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Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 

Bestuur 

J. van Dijk, voorzitter, L. Hellenberghof 32 
C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23 
J. Veefkind, penningmeester, Breloftpark 26 
W. Baalbergen, lid, Schoolstraat 1 5  
Mevr. M. Bos, lid, Morgenster 23 
R. Sluys, lid, Bremkant 38 
H. Verkade, lid, Tramsteeg 19b 

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. Veefkind-Lieneman, Breiaftpark 26, Noordwijk 

De Strandloper 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk. 

Redactie-adres: R. Sluys, Bremkant 38, Noordwijk. 

Bezorgadres: B. Heethu is, Derk Bol hu i sstraat 64, Telefoon: 01719-1 0813 

De redactie bestaat,1:1it: E. Aartse, W. Kuijper, R de Mooij, R. Sluys, C. Verweij. 
Oplage De Strandloper: 650 ex. . 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Bestuur 

A. v.d. Werf, voorzitter, Beeklaan 64 
Mevr. A. Marijnis, secretaris, Postbus 168, 2200 AD Noordwijk 
K. Frumau, penningmeester, Northgodreef 27 
C. Verweij, lid, Westerbaan 1 , 
Donatie minimaalf 5,- per jaár, te storten op girorekening 3598755 t.n.v'. Stichting Vogelasiel Noordwijk te Noordwijk 

Het vogelasiel is gelegen aan het Dom pad. Gevonden vogels kunnen daar worden afgegeven. 

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVNj, afdeling Noordwijk 

Bestuur 

D. Passchier, voorzitter, Egmonderstraat 45 
Mevr. N. Nooyen, secretaris, Joh. Molegraafstraat 14 
J.  Eeman, penningmeester, Frederiksoordlaan 9, Rijnsburg 
Mevr. A. van den Oever, lid, Van Panhuysstraat 34 
Mevr. J. van Sambeek, lid, Linnaeuslaan 1 2, Voorhout 

Jan Verwey Natuurcentrun 

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. 

Openingstijden: woensdag en zondag van 14.00-16.30 uur. 

Sluitingsdatum inleveren kopij De Strandloper nummer 2: 1 mei 
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Deze keer staat de Kuifmees op de voorkant. Ikzelf heb 
altijd het idee dat de Kuifmees een beelje vergeten 
wordt. Ze zijn er wel, maar je ziet ze zelden. Alleen als 
je het geluid kent zul je ze wat vaker zien. Meestal 
scharrelen ze rustig tussen de dennenaal den. En als 's 
winters de bladeren gevallen zijn verhuizen de andere 
soorten vaak naar de dennen en dan komen de Kuifme
zen pas in beeld. 
ln Noordwijk is de Kuifmees een schaarse broedvogel 
(9-12 paar). Tijdens de trek willen ze zich ook nog wel 
eens buiten de broedgebieden ophouden. W aarschijn
lijk betreft het dan jonge vogels, want de Kuifmees is 

vrijwel geheel standvogel. Oplettenden onder u zullen 
zich hebben afgevraagd waarom ik naalden heb gete
kend aan de larixtak (deze vallen 's winters namelijk 
af). Wel, daar had ik even niet aan gedacht. 
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Van de redactie 

Het eerste nummer van jaargang '93 is zoals gewoon
lijk het inventarisatienummer. Vele enthousiaste voge
laars hebben tijdens het vorig voorjaar vele uren 
doorgebracht in verschillende natuurgebieden rond 
Noordwijk, een 15-tal daarvan heeft zich daadwerkelijk 
beziggehouden met het tellen van de broedvogels in 
een aantal gebieden en deze gegevens zijn verzameld 
en verwerkt door Rien Sluys en Hein Verkade. 
Wat vinden we verder zoal in dit nummer. Naast de 
verschillende jaarverslagen van secretaris, penning
meester, jeugdclub en I.V.N. en de vaste bijdragen van 
het Vogelasiel, W. Anclelaars Rondje Groen, de rubriek 
Oud Nieuws welke verzorgd wordt door Kees Verweij, 
zijn er nog diverse zeer verschillende artikelen. Zo 
schreef o.a. Hein Verkade over de Gierzwaluwen in 
Noordwijk-Binnen, vinden we een verhandeling over 
Bamsteen, en nog veel meer. AbSteenvoorden zorgde 
voor een stukje over de Maanvis en verzorgde de waar-

Agenda 

Lezingen in het Jan Verwey Natuurcentrum 

Vrijdag 26 maart: 
Lezing met dia's van Theo Verstrael over l{eeën. Aan
vang 20.00 uur 
Vrijdag 23 april: 
Lezing met dia's van Dick Jonkers over zwaluwen en 
Gierzwaluwen. 

Excursies 

Zaterdag 24 april: 
Vogel- en plantenexcursie naar het landgoed Offem. 
Verzamelen bij de hoofdingang aan de Nieuwe Offem
weg te Noordwijk. Aanvang 19.00 uur 's avonds. 

nemingenrubriek Speciale aandacht vragen wij voor 
de komende Groencursus, waarover in deze Strandlo
per meer valt te lezen. 
De aangeleverde kopij over de verschillende 
onderwerpen stemt de redactie heel tevreden. Blijf 
schrijven mensen. Hoe gevarieerder de onderwerpen 
des te groter het leesplezier. 

Binnen de redactie-commissie hebben enige vemnderin
gen plaatsgevonden. Nelleke Sluys en Hein Vcrkade 
hebben de redactie verlaten en hun plaats is ingenomen 
door Ees Aartse en Rien Sluys. De redactie bedankt bo
vengenoemde personen voor hun inzet en gaat in de 
nieuwe samenstelling onverdroten verder: 

Kopij voor de volgende Strandloper moet worden inge
leverd vóór 1 mei bij Rien Sluys, Bremkant 38, 2203 NG 
Noordwijk. 

Zaterdag 8 mei: 
Nachtegalenexcursie in de Noordduinen. Verzamelen 
bij het fietspad door de duinen aan de Duinweg (nabij 
de boswachterswoning, Duinweg 81). Aanvang 20.00 
uur 's avonds. 
Maandag 31 mei (Tweede Pinksterdag): 
Vogel- en plantenexcursie in de Coepelduynen ten zui
den van Noordwijk. Verzamelen: Boerhaaveweg, bij 
het fietspad naar Katwijk. Aanvang 07.00 uur 's mor
gens. 
Zaterdag 19 juni: 

Slootjesexcursie achter het landgoed Offern. Verzame
len om 09.00 uur 's morgens bij het jan Verwey Natuur
centrum. 

Uitnodiging voor de jaarvergadering 

De jaarvergadering zal plaatsvinden op vrijdagavond 
26 rnaart a.s. in het Jan Verwey Natuurcentrum, Wete
ringkade 27 te Noordwijk. Eerst zullen enkele huishou
delijke punten worden behandeld, zoals de verkiezing 
van het bestuur. Volgens het rooster van aftreden zijn 
dit jaar aftredend de heren J. Veefkind en H. Verkade. 
Beide bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Er is gele
genheid kandidaten voor het bestuur voor te dragen. Er 
is nog ruimte voor nieuwe bestuursleden, die het be
stuur willen versterken. Voordrachten kunnen bij de se
cretaris worden ingediend. 
Andere huishoudelijke punten, die aan de orde zullen 
komen, zijn het jaarverslag van de secretaris, het finan
cieel verslag van de penningmeester en het verslag van 
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de kascommissie. Zowel het jaarverslag van de secreta
ris als van de penningmeester zijn in deze Strandloper 
opgenomen. Tevens zal er een nieuwe kascommissie 
worden benoemd. 

Het speciale onderwerp van deze avond is gewijd aan 
de Reeën, die ook in de duinen van Noordwijk voorko
men. Theo Verstrael, die zich al jarenlang met dit onder
werp heeft beziggehouden en het nodige onderzoek 
heeft verricht, zal graag het een en ander hierover wil
len toelichten. Tevens laat hij hierbij een aantal treffen
de beelden zien. 
Het bestuur wenst u een prettige jaarvergadering toe. 



Nieuws uit de ledenvergadering van 
29 januari 1993 
Mededelingen bestuur 

- Overleg met de heer M.  Reijnen, werkzaam bij de 
Dienst Openbare Werken, afd. Groen der gemeente 
Noordwijk: 
Tijdens de laatste bestuursvergadering heeft het be
stuur gedurende een uur een gesprek gehad met 
bovengenoemde functionaris. De heer Reijnen ging 
daarbij in op de nieuwe aanpak van het groen in 
Noordwijk. Vooral het nieuwe beheersplan met de eer
ste uitwerkingen kwamen daarbij aan bod. Er wordt bij
voorbeeld meer gebruik gemaakt van inheemse 
gewassen, die hier van nature thuishoren en beter zul
len aanslaan. Het geheel betekende een verademing ten 
opzichte van het groenbeheer dat in de afgelopen jaren 
hier werd gevoerd. 
- Overleg met het Staatsbosbeheer: 
Deze maand heeft er verder overleg plaatsgevonden 
met een tweetal stafleden van het Staatsbosbeheer te 
Noordwijk, de heren Hugen en Gieten. De nadruk viel 
hierbij op het nieuwe beheersplan voor de duinen ten 
noorden en ten zuiden van Noordwijk. Zo zullen fiets
routes worden gewijzigd en bepaalde rustgebieden ge
creëerd worden. Verder werd gcsproken over de 
werkzaamheden van het Staatsbosbeheer op de voor
malige golfterreinen. De zwarte grond wordt hier ver
wijderd, waannee het natuurlijke karakter weer zal 
terugkeren. 
- Overleg met het Milieu Overleg Duin- en Bollenstreek: 
De voorzitter heeft contact gehad met deze groepering, 
waarin ook de vereniging is vertegenwoordigd. Gezien 
de grote hoeveelheid werk wil men tot een andere orga
nisatievorm komen. Tevens wil men een beroepskracht 
aantrekken, die de nodige initiatieven voorbereidt. 
-Schenking van de Amsterdamse Duinwaterleiding
maatschappij: 
Ten behoeve van de tentoonstelling over de Amster
damse Waterleidingduinen gaf de noemde maatschap-

Jaarvers!ag van de 
secretarzs 

Kees Verwe1j 

Het afgelopen jaar is er binnen de Vereniging voor Na
tuur- en Vogelbescherming weer heel wat gebeurd. ln 
vogelvlucht worden hier nog even de belangrijkste ge
beurtenissen in herinnering gebracht. · 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Het Jan Verwey Natuurcentrum stond duidelijk in het 
teken van de tentoonstelling over de Amsterdamse W a
terleidingduinen. Het was een gedurfde operatie, die 
veel voorbereiding en organisatie kostte. Het resultaat 

pij een groot aantal panelen in bruikleen. Deze panelen 
behoeven niet meer te worden teruggegeven. Dit bete
kent een schenking van ettelijke duizenden guldens. 
Voor deze royale geste is het bestuur zeer dankbaar. 
-Actie Stop de Vogeljacht: 
De voorzitter licht deze actie toe, welke door de 
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels in 
gang is gezet. Deelname wordt van harte aanbevolen. 
- Rond vraag: 
De voorzitter laat een kast zien, welke door )oanne van 
Sambeek is meegebracht. Het betreft hier een overwin
teringsplaats voor Egels. Een handleiding voor het in
stalleren zit erbij. 

Lezing van de heer Gerlof de Roos over 
v

_'?.
gels van het Taimyr Schiereiland in Sibe

ne 

De heer De Roos heeft onlangs aan een uitgebreid on
derzoek deelgenomen naar de vogelwereld in het zo
juist genoemde gebied. Dit onderzoek moest vaak 
worden verricht onder barre weersomstandigheden. 
Pas de laatste jaren is dit gebied enigszins toegankelijk, 
hetgeen betekent, dat er vanaf die tijd vele interessante 
waarnemingen kunnen worden gedaan. Zo is dit ge
bied het broedgebied voor vele steltlopers, die hier in 
de wintermaanden op de Wad den te zien zijn. Tijdens 
zijn onderzoek heeft hij vele prachtige opnamen kun
nen maken van aldaar verblijvende soorten. Opvallend 
is, dat het hier om een soort overgangsgebied gaat tus
sen het Euro-aziatische en het Amerikaanse continent. 
Vandaar, dat er ook vele voor ons niet zo bekende soor
ten te zien zijn. 
Na afloop van zijn lezing dankt de voorzitter de heer 
De Roos bijzonder voor zijn komst vanuit het verre 
Vlieland. 

secretarisvogel 

5 



mocht echter gezien worden. Het gaf dan ook een grote 
voldoening, toen deze tentoonstelling door de directeur 
van de Amsterdamse Duinwaterleidingmaatschappij, 
de heer M.H. K Gast, op 3 april 1992 geopend werd. 
Ondanks deze prachtige tentoonstelling viel het bezoek 
aan het Natuurcentrum wat tegen (ruim 300 minder 
dan vorig jaar). Dit gegeven vormt thans een punt van 
bezinning omtrent de opzet van het Natuurcentrum. 
Weliswaar moet worden bedacht dat voor het eerst de 
zaterdagmiddag gesloten is gebleven. Dit zal ook on
getwijfeld enige invloed hebben uitgeoefend. Niette
min werd de belangstelling voor deze middag te gering 
bevonden om op die middag het centrum open te stel
len. In de permanente tentoonstelinggebeurde ook het 
nodige. De expositiepanelen aan de buitenzijde werden 
geheel vernieuwd en voorzien van expositiekubussen. 
De polderhoek werd ook geheel vernieuwd. De grote 
tuinvaas moest het helaas tweemaal ontgelden. Thans 
is hij weer in zijn oude luister hersteld. Intussen wer
den ook weer de gebruikelijke onderhouds- en schoon
maakwerkzaamheden gepleegd. Het resultaat van dit 
alles mag zeker weer gezien worden. Eind vorig jaar 
werd gestart met de voorbereiding van een nieuwe ten
toonstelling "Veranderend Landschap in Noordwijk en 
Omgeving". Hopelijk wordt dit een goede publiekstrek
ker. 

Acties 

Ook 1992 was voor natuur- en milieu geen onbedreigd 
jaar. Zo werden we in januari opgeschrikt door het be
richt, dat het duin achter hotel Helmhorst aan de Kon. 
Astrid Boulevard geheel werd vergraven, ondanks het 
feit dat dit duingebied op de nominatie stond deel te 
gaan uitmaken van het natuurmonument "Coepelduy
nen". Het kwaad was reeds voor een belangrijk deel ge
schied, maar wellicht kon onze waarschuwing erger 
voorkomen. 
Helaas konden onze pogingen, om de aanleg van een 
autoverzorgingsplaats langs de Rijksweg A44 in de pol
der aan de Vinkenweg te Rijnsburg tegen te houden, 
niet verhinderen dat deze er toch komt. De planologi
sche belemmeringen zijn helaas weggenomen. 

