekvogels was een einde gekomen aan de eerste fase, 
namelijk een landdekkend verspreidingsbeeld van de 
vogelsoorten d ie in Nederland voorkomen. SOVON (de 
naam is inmiddels veranderd in Samenwerkende Orga
nisaties Vogelonderzoek Nederland) start langzaam 
met de tweede fase. Dit project zal gaan bestaan uit ver
schillende onderdelen, verdeeld in broedvogels en niet
broedvogels . Ook deze twee zijn weer verdeeld in 
meerdere onderdelen. 
De naam van deze projecten is monitoringsprojecten 
dat wil zeggen projecten waarbij de aantalontwikkeling 
van de vogelsoorten in de gaten word t gehouden. Deze 
tweede fase is niet tijdgebonden en d ient hoofdzakelijk 



om de stand van de vogels in de gaten te houden en 
eventueel bij grote veranderingen in te grijpen door bij
voorbeeld beheersplannen te wijzigen of aan te passen. 
Ook het veldwerk hoeft hierbij niet landdekkend te 
worden uitgevoerd, maar door middel van goed geko
zen steekproeven krijgt men toch een vrij aardig beeld 
van het verloop van de vogelstand . 

Zoals al eerder gezegd, zijn de monitoringprojecten ver
deeld in broedvogels en niet- broedvogels. 
Ik zal beginnen bij de broedvogels. Deze zijn verdeeld 
in twee projecten, het Broedvogelmonitoring Project 
(BMP) en het Bijzondere Soorten Project (BSP). Deze 
laatste is weer verdeeld in schaarse en zeldzame soor-
ten. 
Het Broedvogelmonitoring Project is eigenlijk bijna het-
zelfde als het inventariseren van broedvogels, zoals 
onze Vereniging het al vele jaren doet. Dit project is ge-
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start in 1984 en d ient ervoor om de voor- en achteruit
gang van de broedvogels in de gaten te houden. 
Steekproefgewijs neemt de waarnemer een gebied om 
te inventariseren. Dit gebied moet van een bepaalde 
grootte zijn en aan een paar voorwaarden voldoen. Het 
gebied moet van maart tot en met juni ongeveer 10 
maal bezocht worden in de vroege ochtenduren en 1 of 
2 maal 's nachts. Dit moet wel enige jaren per gebied 
worden volgehouden. 
Doordat deze telling elk jaar in hetzelfde gebied en elke 
keer op dezelfde wijze wordt uitgevoerd kan men de 
ontwikkelingen van de broedvogels in dat gebied vrij 
nauwkeurig volgen en zo bepalen of het goed of slecht 
met de soort gaat. 
Het Bijzondere Soorten Project-broedvogels is eigenlijk 
een beelje hetzelfde als de BMP, alleen worden hierbij 
de terreinen niet onderzocht op alle broedvogels, maar 
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De kaart van Nederland, 
met daarop de verdeling 
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Hierboven zien we een paar voorbeelden van verschillende soor
ten d ie waargenomen werden tijdens de PTT-telling in februari 
1990. De aantallen zijn gegeven per route. Dankzij deze PTT-tel
lingen krijgen we een aardig overzicht van plaats en aantal van 
enkele soorten. 

alleen op de zeldzame broedvogels en kolonievogels. 
De vogelsoorten d ie hierbij geteld moeten worden zijn 
vastgesteld door SOVON, maar de waarnemer kan zelf 
ook bepalen welke soorten voor een bepaalde streek 
zeldzaam zijn en deze dan inventariseren. 
Al deze gegevens d ie de waarnemers gedurende het 
broedseizoen bij elkaar verzamelen worden aan het ein
de van het seizoen door SOVON en CBS verwerkt en zo 
kan men de aantalontwikkelingen van de soorten bekij
ken. 

Ook het project niet-broedvogels is in twee aparte on
derdelen verdeeld, n .l. het Punt Transeet Tellingenpro
ject en het Bijzondere Soorten Project niet-broedvogels. 
Wat is nu een Punt Transeet Telling (PTT)? 
Dit is een bepaalde route d ie de waarnemer uitstippelt, 
waarin 20 telpunten moeten liggen. Op al deze 20 pun
ten moet de waarnemer gedurende vijf minuten alle vo
gelsoorten d ie hij ziet en hoort noteren. 
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Deze route wordt elk jaar in augustus, november, de
cember en februari afgelegd . 
Door middel van deze tellingen kan men vaststellen of 
de vogels in aantal zijn toegenomen of afgenomen. Ook 
dit onderzoek wordtsteekproefgewijs gedaan, maar 
wel elk jaar in hetzelfde stuk, want ook hierbij moet de
zelfde route meerdere jaren achtereenvolgend gedaan 
worden. 

Ook bij de niet-broedvogels is er een Bijzondere Soor
ten Project. Het doel van dit project is het verzamelen 
van waarnemingen van zeldzaam voorkomende soor
ten. Omdat deze soorten zeldzaam zijn, kunnen ze niet 
geteld worden d .m.v. geplande teldagen. Daarom is ge
kozen voor het verzamelen van al de waarnemingen 
van deze soorten gedurende het gehele jaar. 
De vogelsoorten waarom het hier draait zijn bijeen ge
bracht op een lijst die de waarnemers van SOVON kun-



nen krijgen. Deze lijst moet per maand worden inge
vuld en opgestuurd. 

Omdat al d it verzamelen en uitwerken van gegevens 
door enkele mensen bijna niet te doen is, is Nederland 
verdeeld in 19 d istricten met aan het hoofd van elk dis
trict een District Coörd inator. Deze zorgt ervoor dat hij 
alle gegevens uit zijn d istrict krijgt en al grotendeels ver
werkt. 
Noordwijk ligt in d istrict 9 dus alles wat wij voor SO
VON tellen en waarnemen moet naar de District Coör
dinator van d istrict 9 gestuurd worden. 
De Vogelwerkgroep van de Vereniging inventariseert, 
zoals wel bekend, al vele jaren. Sinds de invoering van 
de BMP-methode worden enkele gebieden rond Noord-

wijk volgens deze methode geïnventariseerd . Deze ge
gevens gaan dan ook naar SOVON. Verder worden 
door de Vogelwerkgroep enkele soorten voor het BSP
broedvogels geteld, zoals bijvoorbeeld Kuifleeuweriken 
en de Reigerkolonies rond Noordwijk. 
Voor het BSP-niet broedvogels worden elke maand de 
lijsten ingevuld (de waarnemingen hiervoor worden uit 
de waarnemingenrubriek in de Strandloper gehaald). 
Aan het PTT-project doet een enkele waarnemer uit 
Noordwijk mee, deze heeft een vaste route rond Noord
wijk. 

Naast deze monitoringprojecten d ie door SOVON geor
ganiseerd worden, bestaan er nog d e  specialistische pro
jecten. 
Dit zijn projecten d ie niet door SOVON georganiseerd 
worden, maar wel landdekkend worden uitgevoerd . 
Vanwege de ervaring en de verwantschap d ie deze pro
jecten met de projecten van de  SOVON hebben, ver
werkt SOVON ook de gegevens die verkregen worden 
door middel van deze projecten. 
Het gaat hierbij om een trekvogelonderzoek, uitge
voerd door de Landelijke Werkgroep Vogeltrektellen 
en een nestkasten project door de Werkgroep Nestkas
ten. 

Literatuur: 

Atlas van de Nederlandse Broedvogels, SOVON 
Atlas van de Nederlandse Vogels SOVON 
SOVON nieuwsbrieven 

Herdr u k  Fl o ra v a n No o r d w ijk  

Ees Aartse 

De "Flora van Noordwijk" dateert uit 1978. Na zo'n pe
riode is het haast logisch om aan een herdruk te gaan 
denken. De werkgroep, d ie zich heeft bezig gehouden 
met de herdruk van de "De Vogels van Noord wijk" was 
deze mening ook toegedaan en heeft het voorstel aan 
het bestuur voorgelegd. Het bestuur heeft groen l icht 
gegeven voor het herdrukken van de "Flora van Noord
wijk". De werkgroep heeft inmiddels de eerste aanzet 
gegeven voor een vernieuwde Flora. 

