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Bij d e  vo o rplaat  

AmoldMeyer 
Eén zwaluw maakt nog geen zomer lu idt  het bekende 
gezegde. Twee waarschijnli jk ook nog niet, maar  a ls in 
het voorjaar kleine groepen van deze sierlijke vogeltjes 
laag over de d ui nen naa r  het noorden trekken is de zo
mer toch wel in aantocht. 
Na in  zuidelijk Afrika overwinterd te hebben, keren ze 
terug naar hun oude nestplaatsen in Europa . Feilloos 
vinden ze hun vertrouwde nesten in schuren, boerd erij
en en dergeli jke terug . 
De Boerenzwaluw broedt tevens in Noord -Amerika en 
overwintert dan in Zuid-Amerika en de Boerenzwa lu
wen van Oost-Azië overwinteren van Ind ia tot Noord
Austra lië.  
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ln Noordwij k  broedt de Boerenzwaluw in schuren in 
de poldergebieden (ca. 70 paar) .  Het nest wordt door 
het manne�e en vrouw�e samen gemaakt. Hiervoor 
wordt vooral modder gebruikt, s trootjes worden ge
bruikt voor de s tev igheid . Het bouwen d uurt ongeveer 
een week. Er zijn ongeveer 1000 vluchten nod ig om a l le 
modder bijeen te krijgen. De binnenkant  van het nest 
wordt bekleed met veer�es . 

rie tvelden en op te legraaf l i jnen, vooral tegen de a vond 
vormen ze dan grote groepen. Eind oktober zijn ze 
weer vertrokken. 

Na de zomer verzamelen de Boerenzwaluwen zich in 
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Va n d e  r e dac t i e  

Voor u ligt weer het  laats te nummer van De Strandlo
per van het seizoen 1 991/ 1 992. Velen van u gaan straks 
weer op vakantie en misschien is da t  een goede gelegen
heid om wat inspira tie op te doen voor een art ikel(�e) 
in  De Strandloper. 
Ook deze Strandloper is weer gevuld met al lerlei geva
rieerde artikelen. Vogels, planten, schelpd ieren, een 
dagboekverslag, natuurlijk weer een prima voorplaat, 

de waarnemingenrubriek enz., zorgen weer voor een 
zeer lezenswaard ig nummer. 
De redactie wenst u een fijne vakantie toe. 

Kopij voor de volgende Stra ndloper moet voor 10 au
gustus 1992 worden ingeleverd bi j  Nelleke Sluys, Brem
kant 38, 2203 NG Noord wijk. 

Nie u w s u i t de  l e de nve rga de r i ng va n 
vr ij da g  28 fe b r u a r i  1992 

Mededelingen bestuur 

Verslag bespreking met gemeente Noord wijk omtrent 
woonlokatie aan weerszijden van de Van Berckelweg : 
De bestuursleden Van Dijk en Verkade hebben onlangs 
met wethouder Salman een onderhoud gehad over de 
begrenzing en vormgeving van de nieuw geplande 
woonwijk nabij de Van Berckelweg. De bas is voor d i t  
gesprek was  de nota Ruimtel i jke keuzen 2004 van de ge
meente Noordwijk, waarin de keuze voor de zoj uist 
aangegeven woonvlek wordt beargumenteerd . Van de 
zijde van de Vereniging is gepleit voor het gebruik van 
veel groen en het zoveel mogelijk intact l a ten van de 
verbind ing tussen de landgoederen Offem, Calorama 
en Leeuwenhorst Daarnaast is gepleit  voor het onge
moeid la ten van de zuidkant van het landgoed Oud
Leeuwenhorst 

Voorbereid ing tentoonstel l ing over Amsterdamse Wa
terleid ingd u inen en aanpass ing perma nente tentoon
s tel l ingsgedeel te: 
Met de voorbereid ing van de ten toonstell ing over de 
Amsterdamse Wa terleid ingd uinen gaat het voorspoe
dig.  Er zijn al heel wat  bijd ragen ontvangen van dege
nen, die aldaar onderzoek hebben verricht .  Verder 
ontvangt men zeer veel medewerking van de d irectie 
van de Gemeentewaterleidingen Amsterdam. De ope
ning van de ten toonstell ing is gepland op vrijdag 3 
april a .s. Het tijdstip hangt evenwel nog af van de d irec
teur van de Gemeentewaterleidingen Amsterdam, d ie 
de tentoonstel l ing zal openen.  Naast de voorbereid ing 
van deze tentoonstell ing is er heel wat gebeurd binnen 
het permanente tentoons tell ingsged eel te. Zo is met 
name de gehele polderhoek bijna opnieuw i ngericht. 

Verslag gesprek met het Staa tsbosbeheer: 
Op woensdag 5 februari j l .  heeft een afvaard iging van 
het  bestuur een heel plezierig gesprek gehad met de 
heer M. G ieten, d ie voorlopig optreed t a ls beheerder 
van het " Hollands Duin" .  De heer Miedema, de huid ige 
beheerder, zal binnenkort vertrekken.  
Eerst werd gesproken over het eventueel la ten verd wij-
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nen van het midd elste fietspad in de Noordduinen om 
daardoor een groter aaneengesloten gebied te verkrij
gen. Verder is gesproken over de aanleg van een twee
tal voetpaden in de Coepeld uynen om daardoor korte 
verbind ingen te krijgen tussen de woonwijken V inke
veld en Ri jnsoever en het strand . Deze beide voetpaden 
zullen worden ges itueerd in het uiterste zuiden en noor
den om het eigenlijke d uinterrein zoveel mogelijk te 
ontzien. Ook la ngs het bestaande rij w ielpad zal een 
voetpad worden aangelegd . Het voetpad aan de onder
zijde loopt op het ogenblik dood tegen het terrein van 
de Es tee. Langs de onderkant van het duin zal d i t  pad 
worden voortgezet om zodoende een aansluit ing te 
kunnen verkrijgen met het pad in de richting van Kat
w ijk .  
Apart werd gesproken over de mogelijkheid om bepaal
de stukken d uingebied weer wat te laten verstuiven . 
Ook is het noordelijk gedeelte in de buurt van de Am
sterdamse Wa terleid ingdu inen onderzocht t.a .v .  de 
hoogte van het grond wa ter, d i t  in verband met het 
eventueel creëren van natte d uinvalleien . 

Lezing van de heer Kanbier over heempar
ken 

Na de rondvraag verleent de voorzitter de heer Kanbier 
het woord . De heer Ka nbier is in het dagelijks leven 
heemparkbeheerder van het Heempark te Leiderdorp. 
Als zodanig ka n hi j  spreken over een lange ervaring 
binnen deze bi jzondere ta k van pa rkbeheer. 
Allereers t schetst  hij aan de ha nd van een aantal land
schapsvoorbeelden de verschillende ui tgangspunten, 
waarmee het Heempark te Leiderdorp is opgezet .  Daar
na laat  hij een keur van verschillende p lanten en plan
tengemeenschappen zien, d ie in  het Leiderdorpse 
heempark voorkomen .  
Na  de lezing dankt de  voorzi tter de heer Kanbier voor 
zi jn p lezierige u i teenzetting . 



Nie u w s u i t 
vr ij dag  27 

de  l e d e nve rga de r i ng va n 
m a a r t  1992 (Ja a rve rga d e r i n g) 

Ingekomen en verzonden stukken 

De voorzit ter maa kt meld ing van een u i tnod iging voor 
een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 5-ja 
rig bestaan van de NJN, a fd .  Bol lenstreek, die heden
avond wordt georganiseerd . Daa r  deze bijeenkomst 
samenvalt  met deze Jaarvergadering is helaas niemand 
in de gelegenheid deze bi jeenkomst bij te wonen . Va n
daar, dat  de orga nisatoren telefonisch gelukgewenst 
zijn. 

Mededelingen bestuur 

Aanbieding observatiehut op N ieuw-Leeuwenhorst. 
De officiële aanbieding aan de Stichting Het Zuid-Hol
lands Landschap heeft za terdagmorgen 21 maa rt j l .  
plaatsgevonden. Deze aanbied ing was  een geste van de 
Vereniging ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan .  
Het geheel verliep b ijzonder plezierig en van de zijde 
van de Stichting Het Zuid -Hol lands Land schap was er 
een goede ontvangst voorbereid . Naast vertegenwoord i
gers van genoemde stichti ng waren ook vertegenwoor
digers van het College van B .  en W. van Noord wi jker
hout aanwezig. Er was ook nog een excursie gepland, 
maar door het s lechte weer moest deze helaas worden 
afgeschaft. 

Overleg Milieu-overleg Bollens treek over Structuur
schets Bollenstreek: 
De voorzitter heeft op 1 7  maart j l .  bovengenoemde 
bijeenkomst bijgewoond . Het ging hier met name om 
de Structuurschets van de Bol lens treek, d ie op i ni tia tief 
van het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek is 
opgesteld .  De nadruk v a lt wel heel s terk op het creëren 
van toekomstige woningbouwloca ties . De grote klacht 
van het Mil ieu-overleg Bollenstreek is, dat veel te wei
nig rekening is gehouden met de natuurli jke en land
schappelijke waarden in de Bollenstreek. 

Oproep voor medewerkers Vogelasiel : 
Het Vogelasiel kan graag weer enige nieuwe medewer
kers gebruiken . Tijdens de pa uze bestaa t  gelegenheid 
zich bij de secretaris op te geven .  

Oproep voor medewerkers verzorging van  De Strand lo
per: 
Ook de groep, d ie 4 maa l per jaa r De Stra nd loper ver
zorgt, kan zeker nieuwe mensen gebruiken. Met name 
het brengen van de kopij naar  de d rukker, het opha len 
van de gedrukte Strandloper en het sorteren van De 
Stra nd loper t.b.v . de verschi llende bezorgers kost veel 
tijd .  Benno Heeth uis bied t zich aan hier de helpende 
hand te bieden. 

Paddenbescherming in Het Langeveld : 
De paddenbescherming in Het Langeveld is tha ns in 
vol le gang. De hekken zijn inmiddels a l  7 maal  ge-
plaats t. � 

Opening ten toonste l l ing over de Amsterda mse Water
leid ingd uinen:  
De bovengenoemde tentoonstel l ing is zo goed a ls klaar. 
Op v rijdaga vond 3 april a .s .  za l zij d oor de directeur 
van de Gemeentewaterleidingen Amsterdam officieel 
worden geopend .  De leden van de Verenig ing zijn hier
bi j  van harte welkom. 

Bestuursverkiezing 
Volgens het rooster van a ftreden zijn d i t  jaar a ftredend 
mevrouw Bos en de heer Van Dijk. Beide bestuursleden 
s tellen zich herkiesbaar. Er zi jn geen tegenka nd ida ten 
inged iend . Beide genoemde bestu ursleden worden met 
a lgemene s temmen herkozen .  

Jaarvers lag van de  Secreta ris over 1 99 1  
Het Jaa rverslag v a n  de Secretaris was a fged rukt i n  d e  
laats te Stra nd loper, zoda t  a l le leden hiervan kennis heb
ben kunnen nemen. Geen der a anwezigen heeft op- of 
aanmerkingen. Daa rna word t het Jaarverslag goedge
keurd . 

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascom
missie 
De kascommiss ie bij mond e van de heer Heijmans 
verklaa rt bij de fi na nciële controle a l les in orde bevon
den te hebben. Hierna word t de penningmeester gede
cha rgeerd . De heer Verkade is bereid zitt ing te nemen 
in de nieuwe kascontrolecommissie.  Fran k  de Groot 
staa t  reserve.  

Financieel verslag 1991 en begroting 1 992 
Beide stukken waren te lezen in de laatste Strandloper. 
Geen der aa nwezigen heeft t.a .v .  deze s tukken iets te 
v ragen of op te merken. Vervolgens worden zij goedge
keurd .  