Halverwege het jaar werden we geconfronteerd met de 
plannen van de gemeente Voorhout om een rondweg 
aan te leggen, welke aansluiting zou moeten gaan vin
den bij de nieuwe Van Berckelweg. Daarbij zullen de 
mooie weidegebieden aan weerszijden van de Leidse 
Vaart doorsneden moeten worden. N.a.v. deze plannen 
is een kritische leefbaarheidsgroep in Voorhout opge
richt die o.a. tracht deze plannen te verhinderen. Voor 
deze groep en tal van andere belangstellenden hebben 
wij een fietsexcursie georganiseerd op zondag 27 sep
tember jl. 

Ook de paddenbescherming in het Langeveld stond het 
afgelopen jaar weer op het programma. Dankzij een 
aantal verbeteringen (bewegwijzering, bediening hek
ken en lampen) kon de taak van de paddentrekcontro
leurs weer wat verlicht worden. 
De voorzitter verzorgde voor bestuurders in de ge
meente Noordwijkerhout een rondgang door natuurge
bieden in deze gemeente. Hopelijk zal dit in de toe
komst resultaat afwerpen. 
Bij de gemeente Noordwijk werd aangedrongen op de 
plaatsing van reeënspiegels langs de duinkant Helaas 
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worden jaarlijks nog verschillende Reeën doodgereden. 

Overleg met instanties 

Met de wethouder van Ruimtelijke Ordening werd o.a. 
overleg gevoerd over de vormgeving van de toekomsti
ge woonvlek rond de huidige Van Berckelweg. Met 
name de bescherming van de direct belendende land
goederen vormde een belangrijk gesprekspunt. 
Verder vond contact plaats met de Stichting Duinhe
behoud i.v.m. beschermende maatregelen t.b.v. de Coe
pelduynen (o.a. het creëren van een luwe randzone aan 
de voet van deze duinen en een goede publieksgelei
ding). 
Tweemaal vond overleg plaats met de staf van Staats
bosbeheer (Hollands Duin). Het voornaamste gespreks
onderwerp was het concept-beheersplan Hollands 
Duin, dat inmiddels een definitief karakter heeft gekre
gen. Met name werden verschillende inventarisatiege
gevens gecorrigeerd en diverse voorgenomen 

_ "...,-.s::· �;;':':;.' · · ·i_ .:f;� - . �r;':·,' · 
� �." -_,y;_{R.,_.,c.:_��- -... _ _ ....-. . �� ,;,�/ J'l J tkl.i 

voorzieningen (fiets- en wandelpaden, stuif gebieden, 
natte gedeelten ed.) besproken. 

Contact werd opgenomen met het Milieu-Overleg 
Duin- en Bollenstreek en met de Milieugroep. Vooral 
de vraag hoe onze vereniging in deze organen het best 
kunnen participeren, kwam daarbij aan de orde. Een 
plezierig gegeven is, dat deze beide groepen hun verga
deractiviteiten in het Jan Verwey Natuurcentrum ver
richten. Dit zal ongetwijfeld de samenwerking ten 
goede komen. 
Bij de gemeente Noordwijk is aangedrongen op een ver
snelde uitvoering van de "aanleg" van het natuurmonu
ment Noordrand Noordwijk (Trimbaan), direct ten 
noorden van Noordwijk aan Zee. 
Met de plaatselijke afdeling van het IVN te Noordwijk 
is enkele malen overleg gevoerd om elkaars activiteiten 
(Excursie, diensten in het Natuurcentrum e.d.) goed op 
elkaar af te stemmen. 

Verschillende andere activiteiten 

Op 21 maar jl. kon de observatiehut aan de grote vijver 
op het landgoed Nieuw-Leeuwenhorst officieel worden 
overgedragen aan het bestuur van de Stichting Het 
Zuidhollands Landschap. Deze overdracht stond in het 
teken van het 25-jarig bestaan van onze vereniging. 
Op 30 oktober vond de officiële uitreiking plaats van de 
"Vinkeveldfolder" aan de wijkvereniging van Het Vin
keveld, een nieuwbouwwijk te Noordwijk-Binnen. In 
deze folder worden straatnamen, welke zijn vernoemd 



naar vogels, schelpen, zeetermen e.d. op een overzichte
lijke wijze verklaard. 

De Strandloper 

De opmaak van De Strandloper onderging wederom 
enige vernieuwing. Zo wordt nu gestreefd naar vaste 
rubrieken en een behoorlijke afwisseling. Tevens wer
den de taken binnen de redactie duidelijker verdeeld en 
werd ook de distributie beter georganiseerd. Meestal is 
dit werk naar buiten toe niet duidelijk zichtbaar. Daar
om mag dit best wel een speciaal worden vermeld. Dit 
geldt in het bijzonder voor Jan Glasbergen die de ru
briek "Waarnemingen" meer dan 20 jaar heeft verzorgd. 

Excursies 

Voor leden en belangstellenden werd wederom een 
aantal excursies georganiseerd. Zo vertrok op zaterdag 
25 februari een gezelschap naar Zeeland om daar voor
al de verschillende soorten ganzen te bekijken. 
Op 25 april werd traditiegetrouw het landgoed Offem 
te Noordwijk bezocht, gevolgd door de, helaas slecht 
bezochte, excursie naar de Pier van IJmuiden. De nach
tegalenexcursie vond plaats op zaterdagavond 16 mei 
en de vogel- en plantenexcursie in de Noordduinen op 
8 juni (Tweede Pinksterdag). Op zaterdagmorgen 4 juli 
vond er achter het landgoed Offem een zogenaamde 
slootjesexcursie plaats, waarbij speciaal gekeken werd 
naar het leven in het zoete water. 
De gebruikelijke waddenexcursie vond plaats van 4 
t/m 6 september en ging wederom naar Vlieland. Op 
zaterdagmorgen 26 september trok men naar de Am
sterdamse W aterleidingduinen. Met name de vele soor
ten paddestoelen trokken de aandacht. 
Ten slotte ging men op 29 december wederom naar Zee
land om o.a. de ganzen, steltlopers en eenden te bekij
ken. De excursies werden alle goed bezocht, hetgeen 
mede werd veroorzaakt door het weer, dat ons steeds 
goed gezind was. 

Ledenvergaderingen 

De volgende onderwerpen werden tijdens de ledenver
gaderingen behandeld: 
Vrijdag 31 januari: Lezing met dia's over het weersver
verschijnsel "Stormen" door de heer Zwart, medewer
ker bij het K.N.M.I. te De Bildt. 
Vrijdagavond 28 februari: Lezing met dia's over het 
doel en de mogelijkheden van een heempark door de 
heer Kanbier, werkzaam bij het Heempark te Leider
dorp. 
Vrijdagavond 27 maart: Bijzondere plantenopnamen 
van Joost Bouwmeester, toegelicht door de voorzitter, 
Jelle van Dijk. 
Vrijdagavond 24 april: reisverslag van Hein en Maaike 
Verkade over ljsland. 
Vrijdagavond 25 september: Lezing met dia's over vo
geltrek en radar, door de heer Luit Buurma. 
Vrijdagavond 30 oktober: Lezing met dia's van Martijn 
de Jonge over Zeearenden in het Oostzeegebied. 
Vrijdagavond 27 november: Lezing met dia's van Gert 
Baeyens, getiteld "Lezen in het landschap". De belang
stelling voor deze lezingen was goed tot zeer goed. Er 
waren avonden bij met soms meer dan 100 bezoekers. 

Slotwoord 

Dit jaarverslag is geen uitputtende opsomming van al
les, wat er in het vorig jaar is gebeurd. Er is nog veel 
meer gedaan. Denk maar eens aan alle vogel- en plan
teninventarisaties, de voorbereiding van de nieuwe Flo
ra van Noordwijk, diverse huishoudelijke taken in het 
Jan Verwey Natuurcentrum enz. enz. 
Aan allen, die zich het afgelopen jaar voor onze vereni
ging hebben ingespannen, past hier een speciaal woord 
van dank. 

Bezoekersaantallen Jan 
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I 
.I 

3000-

I r:;:,l , "SJ.j I 2000 

1000 ; 

0 
1986 1987 

Individueel 1379 2090 
Groepen 997 1007 I 

I 

Totaal 2376 3097 I 
------- -4---- L_ 

I 

I 

1988 1989 

2192 1423 
1546 630 
3738 2053 

B Individueel 
IHHHH Groepen 

1 � Totaal 
c=-l 

I 
1334 ! 942 
799 687 

2133 I 1629 I 

357 
1100 
1457 
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Financiee l  overzicht 1992 
Jan Veejkind 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN 

Contributies en donaties 11340 

Rente 1920 

13260 

saldo baten 13260 + 

LASTEN 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Entree, speciale avonden 475 

Giften 74 

Batig saldo kantine 382 

Bijdrage Stivono 500 
Exploitatie en onderhoud 3313 

Bibliotheek 562 

Expositie 2130 

6005 1431 

nadelig saldo 4574 -

Strandloper 

Advertenties 1625 

Drukkosten 4218 

Portokosten 595 

Diversen 225 
--

5038 1625 

nadelig saldo 3413-
f 1000,- kruid 

Diverse lasten 

Bestuur, verg., activ. 1231 

Jeugdclub 572 

Contributies en giften 957 

2760 

saldo div lasten 2760-

Jaarresultaat 2513 

Verkoop Vogelboek 237+ 

Druk Plantenboek 2000-

Stratenboek Vinkenveld 840-

-

NADELIG EXPLOITATIE SALDO 90 
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BALANS PER 1 JANUARI 1992 

ACfiVA 

Kas,Bank,Giro 

Te ontv rente 

Te ontv declaraties 

Te ontv advertentie gelden 

Overige voorraad 

Overige bezittingen 

Totaal 

BALANS PER DECEMBER 1992 

ACfiVA 

Kas, Bank, Giro 

Te ontvangen rente 

Te ontvangen Vogelboek 

Te ontvangen adv. gelden 

Voorraad 

Overige bezittingen 

Totaal 

Toelichting: 

28102 

1894 

95 

2594 

p.m. 

p.m. 
--

32685 

30221 

1836 

220 

2750 

103 

p.m. 

35130 

PASSIVA 

Vooruitbet contrib. 

Te bet rek en deel 

Reserve Onderhoud 

Reserve Plantenboek 

Vermogen 

Totaal 

PASSIVA 

Vooruitbet contrib. 

Te betalen rek. en deel. 

Reserve onderhoud 

Reserve Plantenboek 

Vermogen 

per 1 januari 

expl. saldo 

21512 

-90 

20 

53 

10000 

1100 

21512 

32685 

35 

573 

10000 

3100 

21422 

35130 

Het boekjaar 1992 wordt afgesloten met een klein nadelig exploitatie saldo. Dit wordt mede veroorzaakt door de uitga
ve van het boekje over de straatnamen in het Vinken veld. Verder wordt even als het jaar daarvoor f2000,- gereserveerd 
voor de uitgave van het nieuwe plantenboek. Ook de begroting 1993 vertoont een tekort, eveneens veroorzaakt door 
een reservering voor dit boek en door een post aanschaf panelen. Hoewel de Vereniging onlangs panelen voor tentoon
stellingen heeft gekregen, zal het bekleden hiervan nog het één en ander gaan kosten. Het tekort kan eenvoudig opge
vangen worden uit het aanwezige vermogen. 

Voor het Jan Verwey Natuurcentrum is dit jaar meer verkoopmateriaal ingekocht dan verkocht. Het verschil is op de 
balans opgenomen als voorraad. De rest van de bezittingen, te weten de bibliotheek, de inventaris, twee schrijfmachi
nes, geluidsapparatuur, een dia-apparaat en een binoculair is p.m. opgenomen, omdat verkoop niet in de bedoeling 
ligt. 
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BEGROTING 1992 

ONTVANGSTEN UITGAVEN 

CONTR./DONAT. 11000 JVNC expl en onderh 1500 

RENTE 1850 JVNC energie 2400 

STRANDLOPER ad vert. 1500 JVNC verzekering 200 

VERKOOP 250 JVNC belasting 200 

JVNC entree 450 JVNC perrn.tent. 750 

JVNC consumpties 350 JVNC wissel tent. 750 

JVNC giften 75 JVNC bibliotheek 500 
JVNC STIVONO 500 STRANDLOPER druk 4300 

STRANDLOPER porto 600 
STRANDLOPER div. 100 

EXPL. TEKORT 2275 BESTUUR 500 
VERZEKERING 100 

VERG., ACTIVITEITEN 1000 

JEUGDCLUB 600 

CONTRIB. EN GIFTEN 1000 

DIVERSEN 250 

AANSCHAF 500 
PLANTENBOEK druk 2000 

AANSCHAF PANELEN 1000 

Totaal 18250 18250 

Overzicht ledenbestand per 1 januari 1993 

Jaar 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Noordwijk 279 303 328 370 387 397 403 404 395 384 

N'Hout/De Zilk 21 23 25 25 27 30 30 35 39 35 

Katwijk 15 16 18 21 22 31 29 17 16 15 

R'burg/V'Burg 13 1 5  16 16 14 14 18 17 16 16 

Leiden e.o. 14 17 20 23 26 28 25 29 37 31 

Bollenstreek 26 33 40 54 59 60 64 63 69 66 
Elders 27 25 23 26 29 31 34 40 40 38 

Totaal 395 432 470 535 564 591 603 605 612 585 

De ogenschijnlijke daling van het aantal leden in het afgelopen jaar is waarschijnlijk een gevolg van het versneld uit
schrijven van leden die een contributie achterstand hebben. 

Door de automatisering van het ledenbestand is het nu mogelijk sneller een aanmaning te sturen en bij niet betalen de 
leden uit te schrijven. 

10 
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Broe dvo�elinventarisatie in de duinen 
landgoe deren rond Noordwijk in 1992 

en 

samenstelling Rien Sluys en Hein Verkade 

In dit artikel worden de resultaten van vijf, jaarlijks 
geïnventariseerde, gebieden beschreven. 

1 Coepelduynen jp::�l/' 
' 

Voor het vierde achtereenvol
gende jaar werd dit duinge
bied in z'n geheel 
geïnventariseerd. Het deel 
dat in de gemeente Katwijk 
ligt werd onderzocht door 
Frank van Duivenvoorde (in 
18 uur), terwijl Kees Verweij 
(1 1 uur) en Jelle van Dijk ( 15 

, ______ r-��/·�-- ---.:: 
-... �- - - - \---;;-

Nachtegaal 

uur) het Noordwijkse deel voor hun rekening namen. 
De gegevens op de veldkaarten werden volgens de 
richtlijnen van het Broedvogel-Monitoring Project van 
SOVON uitgewerkt. 