Inzichten veranderen. Het verschil tussen de eerste "Vo
gels van Noordwijk" en de tweede "Vogels van Noord
wijk en Omstreken" is zo groot, dat meer van een 
nieuwe uitgave dan van een herdruk gesproken kan 
worden. 
Zo het zich nu laat aanzien kan dat straks ook van de 
nieuwe Flora gezegd worden. Het is bekend dat "De flo
ra van Noordwijk" een moeilijk toegankelijk boek is 
voor mensen die niet zo heel veel van planten afweten. 
De werkgroep heeft dat in haar achterhoofd geknoopt. 
De eerste bijeenkomst van de wergroep op 15 maart 
1991 was een brainstorming over de opzet van een nieu
we Flora. Het accent van deze bijeenkomst lag toch wel 
bij "hoe maken we de nieuwe Flora toegankelijk voor 
een groot aantal mensen". Binnen de werkgroep kwa
men we al gauw tot de conclusie dat een beschrijvend 
landschap, waarin het noemen van vindplaatsen niet 
moet worden geschuwd, de ruimte biedt om veel infor-

rnatie aan de lezer kwijt te kunnen. Bij het noemen van 
juiste vindplaatsen hebben we wel de restrictie opgeno
men dat er geen preciese plaatsen van zeldzame soor
ten genoemd zullen worden. 

We proberen met de nieuwe Flora een zo'n groot moge
lijke groep van geïnteresseerden te bereiken. Het boek 
richt zich toch wel grotendeels op de geïnteresseerde 
leek, maar ook de "florafielen" zullen niet vergeten wor
den. 
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Het grondgebied van de  nieuwe Flora zal overeenko
men met het grondgebied van "Vogels van Noordwijk 
en Omstreken". Dat gebied is aanmerkelijk groter dan 
dat van de oude "Flora van Noordwijk". Dat betekent 
dat ook aan de plantengroei van Noordwijkerhout en 
De Zilk aandacht zal worden geschonken. Analoog aan 
de nieuwe "Vogels van Noordwijk en Omstreken" gaat 
de nieuwe Flora: "Wilde Planten van Noordwijk en Om
streken" heten. 

Op de bijeenkomst van 1 1  april 1991 werd wat dieper 
op de  zaak ingegaan. Aangezien nog een groot deel van 
het grondgebied geïnventariseerd moet worden, is de 
werkgroep uitgebreid . 
De werkgroep bestaat uit: 

Ees Aartse - inventarisaties e.d ., archief 
Joost Bouwmeester - fotograaf (planten en 
vegetatietypen 
Jelle van Dijk - inventarisaties e.d .  
Martien de  graaf - inventarisaties 
Dick Hoek - inventarisaties, kaartmateriaal, 
tekeningen e.d.  
Rien Sluys - tekstverwerking. 

Uiteraard zullen in de komende jaren (de her-uitgave is 
gepland in 1 994) van de d iensten van andere leden ge
bruik worden gemaakt. Er zijn, om een groep te noe
men, zeer goede tekenaars m/v onder de leden van 
onze Vereniging, maar ook fotografen. 

We willen in "Wilde Planten van Noordwijk en Omstre
ken" aandacht besteden aan folkloristische verhalen 
van wilde planten, maar ook hoe planten aan· die typi-

sche Noordwijkse namen zijn gekomen. De moeilijk
heid is hoe kom je daar achter. Welke mensen weten 
nog iets over de plaatselijke folklore? De wergroep be
schikt over een uiterst klein aantal mensen dat mogelijk 
misschien nog iets weet. We doen een beroep op de le
den of zij nog mensen weten d ie ons verder kunnen hel
pen. Alles is welkom! ! !  

Dat is één onderdeel van de  nieuwe Flora. Het is  ook de 
bedoeling de tekst wat te verlevend igen met wat achter
grondinformatie over planten. Het moet geen opsom
ming worden van planten die b.v. langs een slootkant 
groeien. Dat spreekt de mensen ook niet aan. Ook hier
voor vragen wij van de leden suggesties. 

Als er leden zijn die willen meewerken, graag! Hulp bij 
inventariseren kunnen we altijd gebruiken, maar ook 
gegevens uit persoonlijke archieven, gegevens over 
vindplaatsen van bijzondere planten, bijzondere vegeta
tietypen enz. zijn van harte welkom. 

U kunt zich opgegeven bij, of uw informatie sturen aan: 

Werkgroep floristisch onderzoek Noordwijk en Omstre
ken (FLORONO) 
Postbus 329 
2200 AH Noordwijk 

U kunt uw informatie ook telefonisch kwijt aan: 
Ees Aartse, telefoon 14268 

In de volgende Strandlopers zullen wij u op de hoogte 
houden van de vorderingen van "Wilde Planten van 
Noordwijk en Omstreken" 

Voge l e n  i n  h e t o o s t e n  v a n  D u i t s l a n d  

Coby en felle van Dijk 

In 1984 maakte een aantal leden van onze vereniging 
een excursie naar het Mecklenburgse merengebied in 
wat toen nog de Deutsche Demokratische Republik 
heette. Die trip was niet alleen een belevenis wat betreft 
de kennismaking met een totaal ander sociaal systeem, 
ook voor wat de vogelrijkdom betreft was deze trip een 
bijzondere gebeurtenis. Toen dan ook na de val van de 
Berlijnse muur in 1989 een reis naar dit deel van Duits
land een stuk eenvoudiger werd, was al spoedig het 
plan geboren om weer eens in Meekienburg te gaan kij
ken. Daarbij zou niet alleen het merengebied bezocht 
worden, het gebied waar wij in 1984 bivakkeerden, 
maar ook het eiland Rügen, tot de "Wende" een verbo
den gebied voor kampeerders uit het westen. 

Op zaterdag 27 april reden wij oostwaarts. Na ruim ze
ven uren hadden wij de camping van de stad Waren be
reikt. Een merkwaardige ervaring was het om de 
enorme grenskantoren waar wij in 1984 drie uren moes
ten wachten, nu achteloos voorbij te rijden. De camping 
van Waren (C/ 100) werd genoemd in de campinggids 
van de ADAC. De gids van onze ANWB wist voor 1 991 
alleen nog maar de paar campings te noemen waar een 
westerling vroeger zijn tent mocht opslaan. De cam
pingbaas van Waren had lef getoond en had flink in 
zijn camping geïnvesteerd . Hier was een nieuw toiletge-

16 

bouw neergezet met twaalf warme douches en goede 
toiletten: een opvallende luxe in de voormalige DDR! 
Tijdens het opzetten van de tent werd ons reeds duide
lijk dat dit een goede plek was. Bonte Kraaien en Raven 
waren aari het bakkeleien en boven ons hoofd zongen 
een Europese Kanarie en een Gekraagde Roodstaart. 
Op het meer waaraan de camping lag, zwommen Fu
ten, Tafeleenden, Aalscholvers en Grauwe Ganzen. In 
de avondschemering hoorden wij de Houtsnip snorren, 
terwijl Hazen, Reeën en Wilde Zwijnen op korte af
stand langs de bosrand scharrelden. 

Na een nacht met zware nachtvorst brak de zon door 
en werd het zelfs behaaglijk, een woord dat wij na d ie 
eerste dag niet meer over onze lippen konden krijgen! 



Na het bos achter de camping wat verkend te hebben 
(vier soorten spechten), gingen wij naar het grote na
tuurreservaat "Ostufer der Müritz" .  Het was meteen 
duidelijk dat hier het een en ander veranderd was. f.>.lle 
bordjes met verboden toegang waren verdwenen. BIJ 
picknickplaatsen waren kasljes met gratis folders ge
plaatst. Om de wandelaars en fie�ers �e�.r van de na
tuur te laten genieten waren speciale mtkiJkpunten 
(vogeltorens) geplaatst en het was �?gelijk om onder 
deskundige leiding met een rondle1dmg mee te gaan. 
Het reservaat beslaat rietmoerassen, weilanden, hout
wallen kleine meren en zeer uitgestrekte naaldbossen . 
Het re;ervaat is beroemd vanwege enkele soorten die 
verder in Duitsland niet of nauwelijks zijn te vinden: 
Zeearend, Visarend en Kraanvogel. Dat je voor de eer
ste twee soorten juist niet in het reservaat moet zijn, . .  bleek toen wij na een lange tocht door het naaldbos biJ 
de visvijvers van Boek kwamen. Zeven jaar geleden 
hebben wij dit complex hier niet opgemerkt. Vermoede
lijk keken wij toen net de andere kant op! B ij de eerste 
blik door de kijker ontwaarden wij meteen al een grote 
lompe vogel die neerstreek op een dijkje dat twe�. visvij
vers scheidde. Het bleek een jonge Zeearend te ZIJn . 
Even later kreeg deze vogel gezelschap van nog twee 
Zeearenden. Verder zoekend met de kijker ontdekten 
wij een dode boom waar zes arenden in rustten. Toen 
de zon even doorbrak, kwamen uit het bos achter de 
visvijvers nog vele arenden omhoog. Hierb.ij �aren ook 
drie volwassen vogels. Bij elkaar hebben WIJ hwr zeker 
twintig verschillende Zeearenden waargenomen. Ve�� 
moedelijk gaat het eerder om dertig vogels, omdat WIJ 