Lezing van J. van Dijk over bijzondere plan
ten in en rond Noordwijk 

In het kader van de voorbereid ing van de F lora van 
Noord wi jk  heeft de heer J .  Bouwmeester een groot aan
tal d iaopnamen van pla nten gema a kt .  U i t  di t  aanta l  
heeft J .  van Di jk een keuze gemaakt, d ie hi j  thans laat  
zien en toel icht.  Hi j  maakt d uidel ijk, da t  er gelukkig 
nog heel wa t bijzondere soorten te zien zijn en dat  er bij 
biotoopverbetering heel wa t te herwinnen va l t. Voora l  
d e  grote variatie a a n  la ndschaps typen i n  onze streek is 
er de oorzaak van, dat  vele verschi l lende planten zich 
hier thuis kunnen voelen. Door de in tens ieve inventari
sa ties van de laa tste t i jd n .a .v .  de voorbereid ing van bo
vengenoemde Flora zijn er nog verschi l lende soorten bij 
gevonden. De lezi ng word t bijzonder geapprecieerd, ge
tu ige het I uid appla us, da t hij aan het einde van zijn le
zing ontva n�t . 
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N ie u w s u i t d e  l e d e nve rga d e r i n g  va n 
vr ij dag  24 apr i l  1992: 

Mededelingen bestuur 

Excursies: 
De voorz itter neemt in het kort nog even de excursies 
door, d ie voor de komende tijd gepland zijn. Het be
treft hier de Offemexcursie op za terdag 25 april  a .s ., de 
Nachtegalenexcursie op 16  mei a .s .  en de vogel- en plan
tenexcurs ie op maandag 8 juni a .s .  (Tweede P inkster
dag) . Nadere bi jzonderheden h ierover zijn in De 
Strandloper terug te v inden . 

Paddenbescherming i n  het Langeveld : 
I nmiddels zijn de gebru i keli jke paddenbeschermingsac
t iv i te i ten i n  het Langeveld bi jna weer ten einde. Dankzij 
wat extra maa tregelen van de gemeente Noord wijk, zo
a ls knipperlichten en waarschuwi ngsborden, verliep de 
redd ingsopera tie in d i t  seizoen heel goed . De padden
trek zette door het zachte weer vroeg in en men ka n 
stellen, dat  de meeste padden i n  de eerste weken zijn 
overgetrokken. Voora l  op Goede Vrijdag was er sprake 
van massale trek. Nad erha nd l iep het aantal snel terug . 
De laats te weken is er weer enige oplev ing te bespeu
ren, maar het betreft dan d ieren, d ie na de paartijd weer 
i n  du in  terugkeren .  Verheugend is de goede samenwer
king met de bewoners ter plaa tse. Vërschil lende bewo
ners houden de sta nd goed in de ga ten en aa rzelen niet 
tijd ig te waarschuwen, wanneer de trek i nzet .  

Korte vooru i tbl ik  op het programma in het komend sei
zoen: 
Het bestuur is thans bezig met het samenstellen van 
een l ijst met in teressante sprekers, d ie tijdens het  ko
mend seizoen op ledenvergaderi ngen zul len optreden. 
De grote variat ie  aan onderwerpen, welke in  het afgelo
pen sei zoen de revue hebben gepasseerd, is bij velen 
goed in de smaa k  geval len. Gelet op deze ervaring za l 
voor het komend seizoen een dergelijke opzet gevolgd 

Wa d de n excu r s i e  

R. Sluys 

Dit jaar  v indt de "Waddenexcurs ie" plaats in het week
einde van vrijdag 4, t/ m zondag 6 september en gaat, 
op verzoek van velen, wederom naar Vlieland . 
Het vertrek met de touringcar van de f irma Bro uwer 
v indt  plaats op vri jdagmiddag u i t  Noord wijk, terwijl 
de terugkomst zondagavond zal zijn. 

Voor beide dagen zijn er vogel- en plan tenexcursies ge
pland . De organisatie doet zijn best om een zo gevari 
eerd mogelijk excurs ieprogramma aan te bieden. De 
za terdagavond za l weer het tijdst ip zijn van de enige 
echte "Waddenquiz" . 

De kosten bedragen ongeveer flOO,- waarbij de huur 
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worden. Er zullen onderwerpen aan de orde komen a ls 
zwaluwen, Reeën, s tra nd, vogel trek en het waarnemen 
in du in. Zoa ls gebruikelijk za l tijdens een der ledenver
gaderingen een van onze leden een reisverslag verzor
gen. Het vol led ige programma zal in De Strandloper 
van september a .s .  gepubliceerd worden. 

Rondvraag en waarnemingen: 
De voorzit ter maa kt melding van het fei t, dat  met een 
zekere regelmaat  Reeën worden doodgereden. De laat
s te tijd is de reeënstand toegenomen, waardoor de kans 
op aanrijd ingen ook groter is geworden. B innen het be
stuur is gesproken over het treffen van beschermende 
maatregelen zoa ls het aa nbrengen van wi ldspiegels, 
waarsch uwi ngsborden e.d . Binnenkort zul len h ierom
trent in i tia tieven worden ondernomen. 

Lezing van de heer H. Verkade over I]sland 

Na de rond vraag verleent de voorzi tter het woord aan 
z i jn medebestuursl id de heer H .  Verkade. De heer Ver
kade heeft onla ngs een ui tgebreide trip gemaakt door 
d i t  unieke, noordeli jk gelegen ei land .  I)s land kenmerkt 
zich in de eers te plaats door zijn vele bijzondere v ulka
nische verschi jnselen, zoals geysers, warme bronnen, 
zwavelbronnen, grote kra ters met warm water, u i tbars
t ingen enz.  Daardoor heeft het la ndschap wel een op
val lend karakter gekregen. Verder zijn er vele vogels en 
planten te zien, d ie hier niet of na uwelijks voorkomen. 
Voora l de zeer omva ng ri jke vogelkolonies op de steile 
rotswanden aan zee zijn heel imponerend . Zijn d iaopna
men laten deze grote verscheidenheid goed zien. 
Na afloop van deze lezi ng da nkt de voorzit ter, mede na
mens de overige aanwezigen, de spreker voor zijn bij
drage op dez.e avond . 

van een fiets voor het gehele weekeinde i n  inbegrepen. 
Leden kunnen zich opgeven door f50,- over te maken 
op rekeningnr. K2.26.22.0Y2 t .n.v. Vogelbescherming 
Noord wijk onder vermeld ing van Waddenweekend . 
Het giron ummer van de Nutsspaarbank is 3946 . U Runt 
zich tot 10 augustus opgeven, waarbij word t vermeld 
dat het maximum aanta l  deelnemers 50 bed raagt en dat 
de inschrijv ing plaatsv indt bij volgorde van aanmel
d ing. 

Natu urlijk krijgen al le deel nemers nog nadere i nforma
tie, waa ronder de exacte tijd en plaats van vertrek. In
d ien u nog vragen heeft ku nt u zich in verbind i ng 
stellen met Rien Sluys. Telefoon: 0171 9-10945 



Info r m a t i e ove r d e  Am s t e r da m s e  
Wa t e r  l e i d i ng d u i n e n  

-Elke 1s te en 3de zondag van de maand vindt er een na
tuurwandeling plaats onder le id ing van de heren Siem 
Langeveld en Tom Puts.  De s tart is om 1 3.00 uur bij het 
bezoekerscentrum " De Oranjekom". 
-Bij de "Droge Kom" is een vogelkijkhut geplaa tst, men 
kan daar kijken naar  watervogels en steltlopers .  
-Eind 1991-begin 1 992 zijn de  infil tratiegeulen 26 (in 
het infi l tratiegebied) en 25 (Zwa rteveld) drooggezet. De 
geulen zijn schoongemaakt en de oevers zijn minder 
steil gemaakt. Met dit experimenteel project hoopt men 
deze geulen aantrekkelijk te maken voor dieren en plan
ten d ie op meer voedselarme plaa tsen voorkomen. 
- In het zuidoostelijk  deel van de AWD (Paardenkerk
hof-Sasbergen) is een kudde schapen van 40 stuks inge
zet om de vergrassing tegen te gaan. Het zijn Drentse 

Pe r s b e r icht 

"Landschappen in Zuid-Holland" voor 
nieuwe "Beschermers" van het Zuidhol
lands Landschap 

ledereen die zich in de periode tussen 1 mei en 1 okto
ber opgeeft a ls Beschermer van de particu l iere na tuur
beschermingsorganisatie het Zuid hollands Landschap, 
krijgt het boek "Landschappen in Zuid -Holla nd " gra tis . 
Het Zuidhollands Landschap wil het zo voor a lle Zuid
hollanders aantrekkelijk maken, kennis te maken met 
haar werk. Het Zuidhollands Landschap verwacht door 
deze actie voor 1 oktober a.s .  de v ijftigduizendste " Be
schermer" te kunnen noteren.  
Een groot aanta l "Beschermers" is nod ig om de ka nsen 
voor natuur en landschap in de prov inc ie te kunnen 

heideschapen. Na een tijde l i jke inrastering in  het Ach
terhaasvelderbos komen de d ieren v ri j  rond te lopen op 
circa 100 ha. 
- Op 13 j anua ri 1992 werd de jaarl ij kse winterte l l ing 
van v leermuizen verricht. In de ru im 60 bunkers wer
den geteld: 1 34 Waterv leermuizen, 10 Grootoorvleer
muizen en 1 mogelijke Franjestaart 
- Op 3 april opende de heer Gast (d irecteur Gemeente
waterleid ingen Amsterdam) een tentoonstel l ing over 
de AWD in het Jan Verwey Natuurcentrum. Degenen 
d ie belangstel l ing hebben voor de A WO moeten zeker 
komen kijken. De tentoonstel l ing duurt tot 31 oktober 
en is elke woensdag en zondagmiddag van 14.00 uur 
tot  16 .30 uur te bezichtigen . 

grijpen. Het Zu idhol lands Landschap doet d i t  door het 
kopen van grote opperv lakten g rond voor de natuur en 
het geven van voorlichti ng. Bovend ien worden de be
langen van na tuur en landscha p in Zuid -Holland behar
tigd. 

Het boek " L.mdscha ppen in Zuid-Hol land" dat het 
Zuid hol lands Landschap haar  nieuwe Beschermers aan
bied t is een gezamenl i jke uitga ve van SOU-uitgeverij en 
het provinciaal bestuur van Zuid -Holland . Het fraai ge
ïllustreerde  boek, met een winkelwaarde  van f29,90 
geeft een boeiende besc hrijv ing van a lle la ndschappen 
in de provincie. 
Wi l t  u meer over het Zuid hol! a nds La ndschap weten of 
Beschermer worden, be l dan 01 0-41 35045. 
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De Bl a u w b o rs t: e e n  n i e u w e b r o e dvoge l z n  
. 

o nze r eg z o 

felle van Dijk 

I n  1 991  werd voor het eerst het broeden van Bla uw
borstjes i n  de Katwijkse d uinen vastgesteld (Duinstag 2, 
1991) .  Da t d i t  geen eenmal ige gebeurtenis was, bleek in 
a pri l  van dit jaar toen bij de Boerendel maar l iefst vier 
zingende mannetj es werden ges ignaleerd . Iets verder 
zuidel ijk, in Meijendel bi j  Wassenaar, ves tigde het 
Blauwborstje zich in 1990. Ook in  1991 werd hier door 
één paar gebroed . In de Amsterdamse Waterleid ingd ui
nen is het broeden tot nu toe nog niet met zekerheid 
v astgesteld . Wel werden tussen eind j ul i  en begin au
gustus drie j uveniele vogels in het  i nfiltra tiegebied ge
vangen (Fitis 27: 207). Dat ook het broeden nog d ichter 
bij huis tot de mogelijkheden behoort, bewees de waar
neming van een zingend manne�e op 22 aprii19Y2 in 
het rietmoerasje in de zuidoosthoek van het Oosterd uin
semeer. Een goede aanleiding om eens wat meer over 
deze soort te vertellen. 