Tabel 1 :  Broed vogels van de Coepeld uynen : 
1984 en 1989 t/m 1992 

Soort 84 89 90 9 1  9 2  

Bergeend - 2 1 1 1 

Wilde Eend 6 4 2 2 1 

Patrijs 3 10 9 7 8 

Fazant 5 3 3 2 3 

Scholekster 1 1 - - -
Wulp 1 1 1 1 1 

Stonnmeeuw - 1? - - -
Tortelduif - - 1 1 1 

Houtduif 2 6 7 4 2 

Groene Specht - - - 1 -
Koekoek 3 7 4 4 3 

Veldleeuwerik 28 26 20 16 6 

Graspieper 24 38 41 39 22 

Witte Kwikstaart - - - 1 -
Winterkoning 6 3 9 5 1 

Heggemus 34 34 47 27 28 
Roodborst - - - 2 -
Nachtegaal - 6 6 4 -

Kuifleeuwerik 1-2 - - - -

Roodborsttapuit 6 6 8 7 2 

Tapuit 9 9 11 1 2  5 

Merel 6 16 20 16 14 

Sprinkhaanriet
zanger 

Bosrietzanger 

Braamsluiper 

Grasmus 

Tuinfluiter 

Zwartkop 

Spotvogel 

Tjiftjaf 

Fitis 

Pimpelmees 

Koolmees 

Vlaamse Gaai 

Ekster 

Kneu 

1 

19 

14 

3 

8 

36 

2 1 1 1 

3 

1 1 1 3 

35 35 23 34 
1 

1 1 1 

1 1 

1 6 1 3 

30 24 9 8 

1 

3 2 2 3 

1 

5 6 7 3 

43 151 47 15 
. . . . . . . .  - · .. 

� ..... , . ........... , ........ ... , ...... .. 
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Het broedseizoen van 1992 bracht veel dagen met pri
ma weer om vogels te tellen. Helaas resulteerde dit bij 
veel soorten niet in hogere aantallen. Zonder meer kan 
van een sterke verarming van de avifauna worden 
gesproken. Het duidelijkst komt dit tot uitdrukking in 
het totaal aantal broedparen per jaar. Het totaal van 
1992 zou nog lager zijn geweest als het terrein van de 
camping niet intensief was onderzocht. Dit terrein voeg
de nu de volgende aantallen aan het totaal toe: Hegge
mus 4, Merel 5, Grasmus 3, Tuinfluiter 1, Fitis 4, 
Koolmees 2 en Kneu 2. In 1991 werden slechts 12 paren 
broedvogels op de camping vastgesteld. 

Tot de karakteristieke soorten van de Coepelduynen, 
een typisch zeedorpenlandschap met veel duingraslan
den en weinig struweel, behoren grondbroeders als 
Veldleeuwerik, Graspieper, Tapuit en Roodborsttapuit. 
Juist bij deze soorten zien we een sterke achteruitgang. 
Het heeft er alle schijn van dat de Vos nu ook de stand 
van deze soorten sterk gaat beïnvloeden. Zelfs een 
soort als de Tapuit die in konijneholen broedt, schijnt 
niet veilig voor deze predator te zijn. In de duinen van 
Berkheide, Schoorl en Meyendel is waargenomen dat 
vossen holen met jonge Tapuiten aan het uitgraven wa
ren. Dit jaar werd in de Coepelduynen slechts eenmaal 
een paarlje met jongen gezien. Daar het in veel andere 
duinterreinen ook slecht met de Tapuit gaat, is nauwe
lijks te vcrwachten dat er aanvulling vanuit andere 
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duingebieden zal plaatsvinden. 

Bij de struweelbroeders is de ontwikkeling iets roos
kleuriger. Door het vcrwijderen van de begroeiing uit 
de Guytedcl verdween een geschikt broedgebied voor 
Hegge- mus, Fitis, Grasmus en Kneu. Deze soorten wis
ten zich in het gebied als geheel echter goed te handha
ven. Nu de stand van de Nachtegaal op veel plaatsen in 
de duinen stabiliseert of iets terugloopt, wordt de zee
reep van de Coepelduynen niet meer bezet. Volgend 
jaar zal de toegangsregeling van dit duingebied ingrij
pend worden gewijzigd. Aan de noordzijde is een voor 
iedereen toegankelijk voetpad aangelegd. Aan de zuid
zijde zal een dergelijke doorsteek ook gerealiseerd wor
den. De hoge rasters zullen verdwijnen en het 
jaarkaartensysteem wordt afgeschaft. In de broedtijd 
zal het kerngebied voor het publiek gesloten worden. 
Buiten de broedtijd moeten honden worden aangelijnd. 
Wat de invloed van deze veranderingen op de vogel
stand zal zijn, is moeilijk aan te geven, omdat die vo
gelstand in de laatste twee jaar sterk is verarmd zonder 
dat er van intensivering van de recreatie sprake was. 
De invloed van een ander recreatiebeleid zal dan ook 
moeilijk zijn vast te stellen. 

2 Noordduinen-west 

Grootte: 53 ha. Onderzoekers: 
Arie Cramer en Jan G lasbergen. 
Voor het negende achtereenvol
gende jaar werd deze kavel on
derzocht. Het gebied bestaat 
voornamelijk uit duingras

...... ., 
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Grasmus 

landen, struweel en laag, aangeplant loofhout. Plaat
selijk is nog een restant naaldhout aanwezig. 
Ook in deze kavel gaat de Veldleeuwerik langzaam 
achteruit. De vogels broeden hier voornamelijk op een 
voormalige kapvlakte, met een mozaïek van schaars be
groeide mosvlakten met lage kruiden en helmgraslan
den. Langzamerhand begint dit gebied blijkbaar te veel 
begroeid te raken. 

Ta bel 2: Broedvogels van de Noordd uinen 
west 1984-1992 

Soort 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

Bergeend - - - 1 1 1 - (1) 

WildeEend 1 1 2 2 1 1- 2 -

Torenvalk 1 - - - - - - - -

Patrijs 2 4 3 3 2 3 2 1 -

Fazant 1 2 2 1 1 1 1 1 1 
Kievit 1 - - - - - - - -

Wulp 2 1 1 1 1 1- - -

Houtduif 10 13 14 9 7 7 8 8 5 

Tortelduif 3 1 3 1 1 3 4 3 3 
Koekoek 2 3 2 2 3 2 1 1 2 

Veldleeuwerik 15 16 14 12 12 13 12 11 4 

Boompieper - - 1 - - - - - -

Graspieper 1 2  7 7 6 9 18 22 1 7  22 
Winterkoning - 1 1 - 1 8 8 3 1 
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Heggemus 

Roodborst 

Nachtegaal 

--

20 
1 
6 

Roodborsttapuit 1 

Tapuit 5 
Merel 5 
Sprinkhaanriet- -

7.anger 

Bosrietzanger 1 

Braamsluiper -

Grasmus 15 
Fitis 21 

Koolmees 2 

Vlaamse Gaai 1 

Ekster 5 

Zwarte Kraai -

Ringmus -

Kneu 35 

In ven tarisai;l�::. •·• 35 
tijd in, wen •... 

--

1 9  
-

9 
-

4 

5 
1 

-

3 
15 
1 4  

3 
1 

7 

2 
1 

30 
32 

3 Noordduinen-oost 

--

25 
-

1 4  
-

6 

5 
2 

-

2 

1 1  

1 3  

1 

1 

7 
2 
2 

25 
33. 

·.·· 

.. -· 

24 
-

1 6  
-

6 

3 

1 

1 

2 
17 

16 

3 
1 

8 
2 

3? 
1 4  

33'' 

--------- -
27 1 7  16 1 4  1 8  
- - 1 - 1 
13 11 11 15 1 4  
- - - - 1 
7 9 7 6 2 
5 6 3 2 2 

1 1 - 1 -

- - - - -

1 2 2 2 1 

21 15 13 10 9 
24 22 1 6 10 7 

3 1 - - -

1 1 1 3 1 

8 8 8 7 6 

2 1 - - 1 
- 1 - - -

1 2  1 2  10 9 9 

33 .. 36 33 33 32 
... .. .. .• . 

Inventarisatie: Jcllc van Dijk. Grootte: ca. 34 ha. Deze 
kavel werd voor het vierde achtereenvolgende jaar on
derzocht. 
Het gebied bestaat grotendeels uit dennenbos. Alleen 
langs de Weideweg is loofhout aanwezig. 

Ta bel 3 :  Broedvogels van de Noordd uinen 
oost in 1989 t/ m 1992 

Soort 89 90 91 92 

Fazant 2 2 2 2 

Houtsnip - - - 1 

Holenduif 1 - 2 2 

Houtduif 9 10 16 7 

Tortelduif 1 1 - 1 

Bosuil - - - 1 

Zwarte Specht 1 - - -

Grote Bonte 1 1 1 1 
Specht 

Boompieper 5 5 2 -

Winterkoning 13 10 4 3 

Heggemus 2 3 3 2 

Roodborst 21 13 11 9 

Nachtegaal 4 2 3 -

Merel 9 9 3 4 

Zanglijster 1 - - -

Grote Lijster 2 1 - -

Tuinfluiter 1 - - -



Zwartkop 

Fluiter 

Tjiftjaf 

Fitis 

Staartmees 

Glanskop 

Kuifmees 

Pimpelmees 

Koolmees 

Boomkruiper 

Vlaamse Gaai 

Ekster 

Zwarte Kraai 

Vink 

Groenling 
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Enkele opmerkingen bij de lijst. 
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1. Met de lijsters gaat het niet geweldig. De Grote Lijs
ter werd in het geheel niet waargenomen, de Zanglijs
ter werd alleen op de na bij gelegen campings gehoord 
en het aantal Merels bleef zeer laag. 
2. Ook in de Noordduinen doen de bodembroeders het 
slecht. De Nachtegaal en de Boompieper verdwenen ge
heel en van de Fitis werd nog slechts één territorium 
vastgesteld. 
3. Het aantal Kuifmezen daalde weliswaar, maar van 
een werkelijke achteruitgang in de Noordduinen als ge
heel is waarschijnlijk geen sprake. Het onderzochte 
deel vormt slechts een deel van het gehele dennen be
stand. Kuifmezen zijn moeilijk te lokaliseren en zwer
ven over aanzienlijke afstanden, ook tijdens de broed
tijd. Het aantal paren voor het gehele bosgebied van de 
Noordduinen wordt geschat op zes tot acht. 

4 Nieuw-Leeuwenhorst 

Inventarisatie: Marian Bos en Dick Hoek. Groote ca. 1 5  
ha. Voor het negende achtereenvolgende jaar werd dit 
terrein volgens BMP-methode onderzocht. De bodem
broeders, zoals Wilde Eend Meerkoet Fazant en Fitis de
den het dit jaar in Nieuw-Leeuwenhorst minder goed 
dan in 1991. 

In tegenstelling tot Offem handhaaft de Grauwe Vlie
genvanger zich goed op dit landgoed. Met de Blauwe 
Reiger daarentegen wil het maar niet lukken, wel wor
den regelmatig diverse bomen als slaapplaats gebruikt. 
Opmerkelijk is dat de Boomklever er voor het eerst 
sinds jaren heeft gebroed terwijl deze soort juist voor 
het eerst in 1992 als broedvogel op Offem ontbreekt. 

Een spectaculaire waarneming was op 5 maart een Ap
pel vink, misschien een nieuwe broedvogelsoort in de 
toekomst? 

Tijdens het inventariseren werden als zoogdiersoorten 
een Egel, een Vos en een Ree waargenomen. 

Ta bel 4 :  B roedvogels van een gedeelte van 
Nie uw-Lee uwenho rst 1984-1992 

Soort 84 85 86 87 88 89 90 91 
Blauwe Reiger - - - - - 1 1 -

WildeEend 3 5 6 5 5 9 5 1 3  

Sperwer - - - - - 1 1 -

Torenvalk 1 1 1 1 0-1 - - -

Fazant 1 2 2 2 2 3 3 3 

Waterhoen 2 1 1 1 1 2 2 2 

Meerkoet - 2 1 2 2 - - 1 

Houtsnip l - - - - - 1 -

Holenduif 4 7 6 7 8 7 8 1 1  

Houtduif 20 15 16 1 5  1 2  12 1 3  1 5  

Turkse Tortel 2 1 2 2 2 2 3 3 

Tortelduif 5 5 6 6 4 1 1 1 

Koekoek 1 1 - 1 1 - - -

Bosuil 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ransuil - - 1 - - - - -

Groene Specht 2 2 2 2 2 2 2 2 

Grote Bonte 7 7 7 6 5 5 5 6 
Specht 

Kleine Bonte 2 - - - - - - -
Specht 

Win terkoning 17 1 7  1 2  16 21 26 24 1 6  

Heggemus 9 8 5 5 2 4 4 5 

Roodborst 1 6  19 20 14 20 1 9  24 21 

Nachtegaal - - 1 3 2 2 2 4 

Gekraagde - - - - - - - 1 

Merel 1 9  1 7  1 8  1 4  1 5  1 7  1 8  1 4  

Zanglijster 4 4 5 5 4 4 4 4 

Grote Lijster - - - - - 1 1 2 

Bosrietzanger 1 2 1 1 - 1 - -

Grasmus - - 1 1 - 1 - 1 

Tuinfluiter 2 4 5 7 8 5 4 4 

Zwartkop 9 11 9 7 8 9 9 4 

Fluiter - - - 2 4 - 1 -

Tjifljaf 1 2  1 0  9 10 11 10 11 10 

Fitis 1 3  10 8 7 6 5 5 5 

Grauwe Vliegen- 1 3 - 4 1 3 2 3 
vanger 

92 

-

8 

-

-

1 

2 

-

-

8 

1 5  

3 

4 

1 

1 

-

2 

6 

-

1 7  

6 

24 

4 

-

1 6  

6 

1 

-

-

2 

9 

-

8 

2 

3 
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Staartmees -

Glanskop 3 

Matkop 1 

Pimpelmees 20 

Koolmees 35 

Boomklever 2 

Boomkruiper 5 

Wielewaal -

Vlaamse Gaai 4 

Ekster 2 

Kauw 25 

Zwarte Kraai 2 

Spreeuw 22 

Huismus 1 

Ringmus 16 

Vink 2 

Groenling 1 

Inv�Îltafisatie- 25 ti}<:f i�··Wen•.•·•·•· j 
5 0ffem 

,---- - --
- 1 

2 4 

1 -

22 15 

34 31 

1 -

7 6 

- -

3 3 

2 2 

25 20 

1 2 

20 12 

3 1 

8 2 

4 2 

4 1 

25 20 

�· -� --.--- - --- -· 

- - - - - 1 

5 4 4 3 3 4 

- - - - - -

21 18 1 5  15 21 21 

26 25 22 21 24 23 

2 1 - - - 1 

5 5 6 6 6 6 

- 1 - - - -

3 4 3 3 3 3 

2 2 3 4 4 4 

20- 20 30 20 25 25 
25 

2 1 2 1 2 2 

15 5 10 3 2 7 

1 1 - - - -

2 2 - - - -

4 5 4 1 1 3 

1 1 - - - -

20 18 30 31 30 · 31 

Inventarisatie: Hein Verkade. Grootte: ca. 32 ha. Voor 
het 21e achtereenvolgende jaar werd Offem onder
zocht. De begroeiing van het landgoed verandert de 
laatste jaren sterk. Minder onderhoud heeft op een aan
tal plaatsen een verdichting en verwildering van de on
dergroei tot gevolg gehad. Soorten als Winterkoning en 
sinds dit jaar de Nachtegaal profiteren hiervan. Daar
naast veroudert het bos steeds meer. Vooral in delen 
waar een aantal jaren geleden kaalslag plaats vond zijn 
inmiddels weer hoge bomen verrezen. Soorten als Fitis 

Blauwe Reiger 
,, 

en Tuinfluiter varen hier in eerste instantie wel bij, 
maar voelen zich in een hoger opgaand bos minder 
thuis. Zwartkoppen, Grote Bonte spechten en Tjiftjaffen 
profiteren hier juist van. Kool- en Pimpelmezen zouden 
hierdoor eigenlijk ook terrein moeten winnen. De nega
tieve aantalsantwikkeling bij deze soorten kan mis
schien verklaard worden door de toename van de 
Sperwer, waarvan nu 2 paar hun nest in Offem hebben. 
Mezen vormen samen met mussen een belangrijk deel 
van het voedsel van de Sperwer. 
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De Torenvalk broedde dit jaar vermoedelijk in een bos
perceel even buiten Offem. 
De achteruitgang van Wilde Eend, Waterhoen en 
Meerkoet kan worden toegeschreven aan de aanwezig
heid van één of twee vossenfamilies. De Fuut als echte 
watervogel heeft van vossen minder te duchten. De 
aantalsschommelingen in deze soort worden verklaard 
door het feit dat Futen het ene jaar net binnen, en het 
andere jaar net buiten de grenzen van het inventarisa
tiegebied hun nesten bouwen. 
Een opvallende aantalstoename zien we tot slot bij de 
Zanglijster, een soort welke de laatste jaren in heel Ne
derland als broedvogel flink achteruit is gegaan! 