bij een visvijver even verder nog eens tien Zeearenden 
zagen. Zonder overdrijving kan worden gesteld dat �et 
hier vermoedelijk om een van de grootste concentraties 
Zeearenden van Midden-Europa gaat. Deze arenden be
ginnen pas met broeden als ze vijf of zes jaar oud �ijn. 
Voor die tijd zoeken ze plaatsen op waar voedsel m 
overvloed is te vinden. Glutz von Blotzheim noemt 
groepen van 5 tot 15 ex niet bijzonder. In Noorwege� is 
een keer een groep van 32 arenden waargenomen. Hier
uit moge blijken dat de concentratie Zeearenden aan de 
zuidpunt van de Müritzsee toch wel uitzonderlijk ge
noemd mag worden. 
Bij het observeren van de arenden viel ons op dat er 
steeds groepen "zwarte kraaien" rond een arend met 
prooi te zien waren. In Mecklenbu� kome� a�leen Bon
te Kraaien voor. Toen er ook een Bmzerd biJ d1t gezel
schap neerstreek, werd ons duidelijk dat het hier gee� 
Zwarte Kraaien betrof maar Raven. Door het geweldige 
formaat van de Zeearenden verliest men gewoon het ge
voel voor de juiste verhoudingen. Dat ook Raven gewel
dig kunnen schroeven op de thermiek bleek even later 
toen wij een groep van 180 Raven boven ons zagen zwe
ven. Daarbij waren ook twee Visarenden, tien Rode 
Wouwen, acht Buizerden. drie Bruine Kiekendieven en 
een Blauwe Kiekendief. Een groep overvliegende 
Kraanvogels completeerde het beeld. 
Voor Visarenden behoefden wij ons ook niet bovenma
tig in te spannen. Natuurlijk kan men de gehele dag 
naar boven kijken in de hoop dat er een Visarend over 
komt vliegen. Eenvoudiger is het om de hoogspan
ningsmasten rond Waren af te zoeken. Bij elkaar h�b
ben wij op die masten negen bewoonde nesten geZien. 
In enkele gevallen lag het nest binnen 200 meter van de 
openbare weg! Omdat er wel eens een Visarend in aan
raking met de draden komt, probeert men de vogels ge
bruik te laten maken van een nestkorf die op een meter 
boven de hoogste stroomdraad is gemonteerd. Meer 
dan enige takken konden wij hierin niet ontdekken. 
Veel moeilijker dan Zeearend en Visarend zijn Kraanvo
gels te vinden. Deze vogels broeden op moeilijk 
toegankelijke plekjes in de elzenmoerassen. Omdat 
deze soort in het Müritzgebied met vele paren voor
komt, is de kans op een overvliegende vogel toch groter 
dan waar ook in Duitsland. Omdat wij zo vroeg in het 
seizoen waren, zagen wij af en toe ook nog doortrekken
de Kraanvogels overvliegen. 
Na twee dagen verlieten wij het Mecklenburgse meren
gebied. Wij hadden er 95 soorten waargenome�. Dit 
lijkt misschien veel, maar bij een bezoek dat emge we-
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ken later valt, is dit aantal zonder veel moeite met meer 
dan tien te verhogen. Door het koude weer in de twee
de helft van april en begin mei waren veel zomervogels 
nog niet teruggekeerd. 
De reis van Waren naar het eiland Rügen in de Oostzee 
voerde ons door het Mecklenburgse binnenland. Een af
wisselend, golvend landschap met bossen, weiden en 
akkers. In opvallend veel dorpjes bleek een bewoond 
ooievaarsnest te zijn. In het dal van het rivierlje de Reck
nitz pauzeerden wij even in de hoop een Schreeuw
arend te zien. Het was koud en winderig weer 
waardoor de vliegactiviteit van de roofvogels niet groot 
was. Na Zeearend, Buizerd, Havik en Sperwer gezien te 
hebben, verscheen toch nog de felbegeerde Schreeuw
arend. 
Na een bezoek aan de oude hanzestad Stralsund gingen 
wij op zoek naar een camping op Rügen. De AD AC
gids kon geen enkele camping aanbevelen. Volgens 
deze gids was de kwaliteit van alle campings zo erbar
melijk dat het hierdoor zelfs niet mogelijk was om van 
het fraaie landschap te genieten. Dat beloofde dus al 
niet veel goeds. Dat de inspecteurs van de ADAC hun 
ogen goed de kost hadden gegeven, werd ons al spoe
dig d uidelijk: nergens douches, nergens warm water en 
nergens normale toiletten. Op de meeste campings was 
ook geen personeel te vinden. Tenslotte kwamen wij op 
de uiterste noordpunt van het eiland aan. De camping 
hier viel dadelijk op door het gebruik van verf. Er was 
in ieder geval te zien dat er iets gedaan was. Ook bleek 
er iemand op de receptie aanwezig te zijn. Op deze cam
ping, in de zomer goed voor 2300 gasten, zetten wij 
onze tent op. Het comfort mocht dan wel primitief zijn, 
de lokatie was grandioos. De camping lag vrijwel direct 
aan zee. De eerste inspectie met de kijker liet direct al 
enkele Parelduikers in prachtkleed zien. De avifauna op 
het campingterrein (hoge dennen met gras) bestond uit 
Houtduif, Kruisbek, Goudvink, Vink en Taigaboom
krui per. 
Omdat er in het voorjaar bij wind uit NO langs de 
Hollandse kust altijd aardige trekwaarnemingen zijn te 
doen, werd elke dag het eerste uur met de kijker de zee 
afgetuurd. Ook op Rügen bleek bij NO-wind wel enige 
trek op te treden. Het meest opvallend waren de Grote 
Sterns en de Eidereenden, die met tientallen tegelijk pas
seerden. Verder waren er regelmatig Parelduikers, IJs
eenden, Middelste Zaagbekken en Visdiefjes te zien. 
Een bijzonder goed punt voor het waarnemen van vo
geltrek is de uiterste noordoostpunt van Rügen: Kaap 
Arkona. Op 3 mei kwam de wind even uit het zuiden 
en prompt zaten de bosjes bij de kaap vol met zanger
tjes: Roodborst, Fitis, Braamsluiper, Fluiter, Bonte Vlie
genvanger, Goudhaanlje, Sijs. Iets later op de dag 
kwam de trek van roofvogels op gang: Visarend, Sper
wer, Buizerd, Ruigpootbuizerd, Rode Wouw. Ook trok
ken er groepen Kauwen en Roeken over. Verrassend 
was een groep van vijftien Kraanvogels. 

Dat Rügen een bijzonder populaire vakantiebestem
ming was en is, komt niet door de vogels, maar door de 
krijtrotsen en de zandstranden die hier dicht bij elkaar 
zijn aan te treffen. De mooiste plek van Rügen is wel
licht de zogenaamde Stubbenkammer: een meer dan 
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100 m hoog klif bedekt met oude beukenbossen. Maar 
wat zal het hier in de zomer ontzettend druk zijn. Op 2 
mei stond de hele parkeerplaats om 10.00 u al vol! 
Langs een steil pad kan men op het keienstrandje ko
men. Onderweg krijgt men een bijzonder goed beeld 
van wat er op deze rijke ondergrond groeit: Gele Ane
moon, Slanke Sleutelbloem, Leverbloempje, Longkruid . 
Holwortel, GoudveiL In het beukenbos zelf lijkt het als
of de bodem met een laag sneeuw is bedekt, zo dicht 
staan hier de Bosanemonen bij elkaar. 
De westkust van Rügen is totaal anders. Hier gaat het 
agrarisch gebied langzaam glooiend over in grillig lo
pende kustlijnen. Op veel plaatsen zijn brede rietzomen 
aanwezig. Het gebied is rijk aan Knobbelzwanen, Meer
koeten en Kuifeenden. Op veel plaatsen waren grote 
groepen Grauwe Ganzen te zien, terwijl hier en daar 
ook nog enkele Kraanvogels foerageerden. In de herfst 
is dit gebied goed voor 5000-14000 Kraanvogels! Wat de 
roofvogels betreft werden hier vooral Bruine Kiekendie
ven en een enkele Blauwe Kiekendief gezien. In de dor
pen werd viermaal een bewoond ooievaarsnest 
opgemerkt. 
De soortenlijst van Rügen werd na drie dagen afgeslo
ten op 1 15 soorten. Ook dit totaal wordt zeer gedrukt 
door het ontbreken van zomervogels . Zwaluwen waren 
nog nauwelijks te zien en soorten als Zwartkop, Nachte
gaal  en Grasmus ontbraken geheel. 