Zo gemakkelijk a ls een Roodborst zich laa t  bekijken, zo 
moeilijk is het vaak om een Blauwborst in de kijker te 
krijgen. Alleen in  het vroege voorjaar a ls de mannetjes 
zich ui ts loven om het terri torium af te bakenen en de 
aandacht van de andere sexe te trekken, lukt het d i t  
fraa ie vogel tje goed te bekijken. Het leven van Blauw
borstjes speelt zich grotendeels af in  de ondoordringba
re wildernis van rietmoerassen. Da t rietmoeras moet 
dan wel aan enkele bijzondere voorwaarden voldoen. 
In de eerste plaats moeten er wat struiken en boompjes 
boven het riet u itsteken. Bij  de ba l ts van het manne�e 
spelen deze s truiken een belangrijke rol .  Het manne�e 
houdt  er namelijk zangvluchten op na, waarbij hij zin
gend van struik tot stru ik vl iegt. Verder moet het riet 
niet in  het water staan, want Bla uwborstjes zoeken op 
de bodem naar voedsel .  Het in  rietstengels kla uteren zo
a ls karekieten dat d oen, word t bij Bla uwbors�es niet 
waargenomen. Zelfs al heb je zoals de Bla uwborst een 
opval lende kleur, dan nog val je bij zo'n  leefwijze nau
welijks op.  
Ui t de summiere beschrijv ing van het terreintype waar
in Bla uwborsten kunnen worden aa ngetroffen, word t  
d irect d u idel ijk  da t  deze soort een beperkte versprei
d ing moet hebben. Waar tref je nog moerassen met 
struikgroei en d roge bodem aan? Ook is het natuurl i jk 
zo dat  dit  terreintype a l  heel spoedig sterk verandert, 
omdat  het een bepaalde fase in de ontwikkeling van de 
vegeta tie is. De boomgroei za l ongetwijfeld doorgaan 
ind ien niet door de mens word t ingegrepen. Hierdoor 
zal het rietmoeras u i teindelijk veranderen in een moe
rasbos. 

In Europa komen drie ondersoorten van de Blauwborst 
voor. De Roodgesterde Bla uwborst is een ta l rijke broed
vogel van moerassen op de hoogv lakten van Sca nd ina
v ië en de struiktoendra's van N-Rusland . Alleen al in 
Zweden wordt de populatie op 300000 paren geschat! 
Merkwaard ig is het geïsoleerde voorkomen in enkele 
Middeneuropese berggebieden.ln West-Europa komen 
twee ondersoorten voor d ie beide een witte vlek (of 
geen vlek) op de blau we borst hebben: Luscinia svecica 
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cyanecu la en L. s .  na mnetum. De laa tstgenoemde on
dersoort is iets kleiner dan de eerstgenoemde en komt 
ui ts lui tend voor in het westen van Frankrijk (850 pa
ren) .  

De "gewone" Witgesterde Blauwborst kom t  verspreid 
voor in Spa nje, Frankrijk, België, Nederland, Dui tsland 
en Polen. De totale populatie van deze ondersoort 
word t  gescha t op zo' n 1 0.000 paren . Hiervan broed t ver
moedelijk ruim 30% in Nederla nd . 
De Bla uwborst had vroeger een veel ruimere versprei
d ing in ons land, terwijl het totaalaanta l  broedparen 
vermoedel ijk niet hoger zal zijn geweest .  Dat komt om
dat de Nederlandse popula tie s terk a fhankelijk gewor
den is van twee bi jzondere gebieden: de Biesbosch en 
Flevola nd. In de jaren vi j ftig en zestig was de s itua tie 
geheel anders. Weliswaar werd Oostelijk Flevoland en
kele jaren na de a fslui ting ( 1956) bekend als een goed 
gebied voor Bla uwborsten, maar de Biesbosch was nog 
een getijdegebied waa rdoor het grootste deel van d i t  ge
bied voor de BI au wborst ongeschikt was (natte voeten) .  
De meeste Bla uwborsten waren in d ie tijd elders in  
Noord-Bra bant te  vinden. Zo word t in  de Avifauna van 
Noord-Bra ba nt (van Erve et  a l .  1967) een totaal van 262 
zangposten genoemd . En da t  bij een onvolled ige inven
tarisa tie! De soort kwam daar voor in a l lerlei klei nscha
lige moerasgebied jes in beekda len, kleiputten, venn.en, 
heid evelden en hoogveenresta nten. Door de verloede
ring van het klei nschal ige landschap door ruilverkave
l ingen, peilverlaging, "norma l isering"  van beken en 
dergelijke is de Blauwborst s terk in aantal achteruit ge
gaan. Een vergelijkbare ontwikkel ing heeft zich in  de 
provincie Groningen voorgedaan.  Vroeger broedde de 
Blau wborst nog wijd verspreid in het Groningse kleige
bied . Een slootje met wat ruige begroeiing en enkele 
s truiken grenzend aan een koolzaadveld was in veel ge
val len a l  voldoende voor een paartje Blauwborsten 



(Boekema et a l .  1983). Nu het boerenla nd keurig netjes 
is ingericht, is er voor de Blauwborst geen plaats meer. 
Ook in  Drenthe, Overijssel en Gelderland is de Blauw
borst s terk in  aanta l  achteruit gegaan .  

Dat er  nu toch weer een  paar  duizend Blauwborsten in 
ons land broeden is te danken aan de bijzondere si tua
tie in Flevoland en de Biesbosch. Droog rietland met 
verspreide s truikgroei is een bepaalde fase in de vegeta
tie-ontwikkel ing die begint bij een ka le s likbodem en 
eindigt bij dicht moerasbos . Zowel in Oost a ls in Zuid 
Flev�oland heeft zich deze situatie gedurende enkele ja
ren ver grote oppervlakten voorgedaan. Het gevolg 
hie n was da t  er in de  n ieuwe polders een groeiende 
popu a tie ontstond. Door de instel l ing van het reservaat 
"Oostvaardersplassen" is het voortbestaan van een be
hoorlijke popula tie in Flevola nd voorlopig gegaran
deerd . Door het invoeren van grote grazers (runderen 
en edelherten) za l voorkomen worden dat  het gebied 
geheel zal dichtgroeien .  

In  de Biesbosch i s  na  de a fs luiting van  he t  Haringvl iet  
(1970) een nieuwe situatie ontstaan.  De griendcultuur 
werd vrijwel volledig gestaakt, waardoor veel wilgebos
sen ontstonden. Belangrijker voor de Blauwborst was 
de verandering d ie optrad in de begroeiing van de ui t
gestrekte platen. In de tijd dat  het getij nog aanwezig 
was, kregen ruigtkruiden en struiken geen ka ns zich in 
de rietgorzen te vestigen .  Deze voormalige rietgorzen 
met verspreide struikbegroeiing vormen nu een zeer 
goed broedgebied voor B lauwborsten. Ook enkele pol
dertjes d ie aan hun lot werden overgelaten, hebben zich 
tot geschikte terreinen ontwikkeld. Het gevolg hiervan 
was dat  het aanta l  broedparen van de  B lauwborst steeg 
van ongeveer 400 in 1 980 tot bijna 2000 in 1988 (Meijer 
1989) . Door de voortgaande verruiging is de stand de 
laatste jaren iets achteruitgegaan. De verwachting is dat  
deze trend za l aanhouden (Meijer 1991 ). 

Het broedsucces i n  de  Biesbosch heeft een "overloop
effect" naar andere gebieden gehad .  ln de jaren tachtig 
is de Blauwborst op meerdere plaatsen toegenomen. 
Duidelijk met de  Biesbosch verband houdend is de toe
name in het westel ijke riv ierengebied en in de dui nen 
van Voorne. Vermoedelijk is het succes in de Biesbosch 
ook verantwoordelijk voor de uitbreid ing in het Ma rkie
zaat bij Bergen op Zoom en langs de kreken van Zee
uws-Vlaanderen.  In Zeeuws-Vlaanderen heeft ook de 
peilverlaging in veel  kreken een rol gespeeld . Hierdoor 
ontstond er op veel plaatsen een bredere zone met riet 
en ruigte (Buise & Tombeur 1987) . 
Vermoedelijk s taat  de  recente toename in Drenthe los 
van de zojuist geschetste ontwikke l ing.  In de ui terste 
zuidoosthoek van deze provincie heeft men een stuk 
hoogveen onder water gezet.  Dit heeft tot verrassende 
ontwikkelingen geleid . Het aantal  Blauwborsten nam in 
enkele jaren toe van ruim tien paar tot veertig en ook 
een soort als de Grauwe Klauwier profiteerde (va n Dijk 

& van Os 1982) .  
Als we wat d ichter bij huis blijven, moet de  ontwikke
ling in het westelijke havengebied bij Amsterdam en 
het  daarop aans lui tende gebied van Ruigoord worden 
genoemd. In  1988 broed den hier a l  40 paren. Verder 
noord waarts zi jn in het Zwanenwater a l  tien paren ge
signaleerd (Ruitenbeek, Scha rringa & Zomerdijk 1990). 
Of deze nieuwe populat ies op eigen benen kun nen 
s taan, is nog maar  de  vraag. Het  broedsucces bij deze 
soort is bijzonder moeili jk vast te stellen. Het is goed 
denkbaar dat  de "overloop" vanui t de Biesbosch zo 
groot is, da t  er nog uitbreiding plaa ts vind t, ook als de 
broed resul ta ten nihi l zijn. In de j a ren zeventig was er 
bij het Baardma nnetje van een "Plevolandeffect" sprake. 
Va nuit Oostelijk F levola nd zwermden duizenden 
Baardmannetjes ui t over Nederland en West-Europa.  
Dit leidde  tot nieuwe vestig ingen tot in Zuid-Zweden 
en Engeland toe. Na enkele strenge winters was het 
evenwel met de mees te vestigingen weer gedaan. Het 
hier genoemd e "Flevolandeffect" was ook merkbaar bij 
de Aalscholver en de  Bruine Kiekend ief. Of we bij het 
Blauwborstje reeds het hoogtepunt hebben bereikt, zal 
binnen enkele jaren bli jken. Wel l icht da t  de i nfiltra tiege
bieden in de duinen tot perma nente broedgebieden 
kunnen uitgroeien. Herbezett ing van de  verloren gebie
den in Noord-Bra ba nt en Groni ngen is evenwel uitge
sloten, domweg omdat  d ie gebieden er niet meer zijn .  
Wat da t  betreft i s  het typerend da t  de Blauwbors t  v rij
wel geheel a fha nke l ijk is geworden van grootschal ige 
ingrepen in het la ndscha p: inpolderi ng IJsselmeer, a f
sluiting Ha ringvl ie t  en de inunda tie van een hoogveen
gebied in Drenthe. 

Li teratuur: 
Boekerna E.J ., Glas P. & Hulscher j .B .  1983. Vogels van 
Groningen. Wol ters-Noord hoff I Bouma's Boekhuis, 
Groningen. 
Buise M.A. & Tombeur F .L .L. 1 987. Vogels tussen Zwin 
en Saefti nghe.  Stichting Na tuur- en Recreatieinformatie, 
Middelburg. 
Cramp S. 1 988. The birds of the Western Palearctic, Vol
ume 5.  Oxford Univers i ty Press, Oxford . 
Va n Dijk, A.J . & van Os B. L.). 1982. Vogels van Drenthe. 
Van Gorcum, Assen .  
van  E rve F.J . H .  et a l .  1967. Avifauna van Noord-Bra
bant .  Van Gorcum, Assen. 
Meijer R .  & van der Na t J. 1989. De Wi tgesterde Blauw
borst Luscinia svecica cyanecula gered door de Bies
bosch? Limosa 62: 67-74. 
Meijer R. 1991 . Blauwborst Luscin ia svecica cyanecula 
in Biesbosch over hoogtepunt heen? Limosa 64: 1 1 3-1 1 4. 
Ruitenbeek W., Scha rri nga C.j .G. & Zomerdijk P.J. 1 990. 
Broedvogels van Noord-Holla nd . Samenwerkende vo
gel werkgroepen Noord-Holland en Provinciaa l  Bestuur 
van Noord-Holland. 
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Ee n g r o e n  dagb o ek 

]oanne van Sambeek 

Om het contact met elkaar  te vers tev igen en om i nspi ra
tie op te doen, besloot een ha nd vol l .V .N . -leden eens in 
de week te gaan wandelen . 
Dus op een gure d ecemberdag ging een kleine groep op 
stap in Meyendel met een van huis meegebrachte zo
mer-route g ids! Het lukte o ns wel - la ngzamer mis
schien dan  op een zomerdag - de beschreven planten 
inc lus ief de  naaldvarens (Polystichum acula tum) te v in
den. 

v-a/t..�ITv· 

Overa l hoorde je het geluid van Go ud haantjes; hen in je 
kijkerbeeld te krijgen bleef frustrerend . Het bezoekers
centrum had a ls thema "Mi l ieu op je bord " .  Bijzonder 
gaaf vonden we een bescheiden mossen verzameling, 
keurig tentoongesteld en geëtiketteerd . Wel een moei
l i jk  onderwerp. 
Op een ta fel s tond een rij�e na tuu rboeken ter i nzage. 
Misschien is de beveil ig ing hierva n een oplossing voor 
de door het l .V .N .  aangescha fte Readers Digest Veld
gidsserie en nodigt het de bezoekers zelfs u i t  om deze 
in te zien .  
Men is van plan het bezoekerscentrum Meyendel te 
s luiten. Gelukkig is er een redd ingsactie van sta rt ge
gaan. Door d i t  bezoek kwamen we op een concreet doe
spel idee over d ieren en hun eetgewoonten, te 
gebruiken bij o nze A W-d u inen tentoonstel l ing .  