Ta bel 5 :  Broedvogels van Offem : 1984-1992 

Soort 84 85 86 87 88 89 90 91 92 

Fuut 2 1 1 3 - - - - 2 

Blauwe Rei- 15 22 18  21 21 28 40 33 27 
ger 

Wilde Eend 5- 5- 1 4  1 5  9 7 11 9 5 
1 0  10 

Sperwer - - - - - - - 1 2 

Torenvalk 1 -2 1 1 ?  - - - - 1 -

Boomvalk - - - - - - - 1 1 

Fazant 2 2 2 3 3 4 3 2 3 

Waterhoen 5 1 -3 2-4 4 2 5 8 8 5 

Meerkoet - - 1 - 3 5 8 7 2 

Holenduif 5 3-4 4 7 6 1 0  10 8 10 

Houtduif 20 25 20 15 19 32 24 20 24 

Turkse Tortel 4 3 3 1-2 2 1 3 - -

Tortelduif 3 4 - 1 1 2 - 1 

Bosuil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gierzwaluw - - - - - 1 1 1 1 

Groene 2-3 1 - 1 - 1 1 2 1 
Specht 

Grote Bonte 2-3 2-3 4 3 4 4 4 4 5 
Specht 

Zwarte 1 ?  - - - - - - -

Specht 

Winterkoning 23 14 15 19 23 31 43 37 38 

Heggemus 6 7 5 4 3 5 6 8 6 

Roodborst 1 0  9 1 7  17 1 2  24 28 25 21 

Nachtegaal - - - - - - - - 1 

Merel 19 1 2- 1 2  18  16 36 32 37 33 
1 5  

Zanglijster 3 1 3 5 5 7 5 3 7 

Tuinfluiter 4 ? 3 5 7 7 6 6 4 

Zwartkop 6 7 7 6 6 10 10 8 10 



r- --- --- -- - ---,-- -- - ,------- -
Fluiter - - - - - - 1 - - Ekster 2 1 1 1 1 1 2 3 3 

Tjifljaf 12 9 8 10 1 1  1 7  29 20 20 Kauw 12- 15- 20 15- 7 12 8 10 11 

Fitis 8 6 8 1 0  7 8 7 7 5 
15 20 20 

Grauwe Vlie- - - - 1 - 1 2 - - Zwarte Kraai - 1-2 1 1 1 3 2 3 3 

genvanger Spreeuw 15 10 25 15 ? 14 13 13 1 1  

Staartmees 2 - 2 - 1 2 2 2 2 Huismus 8 5 7-9 ? ? 4 ? 3 4 

Glanskop - 0-1 - 1 - 1 2 1 1 Vink 2 - - 2 2 1 - -

Pimpelmees 15 12 4 16 13 16 21 26 19 Groenling 3 0-2 0-2 2 2 2 - 1 -

Koolmees 35 33 1 5  33 23 27 36 39 30 Nijlgans 1? - - - - - - 1 1 

Boomklever - 1 1? 2 1 1 1 2 -

Boomkruiper 6 6 7 4 5 6 9 9 6 

Wielewaal 1? - - - - - - -

lnvêntati5a- 24; 10.5 18 21 21 . 28.5 - 29• . ',13 .
. 
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?: aanwezig als broedvogel, aantal met bekend 

Vlaamse Gaai 2-4 2-3 3-4 3 2 4 2 4 4 

Broedvo�e linventarisaties in de 
Amsteráamse Waterleidingduinen zn 1992 
Samenstelling L< ien Sluys 

In dit artikel worden de inventarisaties die plaatsvon
den in de 5 kavels in de Amsterdamse W aterleidingdui
nen beschreven. Tevens is er een zogenaamd secundair 
kavel, De Blink/ Langevelderduin onderzocht. Dit is 
een gebied dat niet ieder jaar wordt geïnventariseerd, 
maar waarvan telgegevens wel van belang zijn. 

1 Gijs Kokkieshoek 

geïnventariseerd door 
E.Aartse 

Terreinomschrijving: 
Het geïnventariseerde ge
bied wordt in het 
noorden begrensd door 
de Halfwegse Slag, in het Tapuit 
oosten door het rijwiel-

pad, in het zuiden door 
de Langeveld erslag en in het westen door de Houtweg. 
Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. waar
van: 
circa 7 ha. duinberkenbos 
circa 15 ha. duindoom/ vlierstruweel 
circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken 
circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en 
Helm. Volgens het beheersplan wordt een beperkte ver
stuiving toegelaten. 
Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de Langevel
derberg (27 m + NAP) loopt het terrein glooiend af 
naar de Langevelderslag en de Halfwegse Slag. 
Paden komen in het terrein niet meer voor. De oude 
voerbanen zijn thans geheel dichtgegroeid. De Rozen
del is nauwelijks meer begaanbaar. 

Tabel 1 :  Broedvogels van Gijs Kokkieshoek: 
1986 tj m 1992 

Soort 86 87 88 89 90 91 92 

Bergeend - - - 1 - - -

Patrijs 1 1 1 - - - -

Fazant 3 3 3 3 3 2 1 

Scholekster - - - 1 - - -

Wulp 2 2 - 1 1 1 -

Houtduif 16 14 12 9 6 7 5 

Tortelduif 2 2 2 2 1 1 1 

Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 

Boomleeuwerik 1 1 1 2 1 1 1 

Boompieper 5 3 3 3 5 4 1 

Graspieper 1 - 2 2 - 2 1 

Winterkoning 3 3 4 6 5 2 3 

Heggemus 18 19 16 18 19 17 23 

Roodborst 1 - - 2 1 1 1 

Nachtegaal 15 16 14 10 13 16 1 3  

Gekraagde Rood- - - - - - 1 -

staart 

Roodborsttapuit 1 1 1 2 2 1 1 

Tapuit 8 1 2  1 l  1 0  3 2 3 

Merel 8 8 8 10 8 6 3 
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--------- ------- - -- ----
Zanglijster 

Sprinkhaanriet-

zanger 

Braamsluiper 

Grasmus 

Zwartkop 

Tjifljaf 

Fitis 

Pimpelmees 

Koolmees 

Vlaamse Gaai 

Ekster 

Ringmus 

Kneu 

Geelgors 

Tótaal aantal 
s.oórten .-·-_ _  . . . :·· ; · · 

,�,�i��� 

1 
3 

1 
12 
2 
1 
23 
1 
6 
2 
9 
4 
11 
-

2 Boeveld-West 

1 
3 

2 
11 
1 
-

24 
11 
17 
2 
10 
2 
9 
-

,------- --- - ---r--�-- -1 1 1 
4 3 1 11 11 

2 3 4 4 1 

10 11 13 10 13 
2 1 1 
1 2 2 13 12 
26 20 22 T18 !1 s 
1 - 1 - 11 
!4 T3 Ts T3 T3 
1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 s 14 Is 1 4 - 1 
8 6 Is 14 1 4 
1 

geïnventariseerd door W. Baalbergen en Mevr. H. Veejkind
Lieneman 

Terreinomschrijving: 
Het geïnventariseerde gebied wordt in het Noorden be
grensd door het Finnlayweggelje, in het oosten door de 
Houtweg en een stukje onverhard wandelpad, in het 
zuiden door het raster langs de Langeveld erslag en in 
het westen door het Van Limburg Stirumkanaal. 
Het onderzochte gebied kan men grofweg in twee de
len verdelen. Het zuidelijke deel wordt grotendeels 
bepaald door een vrij kaal duinenplateau met toppen 
van 18 m. Het noordelijke deel is voorzien van struwe
len. De oppervlakte bedraagt circa 40 ha. 
De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de dichtbij 
gelegen ingang, erg groot. 

Tabel 2: Broedvogels van Boeveld-West: 1986 
t/ m 1992 

Soort 86 87 88 89 90 91 92 
Wilde Eend - - - - - - 1 
Fazant 3 2 1 1 2 3 2 
Meerkoet - - - - - 2? 1 
Scholekster - - - - - 1 ?  -

Houtduif 4 3 3 4 3 s 3 
Tortelduif 1 1 1 1 1 1 -

Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 
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Boompieper 1 2 2 
Graspieper 1 1 2 
Winterkoning 2 3 s 
Heggemus 1S 14 1S 
Roodborst 1 1 1 

Nachtegaal 8 1 1 7 
Paapje - - -

Gekraagde Rood- - - -
staart 

Roodborsttapuit 4 3 4 
Tapuit 4 3 2 
Merel 2 3 s 
Zanglijster - - -

Sprinkhaanriet- 2 2 2 
zanger 

Bosrietzanger 1 1 1 
Kleine Karekiet - - -

Braamsluiper 2 2 1 
Grasmus 14 15 14 
Tjiftjaf - - 2 
Fitis 19 19 21 
Staartmees - - -

Glanskop 1 1 -
Pimpelmees 1 1 1 
Koolmees 4 2 4 
Vlaamse Gaai 1 - -

Ekster 2 2 4 
Zwarte Kraai 1 1 1 
Kneu 4 3 4 
Rietgors - - -

Tom9-l a�ntaî ·-· ZS - 24 124= < 
soorten · · 1- ·  • • • .. < 
Totáal �iltäl ... _.,,._., .. _,. 99 g] 104 --· 
broedgeyflllén / -- · · 

3 Wolfsveld-West 

geïnventariseerd door B. Heethuis 

Terreinomschrijving: 

2 2 1 2 
2 2 3 2 
8 7 2 4 
16 16 7 12 
1 1 1 4 
9 8 8 7 
- - 1 -

- - - 1 
4 3 3 s 
2 1 - -

6 4 s 4 
- - 1 1 
2 2 1 2 

1 1 l 1 
- - 1 -1 1 1 2 
10 10 13 12 
1 1 1 2 
20 18 16 10 
- - - 1 
- 1 1 -

- 1 1 -

3 3 3 4 
2 1 3 -

4 3 5 5 
1 1 1 1 
3 3 10 7 
- - - 2 
!.24< IZ6 128 - - 27 1 •• •• • •••• .. _ _  \ L . /

·-

jo- - > : . - -V •••- ••• ••• •• 

105< .r:;r;:_.·- --- 104 99 
H u r < · 

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Rui
genhoeker Schulpweg, in het oosten door het 
Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan door een 
denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde Vlak en 
rechts langs het Spejendel, in het zuiden door het Finn
layweggelje en in het westen door het Van Limburg Sti
rumkanaal. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 
3S ha., waarin 5 delen n.l. Lange Vlak, Spejendel, Abe-

i 
I l 
! 
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lende!, Biezenvlakje en Ronde Vlak grotendeels bestaan 
uit Meidoorn, Liguster, Berk, Zomereik, Kardinaals
muts, Vlier en Duindoorn. 

Tabel 3:Broed vogels Wolfsveld-West 1986 
t/rn 1992 

Soort 86 87 88 89 90 91 92 

Wilde Eend - - - 1 1 - -

Fazant 4 3 3 3 3 3 3 

Hou tduif 7 5 7 9 9 9 6 

Koekoek 1 1 1 1 1 1 1 

Tortelduif 2 1 1 1 2 1 -

Boom leeuwerik - - - 1 - - -

Boompieper 4 4 5 6 4 2 -

Graspieper - - 1 1 1 1 -

Winterkoning 1 3 5 10 1 4  5 5 

Heggem us 1 4  16  13  1 6  19  20 1 5  

Roodborst - - - - - 1 -

Nachtegaal 1 1  1 3  13 16 1 1  1 1  9 

Gekraagde Rood- - - - - 1 - -

staart 

Roodborsttapuit 2 1 2 2 1 2 3 

Tapuit - 1 - - 1 1 -

Merel 6 5 4 5 8 5 2 

Zanglijster - 1 - 2 1 2 -

Sprinkhaan riet- 5 4 2 5 5 2 2 
zanger 

Braam sluiper 3 4 2 2 2 1 -

Grasmus 1 4  1 R  22 25 1 4 1 3  10 

Tuinfluiter - - 1 - - - -

Zwartkop - 2 - 1 1 - -

Tjiftjaf 1 - - 2 1 1 2 

Fitis 19 1 8  16 26 26 21 13 

Pimpelmees 2 - 1 1 - - -

Koolm ees 6 5 3 8 5 4 3 

Vlaamse Gaai 3 2 1 1 1 2 1 

Ekster 6 3 4 3 4 4 3 

Zw arte Kraai - - - - 1 1 1 

Kneu 4 1 1 4 6 6 3 

Totaal aantal 20 21 21 25 26 24 1 7  
soorten 

Totaal aantal 1 1 5  1 1 1  1 01:! 1 52 1 43 1 1 9  82 
broedgeval len 

4 Westhoek/Haasvelderbeken 

geïnventariseerd door f. van Saase 

Terreinomschrijving: 
Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 
Nieuwe Haasvelderweg of Hei weg, in het oosten door 
de slag van de Westhoek, in het zuiden door de Starren
broekerweg en in het westen door de Haasvelder 
Klugtweg. Midden door het gebied l oopt de Scheidings
baan, een smal voetpad langs een voormalige eigen
doms- en j achtgrens waarop nog oude grensstenen 
voorkomen met het monogram van mr. J an Six (1668-
1 750), een van de eerste eigenaren van dit gebied na de 
grote verkoop van domeingronden. Ten oosten van de 
scheidingsbaan ligt de Westhoek, vroeger behorend tot 
het jachtveld "Paardenkerkhof". 
Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De Trapjesberg 
is met ruim 16 meter + NAP de hoogste duintop .In de 
omgeving van het Haasveld (oorspronkelijk Haags
Veld) zijn nog vele sporen aanwezig van een vroegere 
landbou wvestiging, zoals oude teelthoeken (=duin
krochten) en weitjes, droge w ateringen, greppels en 
oude beekbed dingen. 