Een vogelreisje door het "neue Bundesland Mecklen
burg-Vorpommern" is nog steeds zeer de moeite 
waard. Weinig gebieden, zeker in West-Europa, herber
gen zo'n rijkdom aan roofvogels. Te hopen is dat deze 
rijkdom niet zal verdwijnen nu de situatie zo veranderd 
is. De lag� bevolkingsdichtheid, de vele verboden gebie
den en de toch enigszins extensieve landbouw hebben 
vermoedelijk positief op de vogelstand ingewerkt. He
laas waren er direct al in 1990 berichten dat Engelsen 
nesten van Zeearenden hadden leeggeroofd in het 
grensgebied dat vroeger voor iedereen gesloten was. 



D e l i ch o n  u rb ica ,  d e  Hu i s z w a l u w  

door Ab Steenvoorden 

De laatste tien jaren is het plegen van onderzoek naar 
vogels in Nederland en daarbuiten sterk toegenomen. 
Mede dankzij d it onderzoek, uitgevoerd door vele voge
laars verspreid over heel Nederland, is men er achterge
komen dat de stand van de Huiszwaluw in Nederland 
schrikbarend achteruit is gegaan. 
In sommige van de  onderzochte gebieden is de soort 
met 30 tot 90% achteruit gegaan. Als je de literatuur er 
op naslaat, kom je deze achteruitgang van de Huiszwa
luw ook in Noordwijk en omgeving tegen. In de eerste 
uitgave van "De vogels van Noordwijk" uit 1974, werd 
de Huiszwaluw nog als een vrij talrijke broedvogel om
schreven. 
Nog geen zestien jaar later, in de tweede uitgave van 
"Vogels van Noordwijk en Omstreken" wordt de Huis
zwaluw al omschreven als een vrij schaarse broedvogel, 
met nog maar 30 tot 40 broedparen en dan nog hoofdza
kelijk in de buitengebieden. 
Vogelbescherming Nederland gaat er, na inventarisatie 
van de soort, van uit dat de Huiszwaluw op landelijk 
niveau sinds 1970 met ongeveer 80% achteruit is ge
gaan. 

Voordat ik verder ga met wat er nu allemaal met d ie 
Huiszwaluw dit  jaar te doen is, zal ik eerst de soort zelf 
wat toelichten. 
Delichon urbica, ofwel de Huiszwaluw, is ongeveer 12-
13 centimeter groot (of klein), en heeft als enige in 
Nederland voorkomende zwaluw een opvallende witte 
stuit. De bovendelen, op de stuit na, zijn metaalachtig 
blauwzwart van kleur, terwijl de onderzijde geheel wit 
is. De Huiszwaluw is een trekvogel, wat inhoud t dat hij 
in de winter een warmere streek opzoekt. 
De soort overwintert in Miden- en Zuid-Afrika en trekt 
in het voorjaar naar onze streken. Dit is een reis van 
5000 tot 10.000 kilometer. In april/ mei arriveert de 
Huiszwaluw in Nederland om te broeden. 
Soms brengt de Huiszwaluw twee tot drie legsels groot. 
Per nest worden er vier of vijf eieren gelegd, waarna zo
wel het mannetje, als het vrouwlje, ze bebroeden. 
De eieren worden dan dertien tot negentien dagen 
bebroed, waarna de jongen uitkomen. 

De Huiszwaluw is een nestblijver, de jongen blijven na 
het uitkomen nog enige tijd (negentien tot dertig da
gen) in het nest. Na het uitvliegen worden de jonge vo
gels nog enige tijd door de ouders verzorgd . In deze tijd 
worden er ongeveer 9000 insekten per vogel, per dag, 
gevangen en gegeten. 
In augustus I oktober begint de Huiszwaluw aan zijn 
reis terug naar zijn overwinteringsgebied in Afrika . 
Ook in Noord wijk worden tijdens het kijken naar de na
jaarstrek, in de  Noordduinen elk jaar Huiszwaluwen 
waargenomen. 

De Huiszwaluw is in Nederland één van de vele vogel
soorten d ie nog net niet op de Nederlandse Rode lijst 
staat. Deze Rode lijst is samengesteld in 1985 en bevat 
alle soorten vogels d ie in Nederland in hun bestaan be
dreigd worden. 
Voordat een vogelsoort op deze lijst geplaatst wordt, 
moet eerst worden nagegaan of de soort wel degelijk in 
zijn bestaan wordt bedreigd. In 1985 was er over de 
Huiszwaluw nog te weinig bekend over een achteruit
gang, dit was dan ook de reden waarom hij toen nog 
niet op de Rode lijst geplaatst werd. 

Dankzij al het onderzoek wat de laatste tien jaar gedaan 
is, zijn ook de oorzaken van de achteruitgang voor een 
groot deel boven water gekomen. De belangrijkste oor
zaken zijn: 
" een veranderde bouw van huizen, weinig oversteken
de delen en meer gebruik van kunststof i.p.v. hout. 
" het houtwerk onder de dakgoot wordt veel vaker don
ker geschilderd, terwijl de Huiszwaluw een lichte on
dergrond (wit) bij de nestbouw prefereert. 
" het verdrogen van de gebieden waar de Huiszwaluw 
zijn bouwmateriaal voor het nest haalt. 
" de grote uitstoot van schadelijke stoffen in de atmo
sfeer. 
" het verwijderen van de nesten, jaarlijks wordt 15% 
van de nesten met hogedruk reinigers van de muren ge
spoten (ongeveer 20.000 nesten). 

Dit zijn dan alleen nog maar de bedreigingen voor de 
Huiszwaluw binnen onze landgrenzen, maar de bedrei
gingen daar buiten zijn minstens even groot. 
Op de lange trektocht komt de Huiszwaluw ook talloze 
bedreigingen tegen zoals het slechte weer, de vogeljacht 
in de zuidelijke landen, voedselgebrek en het steeds gro
ter worden van de Sahara. 

Wat is nu de reden van dit stukje over de Huiszwaluw? 
Dit voorjaar staat in het teken van deze vogel, Vogelbe
scherming is begonnen met een grootscheepse campag
ne om de laatste Huiszwaluwen in Nederland te red
den en te behouden. 
Mede dankzij Marjolein Bas tin, d ie in 1989 de 
publieksprijs a ls beste illustrator won en daarbij een 
aanzienlijk geldbedrag kreeg, dat beschikbaar werd ge
steld voor deze campagne, is er een kleurenfolder uitge
geven die geheel in het teken staat van de Huiszwaluw. 
Deze folder is bedoeld om het publiek op de hoogte te 
stellen van wat er gedaan kan worden om de Huiszwa
luw in Nederland te behouden. De folder zal de komen
de maanden ter inzage liggen in het Jan Verwey 
Natuurcentrum. 
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Ik hoop dat iedereen d ie dit stukje heeft gelezen er nu 
achter is gekomen dat de bedreigingen van de Huiszwa
luw voor het grootste deel van de mens afkomstig zijn. 
Als iedereen er nu eens een klein beelje op zou letten en 
zich meer zwaluwvriendelijker zou opstellen, dan zijn 
in een mum van tijd alle bedreigingen voor de Huis
zwaluw verdwenen. 

Literatuur: 
Harrison C. 1975. Elseviers Broedvogelgids 

Ferguson J. en Willis 1 . 1983. Tirions Vogelgids. 
SOVON. 1987. Atlas van de Nederlandse vogels. 
SOVON. 1979. Atlas van de Nederlandse Broedvogels. 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 1973. 
De vogels van Noord wijk. 
Dijk J. van & Hoek D.M. 1989. Vogels van Noordwijk 
en omstreken. 
SOVON-nieuws. nr.1 maart 1991 .  