Wie is niet i n  de ban  geraakt van he t  Baeyens-Duyve 
boek " Lezen in het Duin" gebaseerd op de gegevens 
van Frans van der Berg? Op 1 3  december dachten wij 
dat het nu ttig zou zi jn aan de hand van de kaa rt van de 
AW-du inen, getekend door Frans, een aanta l wandel in
gen te maken .  Ti jdens deze eerste tocht was de  tempera
tuur onder nu l, a l les zat onder de rijp, het was st i l  en 
somber. De d iepgegroefde popul ieren stonden i nd ruk
wekkend langs de Pannela ndse route vanuit  Vogelen
zang. 
W ij kwamen maa r  één wa nd elaar tegen, echter meerde
re vogels : een ma nnetje Bla u we Kiekend ief opgejaagd 
door een kraa i  en in een infi l t ra t iekanaal Brild uikers, 
Tafel- en Kuifeenden, een paar W ilde Zwa nen en vi jf 
Grote Zaagbekken .  

Op 10 januari begon de wandeling ook bij het Panne
land,  deze keer l iepen we richting zee .  In een groepje 
beschu tte e iken hielden Boomkru ipers en Glanskopme
zen zich bezig . Opva l lend waren de werkelij k overtolli
ge J udasoren op de Vlieren in een bepaald gebied, 
terwijl er ergens anders niet één te zien was. Het blijft 
fascinerend om da t  zwammetje tussen je vingers te voe
len. En zo kwamen wij op het idee om een zakje natuur
voorraad te gaan verzamelen voor de schoolklassen d ie 
in de loop van de volgende weken i n  ons centrum ver-
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wacht werden. Zodoende werd er een razend succes ge
boekt met groep 5 van de And reasschool u i t  Rijnsburg 
en groep 5 van de Overplaats te Sassenheim. De kinde
ren mochten a l les ter plekke ui tpa kken en betasten: de 
twijgjes met konijnenv raat, door eekhoorns a fgeknaag
de dennekegels, het za lig glibberige J udasoor, stuif
zwammen, ru we boomschors, zachte toortsbladeren en 
mossen.  

Over deze voor ons positieve erva ri ng werd volop nage
praa t  ti jdens de wandeling op 3 1  januari .  Deze begon 
bij de ingang op de Joppeweg in de buurt van het 
zweefv l iegveld . De gedenkboom ter herinnering aan 
Frans zag er goed uit, maa r  wa t groeit  een eik toch 
traag! 
Eén van ons w ist een nostalg isch paadje terug te v in
den, dat in een eikehakhou tbos kronkelde tussen Ade
laa rsva rens, en u it kwa m bij een ope n heidegebied . Op 
de weila nden waren er hier en daar  uitwerpselen van 
de Groene Specht te  zien; net  wi tgekalkte "shagg ies" ge
d raa id om g la nzend bruine mierend eelljes . 
Boven op de Ka ttenberg vonden we verse sporen van 
een Ree . Op deze ochtend werden wij  s ta tig ui tge
zwaa id door de kiekend ief d ie langs een oude hegge
wal zweefde. 

Op 1 4  februari red en wij naa r  de Oase. Een bl ik in het 
bezoekerscentrum bracht ons op het idee van een doe
spel over bomen en hun v ruchten, voor gebruik  van 
onze AW-d uinen tentoonstelli ng . 
Wij  kozen de bla uwe route en wandelden met de zon in 
de rug langs Fijnspa rren.  Een aantrekkelijk gezicht: de 
vele gekapte bomen - lang en slank - d ie aan weerskan
ten van het pad lagen om opgehaa ld te worden. Wij 
kwamen niemand te�en. Toen we op een kruising een 
grote den naderden, zagen wij een overv loed van ke
gels tussen de naalden ui tsteken. Werkelijk een plaatje, 
de door de zon verl ichte kegels tegen de donkere achter
grond van zo' n bred e boom. Leuk om een paar eek
hoorntjes aan hun maaltijd bezig te zien: i n  een mum 
van tijd, hap hap, word t het kegeltje a l  d raa iend afge
kna bbeld . 

Op 21 februa ri za t het weila nd tegenover het la� 
te Vogelenzan� vol met Grauwe Ga nzen.  Even verder
op in een bocht vlogen een paa r Ni jlganzen van een 
boomta k op. In de vlucht deden hun wi tte v leugelv lak
ken denken aan die va n een Ooievaa r. De vogels s tre
ken neer  op een weila nd waarop ook twee Ni j lganzen 
za ten. Plotseling spreidde een vogel met zijn rug naa r  
ons toe, zijn vle ugels wijd uit zoals een Aalscholver dat  
doet om z'n vleu�els te drogen. In deze houd ing ver
toonden de wi tte vla kken een adembenemende pracht. 
Naast de  ingang Pa nneland liep de boswachter mefeen 
opgezette Vos in één hand en een hoorn in de andere. 
Hi j  vertelde ons dat hij l id was van een blazersgroep, 
d ie  gezellig oefent in het naastgelegen theehuis.  
We l iepen de �roene route. Aan beide kanten van het 
pad hadden de Reeën de hoge struiken a angevreten. 
La nge repen schors wa ren afgev reten en a fgescheurde 
takken lagen op de �mnd . De grove wi tte l i t tekens op 
de donkere stammen toonden een d ra ma tisch beeld in 
vrijwel zwa rt-wit .  Het was alsof er vanda len langs wa
ren gekomen. 



Op 26 maart wandelden we bij 
7 graden naar de observatiehut 
in " Duin en Kruidberg" .  Bij de 
ingang klonk van a lle kanten 
de zang van Roodborstjes. Er 
groeiden daar zeer brede taxus
bomen. Een wijngaardslak was 
bezig in een berm; in verschil
lende kard inaa lsmu tsstruiken 
hingen nesten vol u i tged roog-
de rupsen van de spinselmot. Vale Clausilia 
Op een zijweg waren de 
stammen van een groep s truiken onderaan gesierd met 
Zwammen, begroeid met een d ikke moslaag; het leken 
wel groene terrassen u i t  het Verre Oosten. We liepen 
door het a fgerasterde terrein waar pony's zijn ui tgezet 
om verruiging tegen te gaan.  Van al het loofhout waren 
alleen de bladeren van de ba lsempopulier ui tgekomen, 
gifgroen en van flink formaa t. Een d ikke gekapte s tam 
lag oy,z'n zij . Hi j  was bedekt met groen mos, grijs korst
mós en bekertjesmos. Het geheel was bezaaid met Va le 
Clausilia spoelhoren-tjes van ongeveer 10 bij 2,5 mm. 
De windstil le dag met zwaa r bewolkte hemel en motre
gen gaf hen een prima gelegenheid zich te goed te doen 
aan a lgen en schimmels. 
Voorbij de klaphekken verandert het landschap in een 
sterk geaccidenteerde ruigte van d uindoornstruweel en 
ruwe berken .  Een paar Kiekendieven verd wenen achter 
een duintop. Wij roken de geur van een vos, zijn loop
pad door het hoge gras was nog zichtbaar.  
Vanuit de observa tiepost waren op de plas a lleen 
Meeuwen, Ku ifeenden en Meerkoeten waar te nemen; 

vóór ons in het gras foerageerde  een vr. Rietgors. 
Als terugweg kozen wij een paral lel weg waar we een 
reeënspoor volgd en. Het waren diepe sporen op het 
vochtige pad, er was vraat aan dennetakken en iepen
opslag . De bloeiende iepen wa ren getooid met mini
boeke�es. 
Paarse v iool �es bloeiden la ngs het hoofd pad, de bloem
kubusjes van het muskuskruid moesten echter nog ont
l uiken. 

I 

� 
Muskuskruid 

SOVON Bijzo n de r e So o r t e n  Proj ec t 
Bro e dvoge l s  199 1 
Willem-}an 1-looymans en A/1 ::itt:.:nv(l{lrd.:n 

Zoals de naam van d i t  project al zegt, gaat het hierbij 
om bijzondere soorten broed vogels. Met d i t  project pro
beert SOVON gegevens te verzamelen over aantal len, 
verspreid ing en aantalsverloup van bijzondere broed vu
gels in Nederla nd . Binnen d i t project zijn de bijzondere 
soorten broedvogels onder te verdelen in twee groepen, 
namelijk de schaarse tot zeldzame broedvogels en kolo
nievogels. 
Ook in onze omgeving komen vogelsoorten voor, d ie 
op zowel regionaal a ls landelijk niveau schaarse tot 
zeldzame broedvogels zijn. Kolonievogels komen in 
onze omgeving niet zo heel veel voor, maar er zijn toch 
een aantal soorten d ie in kolonies broeden en bij ons in  
de omgeving te  v inden zijn. 

Kolonievogels 

Bla uwe Reiger 
Op het landgoed Offem werden in  1 ()()] 33 bewoonde 
nesten geteld .  Dit is een l ichte da ling ten opzichte van 
het jaar  1990, toen er 40 bewoonde nesten werden ge
teld. 

Op Nieuw-Leeuwenhorst werden in 1991  geen bewoon
de nesten gevonden, terw ijl er in 1 SISIO 1 paar gebroed 
heeft. 
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Visdief 
Er werden op een s tu k  land achter boerderij Sixenburg 
in Noordwijkerhout 2 paartjes gezien. In 1 990 waren 
hier 9 paarljes aanwezig . 

Stormmeeu w  
I n  d e  Ruigenhoek bij Noordwijkerhout heeft 1 paar met 
succes gebroed op een oude loods. Op 19 juni werden 
er 2 jongen gezien .  

Schaarse, zeldzame en interessante broed
vogels 

Kuiflee u we rik 
Zoals u a l  gelezen heeft in  de Strand loper nr. 1 van 
maart 1992 gaat de s ta nd van de Kuifleeuwerik hard 
achteruit . Het is dan  ook niet verwonderl ijk da t  deze 
soort in het B.S.P. Broedvogels voorkomt. 
Er zijn a fgelopen b roedseizoen in  Noordwijk en omge
v ing 10 tot 1 1  broedparen waargenomen. Dit is 
hetzelfde resu l ta a t  a ls in 1 990. 

Geelgors 
Deze soort is s lechts drie maa l  gehoord, in a p ri l  langs 
de Boekhorstlaan te Noord wijkerhout. 

Kuifmees 
Er heeft een paartje gebroed in de dennen van de A lge
mene Begraa fp laats aan de Oude Zeeweg in Noord
wijk. Verder 1 paar op de picknickplaa ts van het Zuid
hollands Landschap en 4 paar in  de kavel Noordd ui
nen-oost 

Zwarte Roodsta a rt 
Dit is nu niet zozeer een soort d ie langzaam maar zeker 
aan het verd wijnen is, maar bi j  deze soort gaat het ei
genli jk precies a nd ersom. Hij rukt langzaam maar zeker 
op vanuit  het oosten van  het la nd naar  het westen. We 
hebben deze soort opgenomen in het B.S .P .  omdat we 
de ontwikkel ing in Noord wijk en omgeving willen vol
gen. 
In 1991 werden er 17 zangposten gevonden, tegen 9 in 
1990. 