Tabel 4:Broedvogels van Westhoek/ Haasvel
derbeken: 1986 t/ m 1992 

Soort 86 87 88 89 90 91 92 

Fazant 8 7 7 10 20 19 18 

Kievit - - 1 - - - -

Wulp 1 1 - - - - -

Houtduif 8 10 16 5 5 6 4 

Torteldu if 2 2 3 1 4 2 3 

Koekoek 2 2 2 3 3 3 4 

Bosu il - 1 - - - - -

Groene Specht 1 - 1 - 1 1 1 

Boompieper 1 4 9 9 1 0  14 11 12 

Winterkoning 3 7 9 16 22 9 9 

Heggemus 1 1  1 5 21 1 7 1 2  1 3  9 

Roodborst 1 1 1 3 1 2 2 

Nach tegaal 1 4  1 5  1 2  1 3  1 0  1 0  1 1  

Gekraagde Rood- 2 2 2 1 2 5 4 
staart 

Paapje 6 6 7 5 4 3 1 

Roodborsttapuit 1 1 2 2 2 2 6 

Tapuit 3 1 1 - - - -

Merel 4 3 6 5 7 2 4 

Zanglijster - 1 1 1 - - -

Sprinkhaanriet- 6 1 2  1 0  1 7  1 5  1 0  1 0  
zanger 

Braamsluiper 4 3 6 6 7 6 3 

17 



- -- - -- - ---- - ·---,- ------- � - - --- -- ------

Grasmus 1 2  1 4  1 8 

Tuiniluitcr 1 - -

Zw<1rtkop 1 - 2 

Tjiftjaf - - 4 

Fiti s  47 44 51 

Staartmees 2 - -

Glanskop 1 1 -

Pimpelmees 2 2 2 

Koolmees 7 7 1 4  

Vlaamse G<1ai 1 2 3 

Ekster 3 5 7 
Zwarte Kraai 2 2 1 

Ringmus - 1 1 

Vink - 1 -

Kneu 11 12 7 
Barmsijs - - 1 

Totaal aantal 30 29 31 
soorten 
ra taal aantal 

f
182 190 228 

bto�ge�ai1en l 

5 Hoekgatterduin 

geïnventariseerd door Th. van Trigt 

Terreinomschrijving: 

26 25 1 9  21 

- - - 1 

- - 1 -

3 5 3 4 

46 52 47 44 
- 1 - -

- - - -

3 4 5 4 

18 15 1 4  11 

2 4 4 2 

7 6 7 9 
- 2 2 2 

- 2 - -

- 1 1 -

8 1 0  10 6 

- - - -

24 28 27 26 

218 256 219 205 

Het onderzochte gebied is c.  50 ha groot. In het noor
den en oosten wordt het terrein begrensd door de 
Hoekgatterweg, in het zuiden door de ZiJkerslag (Jop
peweg) en in het westen door het Oosterkanaal. 
Door het gebied lopen enkele zandpaden. 

Het gebied kemnerkt zich door een rug van vrij kale 
duinen met veel stuifgaten. We vinden verspreid over 
het terrein enkele bosjes van voornamelijk eikehakhout 
zoals b.v. het Amerikaanse Bosje. Langs het Oasterka
naal vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse den. 

Tabel 5: Broedvogels van Hoekgatterduin: 
1986 t/ m 1992 

Soort 86 87 88 89 90 91 92 

Bergeend - - - - - 1 1 

Wilde Eend - - 4 3 1 3 2 

Kuifeend - - - - - 1 1 

Fazant 6 3 4 6 4 2 -

Waterhoen - - - 1 - - -

Houtsnip - - 1 - - -

Wulp - - 1 - - - -

Houtduif 4 3 7 7 1 3  1 5  1 0  
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Tortelduif  - 1 1 1 2 2 3 

Koekoek 1 1 1 1 1 1 -

Ransuil - - - - 1 - -

Groene Specht 2 2 2 2 3 3 2 

Grote Bonte 1 3 3 - 2 1 -

Specht 

Boomleeuwerik 1 1 - 1 - - -

Veldleeuwerik 1 1 - - - - -

Boompieper 7 8 9 9 6 5 4 

Graspieper - 1 - 1 1 - 1 

Witte Kwikstaart 1 - - - - - -

Winterkoning 1 2 4 6 5 3 5 

Heggemus 8 7 7 1 5  1 0  11 1 1  

Roodborst 4 3 2 4 4 6 5 

Nachtegaal 8 9 1 2  9 1 1  1 0  1 1  

Gekraagde Rood- 1 3 3 5 6 8 7 
staart 

Roodborsttapuit  - 1 - - 1 - -

Tapuit 2 "} 1 1 - 1 -

Merel 4 5 6 6 8 9 8 
Zanglijster 1 1 - 2 - 3 1 

Sprinkhaan riet- - 3 1 3 4 - 1 
zanger 

Braamsluiper - 1 2 2 2 3 2 

Grasmus 4 5 10 16 12 1 1  14 

Tuinfluiter 2 1 2 1 1 - -

Zwartkop 1 - - - 1 - 1 

Tjiftjaf - 1 2 4 4 1 3 

Fitis 21 23 28 30 42 24 22 

Staartmees 1 1 - 2 1 2 2 

Clanskop 1 - - - 1 - 2 

Pimpelmees 4 2 3 3 5 9 9 

Koolmees 8 7 8 11 9 15 10 

Wielewaal - - 1 - 1 - -

Vlaamse Gaai 3 2 2 4 2 4 3 

Ekster 4 5 6 7 8 12 8 
Zwarte Kraai - - - - 1 4 3 

Ringmus - - 1 - - 1 -

-

Vink - - 2 2 2 3 3 

Groenling - - - - 1 - -

Kneu 2 1 3 2 5 2 2 

Geelgors - 1 - - - - -



-· -- -- -,--- --- --.-- -

Totaal aantal 29 33 32 31 35 31 30 
soorten 

Totaal aantal 105 110 140 167 181 176 157 
broedgevallen > b ·. •· . . . ...: . .  

Tabel 6: Vastgesteld aantal broedgevallen per 
soort: Kavels 1 tj m 5 1986 t/ rn 1992 

Soort 86 87 88 89 90 91 92 

Bergeend - - - 1 - 1 1 

Wilde Eend - - 4 4 2 3 3 

Kuifeend - - - - - 1 1 

Waterhoen - - - 1 - - -

Patrijs 1 1 1 - - - -

Fa7.ant 24 1 8  1 9  23 32 29 28 

Meerkoet - - - - - 2? 1 
Scholekster - - - - - 1? -

Kievit - - 1 - - - -

Houtsnip - - 1 - - - -

Wulp 3 3 1 1 1 1 -

Houtduif 39 35 45 34 36 42 28 
Tortelduif 7 1 1  8 6 10  7 7 

Koekoek 6 6 6 7 7 7 7 
Ransuil - - - - 1 - -

Bosuil - 1 - - - - -

Groene Specht 3 2 3 2 4 4 2 

Grote Bonte 1 3 3 - 2 1 -

Specht 

Boomleeuwerik 2 2 1 4 1 1 1 

V el dlccuwcrik 1 1 - - - - -

Boompieper 31 26 29 30 31 23 19 

Graspieper 2 2 5 6 4 6 4 

Witte Kwi kstaart 1 - - - - - -

Winterkon ing 10 18  27 46 53 21 26 

Heggemus 66 71 72 82 76 68 70 
Roodborst 7 5 4 1 0 7 1 0  1 2  

Nachtegaal 56 64 58 57 53 57 51 
Gekraagde Rood- 3 4 4 6 9 1 4  1 2  
staart 

Paapje 6 6 7 5 4 4 1 

Roodborsttapuit 8 7 9 R 9 8 1 5  

Ta puit 1 7  1 8  15 13 5 4 3 
Merel 24 24 29 32 35 27 21 

Zanglijster 2 4 2 6 2 7 2 

Sprinkhaanriet- 1 6  24 19 30 27 14 16  
7.anger 

Bosrietzanger 1 1 1 1 1 1 1 

Kleine Karekiet - - - - - 1 -

Braamsluiper 10  12 13 14 1 6  1 5  8 

Grasmus 56 63 74 88 74 66 70 
Tuinfluiter 3 1 3 1 1 - 1 
Zwartkop 4 3 4 2 3 1 1 

Tjif�af 2 1 9 1 1  13 9 13 

Fiti s  1 29 1 28 1 42 1 42 1 60 1 26 104 
Staartmees 3 1 - 2 2 2 3 

Glanskop 3 2 - - 2 1 2 

Pimpelmees 1 0 6 7 7 1 1 15 1 3 

Koolmees 29 28 33 43 37 39 31 

Wielewaal - - 1 - 1 - -

Vlaamse Gaai 10  8 8 10  9 1 5  7 

Ekster 24 25 28 26 25 33 29 

Zwarte Kraai 3 3 2 1 5 8 7 

Ringmus 4 3 2 1 2 1 -

Vink - 1 2 2 3 4 3 

Kneu 32 26 23 23 29 32 22 

Barrosijs 1 1 2 - - - -

Geelgors 1 1 - - - - -

Totaal aantal 42 43 42 39 40 43 39 
soorten 

Totaal aantal 663 667 727 782 806 732 648 
l broedgevallen 

Toelichting: 
De Houtduif heeft duidelijk een slecht broedseizoen 
doorgemaakt, met 28 broedgevallen is dit  de laagste 
score sinds 1986. Een vcrgelijking met andere gebieden 
leert dat voor zover het duingebieden betreft dezelfde 
trend is te zien. Op de landgoederen v inden we geen te
ruggang, op Offem zelfs een stijging van het aantal 
broed geval len . 
T.a.v. Boompieper, Nachtegaat Fitis zien we prec ies 
hetzelfde beeld als bij de Houtduif. Ook bij deze soor
ten is het aantal broed geval len het laagst sinds 1 986. In 
de overige duingebieden vindt er voor wat betreft de 
Nachtegaal niet of nauwelijks een achterui tgang plaats, 
maar bij de Fitis is het ook in de overige gebieden slecht 
gesteld .  
De Tjif�af ging vooruit, wat niet gezegd kan worden 
van de a ndere gebieden met uitzondering van de Coe
pelduynen. Merel en Zanglijster hebben het ook niet 
goed gedaan in de AW-duinen, terwijl er nauweli jks 
verschil  te zien is in de overige kavels. 
De Braamsluiper vertoont een vreemd beeld, terwij l  de 
stand i n  de A WD is gehalveerd, van 15  naar 8 broed ge
vallen, vertoont hij  stabil isatie en vooruitgang in de 
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overige duinkavels. 
De Roodborsttapuit heeft een prima broedseizoen ach
ter de rug. De stand is bijna verdubbeld. van 8 naar 15 
broedgevallen . Vreemd is  het dat dit beeld absoluut 
niet klopt met de overige duingebieden, zeker niet met 
de Coepelduynen waar de stand terugliep van 7 naar 2 
broed gevallen. 
Met het Paapje g aat het ronduit slecht. In het enige nog 
aanwezige bolwerk in de Westhoek /Haasvelderbeken 

kon slechts één broedgeval worden gesignaleerd. Na 
een periode van zes jaar waarin de stand vrij stabiel 
was, lijkt er nu stevig de klad in te zitten. 
Van de 39 soorten die tot broeden kwamen, hebben er, 

in verhouding tot het vorige broedseizoen 20 een lager 
aantal broedgevallen opgeleverd, waar van er 5 geheel 
niet meer tot broeden kwamen, bleven 8 soorten gelijk 
en hebben 11 soorten een hoger aantal broedgevaJlen 
opgeleverd. 

B roedvoge linventari satie De B link I 
Langeveide rdu in 

geïnventariseerd door Rien Sluys 

Terreino msc hrijving : 
Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de Nora 
weg, in het westen door deels een schelpenpad en d eels 
een klinke rweg die naar radio Nora voert, in het noor
den door de Langevelderslag en in het oosten door het 
r ijwielpad langs de binnenduinrand . 
Het terrein, ter grootte van zo 'n 80 ha. is zeer geacciden
teerd. Alleen in de dellen komen er wat str uiken voor 
en staan enkele Meidoorns en Vlieren . Langs de Lange
velderslag bev inden zich enkele dennen . In het westen 
bevindt zich op enkele plaatsen zeer dicht struweel. 
Het middengedeelte van het terrein bestaat grotendeels 
uit s tuifduinen. In het terrein, dat niet voor pu bliek toe
gankelijk is, bevinden zich geen paden. 

Broedvogels van De Blink/ Langevelderduin 

Soort 1974 1975 1979 1980 1985 1992 
Wilde Eend 0-2 2-3 3-4 4-5 - -

Patrijs - 1 1 1 - -
Fazant 1-2 ? 1 -2 6-8 3 1 
Scholekster 2 4-6 - 1 - -

Kie vit 2 3 1 2 - -
Wulp 4 4 4 4 4 -
Stormmeeuw 1 - - - 1 -

Zilver meeuw 1 - - - - -
Houtduif 4-5 6-8 7-9 10-12 12-15 18 
Tor telduif  1 1 1 1 2 1 
Koekoek 1-2 1 2 2 3 2 
Kuifleeuwerik 1 - - - - -
Boomleeuwerik - 2 0-1 1 - -
Veldleeuwerik 25-30 25-35 2-3 2 - -

Boompieper 5-6 3-5 - - - -
Graspieper 5-7 2-4 1 2 - 4 
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Winterkoning 7-9 7-9 0-1 3 - 5 
Heggemus 20-22 15-20 9-12 13 42 31 
Roodborst 1 -2 1 -2 - 2 - 2 
Nachtegaal 2 4-5 4 5 19 28 
Gekraagde 0-1 - - - 1 -
Roodstaart 

Roodborstta- 3 3 1-2 2 1 2 
puit 

Tapuit 12-15 6-8 8-10 10-12 17 2 
Merel 5-6 3-5 3-4 5 7 4 
Zanglijster 1 1 - - - -
Sprinkhaan 7.an- - 1 0-1 1 2 -
ger 

Bosrietzanger - 1 - - 1 -
Braamsluiper - - 1 -2 2 4 6 
Grasmus 10-12 5-8 8-10 8 18 41 
Zwa rtkop - 1 - - 1 -
Tji f�af - - - - - 2 
Fitis 14-18 20-25 10-1 2  12-1 5 40 18 
Pimpelmees - - - - - 1 
K ool mees - 1 - 1 3 3 
Vlaamse Gaai - - - - - 1 
Ekster 2-4 1-2 8-10 11 10 5 
Zwarte Kraai - - 1 1 1 -
R ingmus - 0-1 - - 1 -

Vink - - - - - 1 

Groenling - 0-1 1 1 - -
Kneu 35-45 40-50 12-1 5  10-1 2  20 12 
Totaal soorten 27 30 25 28 23 22 ,, .,,,,,,. 
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Groencursus 

felle van D1jk 

In de vorige Strandloper werd reeds gewag gemaakt 
van de groencursus die dit voorjaar gegeven zal wor
den. Door het wegvallen van een woord werd niet ge
heel duidelijk dat deze groencursus geheel aan 
PLANTEN gewijd zal zijn. 
De cursus zal bestaan uit drie cursusavonden van 20.00 
u tot 21 .30 u gevolgd door drie excursies op zaterdag
morgen van 8.00 u tot 10.00 u. Het cursusgeld (te vol
doen op de eerste cursusavond) bedraagt slechts /10,-. 
De volgende data zijn vastgesteld: 

cursusavond: 
donderdag 13 mei 
donderdag 10 juni 
donderdag 24 juni 

excursie: 
zaterdag 15 mei 
zaterdag 12 juni 
zaterdag 26 juni 

De cursusavonden worden gehouden in het Jan Ver
wey Natuurcentrum. Op elke cursusavond zal bekend 
worden gemaakt op welke plaats de bijbehorende ex
cursie plaats zal vinden. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Jelle van 
Dijk, L. Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk. 
(teL 01719-10833). 