Ui t h e t  o u de G e m ee n t e - a r ch ief v a n 
No o r d w ijk  

D. Passchier 

De heer H.A. Schelvis uit Noordwijkerhout doet onder
zoek in het Gemeente-archief van Noord wijk en vond 
onderstaande notitie, welke afkomstig is uit rekeningen 
opgemaakt in 1920 I 1921 . Onze dank daarvoor. 
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S TICHTING VO G E LA S IE L N O O R D WIJK .  

SOORT AANWEZIG 
1 -1-91 

GEBRACHT DOOD GELOST AANWEZIG 
31 -3-1991 

Henk van Duyn 

KWARTAALVERSLAG: januari - maart 1991 

Toelichting op het eerste kwartaal. 

Het afgelopen kwartaal was voor de  opvang van olie
slachtoffers een rustige tijd . Waar andere jaren behoor
lijk wat olieslachtoffers binnen werden gebracht, was 

het d it jaargetijde zeer rustig. De oorzaak was ons in
ziens de aanhoudende oostelijke wind d ie de olieslacht
offers niet in staat stelde aan de kust te komen. Wat de 
oostelijke wind wel bracht was een vorstperiode d ie 
wat andere vogels bij ons binnenbracht. Opvallend aan 
deze vogels was dat zij stuk voor stuk zeer mager wa
ren. Blauwe Reiger, Toppereenden en Houtsnippen zijn 
drie soorten d ie het in deze winter zeer slecht hebben 
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gehad. Als je ze kunt pakken zijn zij eigenlijk al te ver 
heen. Dit bemoeilijkt ons werk behoorlijk. De vogel is 
dan zo sterk ingeteerd dat hij geen voedsel meer tot 
zich neemt en hierdoor sterft. In deze periode zijn een 
Torenvalk en een Buizerd gebracht. Deze twee vogels 
zijn slachtoffer geworden van de bovenleiding van de 
spoorbaan. De Torenvalk kwam uit Zoeterwoude waar 
een d ierenarts de v Jeugel met Ieucoplast had gefixeerd . 
Een lijdensweg voor de vogel om deze los te maken. 
Alle veren waren aan elkaar gekleefd en moesten stukje 
bij beelje worden losgepeuterd. Bij het nader bekijken 
van de breuk bleek de breuk in het gewricht te zitten. 
Een zware ontsteking er overheen, zodat er niets meer 
te redden viel. Voor de Buizerd verliep het het zelfde. 
Deze kwam uit Lisse. Het schoudergewricht was ver
splinterd . Helaas niets meer aan te doen. Een spreeuw 
werd gebracht die bij mensen in de wasemkap verbleef. 
Na het slopen van de wasemkap bleek de snavel te zijn 
gebroken. Na wat lapwerk en een kort verblijf in het 
asiel kon de vogel worden gelost. Een Dwergvleermuis 
in de winter is een bijzondere gast. Bij het opruimen 
van een stapel openhaardhout kwam het beestje te 
voorschijn. Bij inspectie bleek het dierlje gezond te zijn. 
Besloten werd het diertje terug te zetten onder een hou
ten overkapping om de winterslaap hier verder voort te 
zetten. Verder is er op negen maart een excursie ge
weest van de jeugdclub. Er was helaas niet veel te zien. 
Volgende keer beter. In deze periode is er weinig 
nieuws over de vermeende verplaatsing van het asiel. 
Een brief aan de gemeenteraad heeft op korte termijn 
niets opgeleverd. Eén van de raadsleden opperde de 

R o n dj e  G roe n 

W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een rondje 
strand en duin. Met de vuurtoren als middelpunt iets oppik
ken van wat de natuur te bieden heeft. 

Op het moment dat je 's morgens vroeg je neus buiten 
de deur steekt weet je het. Vandaag is het anders dan 
gisteren. Je ruikt, je proeft dat  de winter is "vergangen" 
en de lente in het land is. Onafhankelijk van de kalen
der. 
Ook de Veldleeuwerik heeft het bemerkt en laat, over
vliegend boven het dorp, al iets van de zang horen. Op 
de boulevard zijn de Kuifleeuweriken actief. Vanaf de 
rand van het dak van het Boulevard hotel, de vroegere 
Zeeleeuw, zingt een exemplaar het hoogste lied. Een an
der stel zit elkaar achterna in de zeereep. 
De Kuifleeuwerik is nog niet zo lang broedvogel in ons 
land. Vanuit het oosten zijn ze zo langzamerhand ko
men opzetten. Het is een vogel van wat men noemt ru
dimentaire terreinen zoals spoorweg-emplacementen 
en zandverstuivingen. Onze boulevard past kennelijk 
ook goed in dit rijtje. Er is in elk geval genoeg zand 
voorhanden terwijl op de daken van de hotels ook grint 
te v inden is . Op deze daken word t dan ook door de vo
gels gebroed. 
Een prettige bijkomstigheid is het fei t  dat er ook wat 
voor ze te eten is. Naast aanspoelsel op het strand, waar 
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suggestie een geruststellend briefje te sturen met de me
dedeling dat men er mee bezig was. Helaas weten wij 
dit al ruim drie jaar. Maar goed wij wachten verder. 
Wie weet weten we het tweede kwartaal meer. 

Henk van Duijn, 

Stichting Vogelasiel Noordwijk, 

Postbus 168. 
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altijd nog wel wat uit te halen is, vormen de uitwerpse
len van paarden een prima voedsel bron. 
De laatste jaren maakt men zich wat zorgen over de 
Kuifleeuwerik. Op allerlei plaatsen gaat de soort zien
derogen achteruit zonder dat oorzaken bekend zijn. Mo
gelijk heeft het te maken met het feit dat de vogel hier 
op de rand van zijn verspreidingsgebied zit. Zoals ze 
enkele tientallen jaren geleden vanuit het oosten zijn ge
komen kunnen ze zich ook weer terugtrekken. 

Dat er voorjaar in de lucht zit word t ook bewezen door 
de "troepenverplaatsingen" die plaats vinden. Boven 
het strand en over zee spoeden veel Grauwe Ganzen 
zich naar het noorden. In flinke v-vormige groepen op 
weg naar hun broedgebieden. Ook veel steltlopers ko
men uit het zonnige zuiden terug. Groepen Kieviten ar
riveren vanuit zee en volgen dan een noordelijke koers 
langs de kust. 
In de tuin zingen inmiddels de eerste Heggemussen ter
wijl ook de Roodborsttapuit weer present is . Je kunt het 
beeslje uittekenen op z 'n vaste plekje, een groepje strui
ken langs het fietspad ter hoogte van het voormalige 
zwembad .  
Een enkele Wulp komt dwars over het duin aanvliegen 
en laat al iets van de voorjaarsroep horen. Een melodi
eus gejodel wat iets in je wakker maakt. je zou er deel 
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van uit willen maken, mee willen vliegen met de gan
zen. Helaas, je bent maar een platvloers schepsel. 

Het meest aansprekend, een beetje betoverend zelfs, is 
in het vroege voorjaar de zang van de Boomleeuwerik. 
Je moet je rondje dan wel wat ruimer maken, richting 
Duindamseslag of zelfs de fiets pakken naar de Amster
damse Waterleidingduinen. Terwijl de Veldleeuwerik 
tijdens het opstijgen en neerdalen zingt en de Kuifleeu
werik vrijwel stil in de lucht zijn zang laat horen, komt 
de wonderschone zang van de Boomleeuwerik naar 
ons toe of gaat van ons af. 
In een horizontale vlucht klinkt het Iu-lu-lu-lu als van
uit een andere wereld . Als iemand wordt geïnterviewd, 
vraagt men weleens : Wat is je mooiste ervaring in je le
ven? Als het mij nog eens gevraagd zou worden dan 
zou ik denk ik zeggen: Eén van de mooiste momenten 
in mijn leven, een moment dat je elk jaar weer kunt bele
ven, een moment ook dat iedereen elk jaar kan overko
men, is de eerste zang van de Boomleeuwerik in het 
vroege voorjaar. Het bewijs dat het afsterven van de 
herfst en de ogenschijnlijke dood van de winter voorbij 
is. 