Grote lijster 
Deze soort is in o nze omgev ing een schaarse broed vo
gel. Op N ieuw-Leeuwenhorst werden 2 paa rtjes 
gevonden, i n  de Noordd uinen werd in maart 2 keer een 
zingend exemplaar gehoord en ook op Klein-Leeuwen
horst waren 2 broedparen aanwezig. 

Bergeend 
Eén paar was het hele broedseizoen aanwezig in de 
Coepeld uynen, ten zuiden van Noord wijk. Eind mei 
werd een paartje met jongen in het Oosterd u insemeer 
waargenomen. Een mogel ijk broedgeval was er in het 
westelijk deel van de Noordduinen en 1 paar was aan
wezig in de A msterdamse Waterle id ingduinen, in de 
kavel Hoekgatterduin .  

Zomerta ling 
In Polder Hoogeweg heeft in ieder geval 1 ,  maar moge
lij k  2 paa r  gebroed . In de weilanden rond Oud-Leeu
wenhorst was 1 paarlje aanwezig en in de E lsgeesterpol
der werd ook 1 paar�e ontdekt .  
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Kleine Plevier 
Achter boerderij Sixenburg in Noordwijkerhout 1 paa r  
e n  o p  een sl ibstort in  ' t  Heen i n  Ka twijk ook 1 paartje. 

Boomva lk 
In de dennen ten zuiden van de Duindamseslag en op 
het landgoed Offem werd 1 broed paar vastgesteld . 

Sperwer 
Ook de Sperwer breidt langzaam maa r  zeker z'n broed
gebied u i t  naa r  het westen van ons la nd, in 1990 
werden er bij ons in de omgev ing 2 nesten gevonden, in 
1 991 waren d i t  er d rie. Sperwers broedden op Klein
Leeuwen horst, in de Noorddu inen en op het landgoed 
Offem. 

Torenva lk 
Er zijn H nestplaa tsen b i j  ons in  de omgeving gevonden. 
Het is vri jwel zeker dat dit nog lang niet a lles is, d us het 
is zaak  om in 1992 even wa t meer tijd aan de Torenvalk 
te besteden. 

Ook in  1992 word t er weer meegedaan aan het SOVON 
Bijzondere Soorten Project Broedvogels (BSP-b). We 
hebben bui ten de kolonievogels om, tien vogelsoorten 
gekozen d ie we gaan tellen voor het B.S.P.  
ledereen kan aan dit project meewerken en iedereen 
word t hierbij dan ook opgeroepen om aan d i t  project 
mee te werken! !  Het is heel eenvoud ig, men schrijft a lle 

/ 
waarnemingen van de onderstaande 1 0  vogelsoorten 
op en stuurt d ie  in naar hetzelfde adres a ls da t  waar de 
waarnemingen voor de waa rnemingenrubriek naar toe 
gaan. 
Speciale waarnemi ngenformulieren kunnen worden 
aangev raagd bij Ab Steenvoord en, te l :  02522-1 8323 (na 
19.00 uur) .  

De 10 vogelsoorten waar het om gaat zijn :  
Kuifleeuwerik, Gee lgors, Zwarte Roodstaart, Kuifmees, 
Pa tri js, Groene Specht, H uiszwaluw, Torenvalk en Zo
merta l ing.  



S O VON B ijzo n de r e So o r t e n  Pr oj ec t  
Nie t - b r o e dvoge l s  1 9 9 1  
A .  Steenvoorden 
In De Strand loper van j u n i  1 94 1 heb ik het een en ander 
geschreven over SOVON, d e  Sa menwerkend e Organisa
ties Vogelonderzoe k N ederland . 
In dat ar ti kei heb i k  gepro beerd een overzicht  te geven 
van a l le p rojec ten d ie door SOVON zijn opgezet.  
Eén van deze p rojec ten is het Bi jzond ere Soorten P roject 
niet-broed v ogels ( BSP-n b) .  
Het  doel  van d it p roject is het  vasts te l len en het volgen 
van de a an ta lsontwikkel ingen van 5H verschi l lende, 
voor Nederland schaa rse en ze ldza me niet-broedvogel
soorten. 

Vanui t  heel Nederl and word en waa rnem ingen van de 
d esbetreffende 58 vogelsoo rten doorgegeven aan SO
VON.  Oo k onze veren ig ing d oe t  aan d i t  B i jzondere 
Soorten Project mee. E l ke v ier maanden, a l s  de Strandlo
per  ui t komt, word t de waarnemingenr ubrie k nagelo-

pen en d e  w a a rnemingen e ru i t  gehaa ld  d i e  betrekking 
hebben op één van de 5H soorten. Deze w a a rnemingen 
word en d a n  inge v u ld op een s pecia a l  form u l ier, en op
gestu u rd na a r  SOVO N .  
�� 51:1  vogelsoo rten, d ie o pgenomen zijn i n  d i t  p roject, 
zqn na overleg met d e  DBA,  D u tc h  S i rd ing A ssocia tion 
door SOVON vastges te ld . Het g a a t  hierbi j  v oora l om 
s�1orten d ie b ij ge wone te l l ingen niet  o f  n a u we l ij ks ge
Zien worden en d ie oo k weer niet  zo zel d za a m  zijn d a t  
ze b ij de Commissie Dwa a lgasten Nederlandse A v ifa u
na (CDN A) gemeld worden.  

In het SOVON Bi jzond e re Soorten Project n i e t-broed vo
gels z i jn d e  volgende voge lsoorten o pgenomen. Van de 
soorten d ie ond erst reept z i jn, d ient een beschri jv ing te 
worden meeges t u u rd,  Ind ien deze soorten d oo r  u wor
den waa rgenomen, d a n  g a a rne meteen een beschri jv ing 
v an de wa a rneming erbi j  voegen, a ls de w a a rn e ming 
opges tu u rd word t voor in De Stra nd loper.  

IJsd u i ke r  Rondoootva l k  IJsvoge l 

K u i fa a  lschQlver Smel leken Hop 

Kwak Slec h tv a l k  Dra a iha ls 

Kleine Zilverrei�?:er Kra anvogel Strand l ee u werik 

G rote Zi lverrei)!er Ste l tk lu u t  G rote Pi eoer 

Zwarte Ooiev a a r  Morinelplevier Duinpiepe r 

Ooieva a r  Temm incks Strand lope r Rou w k w i ksta a rt 

Snee uwgans G ra u we F ranieooot B u i delmees 

W itb u i krotgans Rosse F ra nieooot Pes tvoge l 

Rood ha lsgans Mi ddelste Jage r Waterspreeuw 

Dwerggans Zwartkopmee u w  B l ad koning 

Casarea Vorks ta a rtmee u w  Kleine V l i egenvanger 

Krooneend Grote B u rg e meester G ra u we K l a u w i e r  

W i tool!eend Ceel nootmeeu w Klapekster 

Zwa rte Wo u w  Reuzenstern Notekraker 

Rode Wouw Witv leugelstern Raaf  

Zeea rend Kleine A l k  Eu ropese Kanarie 

G ra u we Kiekendief  Pa ne1'aa id u i ker IJsvors 

Visa rend Veld ui l  Snee u wgors 

Ortolaan 

1 3  



Omdat  twee v a n  deze soorten nogal eens bij ons in de 
omgev ing worden waargenomen, n . l .  Middelste Jager 
en Geelpootmeeuw, d ient daarvan  geen beschrijv ing te 
worden i ngeleverd . 

In Noordwij k  en omgeving hebben wij in drie jaar, 
1989, 1990 en 1991 ,  35 van  de 58 soorten waargenomen. 
I n  heel Nederl and zi jn vanaf 1989 tot 1 juni  1991 onge
veer 1 7.000 waarnemingen gedaan.  Het gaat hierbij dan 
om ongeveer 60.000 exemplaren, verdeeld over de 58 
soorten. 
H ieronder een overzicht van de door ons waargeno
men soorten met daarbij de aanta llen per jaar en in de 
laats te kolom het gemiddelde aantal  da t  in Nederla nd 
is waa rgenomert in de j a ren 1989 en 1 990 . 

Gemiddeld in Nederland 

Soort Jaar  en Aantal 

1 9�9 1990 1991 1989-
1 990 

Kuifaa lscholver - 1 - 59 

Ooievaar 2 1 2  1 695 

Krooneend - 1 - 215  

Zwarte Wouw 3 2 1 1 47 

Rode Wouw 1 - 3 199 

Gra uwe Kiekendief - 1 - 87 

Visarend ., 3 2 319  .) 

Roodpootva lk 4 1 - 157 

Smelleken 1 4  1 9  1 4  774 

Slechtva lk  ., 2 1 549 .) 
Kraanvogel 1 - - 654K 

Morinelplevier 1 - 2 93 

Temmincks Strandlo- - - 1 36� 
per 

Gra uwe Franjepoot - - 1 55 

Rosse Fra njepoot - 1 - 32 

Middelste Jager 1 21 8 1 49 

Zwartkopmeeuw 3 4 6 423 

Vorkstaartmeeuw - 1 4 55 

Grote Burgemeester 3 3 - 44 

Geelpootmeeuw 5 1 1  1 0  274 
Reuzenstern - 1 - 1 79 

Witv leugelstern - 1 - 71 
Kleine Alk - 250 5 1965 

Papegaa id u iker - 5 - 60 

Veld u i l  - 4 3 550 

Ijsvogel 3 9 6 1 100 

Duinpieper - 1 - 80 

Ro uwkwikstaart 1 1 2  1 5  307 
Pes tvogel 1 2 1 781 

Grau we Kla uwier - 1 - 56 

Klapekster 1 2 1 481 

Notenkra ker - - 2 6 

Eu ropese Ka narie 3 - - 1 25 
[jsgors 6 19  2 1 143 

Sneeuwgors 6 - 2 5665 
Omdat  b i j  SOVON al le waarnemingen in het bestand 
worden opgenomen, is het mogel i jk da t  de getallen in 
de laatste kolom een vertekend beeld geven. Het aantal 
exem plaren dat in werke l i jkheid waargenomen is za l 
dan waa rschi jn l i jk ook veel. lager l iggen.  Dit in tegen
stel l ing tot de waarnem ingen d ie gedaan zijn door onze 
verenigi ng.  Hier zitten geen d ubbele meld ingen bij . 

De Am e r ika a n s e  zw a a r dsche de  

W.]. KuijJit:l· 
Als u regelma tig het s trand bezoekt zult u ongetwijfeld 
weleens grote aa ntal len "mesheften" opgemerkt heb
ben. De tot ongeveer 15 cm lange schelpen liggen soms 
met vele d uizenden exemplaren op het stra nd .  De mees
te zijn leeg, wanneer ze net aanspoelen zijn er echter 
ook wel levende dieren bij. Deze zijn soms goed te her
kennen doorda t  ze zich half  ingegraven hebben of hier
toe pogingen doen. 

Fig . 1 Amerikaan:;.: Lwuani:;c:ht:dt: 
14 

Vergeleken met "v roeger" zi jn de grote aantal len d ie te
genwoordig regelmatig aanspoelen opval lend . Meshef
ten en zwaardscheden zi jn a l tijd bekende schelpen van 
het s trand geweest. Van oudsher komen de volgende 
soorten in Nederla nd voor: 
Messchede (Solen mt��-gin11tus) 
Leeft in d ieper water. Ze ldzaam op het Holla ndse 
s trand, minder 1.eldzaam in Zeeland en de Waddenei
landen. Meesta l met een fossie l  uiterlijk. 