Jaarverslag Jeugdnatuurclub 

Carla van der H ulst 

De Jeugdnatuurclub telt dit jaar 17 enthousiaste kinde
ren en wordt geleid door vier vaste personen, die met 
elkaar een jaarprogramma opstellen waarin zoveel mo
gelijk verschillende onderwerpen en excursies aan bod 
komen 
Dit jaar is er een wisseling gekomen in de wekelijkse lei
dinggroep. Jenny Vink heeft zich naar de achtergrond 
teruggetrokken en Femke Vink heeft haar plaats in de 
wekelijkse leiding opgevuld. 
Ons seizoen loopt gelijk met het schooljaar, dus van 
september tot juni. De ene week is er een bijeenkomst 
op vrijdagavond van 7 tot 8 uur in het jan Verwey na
tuurcentrum en de andere week gaan we zaterdagmor
gen op excursie. 
Met Rien Sluys hebben we de wintervogels bekeken 
o.a. de groepen Goudhaanijes heeft iedereen heel duide
lijk kunnen waarnemen. 
Tijdens de excursie naar de pier van IJmuiden hebben 
we veel soorten eenden gezien en gelukkig waren we 
ook voor de regen binnen! 
Mart Gielen heeft ons veel verteld over de verschillen
de paddestoelen en ook de diaserie van Dick Passchier 
werd door ons allen bekeken. 
Het sinterklaasfeest was gezellig en werd opgeluisterd 
door 2 echte zwarte pieten. Alle kinderen hadden voor 
elkaar een surprise gemaakt die op de natuur sloeg. 
Paddestoelen, bloemen, roofvogels en verrekijkers zijn 

Medede ling 

Wekelijks organiseert de "Strandwacht Katwijk-Noord
wijk" een strandexcursie tussen beide genoemde plaat
sen. De lengte in duur en afstand van deze excursie is 
afhankelijk van de hoeveelheid aanspoelseL De begin
tijd is afhankelijk van het tijdstip van laagwater (één 

maar een kleine greep uit de gemaakte surprises. In de
cember hebben we een bezoek gebracht aan de Sterren
wacht in Leiden, waar we enkele telescopen te zien 
kregen. Ondanks een bewolkte hemel (regen! !) was het 
toch een geslaagde excursie. 
In januari hebben we voederplankjes getimmerd. Op 
het programma voor de komende tijd staat onder ande
re nog nestkasten schoonmaken. Met Dick Passchier 
gaan we de ladder op en �n mei bekijken we dan de 
broedresultaten in de nestkastjes in het Leeuwenhorst
bos. 
Ook staat ons nog een excursie naar de Zuidduinen en 
naar het Warmonderbos te wachten. We gaan dan de 
voorjaarsplanten bewonderen. In juni bezoeken we het 
natuurreservaat Coudehoorn in Warmond en is er ook 
nog een slootjes-excursie. Eind jwu is er de feestavond 
waarop de U-jarigen afscheid nemen en daarna is er 
weer de traditionele roei-excursie op de Nieuwkoopse 
plassen. 
In april gaan we met elkaar een weekeind naar Zeist, 
iets waar iedereen nu alweer naar uitziet. Wij willen als 
leiding alle leden van de veretuging en alle ouders die 
ook dit seizoen weer voor ons klaarstonden en klaar
staan, van harte bedanken voor hun hulp. Wij zijn daar 
als leiding erg blij mee. 
Marjan Bos, Femke Vink, Richard Zonneveld en Carla 
van der Hulst. 

uur ervoor). De dag (zaterdag of zondag) is afhankelijk 
van de keus van de excursieleider. 
U kunt zich opgeven of informatie aanvragen bij Hans 
Adema (071-128377), Joop Verkuil (071-796687) of 
Frank Perk (020-6943119). 
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De Tiltenberg:  
mens, p lant en 

een oase 
voge l 

van rust voor 

Gert Baeyens 

Rust? een actief 1992 

In 1992 kreeg ik van het bestuur en de bewoners van 
het meditatiecentrum de "Tiltenberg" vergunning om 
hun landgoed te inventariseren op vogels en planten. 
De broedvogels werden geobserveerd ten behoeve van 
de vogelwerkgroep "Zuid-Kennemerland" in het kader 
van een eenmalig "landgoederenproject". De planten
soorten werden aangestreept ten behoeve van FLO
RON, Floristisch onderzoek Nederland. Ik was met 
deze eenmalige vergunning best in mijn nopjes want de 
Tiltenberg is niet open voor publiek. Dat wil zeggen: 
niet voor alledaagse wandelingen. 

Ekster 

De Tiltenberg zet juist haar deuren wijd open voor men
sen die willen mediteren, die op zoek zijn naar gezond
heid voor lichaam en geest. Er worden cursussen en 
meditatie-oefeningen gegeven en er worden meerdere 
natuurgeneeswijzen in praktijk gebracht. Alle mensen, 
gebouwen en de gehele omgeving ademen rust, jam
mer genoeg wreed verstoord door een hinderlijke "snel
weg" vlakbij. Ondanks het geraas van auto's gunnen de 
beheerder en bewoners hun, in de oorlog, gehakte bos
sen weer een natuurlijke ontwikkeling. Er tussenin lig
gen enkele kruidenrijke groentetuintjes, grasveldjes en 
een kleine vijver. Zo zijn er allerlei gradiënten, van 
droog tot nat, van steil tot vlak, van open tot bebost. 

De broedvogels 

De vogeltellingen werden verricht volgens de BMP-me
thode. Op 8 teldagen tussen 3 maart en 21 juni werden 
27 soorten gehoord, waarvan er 23 (volgens de BMP-cri
teria) tot de broedvogelbevolking gerekend konden 
worden. Er zaten vogels van bos en park, maar ook ty
pische duinbewoners. Vanzelfsprekend waren er alle 
bekenden van Koolmees tot Merel, van Winterkoning 
tot Ekster. Die ga ik niet allemaal noemen, maar wel de 
Tjif�af, Glanskop, Boomklever en Grote Bonte Specht. 
Ook Boomkruiper, Tuinfluiter, Fitis en Zwartkop wa
ren er. Het was maar goed dat Rien Sluys me nog eens 
goed op Tuinfluiter en Zwartkop gewezen had, want 
anders had ik me met die snelle merels geen raad gewe
ten. 
Veel plezier beleefde ik aan twee koppels Vlaamse Gaai-
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en, die me in wervelend tak-gehip hun balts toonden. 
Daarbij zongen ze in allerlei toonaarden, fluisterend 
dan weer jubelend of mekkerend, soms met een typi
sche gaaienkrijs er tussen door. Ik weet zeker dat die 
stiekemerds er genesteld hebben, maar volgens BMP 
had ik ze te weinig gezien om mee te tellen. 

Net als de Nachtegaal die maar één ochtend voor mij 
zijn lied aanhief, maar de bewoners weken uit de slaap 
hield. Jammer, voor BMP telt hij dan niet. 
De Wielewaal weer wel: één waamcming bim1en de 
voorgeschreven tijd, en ja hoor: hij schittert op de lijst. 
En dan de Bosuil. Vaste broedvogel, want de bcheerder 
geeft hem keuze uit 3 kasten. Maar ik zag en hoorde 
niks . . . .  tot ik op 21 juni moeder Strix haar jong zag voe
ren. Ze alarmeerde fel en een geluidscheck bij Rien 
Sluys maakte deze soort tot zekere broedvogel. Een 
dankbare oogst, temeer voor de mensen daar die o.a. 
met tal van nestkas�es hun vogels goed verzorgen. 

Heester, grassen en kruiden 

Bomen ontbreken in deze titel omdat aangeplante soor
ten bij PLORON niet mogen worden aangestreept. Het 
mag wel als ze zichzelf vermeerderen en dat geldt zo
wel voor bomen als bv. verwilderde tuinplanten. Het 
kilometerhok waarin de Tiltenberg gelegen is (24.48.54 
oftewel 098/ 480) telt 195 soorten hogere planten. De 
eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat: 
1. alleen de Tiltenberg en naaste omgeving (kruispunt) 
g�d zijn geïnventariseerd. 
2. ik slecht ben in Po a's, Festuca' s en ander klein grut; 
dus het soortenaantal is onder de maat. 
Maar toch is mijn bescheiden streeplijst nog goed voor 
15 A-soorten waaronder Gele lis, Beemkroon en Blau
we knoop (A-soorten zijn "aandachtssoorten", eniger
mate bijzonder dus). En als we het toch over zeldzaam
heden hebben, wat dacht u dan van Slipbladige ooie
vaarsbek, Knoopkruid, Tengere vetmuur, Schaduw
gras? Ook Lelic�e-van-dalen staat er volop en velden 
vol blauwe en roze Boshyacint, maar de laatsten met ze
kerheid aangeplant, net als de narcissen. In de tuinljes 
heb ik kruiden als Boragie en Dille niet aangestreept, 
maar de Wollige munt en de Overblijvende ossetong 
stonden op plaatsen waar nooit gezaaid was. 



Het soortenbestand: te rustig? 
Voor mensen die het landgoed Offem kennen, of Leeu
wenhorst, zal dit artikel armetierig overkomen. Waar 
blijven Daslook en Knolsteen breek? En zit er dan geen 
Fluiter of Grauwe Vliegenvanger? Neen. Als :land
goed " bleef de Tiltenberg onder de verwachtingen, 
maar die verwachting heb ik bijgesteld. In Offem en 
Leeuwenhorst vond geen massale houtroof plaats, 50 
jaar gelden. ln de Tiltenberg wel, een paar kastanjes bij 
de ingang uitgezonderd. De Tiltenberg is in zijn ontwik
keling sterk verstoord hetgeen goed te zien is aan het 
"potlodenbos" . Alle eiken zijn even oud en hoog, uitge-

lopen op de oude stobbe. Durmingen hadden plaatse
lijk zware opslag van Amerikaanse vogelkers en Es
doorn tot gevolg. ln zo'n verstoorde situatie krijgen 
flora en fauna een terugslag. Prijzenswaardig is echter 
de grote zorg van bestuur en beheerder die momenteel 
op zoek zijn naar beter, natuurontwikkelend terreinon
derhoud. Zij hebben reeds contact met de provincie en 
de Stichting (door vrijwilligers uitgevoerd) Ecologisch 
Beheer. 
Wie weet brengt een nieuwe inventarisatie over een 
jaar of 10 ook al verbeteringen aan het licht. lk gun het 
de Tiltenberg van harte. 

Jaarverslag I .  V. N.  afde ling Noordwijk 

Dick Passchier 
1992 was voor de Noordwijkse l . V .N . afdeling een druk 
en produktief jaar. Tijdens een 20 tal bijeenkomsten in 
het Jan Verwey Natuurcentrum of bij één van de leden 
thuis werden plannen gemaakt en activiteiten voorbe
reid. Daarnaast waren werkgroepjes in het natuurcen
trum of in het "veld" actief met de uitvoering van de 
eerder gemaakte plannen. Het grootste deel van de 
l .  V . N .  werkzaamheden speelde zich binnen het "Jan 
Venvey" af. 
In maart waren alle scholen in Noordwijk en wijde om
geving voorzien van informatie over de mogelijkheden 
binnen het Centrum, zoals de vernieuwde vaste exposi
tie, de A W -duinen tentoonstelling, de nieuwe speur
tochten en onderzoekjes in uilenbraak ballen. De 
briefing heeft zoveel belangstelling gewekt dat 1992 
wat betreft het groepsbezoek buiten de normale ope
ningsuren een recordjaar is geweest. 
In totaal brachten bijna 1100, meest schoolkinderen in 
38 groepen een bezoek aan het Centrum waar een wis
selend programma onder leiding werd afgewerkt. Veel 
genoegen beleefden de kinderen o.a. aan het onderzoe
ken van uilenbraakballen. Gelukkig kon de Amster
damse regio ons voorzien van voldoende exemplaren 
om de meeste kinderen hiermee kennis te laten maken. 
Zeker ook een goed jaar voor de uilen geweest. Al in ja
nuari werden 2 klassen ontvangen, maar drukker was 
het in mei met 5 groepen, in juni 6, in september 4, met 

als absolute hoogtepunt okto
ber waar 16 klassen ten volle 
genoten van wat het "Jan Ver
wey" te bieden had. 
Daarnaast was er nog tijd om 
klassen door het duin te lei-
den, de mogelijkheid van een 
beschreven route rond het Centrum te onderzoeken, 
een nieuwe uitgave van het zomernatuurpad "Het Hol
lands Duin" samen te stellen en van secretaris te wisse
len. Nel Nooyen nam dit çwer van Emiel van der Zwan. 
Traditiegetrouw sluit de l. V . N .  groep als geheel, het na
tuurjaar af met het HerfstnatuurspeL Het mooie weer, 
maar ook de bekendheid die dit spel in de voorafgaan
de jaren heeft gekregen, zorgden ook hier voor een 
hoogtepunt. Meer dan 400 deelnemende kinderen met 
hun begeleiders beleefden een fijne en leerzame mid
dag in het N ieuw-Leeuwenhorst De l.V.N. ers werden 
rijkelijk beloond voor de vele uren van voorbereiding 
en uitvoering. 
Wij mogen hopen dat 1993 even succesvol wordt. Het 
laat zich echter aanzien dat de braakballen maar mond
jesmaat beschikbaar komen. Waarschijnlijk zijn de "Am
sterdamse" uilen verhuisd of hebben ze een slechte 
winter achter de rug. Bij deze graag de oproep: kunt u 
ons helpen aan braakballen of vindplaatsen daarvan? 
Meld dit s.v.p. even aan Dick Passchier, Egmonder
straat 45, tel: 01719-10873 

Barnsteen aan de Noordwijkse kust 

Kees Verweij 
Bamsteen is een fossiel hars, dat al duizenden jaren 
lang de mens heeft geboeid door zijn glans, doorzichtig
heid en kleurschakeringen tussen lichtgeel en donker
rood. Als een merkwaardig aanspoelsel uit zee sprak 
het in vroeger tijden zeker tot de verbeelding van de 
mensen. 
Bamsteen komt in de natuur voor als afgeronde k1omp-

jes van meest knikker- tot vuistgrootte. Het laat zich 
verder gemakkelijk bewerken en is dan ook veel ge
bruikt om er kralen, hangers of kleine plastieken van te 
maken. Zo werden er in oude graven van ettelijke dui
zenden jaren geleden kettingen met barnsteenkralen ge
vonden. 
Bamsteen komt wat vaker voor aan de stranden van de 
Oostzee en men denkt dat het barnsteen, zoals het soms 
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zenden jaren geleden kettingen met barnsteenkralen ge
vonden. 
Barnsteen komt wat vaker voor aan de stranden van de 
Oostzee en men denkt dat het barnsteen, zoals het soms 
aan onze stranden gevonden wordt, vooral bij aanhou
dende oostenwinden in de Noordzee terugkomt. 