Mooie momenten in je leven liggen vaak d ichterbij dan 
je denkt. Ze liggen dikwijls voor de hand . 
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Te r n ageda ch t e n is a a n  
] o S t e e n h u i  s e n  

Op vrijdag 15 maart jl. overleed te Voorhout onze medewerker Jo 
Steenhuisen. Al wist ik sinds een half jaar dat Jo heel emstig ziek 
was, zijn dood kwam toch onverwacht. 
Jo was behalve lid van I.V.N. ook een medewerker van het Jan Ver
wey Natuurcentrum. Behalve het regernatig meedraaien in het 
d ienstrooster in het centrum tijdens de openingsuren, was hij prak
tisch altijd aanwezig op de vergaderingen van het I.V.N. 
Hij genoot van het met elkaar organiseren en uitvoeren van het jaar
lijkse herfstspel in het Leeuwenhorstbos en was ook aktief met het 
rondleiden van scholen in het centrum buiten de openingstijden. 
Ik denk dat met mij velen zijn vriendelijke persoonlijkheid, zijn ken
nis op het gebied van de natuur en zijn grote gevoel voor humor 
zullen missen. 
Eva wens ik veel sterkte met het verlies van haar man, die ik mij 
graag zal blijven herinneren. 

Ankie van Koppen 



Wa a r n e m i nge n :  

Duiker spee 109 3-1-91 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 
Dodaars 1 16-1-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 

3 31-1-91 Polder Hoogeweg A. Ruigrok 
2 2-2-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 
1 17-2-91 Kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 
1 3-3-91 Sloot Rijnsburg J. Glasbergen 

Fuut 185 4-1-91 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 
185 13-2-91 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 
326 14-2-91 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 

Roodhalsfuut 1 13-2-91 in zee voor surfclub R. Sluys 
Jan van Gent 2 3-3-91 over zee zuid R. Sluys 
Aalscholver 35 jan. 91 Oos terd uinsemeer vele waarnemers 

22 20-2-91 in kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 
107 7-3-91 over zee noord H. Verkade 
38 7-3-91 over Polder Hoogeweg J. Glasbergen 

Lepelaar 1 7-3-91 over Polder Hoogeweg J. Glasbergen & A. Cramer 
Blauwe Reiger 2 3-2-91 dood langs snelweg Offem G. v.d.  Bent 

6 27-3-91 over branding noord J. Glasbergen 
Knobbelzwaan 2 13-2-91 over zeereep zuid R. Sluys 
Zwarte Zwaan 2 29-3-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 
Wilde Zwaan 1 12-3-91 Vinkeveld verblijvend R. Sluys & N. Aarts 

1 13-3-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen/J. Bouwmeester 
Rietgans 6 17-1-91 over Noordwijk noord A. Steenvoorden 

10 20-1-91 fouragerend Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 
Kolgans 1 19-1-91 Polder Hoogeweg J. van Dijk 

240 28-1-91 over Noordwijk noord J. van Dijk 
6 24-2-91 over zee zuid R. Sluys 

25 29-1-91 over Noordwijkerhout J. Bouwmeester 
Grauwe Gans 38 1 1-2-91 over Grashoek R. Sluys 

1 2-3-91 langs Heerenweg Noordwijk J. Glasbergen 
3 5-3-91 Polder Hoogeweg J. van Dijk 

10 6-3-91 Polder Hoogeweg H. Verkade 
75 6-3-91 over Koepelduinen uit zee J. Bouwmeester 
24 7-3-91 overvliegend Rijnsburg noord J. Glasbergen 
18 16-3-91 over Noordwijk-Binnen naar noord A. Cramer 
50 18-3-91 over Rijnsburg J. Glasbergen 

Brandgans 50 28-1-91 over Noordwijk-Binnen naar zuid A. Cramer 
90 12-2-91 over zee in 1 uur R. Sluys 

210 12-2-91 over Langeveld naar noord A. Steenvoorden 
Rotgans 19 15-1-91 over zee in 1 uur R. Sluys 

134 12-2-91 over zee in 1 uur R. Sluys 
2 24-2-91 binnenwatering Katwijk H. Verkade 

Nijlgans 1 1  1-1-91 over Rijnsburg J. Glasbergen 
3 12-1-91 over Noordwijk J. Glasbergen 

Bergeend 2 23-1-91 Oosterduinsemeer A. Ruigrok 
5 13-1-91 over Noord wijk zuid A. Steenvoorden 
3 4-3-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 

Smient 95 19-1-91 Polder Hoogeweg J. van Dijk e.v.a. 
30 26-1-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 

1280 11-2-91 over zee in 1 uur J .  van Dijk 
4 16-2-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 

220 5-3-91 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
Krakeend 35-42 16 tot 30-1-91 Oos terd uinsemeer K. Koning e.a.  

8 19-1-91 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
28 17-2-91 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 

3 27-2-91 Polder Hoogeweg A. Ruigrok 
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Wintertaling 10 18-1-91 Oosterd uinsemeer K. Koning 
45 19-1-91 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
40 20-1-91  Polder Hoogeweg A. Ruigrok 

8 30-1-91 vijver Nieuw-Leeuwenhorst A. Steenvoorden 
1 1  30-1-91 Bronsgeest A. Steenvoorden 

5 3-2-91 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 
3 15-2-91 slootje langs Vogelaardreef A. Steenvoorden 

50 17-2-91 Polder Hoogeweg A. Ruigrok 
22 17-2-91 bollenland Puik en Duin H. Verkade 
40 24-2-91 over zee in 1 uur R. Sluys 

Wilde Eend 150 12-2-91 in kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 
Pijlstaart 5 15-1-91 over zee in 1 uur R. Sluys 

8 1 -2-91 Oos terd uinsemeer J. van Dijk 
24 25-2-91 over zee noord R. Sluys 

3 27-2-91 Polder Hoogeweg A. Ruigrok 
Zomertaling 8 10-3-91 Polder Hoogeweg H. Verkade 

5 1 1-3-91 Polder Hoogeweg H. Verkade 
4 13-3-91 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 
1 22-3-91 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 
2 24-3-91 Vogelsloot Bronsgeest A. Steenvoorden 

Slobeend 6 27-1-91 Oos terd uinsemeer E. Breed e.v.a. 
18 20-1-91 Oos terd uinsemeer A. Steenvoorden 
8 26-1-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 

16 2-2-91 Oos terd uinsemeer J. van Dijk e.v.a. 
7 24-3-91 Bronsgeest A. Steenvoorden 

15 4-3-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 
Tafeleend 2 27-1-91 Oos terd uinsemeer Eric Breed 

20 9-2-91 kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 
100 12-2-91 kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 

1 1  13-2-91 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 
15 17-2-91 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 

Kuifeend 1000 12-2-91 kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 
Toppereend 2 20-1-91 Oos terd uinsemeer A. Steenvoorden 

88 12-2-91 over zee in 1 uur R. Sluys 
5 12-2-91 kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 

13  1 7-2-91 in zee voor boulevard H. Verkade 
1 7  20-2-91 in zee voor Astrid-boulevard A. Steenvoorden 
5 24-2-91 binnenwatering Katwijk H. Verkade 

Eidereend 92 3-1"91 over zee in 1 uur R. Sluys 
97 24-2-91 over zee zuid in 1 uur R. sluys 

1 12 3-3-91 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 
136 10-3-91 over zee in 1 uur R. Sluys 

Grote Zeeëend 3 24-3-91 over zee noord H. Verkade 
4 24-3-91 over zee J. van Dijk 

Brilduiker 5 4-1-91 Oos terd uinsemeer A. Ruigrok e.v.a. 
1 vr. 12-2-91 kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 

8 13-2-91 over zee in 1 uur R. Sluys 
1 17-2-91 sloot Langeveld Sj. Passchier 
3 4-3-91 Oos terd uinsemeer K. Koning e.a. 
1 14-3-91 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

Nonnelje 8 vr. 8-1-91 Van Limburg Stirumkanaal J .  Bouwmeester 
63 12-2-91 over zee noord in 1 uur R. Sluys 

6 4-3-91 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
3 25-3-91 over zee noord H. Verkade 

Middelste Zaagbek 20 13-1-91 over zee in 1 uur R. Sluys 
48 12-2-91 over zee in 1 uur R. Sluys 

1 20-2-91 kanaal Rijnsburg J.Glasbergen 
Grote Zaagbek 2 2-1-91 Oos terd uinsemeer A. Steenvoorden 

1 vr. 8-1-91 Van Limburg STirumkanaal J. Bouwmees_ter 
4 29-1-91 over Noordwijkerhout J. Bouwmeester 
1 12-2-91 kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 
8 16-2-91 over zee zuid R. Sluys 
1 17-2-91 over Vinkenveld A. Steenvoorden 
3 26-2-91 Van Limburg Stirumkanaal J. Bouwmeester 
3 2-3-91 sloot achter Sancta Maria J. Glasbergen 
8 12-3-91 Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
8 23-3-91 over zee in 1 groep R. Sluys 
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Rode Wouw 1 4-2-91 Duindamseslag J. Rampen 
Blauwe Kiekendief 1 4-1-91 verblijvend Langeveld K. Koning 

1 20-2-91 Polder Hoogeweg J. van Dijk 
Sperwer Gedurende de maanden januari, februari 

en maart werden er op diverse plaatsen 
in Noord wijk Sperwers waargenomen. 