Fig. 2 Binnenkant klep Gmte en Amerikaanse zwaardschede (Naar Bruyne t:ll Boer, 1984) 
I �=,+:?=�/·. ===--�=,:. 0 

F i g .  Za Ensi s arcuatus ( J e ffreys , 1 869) 

F i g .  2b Ensis d i re c tus ( Conrad , 1 84 3) 
1 - l i gament 

Groot tafelmesheft (Ensis sili.Jua) 
Leeft in d ieper water. Op de waddeneilanden regelma
tig, naar het zuiden toe zeer zeldzaam.  
Klein tafelmesheft (Ensis minor) 
Leeft d icht onder de kust, ingegraven i n  het za nd . A lge
meen. 
Grote zwaardschede (Ensis arcuatus) 
Leeft van iets onder de laagwa terli jn tot enkele tienta l 
len meters d iep, ingegra ven i n  he t  zand. A lgemeen. 
Slanke kleine zwaardschede (Ensis cnsis) 
In d ieper water, in fijn zand . Weinig op het strand, 
meesta l met fossiel u i terl i jk. 
Brede kleine zwaardschede (f11sis phaxuides) 
Van iets beneden de laagwa terl i jn tot enkele tientallen 
meters d iep. Algemeen. 
Sabelschede (Phaxas pellucidus) 
In d ieper wa ter, ingegraven in fijn zand, modder en 
schelpgruis .  Zeldzaam.  

Wanneer we nu  ons tegenwoordige s trandma teriaal op 
naa m  zouden brengen dan blijkt da t  dit  grotendeels tot 
een soort behoort d ie niet  in d i t  genoemde rij tje staat .  
Het zijn namelijk  de schelpen van een d ier dat nog niet 
zolang in de Noordzee leeft: de Amerikaanse zwaard
schede (Ensis directus of Ensis amcricanus) (figuur 1 ). De 
schelpen van deze soort l i jken op d ie van de Grote 
zwaardschede. Figuur 2 1aa t de binnenzijde van een 
klep zien van beid e soorten. De verschi l l en zijn o.a. dat  
de Amerikaanse zwaardschede wa t hoger is ,  het  voor
ste spierind ruksel slechts weinig langer dan het l iga
ment (slotband) is terwijl  dat bij de Grote zwaarschede 
duideli jk langer is, en dat het achterste spierind ruksel 
vlak bij de inbochting van de ma ntelli jn ligt terwij l dat  
b i j  de Grote zwaarschede minstens op de e igen lengte 
van de mantelbocht l igt. Een opval lend veldkenmerk 
van de A merikaanse zwaardschede is da t  door het d ro
gen van een doublet de schelphelften elkaar gaan krui
sen (fig uur 3) .  

In 1 97'1 werd in de Dui tse Bocht de aa nwezigheid vast
gesteld van de Amerikaanse zwaardschede. Dit was de 
eerste keer i n  Europa want het is een d ier dat  langs de 
oostkust van Noord Amerika leeft. De verklaring voor 
het hier plotsel inge verschijnen is dat larven, d ie en ige 

2 - voorste spierindrukse l 
3 - achterste spierindruksel 

tijd vrij in het water kunnen zweven, met ballas twater 
in een schip zijn meegekomen. Na lozing van d i t  water, 
in de eerste helft van 1 '17H, vonden de larven een ge
schikt biotoop en breidden 1.ich vanui t  Duitsland uit .  
Door de meld ing van deze vondst  g ingen er een aantal 
mensen op d i t d ier le tten met a ls gevolg dat we nu het 
verloop van de kolonisa tie van de Noord zee(kusten) 
deels kennen (fig uur 4) . In 1 '181 spoelde de soort mas
saal aan op de westkus t van Sleeswijk-Holstein en in  
1 982 was z e  bekend van  Borkum tot Zuid-Jut land .  
Maar ook u i t  Nederland werden a l  s nel  d e  eerste vond
sten gemeld . Va na f december 1 Y8 1  leefde het d ier al in  
het Ee ms-Do lla rd estua ri um. 

Fig 3. fngcdmugd duul,fd (Nutn· 1\Jcrna, 1 987) 
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De eerste s trandvondsten kwamen va n Schiermonnik
oog op 1 augustus 1982 en een jaa r  la ter lagen er A meri
kaa nse zwaardscheden op de s tranden van Terschel l ing 
en Ameland.  Tijdens een bodemfa una-onderzoek in de 
Waddenzee in  1 982 en 1 983 bleek dat de dieren daar op 
d iverse plaatsen leefden. Voornamelijk de met eb 
droogval lende pla ten werden bewoond . In la tere ja ren 
werd de soort s teeds a lgemener in de Waddenzee. Dit 
is noga l  opval lend, wa nt geen van onze inheemse soor
ten kan in het Waddengebied leven. 
De eerste vondsten buiten het Waddengebied werden 
eind 1985 gedaan op het s tra nd van lJ muiden en Za nd
voort-Bloemendaa l .  Door de grootte van de schelpen 
bleek dat de soort hier in  1 984, en mogelijk ook al in 
1 983, voor de kust leefde .  Waarnemingen in Denema r
ken gaven aan da t  de d ieren hier vanaf 1 982 in het Kat
tega t voorkomen. 
Het is wel d uideli jk dat de gebiedsui tbreid ing door
ging. De eerste vonds ten van het Noord wijkse strand 
zijn, voor zover ik weet, op 12 a pril 1 986 gedaan.  Daa r
na volgden d iverse pla a tsen langs de Zuid hol l andse 
kust in  1 986 en 1 987. Zeeland volgde. De eerste Belgi
sche waarnemingen komen uit 1987 en op de Noord-

franse kust �poelden sche lpen aan in 1 988 . Ui t  Enge
land kregen we de eerste melding van een vondst op 
het strand van North Norfolk in a pril 1 989. In 1 990 volg
den meer vondsten van deze kust. N u, in 1 992, leeft de 
soort a lgemeen langs a l le genoemde gebieden. 
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Fig. 4 Ovcr:::icht van de vindplaatsen van de A mcrikaanse z:wcuzrdschedc, sta: castc Wtltmrc:m ing 

Bo ek b e spr ek i ng 

]die van Dijk 

Ter gelegenheid van het eerste l us trum heeft de a fde
ling Bol lenstreek van de Nederla ndse Jeugd bond voor 
Natuurstud ie en de Jeugdbond vuur Natuur- en Mi lieu
stud ie (NJN I J N M) een jubileumboek uitgegeven, geti
teld :  "De Blonde Ruiter" . Tijdens een feestel i jke bijeen
komst op 27 maa rt in Lisse werd het eerste exemplaa r  
overhand igd a a n  de heer  Jonkman, burgemeester van 
Ri jnsburg en v·uorzi tter van het Samenwerkingsver-
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band Duin- en Bol lenstreek. 
De naam van het boek is ontleend aan het tijdschrift 
van de a fdel ing .  Die naam werd indertijd gekozen om
dat er een Blonde Ruiter, een zeldza me d waalgast u i t  
Noord-Amerika,  up een onder wa ter gezet bol lenland 
bij L isse neers t reek. Het boek ( 184 pagina's!) geeft een 
ui tstekende indruk van de vele activ i tei ten d ie in de af
gelopen jaren ondernomen zijn. Het eerste deel van het 
boek is gev uld met excu rsieverslagen en verslagen van 



onderzoekjes d ie a l  eerder in het eigen afdelingsblad 
waren te v inden. Daarbij va l t  op d a t  de jeugdbonders 
op veel terreinen van  het veld biologisch onderzoek ac
tief zijn geweest .  Een greep uit de veelheid van a rtike
len moge dit  i l lustreren: Stookpieten excursie, Vogel 
inventa risa tie Keukenhof, Libellen verspreiding, Hy
biën, Duckdag 1 991,  Zweefvl iegen in de Bollenstreek, 
Vleermuizen inventarisa tie, Paddentrek. 
In het tweede deel van  het boek zijn onderzoeksresulta 
ten te  v inden, d ie  nog niet eerder werden gepubliceerd . 
Daarbij is ongetwij feld het onderzoek van  het landgoed 
Wassergeest het belangrijkste artikel. In 1 990 werd di t  
landgoed, gelegen ten zuiden van de Keukenhof niet a l
leen op de aanwezigheid van vogels, maar ook op de 
aanwezigheid van zweefvliegen, loopkevers, vleermui
zen en planten geïnventariseerd . Hier wil ik mij beper
ken tot de broedvogelinventarisatie. Di t niet a l leen 
omdat  ik mij op het gebied van zweefvliegen niet zo 
thuis voel, maar vooral omdat ik in 1990 een ochtend 
met Udo Hassefras ben meegeweest om een indruk van 
dit gebied op te doen. 
Bi j  het bekijken van de broedvogellijst gaat de aandacht 
natuurlijk vooral uit  naar soorten die in het aangrenzen
de gebied da t  onderzocht werd voor "De Vogels van 
Noord wijk en Omstreken" niet  of nau welijks voorko
men. De Matkop d ie in Noord wijk zelden word t ge
zien, blijkt me�m · nimaa l  zeven paar voor te komen op 
Wassergeest D is niet  zo'n verrassing, want bi j  de in
ventarisatie in 974-75 (door Leen van Duyn, Henk van 
Duyn en Joos Bouwmeester) werd de Matkop daar ook 
aangetroffen. Daa rnaast is de Glanskop, d ie in 1974 uit
sluitend in het oude loofbos werd gezien, nu ook a ls 
broedvogel van de h akhoutbossen gesignaleerd . De 
strenge tweedeling in  het binnenduinrandgebied van:  
G lanskop op de hogere gronden in oud loofhout  en de 
Ma tkop in de vochtige hakhoutbossen, gaat d us niet 
meer op. Verder va l t  de melding van een ba l tsende Wa
tersnip op. In  het Noord wijkse gebied is da t  fenomeen 
al zeker in geen tien jaar meer waa rgenomen.  Bij de een
den va l t  het broeden van één paa r  Zomertalingen en 
l iefst tien paar Wintertal ingen op. Tenslotte moet het 
broedgeval van de Buizerd worden genoemd . Het ge
bied is ui termate geschikt voor deze soort: ho utwallen, 
weilanden en kleine bossen. Te hopen is da t  deze prach
tige roofvogel vanuit  Lisse ook de binnenduinra nd bij 
Noordwijk zal  weten te koloniseren. Het l andgoed Of
fem lijkt een gunstige loca tie. 
Bij een dergel ijk inventa risa tievers lag hoort eigenli jk 
wel een nau wkeurige opgave van het aanta l  uren dat  
aan het  veld werk werd besteed, liefst met opgave van 
de bezoekdata .  Ook is  ondu idelijk hoe de gegevens 
geïnterpreteerd zijn. De opmerking dat  de territorium
kartering werd gehanteerd, zegt niet vee l .  Het is sterk 
aan te raden om spoedig over te stappen op de inventa-

risa tiemethoden en de interpreta tie-criteria die l andelijk 
worden geha nteerd (SOVON-hand leid ing).  Het onder
zoek wint daa rmee s terk aan betekenis, omd a t  de gege
vens te vergeli jken zijn met gegevens die door a nderen 
elders zi jn verzameld . 
Momenteel word t hard gewerkt aan  een floral ijst van  
het gebied dat  ook voor "De Vogels van Noordw ij k  en  
Omstreken" werd onderzocht. Met  meer d a n  gewone 
bela ngstelling werd daarom d e  plan tenlijst van  Wasser
geest doorgenomen. Soorten die op W assergeest wer
den vastgesteld, maar in het Noordwijkse gebied (nog) 
niet of nauwelijks, zijn :  Sla ngelook, Moeraskers, W ater
muur, Zeegroene muur, Smal le  s tekelvaren, Groot hek
senkruid, Geoorde wilg. Het verslag over Wassergeest 
eind igt met een serie aa nbevelingen. Deze betreffen het 
onderhoud van sloten, bermen, hakhoutbossen en hout
wal len. 