Wat is barnsteen eigenlijk? 
Zoals boven reeds vermeld gaat het om een fossiel hars, 
dat ongeveer 50.000.000 jaar geleden werd gevormd 
door naaldbomen die in die periode (Eoceen) een groot 
deel van Noord-Europa bedekte. Het klimaat was toen 
subtropisch. Later, toen het klimaat kouder werd, stier
ven deze naaldbomen en werden zij langzamerhand be
dekt met zand, klei e.d. Via een ingewikkeld 
indarnpings- en oxydatieproces ontstond uit het hars 
van deze naaldbomen het huidige barnsteen. Grote ge
deelten van deze voormalige naaldbossen worden nu 
door de zee overspoeld. Vandaar dat barnsteen ook op 
de stranden aanspoelt. 

Vooral aan de Hollandse kust is barnsteen heel zeld
zaam. Een 55-tal stukjes, in twee dagen verzameld bij 
Scheveningen in 1973, wordt als een unieke vondst be
schouwd. 
Wie schetst mijn verbazing toen ik op 21 november jl., 
na een stevige storm, direct ten zuiden van Noordwijk, 
tussen het aanspoelsel van mosdiertjes her en der klei
ne lichtbruine glinsterende steenljes vond. Ik durfde 
nauwelijks te geloven, dat het hier om barnsteen ging, 
maar enkele kenmerken, zoals het gewicht, kwamen 
toch behoorlijk met barnsteen overeen. Binnen drie 
kwartier wist ik een heel sigarenkislje vol met deze klei
ne stenen te verzamelen. 
Voor de zekerheid ben ik enkele d"gen daarna naar het 

Rijksmuseum voor Geologie aan de Hooglandse kerk
gracht te Leiden gegaan. AJdaar kon men, na enig on
derzoek, bevestigen dat het hier om barnsteen ging. 
Het spreekt voor zich dat ik na deze mededeling nog 
verschillende andere stukken strand heb afgezocht, 
maar helaas het barnsteen was inmiddels op dezelfde 
manier verdwenen als het er gekomen was. Het sigaren
kistje met barnsteen doet mij nog regelmatig aan deze 
bijzondere ervaring herinneren. 

Toen ik dit verhaal net geschreven had - het was 31 ja
nuari jL- ben ik toch nog even aan het strand gaan kij-

Kralensnoer uit vroege Bronstijd, gevonden bij Exloo 

ken. In deze week had het behoorlijk gestormd, zodat 
er misschien weer een kans was op nieuwe vondsten. 
En jawel hoor, binnen een uur had ik zelfs een hele jam
pot vol. Bovendien waren vele stukken ook groter. 
Ik weet niet waar dit eindigt. In elk geval heb ik nog 
geen duidelijke verklaring voor deze toevloed van bam
steen aan het Noordwijkse strand. Misschien dat een 
der lezers van dit artikel mij op weg kan helpen. 

Gie rzwa luwen zn Noordwijk- Binnen 

Hein Verkade 

In 1992 heb ik een poging gedaan tot een schatting van 
het aantal broedparen van de Gierzwaluw in Noord
wijk-Binnen te komen. 
De aanleiding voor dit onderzoek is drieledig. 
Zelf in de kern van Noordwijk-Binnen wonend, vraag 
ik mij al langer af, waar en hoeveel Gierzwaluwen zich 
onder onze daken en in muurspleten bevinden. 
Dan is er de aandacht die het SOVON voor deze soort 
vraagt in het kader van het Bijzondere Soorten Projekt 
(BSP). De meest directe reden is echter het enige paar 
Gierzwaluwen dat elk jaar trouw onder telkens dezelf
de dakpan in Offem broedt. Zeker vier jaren achtereen 
is nu de nestholte bezet in de oude schuur van de fami
lie Salman gelegen in de uiterste zuid-westhoek van het 
landgoed. Elk voorjaar raak ik weer geboeid door het 
bijzondere en geheimzinnige gedrag van deze vogels. 

Twee methoden werden gebruikt om tot een schatting 
van het aantal broedparen te komen. 
Ten eerste werd bij geschikte panden gepost en het aan
tal plaatsen waar Gierzwaluwen invliegen geteld. Het 
vinden van panden die door Gierzwaluwen worden be
woond brengt ons direkt bij de tweede methode. Kolo-
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nies zijn te ontdekken door in het dorp te zoeken naar 
plaatsen waar vooral s' avonds Gierzwaluwen luid
ruchtig in groepjes rondvliegen. De gemiddelde grootte 
van deze groepjes is een indikatie voor het totale aantal 
broedvogels in het pand. Dit aantal gedeeld door twee 
is dan de schatting van het aantal broedparen. 

De mooie zomer van 1992 hielp een handje mee bij de 
inventarisatie. Vele mooie avonden in Juni en Juli ging 
ik er per fiets of lopend op uit richting kolonies. 
Via methode 1 lukte het om 119 nestplaatsen verdeeld 
over 42 panden (kolonies) op te sporen. Daarmee was 
het beeld geenszins compleet. Veel daken en muren 
zijn door andere bouwsels niet te overzien en daarnaast 
zijn veel daken en zelfs panden niet vanaf de openbare 
weg zichtbaar. Na overleg met bewoners was het altijd 
mogelijk de ' onzichtbare' daken vanuit privé-tuinen 
een keer te observeren. Vaak zijn echter meerdere be
zoeken nodig om een compleet overzicht van een kolo
nie te krijgen. Kortom, het totale aantal broedparen 
moest via methode 2 verkregen worden. 
Probleem bij deze methode is dat niet alleen vogels uit 
de desbetreffende kolonie in de groep meevliegen maar 
ook die van andere, vaak zeer nabijgelegen kolonies. 
Dus kan alleen het gemiddelde van meerdere tellingen 



tot een redelijk betrouwbaar aantal leiden. 
Op deze manier is de schatting van het totale aantal 
broedparen van de Gierzwaluw in Noordwijk-Binnen 
op 235 gekomen, verspreid over 48 panden. Broedpa
ren is trouwens niet het juiste woord. Onder de paren 
bevinden zich ook de één jaar oude vogels die al wel 
een territorium bezitten, maar nog niet broeden. Dit be
treft volgens de Engelse gierzwaluwenkenner Lack on
geveer éénzesde deel van de totale populatie. 
Wanneer we de grootte van de Noordwijkse kolonies 
op een rij zetten komt het volgende beeld naar voren: 

: . . .  . . qroot� .y cm  .de kolonie. <ütntal kolorti� .. 
1 paar 13 

2 - 5 paar 17 

6 - 10 paar 13 

11 - 20 paar 2 

21 paar en meer 3 

Wanneer het aantal paar Gierzwaluwen per straat 
wordt gerangschikt vormen zich onderstaande totalen: 

Aantal paren Gierzwaluwen per straat 

Straat 
: ·.· · 

. 

·.· . · ·•· / 
···· äàritiH pafetl ·· 

Bronckhorststraat 70 

Pickéstraat 42 

Vinkenlaan 22 

Voorstraat 22 

Douzastraat 22 

Offemweg 1 7  

l}muiderstraat 8 

Zeestraat 8 

Scheveningsestraat 6 

Kerkstraat 5 

Molenstraat 4 

v. Limburg Stirumstraat 3 

Achterzeeweg 2 

Heilige Geestweg 2 

Sint Jeroensweg 2 

Hogeweg 1 

Overige straren 10 

TótaalN'()o·
··.···
·r�m.j .• :k.-. �i. nn .•. • e. n...... . 235 

.. .. . ·• ·•·• . .  .·•·•·• . · ·. ·.· . . . . .  

Onder 1 1  overige straten 1 1  zijn d e  vermoedelijke broedge-

vallen gerekend die nog niet goed gelokaliseerd zijn. 

Tot slot nog enige opmerkingen over de 1 1 9  reeds ge
noemde nestholtes. 
Verreweg de meeste nesten bevinden zich onder 
Oudhollandse dakpannen waarbij de helling van de da
ken enorm varieert. 

Daarnaast werden broedgevallen geconstateerd in ven
tilatiegaten van muren en in de ruimte tussen muur en 
dakgoot. 

Alle bekende kolonies bevinden zich in panden die 
vóór 1940 gebouwd zijn. Een opvalJend aantal daarvan 
betreft (voormalige) bollenschuren. 
Panden met vrije aanvliegroutes (vaak hoekpanden) lij
ken favoriet bij Gierzwaluwen. 
De verdeling naar windrichting van het invlieggat van 
het nest levert het volgende beeld op: 

Verdeling naar windrichting 

IN oord �5 

loost �7 

�uid �4 

Iw est � 

Bovenstaand artikel doet misschien vermoeden dat er 
buiten het cijfermatige niet veel meer over Gierzwalu
wen te vertellen is. 
Niets is minder waar! Veel opmerkelijke gedragingen 
van Gierzwaluwen heb ik tijdens mijn inventarisatie 
kunnen aanschouwen. Deels worden deze in de litera
tuur beschreven en ook verklaard deels niet. 
Zo is het opvallend hoeveel aanvliegpogingen sommi
ge vogels moeten uitvoeren alvorens zij de nestholte 
binnengaan. Anderen hebben juist moeite het nest te 
verlaten. 

C.ierzwaluw 

Meerdere malen kon ik constateren dat zij zich vanuit 
de onderste pannenrij eerst in de dakgoot lieten vallen, 
daar vervolgens uit klauterden en vanaf de gootrand 
wegvlogen. 
Leuk was te horen dat volwassen vogels vanuit het nest 
duidelijk reageren op een luidruchtig langsvliegende 
groep. 

Veel onderzoek zal nog nodig zijn om inzicht in zowel 
aantal als gedrag van Gierzwaluwen te krijgen. 
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Oud Nieuws 

Kees Veru.1eij 

Naar aanleiding van de barnsteenvondsten zoals die in 
de afgelopen tijd aan het Noordwijkse en Katwijkse 
strand zijn gedaan, dacht ik in het kader van deze ru
briek ook enige aandacht aan dit onderwerp te schen
ken. 
Zoals ook al elders in deze strandloper staat beschre
ven trok het barnsteen ook vroeger al de aandacht van 
het publiek. De herkomst was nog niet duidelijk, het-

. 
tichal VL!n Jit  egt vcrhaal heb ik i n  het 

ll l tmunLeud ! l oog Vorllc lyk l\ :1b inL:t  van 
onzen Docrlugt igen 1 !�er e ErfCtaJhuu.iel' 
een fiuk BarnflL:cn �ezic n , ' t welk  duur Jen 
Edelen ! l eer n 1:: s J ·r 'I' 8 lt Raad:; heer te  Gro
n ingen , aan hc.:t ZL:cllrand ten Zuid westen by 
de Vi mel  in 't  Vimel ingo k w art ier gevonden 
was ; J i t  Jluk wa:; doorl\:hyncnJ , dog afgdke
ren , l'n woe� 4:\- lood. lns�clyl; s  too nde my 
d e· I-l eer v o s �� A 1:: lt Direè1cur van ' t  gemd . 
de Kabi n e t , twt·e a dr ie  k b: 1 J e  Jl: u kje:; Barn
ileen , die zyn Etiek my ZL:ide aan ' t Seilevc
n i nger firand ge v u n J�: n  te zyn ; boven dit 
Lcn ik nog door den l leer Pro!'cslor G A  u 
u 1 u s ondcrrigt , tbt Jit foort van !3arnlh:en , 
in vry groote fiukkcn , ook aan den gt:me!JL:n 
Dal iaart gevonden wor J .  Een !l u k  aldaar op
gevi�ch c ,  e n  Joor den HcL:r Profcsfor vA N 
D o t:  v E 11 E N  aan =tyu EJ ,  gezond�:n , vcr
toonJc

. 
zig , als door de Zee afgcl1ecten ; 

waar U i t  Ik , O\'erccnk omllig met  den �e
mt.:lden 1-l ooglceraar , cwy !Felde , of J i t !3arn
ficen n ie t uJisft:IJien uit de fial t l lèhc .Zee 
die Jog zeer Hcrk in Je Noordzee v l oe i t : 
aloaar was aangcvoc:rJ ; hc.:t welk inderdaad 
:tync waarlcl lyn lyk heiJ hcd'r. Deeze ge. · 
J�gtcn ll:cmt ook mee l 1e t  gevoel en van 

Verder is hier nog een passage afgedrukt van de bewer
ker van de "Natuurlijke Historie of Uitvoerige Beschrij
ving der Dieren, Planten en Mineraalen volgens het 
samenstel van den Heer Linnaeus" uit 1 784. De bewer-

geen allerlei wonderlijke veronderstellingen opleverde. 
Het was de Leidse professor Johannes le Francq van 
Berkheij (1 729-1813), die in zijn " Natuurlijke Historie 
van Holland" 2e deel (1770) uitgebreid op het barnsteen 
inging. Zo hield hij nog rekening met de mogelijkheid, 
blijkens onderstaande passage, dat het barnsteen in de 
toenmalige Zuiderzee nog op een natuurlijke wijze aan
groeide. 