Buizerd Op verschillende plaatsen werden 
door meerdere waarnemers 1 of 2 ex. 
gezien in jan. febr. en maart 

Torenvalk 1 paar 10-1-91 BA VO Nw'hout J. Bouwmeester 
2 18-2-91 Grote of St. Jeroenskerk A. Cramer 
4 4-3-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 

Smelleken 1 4-1-91  Elsgees terpo I der J. Glasbergen 
1 4-1 -91  zeereep Koepelduinen A. Cramer 
1 7-1-91 over Noordwijk A. Ruigrok 

1 vr. 20-2-91 Vogelsloot J. van Dijk 
Slechtvalk 1 13-2-91 probeerde Tureluur te slaan op 

strand ter hoogte van paal 79 R. Sluys 
Patrijs 8 15-1-91 weiland in de Klei A. Cramer 

1 3-3-90 op schuurdak in Duinpark J. van Dijk 
2 4-3-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 
2 5-3-91 Achterweg A. Cramer 
5 12-3-91 Vinkenveld R. Sluys 
2 12-3-91 bollenland Noordwijkerhoekbrug A. Cramer 
2 15-3-91 bollenland Duinweg Northgodreef A. Cramer 

Waterral 1 20-1-91 Oos terd uinsemeer A. Steenvoorden 
Meerkoet 275 16-1-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 

180 21-1-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 
500 12-2-91 kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 

Waterhoen 100 12-2-91 kanaal Rijnsburg J. Glasbergen 
Scholekster 1040 10-2-91 over strand in 1 uur J. van Dijk 

500 10-2-91 over strand in 15 min. R. s luys e.a. 
870 1 1-12-91 over strand in 1 uur J. van Dijk 

60 24-2-91 binnenwatering Katwijk H. Verkade 
205 10-3-91 Rijnmond Katwijk H. Verkade 
200 12-3-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 
250 1 7-3-91 Oud-Leeuwenhorst H. Verkade 

Bontbekplevier 1 4-3-91 op strand J. van Dijk 
3 27-3-91 over de brand ing vliegend J. Glasbergen 

Goudplevier 150 10-1-91 Polder Hoogeweg A. Ruigrok 
400 27-1-91  Polder Hoogeweg A. Cramer e.a. 
200 30-1-91 Bronsgeest A. Steenvoorden 
500 30-1-91 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 

2500 maart 1991 Polder Hoogeweg vele waarnemers 
Zilverplevier 3 1 7-2-91 strand Langeveld H. Verkade 
Kievit 8 16-1-91 over Langeveld oost K. Koning 

120 29-1-91 Polder Hoogeweg A. Cramer 
49 24-2-91 over zee zuid in 1 uur R. Sluys 

500 4-3-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 
Kanoetstrandloper 82 1 1 -2-91 over strand in 1 uur J. van Dijk 
Drieteenstrandloper 50 10-2-91 strand Katwijk�Noordwijk A. Ruigrok 

250 17-2-91 strand Langeveld H. Verkade 
24 7-3-91 strand Noordduinen J. Glasbergen 

Bonte Strandloper 30 10-2-91 strand Katwijk-Noordwijk. A. Ruigrok 
50 17-2-91 strand Langeveld H. Verkade 

185 28-3-91 over zee in 1 uur H. Verkade 
Houtsnip 2 10-1-91 Noordduinen J. Bouwmeester 

1 1 7-1-91 Zuidhollands Landschap Langeveld A. Steenvoorden 
1 29-1-91 Zuidholla nds Landschap Langeveld A. Steenvoorden 
1 1-2-91 Noordduinen J. Bouwmeester 
2 3-2-91 over Noordwijk zuid A. Meijer 
1 4-2-91 Hoogeweg Offem A. Cramer 
2 9-2-91 Vinkenveld A. Steenvoorden 
2 9-2-91 Vogelaardreef A. Steenvoorden 
5 9-2-91 Pr. Hendrikweg A. Steenvoorden 
2 9-2-91 dood gevonden op Pr. Hendrikweg A. Steenvoorden 
1 10-2-91 Duinweg bij Witte Raaf A. Steenvoorden 
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Watersnip 2 13-1-91 Rijnsburg J. Glasbergen 
1 15-1-91 opvliegend bij De Klei Herenweg A. Cramer 
1 18-1-91 Rijnsburg J. Glasbergen 
1 18-1-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
2 25-1-91 Polder Hoogeweg E. Breed 
3 2-2-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 
1 6-2-91 verblijvend Duinwetering A.Cramer 
1 1 1 -2-91 in tuin Villa Hooghwaak R. Sluys 
2 12-2-91 Rijnsburg J. Glasbergen 

Grutto 20 24-1-91 Hoogeveense polder Sj. Passchier 
420 26-2-91 Polder Hoogeweg J. van Dijk 

30 27-2-91 Polder Hoogeweg A. Ruigrok 
100 3-3-91 Polder Hoogeweg. A. Ruigrok 

1000 4-3-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 
460 5-3-91 Polder hoogeweg J. van Dijk 

35 1 1-3-91 Polder Hoogeweg H. Verkade 
Wulp 6 15-1-91 Polder Hoogweg A. Ruigrok 

7 20-1-91 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 
6 4-2-91 over de Nieuwe Zeeweg zuid A. Cramer 

33 12-2-91 over zee in 1 uur R. Sluys 
2 12-3-91 Vinkenveld verblijvend R. Sluys & N. Aarts 
3 30-3-91 Duindamseslag Sj. Passchier 
1 4-4-91 baltsend Duindamseslag J. Bouwmeester 

Zwarte Ruiter 1 31-1-91 Polder Hoogeweg A. Ruigrok 
Tureluur 1 1 -2-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 

20 10-2-91 op strand Noordduinen A. Ruigrok 
10 12-2-91 over de branding noord A. Cramer 
30 17-2-91 op strand Langeveld H. Verkade 

3 15-3-91 verblijvend Oosterd uinsemeer K. Koning 
Kemphaan 1 14-2-91 op het ijs v.d. Maandagse Wetering J. van Dijk 
Witgatje 1 7-2-91 bij vijver Witte Raaf J. Rampen 

1 13-4-91 boven Offem J. Bouwmeester 
Steenloper 1 2-1-91 Duindamseslag Sj. Passchier 

1 17-2-91 strand Langeveld H. Verkade 
15 9-3-91 over branding noord J. Glasbergen 

Middelste jager 1 1-1-91 over zee J. van Dijk 
Dwergmeeuw 3 3-1-91 over zee in 1 uur R. Sluys 
Kleine Mantelmeeuw 1 adult 17-2-91 strand Langeveld H. Verkade 
Drieteenmeeuw 292 3-1-91 over zee in 1 uur R. Sluys 
Grote Stern 2 25-3-91 over zee noord H. Verkade 
Alk/ Zeekoet 40 4-1-91 over zee in 1 uur R. Sluys 
Kleine Alk 2 4-1-91 over zee in 1 uur J. van Dijk & R. Sluys 

3 6-1-91 2 over zee in 1 uur en 1 t.p J .  van Dijk 
Holenduif 26 14-1-91 in dennenbos Duindamseslag J. van Dijk 

1 26-1-91 Elsgeesterpolder J. Glasbergen 
12 17-2-91 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 