Het voert in het kader van een boekbespreking te ver 
om op a l le arti kelen in te gaan, hoe uitnodigend sommi
ge ook geschreven zijn . Eén d ing hebben al die stukken 
en stukjes gemeen: het enthousiasme voor de natuurstu
die spat er gewoon van a f! Dat daarbij en misschien wel 
daardoor af en toe iets a nders en beter had gekund, is 
onvermijdelijk. Zo word t bij de stookpietentellingen 
wel de datum, maa r  niet het jaarta l genoemd . De illus
tra ties zijn leuk en soms origineel, maa r  soms staat een 
vogel wel bij het verkeerde a rtikel, zoa ls een Fuu t en 
een Alk in een stukje over holenbroeders. Da t neemt 
niet weg dat ik deze jubileumbundel een ieder van  har
te ka n aa nbevelen. Terugdenkend aan mijn eigen jeugd
bondja ren (hoe nos ta lgisch!), va l t  mij op welk een 
geweldig nivea u de afdeling Bollens treek heeft bereikt! 
Nu za l da t  evena ls 25 jaar  geleden ook wel voor een be
langrij k deel bepaa ld worden door enkele mensen, 
maar dan nog is het verschil met de a fdeling waar ik in
dertijd lid van was, gewoon groot. Ik was lid van de a f
del ing " Ardeola ", genoemd naar de eerste waarneming 
van de Koereiger in Nederland (zie de overeenkomst!) 
en wij hielden ons voora l bezig met zeldzame vogels 
langs de Knard ijk. Daa rnaast werd er gebota niseerd en 
gehybied . Verslagen en ra pporten werden op afdelings
nivea u echter zelden geprod uceerd . Da t kwam natuur
lijk ook omdat  een gewone type-machine a l  een schaars 
goed was. Leuk om te merken is verder da t  het typische 
jeugdbond jargon van 25 jaar  geleden nog s teeds be
staat .  Wa t dacht u van:  tochten, de tijger, de knu ppel, 
als uitdru kkingen voor jatten, de WC en de beheerder 
van de ka mpeerspul len? 

Het boek, samengesteld door Thomas Rüttel, Martijn 
Kosterma n en Udn Hassefras kost s lechts flO,- en is te 
verkrijgen door contact op te nemen met Martijn Koster
man, Bachstraat  9, 2162 VA LISSE (tel. 0252 1 - 1 2265) 

17 



R o n dj e  G r o e n  

W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noo,.dwijk zich voo1' een rondje 
strand en duin. Met de vuurtol'en als middelpunt iets oppik
ken van wat de natuur te /lieden het:jt. 

Als een v is in het water zegt het spreekwoord . Wa ter, 
de zee, word t vaak in één adem genoemd met v is .  De 
kustdorpen, ook Noordwijk, leefden vroeger van deze 
v is. Ook a l  werd d ie wel eens d u ur  betaa ld . 
Toch leven er meer d ieren in de zee. Natuurlijk a l lerlei 
lagere d iersoorten zoals schelpd ieren en kwallen, maar 
ook zoogdieren. Niet zo veel, dat geef ik toe, maar bij
voorbeeld de Zeehond is nog s teeds in de Noordzee 
aanwezig. Er gaat  ook geen jaa r voorbij of er word t wel 
een Zeehond op het Noord wijkse stra nd gevonden. 
Soms een heel jong dier, een zogenaamde h ui ler, d ie 
ma is kwij t geraakt. Ook wel d ieren d ie niet in  orde zijn 
en u iteindelijk bij Lenie 't Hart in Pieterburen terecht 
komen. 

Toch wil ik het niet over deze zoogdieren hebben, het 
gaat mij om de walv issen. Ook van deze beesten zwem
men exemplaren van verschil lende soorten in de Noord
zee rond . Veel minder dan  vroeger, da t  is waar. De tijd 
dat  je op een mooie zomeravond op de boulevard naa r  
tuimelende Bruinv issen aan  de horizon kon kijken is 
voorbij. Toch li jkt het er op dat  ze wa t terugkomen in 
de Noordzee. Ze worden wat meer gezien en . . .  wat min
der p lezierig, ze spoelen ook weer wat meer aan.  
Tot in de v ij ftiger jaren was een aangespoelde Bruinvis 
op het s trand heel gewoon. Als je een fikse strand wan
deling maakte vond je er a l tijd wel één. Da t gebeurde 
de laatste tijd v ri jwel niet meer maar dit voorjaar kwam 
er weer een dode Bruinvis op het stra nd terecht. Recht 
voor het dorp, wat  je noemt in de a rmen van ons a l ler 
Ma rjolein van der Jagt. Het betrof een volwassen exem
plaar. 
Je vraagt je a l tijd af wa t de reden is van de dood van 
deze d ieren. Bruinvissen kunnen vrij oud worden d us 
der dagen zat zul len ze a l len wel niet geweest zijn . 
Soms kan men bij het ontleden vasts te l len dat  een dier 
aan een bepaa lde ziekte leed, vaak echter bl ijft het een 
mysterie. 
Overigens spoelden in vroeger ja ren niet a l leen Bruin
v issen aan. Ook Tu imelaars, verschil lende soorten 
Dolfijnen, Orca's en Potvissen verdaagden in Noord
wijk aan lager wal .  Voor deze laa tste reuzen, ze wa ren 
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ongeveer 60 voet lang, moeten we wel wat  verder terug 
in de ti jd .  Zowel in 16 14  a ls in 1 629 spoelde er een dode 
Potvis in Noord wi jk aan .  Het was zo bijoznder dat  er 
van deze stra ndingen prenten werden gemaakt. Daa rop 
is te zien dat  zo'n aa ngespoeld beest haast een volksver
maak was. 
Al deze informa tie was dit  voo�aar te v inden in het 
Teylers museum in Haa rlem. Daar was een expositie in
gericht met de toepasselijke naam:  "Op het s trand ge
worpen" .  De komst van Pestvogels in de winter werd in 
vroeger jaren gezien a ls een teken van komende ziek
ten. De vogels hebben er hun naam nog aan te danken. 
Het aanspoelen van zo'n geweld ig dier a ls een Potvis 
moest, dacht men, iets te betekenen hebben. De walvis 
zou wel gezonden zijn om iets aan te d uiden. Iets dat  
nog komen moes t en meestal minder prettig was. 
Wij lachen daar nu een beetje om, om d ie bijgelovig
heid . Wij zijn ra tioneel. We denken wel da t  we a l les wel 
weten van wa t zich in de natuur afspeelt, maar is dat  
ook zo? A ls we eerlijk zijn moeten we a ls mensen zeg
gen dat  we niet meer dan een tipje van de s luier hebben 
opgelicht. 
Da t is dan ook het aardige van het natuurvorsen. Je 
hoopt nog eens te zien wa t die sluier verborgen houd t. 
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O u d n z e u w s 

De Teeels n• NoordwiJk ia 1 9 1 6. 
In het Kaartnummer Tan ,de Levelld Natuur'' 

komt no1 een artikel To.r Tall de ha11d Tan 
Jan Terwey alhier, alleraardigst geilluatrieerd. 

Het ia · "n uitgebreid artikel, d�ot we met 
veel genoeren geleaen hebben. •• vogellief· 
hebher zal er bijzonder van génieten. Aan het 
slot van het artikel een lijat van vogela broe· 
d��de. waargeaomen in de omteving van lfoord· 
WIJk 10 1918. Vaa 45 versehilenie Togela werdt 
dit vermeld. -

W • kunnen niet nalaten het berin van het 
artikel over 'te nemen : 

"Heel, heel hoog eirkelden kalm Tier buizerd 
en l�gzaam, ruatig ea Ionder eeni1e in· 
apann1nr. 

J:n al hooger en hoeger achroefden ze en al 
T�rder zeilden ae, tot ae eiadelijk ala atipj .. 
01et meer afataken tegen den effen diepblauwen 
hemel. 

Dat · waa· in •t eini nn Februari op een 
zeldzaam mooien mor1en. Nu ia •t .A.pril • 

. �eerlijker dan .  ooit Tt!rtO!)Den de wulpen hu� 
gl\jThtehten, langer tlan ooit halen ae de tonen 
uit aan •t eind Tan iedere golf tot de volgende 
atijging. Haaet indrukwekkend schermen de 
kieften boven polder ell lage d uintjes vroolük 
knaraan de tapuitjea veor de onbewoon'de holA 
klaag-zingt de fttia in •t �rkenhout, aehaterl 
een groene apeeht in de dikke populieren nn 
de lanre oprijlaan. 

Bonte. scholjakken met helrood• anavela gillen 
hun schelle te-piet, dat nog onratemt •t 1•jodel 
der �pen, •t lijsterpjubel en •t ruiJohen der 
zee 1.n de verte • . . . . , . 

' 

. Tureluur&, sprinkhanen en grutto•a doen mee 
lD de algeroeene lenteneugd, luid jubelen lija· 
ter en leeuw.�rik en de fazanten kraaien en i 
kokk.eren �� zelden te voren. Een late bonte 'i 
kraa1 beschrijft langzaam en atil zfn kringen 
boven •t groote dennenboaoh, wordt a!lngnallen 
?oor · eep overTliegende kieft, cirkelt •t beekje 
.anga en de . doorna onr en nrdwijnt dan 
achter de eerate duinenrij. Ala die Iane blijft 
kunnen we er no1 plezier van beleven.'' 

' 

Voge l n i e u ws  

Willt:m-]an Hooymans t:n A/1 9l't:nvoorJ.:n 

Goud plevieren 

Vanaf vorig jaar  naja a r  w as er een g rote g roep Goud ple
v ieren te v i nden in de Elsgeesterpolder en Polder Hoo
geweg. Eind m a a rt was er nog s teeds een g roep v a n  een 
paar honderd exemplare n  a a n wezig in Polder Hooge
weg . Een a a n ta l  v ogels zi j n al in compleet zomerkleed . 
In Nederland ko men twee verschi l lende ondersoorten 

van d e  Goudplevier  voor, name l i j k  d e  " Zuid e l i jke" en 
de " N oord e l i j ke" Go u d p l ev ier.  Deze t wee ondersoorten 
zi jn a l lee n v a n  e l ka a r  te ondersc heid e n  in zomerkleed . 
B i j  de Noor d e l ij ke Goud plevier  i n  zom erkleed loopt het 
zwart van de buik helemaa l d oor to t o p  de kop (het ge
zich t), bi j  de Zuide l i j ke Go ud p levier loopt het zwa rt 
van de borst e nigs " ,i ns ro mmel ig weg tot onder de s na
ve l .  
De Goud plev ie re n  i n  de po lders rond Noord w ijk zijn 
N oo rd e l ij ke Goud p levi eren. Deze o ndersoort kom t  i n  
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Nederland als doortrekker en wintergast in zeer groot 
aantal voor. De Zuidelij ke ondersoort is een voorma lig 
broedvogel, het laatste broedgeval  dateert u i t  1 974 en is 
gevonden in Noord-Bra bant .  

Oproep 

Aankomstd a ta zomergasten in Noord wijk en omgev ing .  
ln  de vorige Stra ndloper, nummer 1 maart 1 992 hebben 
wij al een oproep en een waarnemingenformu lier ge
plaatst  voor waarnemingen van de zomergasten. Ver
geet u niet deze op tijd in te sturen! ! !  
Naast de aankomstdata van de zomergasten v a n  1 992 
wi l len wij ook graag extreem vroege waarnemingen 
van voorgaa nde jaren. Het maakt niet u i t  van welk jaar 
die waarnemingen zijn, a ls ze maar extreem v roeg zijn. 

Polder Hoogeweg 

Het aanta l  Goud plevieren schommelde nogal de laa tste 
drie maanden. Waren er begin januari maar  tot maxi
maal v ierhonderd exemplaren aanwezig, eind ja nuari 
was d i t  aanta l  opgelopen tot ongeveer 2400. l n  februari 
werden er maximaal 1 200 en in maart maximaal 2200 
geteld .  E ind maart waren er nog ongeveer 800 exem pla
ren aanwezig. In de Maa ndagse Wetering ter hoogte 
van de parkeerplaats l angs de Prov inciale weg wa ren 
maximaal 1 70 Smienten, 70 Winterta l ingen, 1 1  Slobeen
den en 22 Kra keenden aa nwezig. Geruime tijd was er 
ook een grote groep Bonte Stra nd lopers in de  polder 
aanwezig met een maximum van 1 10 exemplaren. Tot 
eind februari werden er regelma tig Kemphanen gezien, 
deze bevonden zich meestal tussen de Goud plev ieren.  

Ganzen in de omgeving 

Op 24 a pril vorig jaar werd de eerste Bra ndga ns in de 
Bronsgeest waargenomen. Vorig jaar november was di t  
aa ntal opgelopen tot 7 exemplaren.  Va na f die tijd wordt 
d i t  groepje Bra ndganzen bijna wekelijks gemeld .  Meest
a l  bevinden zij zich in Polder Hoogeweg of in de Brons
geest, op de weilanden van Oud-Leeuwenhorst Naar 
onze mening betreft het hier ontsnapte of losgelaten 
exemplaren. Ook het aa ntal N ij lganzen bij ons in  de om
geving neem t  zichtbaar toe.  Afgelopen winter was er 
een grote groep, van maximaal 77 exemplaren aanwe
zig bij de Binnenwatering in Ka twijk. In  de  weilanden 
rond vl iegveld Valkenburg was zel fs een groep van 130 
exemplaren aanwezig. 

Vogel trek over zee 

Bij het tel len van zeetrek worden de soorten en de aan
tallen a l tijd per uur genoteerd . Zo komt men tot een 
uurtotaaL Is er een uur tellen voorbij, dan word t  er 
weer een uur geteld . De a fgelopen 3 maanden zijn er zo 
een aanta l  uurrecords gebroken. Op 1 2  januari werden 
er in 1 uur 181 d uikers geteld, het hoogste aa nta l  dat 
ooit geteld was in  1 u ur bed roeg 165 exemplaren op 25 
november 1 990. 

· 

Ook het uurrecord Jan van Genten in de  maand maart 
werd verbeterd . Op 2 maart werden in 1 uur tijd 34 
langstrekkende Jan van Genten geteld . Het oude record 
stond op 24 exemplaren.  

Een leuke waarneming was die van een Bonte Strandlo
per op het ijs van de Weteringkade, tegenover het Jan 
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Verwey Na tu urcentrum op 22 januari .  

Oosterduinsemeer 

Zoals de laats te jaren in heel Nederland zichtbaar is, 
neemt ook in onze omgeving de Aa lscholver toe. Afge
lopen winter waren dageli jks enkele exemplaren op het 
meer aanwezig . Op 31 januari was de Slobeend met een 
record aa nta l aan wezig, namelijk 45 exemplaren. Ver
der waren er aa nwezig Krakeenden, met maximaal 24 
exemplaren op 25 maa rt; Tafeleenden, Kuifeenden, 2 
Smienten op 31 ja nuari en een manne�e Grote Zaagbek 
ook op 31 januari .  

De waarnemingenrubriek, welke soorten 
wel en welke niet 

In principe kunnen a l le vogel- en zoogdierwaarnemin
gen ingestuurd worden. A l le  waarnemingen, het maakt 
niet u i t  van welke soort, worden verwerkt in  het waar
nemingena rchief van de  Vereniging, maar omd a t  de 
hoevee l heid waarnemingen die we binnen krijgen no
ga l groot is, kunnen we niet a l le  waarnemingen in de 
waarnemingen rubriek plaatsen. Het zou dan een gigan
tisch lange lijst worden, die de hele Strand loper zou v ul
len. Het is a l leen jammer dat a l  d ie waa rnemingen maar 
van een paar, maandeli jks dezelfde personen, afkom
s tig zijn. Er zijn vo lgens ons veel meer mensen d ie " leu
ke" waarnemingen doen en vergeten deze in te sturen. 
We willen hierbij dan ook iedereen oproepen om veld
waarnemingen in te sturen, zoda t  er ook eens een paar 
andere namen in de waarnem ingenrubriek voorkomen. 

Maar nu nog even terug naar de waarnemingenrubriek. 
Om van de ellenlange l i jsten met waarnemingen achter
in De Strand loper af te zi jn hebben we een keuze ge
maakt van vogelsoorten d ie niet dagelijks gezien 
worden. Dit zijn vaak de leukste waarnemingen, d ie zo
wel de kenners als de niet-kenners van vogelsoorten 
aanspreken. 
Al le waarnemingen die ingezonden worden komen zo
als gezegd a l lemaa l  in het archief, maar worden vaak 
ook nog gebruikt om artikeltjes over te schnjven�ls 
bijvoorbeeld "Vogelnieuws " .  
Om nu a l l e  ond uideli jkheden weg te nemen hebben we 
een lijst samengesteld van de vogelsoorten d ie zeker 
niet in de waarnemingenrubriek worden opgenomen. 

Bij het insturen van waarnemingen moet in verband 
met de verwerking en de s lu i tingsdatum voor het inle
veren van de kopij voor De Strand loper wel met de vol
gende puntjes rekening gehouden worden: 
Waa rnemingen worden per maand ingezonden. 
De maandl ijsten d ienen ui terl ijk twee weken na het ein
de van de maand ingeleverd te zijn. 
Al le waa rnemingen kunnen worden ingezonden, alleen 
de soorten d ie niet op onders taande  li jst voorkomeq, 
worden opgenomen in de waa rnemingenrubriek. 
Bij  heel zeldza me voge lsoorten gelieve men een be
schrijving etc. mee te sturen in verba nd met verdere 
uitwerking van de waa rneming .  
B i j  de waarneming moet al tijd vermeld worden: datum, 
plaats en aantal .  
Bi j  de waarneming mag. ind ien mogel i jk heel graag, 
vermeld worden: ti jdstip van de waarneming, leeftijd 
en ges lacht van de vogel, de ondersoort waartoe de vo
gel behoort, de fase (lichte of donkere fase), enz. 



Specifiek voor de artikelljes in "Vogelnieuws" kunnen 
ook nog verschil lende waarnemingen ingestuurd wor
den, hierbij denken wij aan waarnemingen van gewone 
soorten, maar d ie gedaan zijn op een bijzondere plaats, 
een vreemde tijd van het jaar, bijzonder hoge aa nta l len 
van een bepaalde soort bi j  elkaar, extreem v reemd ge
drag of een bijzonder verenkleed, zoals bijvoorbeeld bij 
albino vogels .  

Voor de speciale waarnemingenlijsten kunt u terecht in 
het Jan Verwey Natuurcentrum (tijdens openings uren), 
ze zijn ook te krijgen tijdens de vergaderingen of u kunt 
mij even bellen, tegenwoord ig al leen nog maar in het 

Fuut Goudplevier 

Jan van Gent Zilverplev ier 

Aalscholver Kievit 

Bl,t we Reiger Kanoetstrand loper 

_/ Knobbelzwaan Drieteenstra nd loper 

Kolgans Bonte Strandloper 

Gra uwe Gans Watersni p 

Rotgans Grutto 

Nij lgans Rosse Grutto 

Bergeend Wulp 

Smient Tureluur 

Krakeend Oeverloper 

Wintertal ing Steenloper 

W ilde Eend Kokmeeuw 

Slobeend Stormmeeuw 

Tafeleend Kleine Mantelmeeu w  

Kuifeend Zilvermeeuw 

Eidereend Grote Mantelmeeuw 

Zwarte Zeeëend Grote Stern 

Sperwer Visdief 

Buizerd Holed uif 

Boomvalk Houtd uif 

Patrijs Turkse Tortel 

Fazant Zomertortel 

Waterhoen Koekoek 

Meerkoet Bosuil 

Scholekster Braamsl uiper 

weekend : 02522-1 8323. 
Ook als u vragen of opmerkingen heeft over het boven
staande ku nt u a l ti jd even contact opnemen. 

Vogelsoorten die wel ingezonden kunnen 
worden, maar niet opgenomen worden in de 
waarnemingenrubriek 

Groene Specht Grasmus 

Grote Bonte Specht Tuinflu i ter 

Kuifleeu werik Zwartkop 

Veld lee u we rik Fitis 

Boerenzwa luw Goudhaantje 

Hu iszwaluw Staartmees 

Boom pieper Glanskop 

Graspieper Kuifmees 

Gele Kwikstaart Pimpelmees 

Witte Kwiks taa rt Koolmees 

Winterkoning Boomklever 

Heggemus Boomkruiper 

Roodborst Vlaamse Gaa i 

Nachtegaal Ekster 

Zwarte Roodstaart Ka uw 

Gekraagde Roodstaart Zwarte Kraa i  

Rood borsttapuit Spreeuw 

Tapuit Huismus 

Merel Ringmus 

Kra msvogel Vink 

Koperwiek Keep 

Zangli jster Groenling 

Sprinkhaa nza nger Putter 

Bosrietza nger Sijs 

Kleine Karekiet Kneu 

Spotvogel Rietgors 
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Ve l dw a a r n e m i nge n j a n u a r i , fe b r u a r i  e n  
m a a r t  1992 
Rood halsfuut  2 26-01 over zee noord ] .  van Dijk 
Roodkeeldu iker 2 04-01 over zee zuid R .  S l uys 

03-02 over brand ing zuid A.  Steenvoorden 
2 /6-03 in de vijver van de van de Bergh-

stichting, la ter in vogelasiel ]. Koppenaal  
Noordse Stormvogel 1 1 4-03 over zee zuid vele waarnemers 
Ooievaar 1 1 7 / 1 8-03 Tappenbergweg, Polder Hoogeweg fa m. Vliet-Vlieland 
Lepelaar 1 22-03 over Duinpark Noord ] .  van Dijk 
Pij lstaart 30 1 2-02 over Polder Hoogeweg ] .  van Dijk 

3 1 4-03 fouragerend Polder Hoogeweg ] .  van Dijk 
Zomerta l ing 2 22-03 weilanden Bronsgeest A. Steenvoorden 

7 22-03 Polder Hoogeweg ] .  van Dijk 
Grote Zeeënd 2 04-01 over zee zuid R .  Sluys 
Grote Zaagbek 3 1 0-01 s loot achter Sancta Maria ]. van Di jk 

3 1 -01 Oosterd uinsemeer A. Steenvoorden 
Nonnelje 1 1 2-01 over zee zuid R.  Sl uys 
Smelleken 1 18-01 jagend Bronsgeest A. Steenvoorden 

1 22-02 hoek Northgodreef I Dui nweg A. Cra mer 
1 07-03 jagend Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 

Waterra l 1 1 8-01 Oosterd uinsemeer ]. van Dij k 
Kemphaan 2 03-02 Polder Hoogeweg A. Steenvoorden 

2 08-02 Polder Hoogeweg ]. Glasbergen 
1 2  15-02 Polder Hoogeweg ] .  van Dijk 
2 1 6-02 Elsgeesterpolder A. Steenvoorden 

12 16-02 Polder Hoogeweg W.] .  Hooymans 
24-02 Polder Hoogeweg �envoorden 

Witgat 1 25-02 Polder Hoogeweg ] .  van Dijk 
1 1 4-03 Polder Hoogeweg W.] .  Hooymans 

Bokje 1 23-02 opvliegend Coepeld uynen A. Steenvoorden 
Hou ts nip  3 25-01 Bollenbad Noord wijk A.  Steenvoorden 

1 25-01 Landgoed Offem H. Verkade 
2 27-01 Noordduinen bij Witte Raa f  A.  Steenvoorden 

30-03 Oud Leeuwenhorst A. S teenvoorden 
Kleine Jager 1 1 4-03 over zee noord vele waarnemers 
Alk 1 1 6-02 adu l t, dood strand Vuurtoren A. Steenvoorden 
Kansui l  2 3 1 -01 tot eind mrt. op roestplaats 

omgeving Oosterd uinsemeer A .  Steenvoorden 
:::;rote Lijster 4 07-03 over Coepeld uynen noord A. Steenvoorden 

2 21 -03 landgoed Nieuw Leeuwenhorst W.J .  Hooyma ns 
Ma tkop 1 OH-03 zingend Sparrenlaan ] .  van Dijk 
Zwarte Mees 1 31 -03 Dui nda mses lag ] . Glasbergen 
Bonte Kraai  1 04-01 s tra nd Langevelderslag H. Verkade 

1 2H-01 s trand La ngevelderslag H. Verkade 
Frater 1 5  04-02 s tra nd Noord wijk-Ka twijk ] .  van Dijk 

1 4  15-02 Wantveld Ka twijk ]. van Dijk 
Kruisbek 1 28-03 over Noorddu inen noord ] .  van Dijk 
Geelgors 20 20-01 De Vonk Westeinde Nw.hout R .  Sluys 

1 Y  21 -01 De Vonk Westeinde Nw.hout ] .  van Dijk 
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