1 13-3-91 Polder Hoogeweg H. Verkade 
Houtduif 180 1 1-3-91 Polder Hoogeweg H. Verkade 
Turkse Tortel 1 13-2-91 nest bij strandhotel Noordwijk J. van Dijk 
Ransuil 1 26-2-91 vrije vak Noordduinen H. Verkade 
IJsvogel 4-1-91 Hoogeweg Offem J. Glasbergen 

1 14-1-91 Oos terd uinsemeer K. Koning 
1 21-1-91 Hoogeweg Offem A. Cramer 
1 28-1-91 vissend in Duinwetering A. Steenvoorden 

Groene Specht 1 9-3-91 Noorddu inen J. Glasbergen 
1 paar maart 1991 roepend Alg. Begra·afplaats A. Steenvoorden 

1 maart 1991 dagelijks roepend bij bosw.woning A. Cramer 
Zwarte Specht 1 12-2-91 Z.H.L. Langeveld A. Steenvoorden 
Kleine Bonte Specht 1 3-2-91 achter Witte Raaf A. Ruigrok 
Kuifleeuwerik 1 1-3-91 nabij ESTEC A. Cramer 

1 14-3-91 bollenland Duinweg A. Cramer 
2 17-3-91 bebouwde kom Vinkenveld A. Cramer 

Boomleeuwerik 7 25-2-91 1 groep in Langeveld K. Koning 
1 1 1 -3-91 zingend in Langeveld K. Koning 

Veldleeuwerik 30 17-2-91 Polder Hoogeweg A. Ruigrok, 
29 12-3-91 Vinkenveld R. Sluys 
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Boerenzwaluw 1 24-3-91 fooragerend Oos terd uinsemeer A. Steenvoorden 
1 23-4-91 Oud-Leeuwenhorst J. Bouwmeester 

Siberische Boompieper plaats: naaldbossen bij Duindamseslag 
gemeente Noordwijk atlas blok: 24-57-3 

1 12-1-91 ontdekt door W.J. Hooymans 
2 30-1-91 A. Steenvoorden 
2 2-2-91 J. van Dijk, R. Sluys en H. Verkade 
2 4-2-91 nog steeds aanwezig 
1 7-2-91 J. Rampen 
1 8-2-91 nog aanwezig volgens DBA-vogellijn 

Gele Kwikstaart 1 22-3-91 verblijvend Oosterd uinsemeer K. Koning 
Grote Gele Kwikstaart 1 4-1 -91 Sancta Maria J. van Dijk 

1 2-2-91 achter rioolwaterzuivering J. van Dijk 
Witte Kwikstaart 5 1 1 -1 -91  1 groep in Rijnsburg J. Glasbergen 

1 24-1-91 verblijvend Oosterd uinsemeer K. Koning 
2 9-3-91 langs Oosterduinsemeer A. Ruigrok 

1 paar 15-3-91 Rijnsburg J. Glasbergen 
Rouwkwikstaart 3 21 -3-91 Vinkenveld A. Steenvoorden 

2 26-3-91 Polder Hoogeweg H. Verkade 
3 26-3-91 Rijnmond Katwijk H. Verkade 

Paapje 1 14-3-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
2 29-3-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

Rood hors tta puit 1 25-2-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
2 14-3-91 Noordduinen A. Ruigrok 
4 1 4-3-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

1 paar 1 4-3-91 langs fietspad Koepelduin A. Cramer 
2 1 7-3-91 parkeerplaats Langeveld Sj. Passchier 

Tapuit 1 30-3-91 Duindamseslag Sj. Passchier 
Kramsvogel 50 27-1-91 langs Oosterd uinsemeer E. Breed 

400 12-2-91 langs Boekerslootlaan H. Verkade e.a. 
100 1 7-2-91 achter Offem A. Ruigrok 

Zanglijster 2 13-3-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 
Koperwiek 180 1 1 -3-91 Offem H. Verkade 

50 15-3-91 Noordduinen J. van Dijk 
Grote Lijster 1 9-3-91 S.B.B. Noordduinen (zingend) J. van Dijk 

2 25-3-91 Nieuw-Leeuwenhorst A. Ruigrok 
Zwartkop 1 5,10,14-1-91 Boekerslootlaan H. Verkade 

1 5-2-91 Boekerslootlaan H. Verkade 
1 13-2-91 Noordwijk aan Zee (zingend) J. van Dijk 

Tjiftjaf 1 14-3-91 Nieuw-Leeuwenhorst A. Ruigrok 
1 15-3-91 Langs Oosterduinsemeer K. Koning 
1 24-3-91 dennen bij Duindamseslag Sj . Passchier 

Fitis 1 22-3-91 nabij K.T.S. Voorhout J. Glasbergen 
Goudhaantje 2 jan 91 verblijvend bij Sluispad A. Cramer 

2 26-1-91 Offem Hoogeweg A. Cramer 
1 1 2-2-91 in tuin Sluispad A. Cramer 

Staartmees 6 1 1 -1-91 Sluispad (fouragerend) A. Cramer 
20 25-1-91 Randweg E. Breed 

1 15-3-91 ex. met witte kop in het Langeveld K.Koning 
Glanskop 2 2-1-91 langs Randweg Sj . Passchier 
Matkop 2 7-3-91 Piet Florisdal J. Glasbergen 
Kuifmees 15 2-1-91 ingang Golfbaan Sj . Passchier 

6 9-2-91 Noordduinen A. Ruigrok 
Boomkruiper 4 2-1-91 langs Rand weg Sj. Passchier 

2 25-1-91 langs Randweg E. Breed 
2 30-1-91 Piet Florisdal J. Glasbergen 

Roek 1 28-3-91 over zee noord H. Verkade 
Bonte Kraai 3 17-2-91 strand Langeveld H. Verkade 
Ringmus 25 17-2-91 verblijvend in het Vinkenveld A. Cramer 
Vink 60 4-3-91 1 groep Nachtegaallaan A. Cramer 

150 7-3-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 
Keep 30 12-1-91 Nieuw-Leeuwenhorst H. Verkade 

300 9-3-91 Offem H. Verkade 
30 27-3-91 Noordduinen J. van Dijk 

300 28-3-91 Offem H. Verkade 
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Groenling 100 15-2-91 Voorstraat-Herenweg A. Cramer 
Putter 2 13-3-91 Polder Hoogeweg J. Glasbergen 
Sijs 8 18-1-91 Langeveld 1 groep K. Koning 

10 21-1-91 Sluispad in Elzen A. Cramer 
30 18-2-91 Sluispad in Elzen A. Cramer 

8 14-3-91 over Langeveld K. Koning 
Barmsijs 32 30-1-91 fouragerend Duindamseslag A. Steenvoorden 
Kruisbek 3 10-1-91 ingang golfbaan Sj. Passchier 

2 13-1-91 Nieuw-Leeuwenhorst A. Steenvoorden 
17  18-1-91 dennen Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
15 3-2-91 Noordduinen A. Ruigrok 

1 4-3-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 
6 7-3-91 Noordduinen 1 groep A. Cramer 
7 9-3-91 Piet Florisdal J. van Dijk 

Grote Kruisbek Plaats: Naaldbos bij de Duindamseslag. 
Gemeente Noordwijk. Atlasblok: 24-57-3 

20 oktober eerste exemplaren ontdekt door W.J. Hooymans 
21-10-90 6 
26-10-90 12 

5-1 1-90 15 
9-1 1-90 2 

30-1 1-90 2 
6-12-90 8 

24-12-90 6 
4-1-91 14 

12-1-91 16  
13-1-91 16 

' 25-1-91 15 
1 -2-91 16 
2-2-91 21 

12-2-91 1 1  
13-2-91 1 1  
20-2-91 20 

3-3-91 5 
4-3-91 2 
9-3-91 5 

15-3-91 5 (laatste waarneming) 
Goudvink 2 8-1-91 verblijvend Langeveld K. Koning 

1 26-2-91 verblijvend Langeveld K. Koning 
Geelgors 10 3-2-91 villa's Zuidduinen A. Meyer 

vanaf 14-2-91 tot 13-3-91 worden er tussen 
de 18 en 27 ex. waargenomen in het Vinkeveld 
door meerdere waarnemers. 

Rietgors 1 27-1-91 langs Oosterduinsemeer E. Breed 
5 14-3-91 langs Van Limburg Stirumkanaal K. Koning 

Wa a r n e m i nge n  w o r de n  ve rza m e l d  doo r  
] .  G l a s b e rge n, P .  van  S a x e n s t ra a t 7, 
223 1 L R  R ij n s b u rg 
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