11 A lt T M  A N ,  die zege , J:Jt 'er op een igc 
Zeelhanden van Euro !Ja wel eens llarnficen 
gevonden word , die door Trm p eesten en 
Zc.:cvloL:den vervoerd is. En  d i t heeft te 
mecrJ�:r khyns , a ls men agt geefr op het 
bovengemelde ber ige  dL:r H eeren M A  ll. T I· 
N E T en w �> E R M A N ; waar u it ·b lyk c , · dat 
oe UarnCtccn op het  vas te Voorland van 
.Urk , tusfchen de :�angc fpoclde Mo!J'cm·  
aarde gevonden \\'Ord.  Ondt:nusll:ben is 
h!.!t  cg ter ook tevens zeer aall J1 cemcly k , dac 
de llarniteen insgelyks in d ie  tl! ·eek naruur
Jyk groei t ; aangezien J e  Zee c.Jc genwlc.Je 
�tofl'c ,  daar ter plaatfc ,  niet  gcmaklyk uit  
de lla lt ifcbe Zee brengen kan ,  zonder dat 
zy a lrede eenc men igte van Eilandjes om
geloopen beeft , e n  over z e e r  veelL• llanken 
e n  Schorren heen g edrecvcn is ; bchalven 
Jat ze de engte der  Zond en  die van ande
re ZL·cgatcn heeft moeten door locpen ; 
waar by c i nJc lyk nog komt , dat meó na
t u ur lyk zou mogen dL:nkc n , Jat Je  Scroom
l;L:n dezelve eerder aan de FricCcbc Kusten 
zuude voe re n . 

ker, de heer Houttuyn, laat tevens een afbeelding zien 
van een stukje barnsteen, waarin een fossiel insekt op
gesloten zit. 

De echte flarr.üccn wordt gcvondeu aan de 
Kuseen der Noordelyku Landen , zo vau Eu
ropa als  van Afie. Zy wordt op;;eiVorpcn aau 

de Oevers van Schotland , v�u Swe�dcn 1 
, Pc:cnemarken en Finland , �elfs aau J� Ool1-

l;usc \"an Sibcrieen aan de Ys · Zee. Me: u heef•• 
te ook vovrmaals aan O(lze Kuseen , inzonder

beid aan bet Eilanc.l Urk in de Zuit.lcrzee ,  J in 
��n�;cfpocWc Vccnbonl.cn , t�amclyk ved 
gcvonc.lt:D , zyndc helder gcde Scul;jcs1 Joch 

naar 'c fchynt n ic::t grooc. fen Stuk van vyf· 

cblllf  Loot , aan 'c Groninger Zecfirand voor 
ecnigc: jaar�11 opr;c;rawt 1 zig. ii\ \ Stadhou

tlcrlyk Kabinet bev.indcnde , muntte ia dcez.cn 
uit (t  ). Tegenwoordig komt niet dan rood.: 
lioorfchynccd(! Jla<ofcceu aar;t. OQ�c .�mndc� 
en by uitft.à :c:ddzaam voor , . zo de Heer 
.l; E J!l'llli� aaulllcrkt , h�bbcntlt: ecu gcclrooch:u 

�,;loet.! van bi14n�ll • <Mar. c�pij;fills ruuw van 
(lujc�n lYQd\l (f). Ecnigc: H�:grqn, .Ül., 'ç ,J�a1st 
u.n f'lovcmber dcczes Juars 1 783', toe wrmaak 
��<l. Rebjc naar ScboklanJ , 't welk beoofccn 
Uric , di�;t aan de (. u  se va u Overysfd ,  ie de 
�uit.!t:rzec legr , g"t.!'1au hebbende , brageen 
lllY van Jaar te ru�:: twee fr�aijc Stukje� Barn, 

· 

neen. Her tcue is geelaçhlifl en taamcly� hé!· 
der met ec;nibc onzuiverheden , byol een Vi.o
gcrliJ groot ; bet ap��re platter , brccder 1 
mo<J.�r, dod1 mint.!çr helder ; va9 buiten met 
Ve�cllge iudrukzeis , welk�; mis!Çhic0 de Groei
j ioi: ofStolling io 't Veen aanwyzca. Dit heeft 
de lJUi;tC van anderhalf , c.le lm:cJte vaa één, 
de dikte van een vl�rdc: Uui111� ; zynde dus 
vicrkuncig , m�cr dan CCI.l P ui<nli� groot • •  

. . Derhalve vertoon 
ik , in Fig. � .  op P L A IIT .  XXXVII , l een 
Stukje fraay doorfl.:hyuead geclcu Barnftccn 1 

waar bioncn zig zeer· Wlit.!cl yk ecu gevleugeld 
lnfi.:kt upcub;mt , Jat meer naar:een Hommel• 
1jc t.lan naar ecu Vliel!ie gclykt, 

26 



Veranderend Landschap tn Noordwijk en 
Omgeving 

Kees Verweij 
Onder deze titel zal er vanaf de maand mei een nieuwe 
tentoonstelling in het Jan Verwcy Natuurcentrum te 
zien zijn. Zoals de titel reeds aangeeft valt de nadruk 
op het landschap in onze omgeving. Het landschap 
heeft een duidelijke relatie met de ontwikkelingsmoge
lijkheden van onze flora en fauna. 

Vooral de laatste 100 jaar is er veel in het landschap ge
beurd, helaas niet altijd ten goede. Dat dit ook duidelij
ke gevolgen heeft gehad voor onze dieren en planten 
spreekt welhaast voor zich. 
Vele mooie foto's en kaarten laten deze ontwikkelingen 

7len. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan diver
se maatregelen, die inmiddels genomen zijn of geno
men moeten worden, om de kwaliteit van ons land
schap op z'n minst te behouden. 
De voorbereiding van deze tentoonstelling is op het 
ogenblik in volle gang. Naar het zich nu al laat aanzien 
belooft het een prachtig geheel te worden. 

Dus: 
Vergeet niet tijdens de komende zomermaanden nog 
eens een extra bezoek aan het Jan Verwey Natuurcen
trum te brengen. 

N o ortwick. 

Maanvis aangespoe ld op Noordwijks 
strand 

Ab Steenvoorden 
Zaterdag 5 december 1992 spoelde op het strand tussen 
Noordwijk en Katwijk, ter hoogte van strandpaal num
m�� 83,5 �n nog levende maanvis (Mola mola) aan. 
VnJwel direct werd de politie gewaarschuwd, die teza
men met de brandweer verschillende pogingen onder
nam om het gestrande dier weer in zee terug te krijgen. 
Helaas is geen van deze pogingen gelukt; het waar

�hijnlijk compleet uitgeputte dier spoelde na iedere po
gmg weer terug op het strand. Men is hiermee gestopt 
toen bleek dat de Maanvis was overleden. 

De Maanvis komt voor in alle oceanen en zo af en toe 
in het noordelijke deel van de Noordzee. Het zijn lang
zaam zwemmende vissen, die zich meestal in de boven
ste waterlagen ophouden. De maximale lengte die het 

dier kan bereiken is ongeveer vier meter, wat overeen 
komt met een gewicht van ongeveer anderhalve ton. 
Het exemplaar dat in Noordwijk is aangespoeld was 
één meter en twintig centimeter lang. In eerste instantie 
is de vis afgevoerd naar Katwijk, waar het dier bij Vis
handel Hoek in de koelcel werd bewaard. Het dier is la
ter opgehaald door medewerkers van het Nationaal 
Natuurhistorisch Museum te Leiden. 
Op 24 december werd een Maanvis in de Noordzee aan
getroffen. Ditmaal was het een exemplaar van 1 .60 
meter lang, dat door vissers in de buurt van Texel werd 
gevangen. Ook dit dier gaat naar het Nationaal Histo
risch Museum. Opvallend is dat er, op de valreep van 
1992, aan de Nederlandse kust zelfs zeven Maanvissen 
aanspoelden. 

27 



De Z andhage dis, een bedreigde die rsoor t !  

]elle van Dijk 
Bij hagedissen denk je aan warme, z.onnige plekjes. Ons 
koude, natte landje is niet bepaald een ideaal woonge
bied voor deze dieren. Hagedissen komen dan ook vrij
wel uitsluitend voor op de zandgronden. Hagedissen 
zijn koudbloedige dieren die afhankelijk zijn van de 
zonnewarmte. Schaars begroeide, zonnige plekjes in de 
zandgebieden geven hagedissen de mogelijkheid lek
ker "op temperatuur" te komen. 
In ons land komen nog steeds drie soorten hagedissen 
voor: de Kleine Hagedis (ook Levendbarende Hagedis 
geheten), de Zandhagedis en de Muurhagedis. De laat
ste soort is uiterst zeldzaam geworden. In Maastricht 
schijnt nog één plekje te zijn waar wel eens een Muur
hagedis wordt aangetroffen. 

Gewone of Duinhagedis 

Tot voor kort werd aangenomen dat de Zandhagedis 
nog overal op de zandgronden en c;lus ook in het duin
gebied, te vinden was. Een onderzoek dat in 1985 is ge
start, heeft echter aan het licht gebracht dat de Zand
hagedis een emstig bedreigde diersoort is geworden. 
Dat geldt niet alleen voor de zandgronden in het oosten 
en zuiden van ons land, maar ook voor het duingebied. 
Wegkanten en droge greppels waar het vroeger "ritsel
de" van de hagedissen zijn vrijwel niet meer te vinden. 
Het onderzoek wees uit dat de Zandhagedis nog in 130 

kilometerhokken was te vinden. Deze hokken lagen 
echter sterk geconcentreerd in de duinen tussen Zand
voort en lJmuiden en in de duinen tussen Egmond en 
Schoorl. Een derde, veel kleinere populatie, werd aange
troffen in MeijendeL In de tussenliggende gebieden 
bleek het voorkomen sterk verbrokkeld te zijn. Er wa
ren veel zones aan te wijzen van twee tot tien kilometer 
breedte waarbinnen geen hagedissen werden waarge
nomen. 

Geschikte terreinen voor de Zandhagedis worden ge
kenmerkt door een afwisseling van zandige plekjes, 
kruidenvegetaties en groepjes struiken en bomen. Door 
de bemesting via het regenwater is de vegetatie in de 
duinen de laatste tien jaar nogal gewijzigd. Duinriet 
heeft grote oppervlakten bedekt en de struikbegroeting 
is sterk uitgebreid. Deze ontwikkeling werd nog gesti
muleerd doordat de belangrijkste grazers in het duin, 
de konijnen, met een geduchte predator te maken kre
gen: de vos. Verder zal de toegenomen recreatie een ne
gatief effect hebben gehad. 
Bij het beheer van duingebieden gaat men steeds meer 
over tot het vormen van grotere eenheden, waarbinnen 
men ook de verstuiving weer een kans wil geven . Dat 
zal ontegenzeggelijk in het voordeel van de Zandhage
dissen zijn. Verder kan door kleinschalige ingrepen het 
leefgebied voor hagedissen verbeterd worden. 

Ook kunnen binnen een duingebied maatregelen wor
den getroffen die het mogelijk moeten maken dat geïso
leerde populaties contact met elkaar krijgen. Daarvoor 
is het echter noodzakelijk te weten waar in onze omge
ving nog Zandhagedissen te vinden zijn. Daarom de op
roep om alle waarnemingen van hagedissen te noteren 
en door te geven. Noteer bij elke waarneming nauwkeu
rig de plaats en de datum. Waarnemingen doorsturen 
aan de waarnemingensecretaris: 
Ab Steenvoorden, Frankenhorst 27 2171 VD Sassen
heim 

S tichting Vogelasie l Noordwijk 

Albert van der Werf 

Kwartaalverslag oktober t/ m december 
1992 

Soort Aan- Ge- Dood Ge- Aan-
we- bracht lost we-

zig zig 
1-10 31-12 

Roodkeelduiker - 1 1 - -

Roodhalsfuut - 1 - - 1 

Noordse Stormvogel 1 - - 1 -

Jan van Gent - 2 1 1 -
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Blauwe Reiger - 1 - 1 -

Wilde Eend - 6 - 1 5 

Zwarte Zeeëend - 1 1 - -

Buizerd - 1 - 1 -

Waterral - 1 - 1 -

Kokmeeuw - 2 1 1 -

Stormmeeuw - 1 - 1 -

Kleine Mantelmeeuw 3 - 1 1 1 

Zilvermeeuw 2 3 2 3 -

Zeekoet - 7 5 - 2 



-·----------------- -�--· --- ·- ·--

Alk - 5 4 - 1 

Kleine Alk - 1 1 - -

Turkse Tortel - 1 1 - -

duif 4 6 4 3 3 

Roodborst - 1 1 - -

Merel - 3 2 1 -

Zanglijster 1 2 2 1 -

Goudhaantje - 2 1 1 -

Ekster - 1 - 1 -

Kauw - 2 2 - -

Huismus - 1 1 - -

Valkparkiet - 1 - 1 -

Egel - 1 - 1 -

Totaal 1 1  56 32 21 14 

Op vrijdag 9 oktober werd er een zeer verzwakte Bui
zerd afgeleverd bij het asiel. We dachten in eerste in
stantie aan een vergiftiging of infectie, maar, naar later 
bleek, had het beest geruime tijd klem gezeten onder 

Rondje Groen 

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. 

Niet na de storm maar tijdens de storm moet je op het 
strand zijn, schreef Jan Verwey in de Levende Natuur. 
Rond 1920 vogelde hij actief rond Noordwijk en deed 
daar verslag van in het genoemde tijdschrift. In het arti
kel waar ik uit citeerde vertelde hij over waarnemingen 
van enkele Vorkstaartmeeuwen tijdens een zware 
storm langs het strand. 
Nu zullen er ongetwijfeld leuke dingen te zien zijn tij
dens een storm en is aHeen het lekker uitwaaien op het 
strand al de moeite waard. Toch is er ook na een storm 
op het strand veel te beleven. In de eerste plaats is dat
gene wat is aangespoeld het bekijken waard. Op de ei
landen gaat de kreet: "Van alles op het strand" zo nu en 
dan door het dorp, maar in Noordwijk kan er ook van 
alles op het strand liggen. Geen vaten rum meer zoals 
in de dertiger jaren die met klompen vol werd opge
dronken, maar vooral veel dierlijk en plantaardig mate
riaal. Zo kan het strand soms vol liggen met een soort 
zeemos, afkomstig uit de Oostzee. Grijs-bruinig spul 
dat hele stukken strand kan bedekken. Ik hoorde van ie
mand dat hij in dit mos stukjes bamsteen had gevon
den. Versteend hars dat juist rond de Oostzee wordt 
gezocht om er sieraden van te maken. 
Ook is het goed op de vogels te letten. Zelf zag ik een 
aantal jaren geleden op een dag na een storm een Vaal 
Stormvogellje boven de inmiddels kalm geworden zee. 

een stuk kippegaas. Het doorspoelen met norritsuspen
sie en de antibioticakuur zijn dus achteraf overbodig ge
weest. Niettemin was de Buizerd na een paar dagen al 
niet meer zonder handschoenen aan te pakken. Kui
kens, paardevlees en levertraan deden het verdere 
werk en ruim een week later kon hij weer gelost wor
den in de buurt van waar hij gevonden was, bij de wa
tertoren ten zuiden van Katwijk. 
De twee Jan van Genten zaten allebei zwaar onder de 
olie. De eerste kon, na te zijn schoongemaakt en weer 
een beetje te zijn aangesterkt, verder revalideren bij zijn 
soortgenoten te Ecomare op Texel. De tweede was ei
genlijk al een stuk minder fel als de eerste toen hij ge
bracht werd en is na een week overleden aan de 
gevolgen van de olie. 
Twee andere olieslachtoffers waren een Roodkeeldui
ker en een Roodhalsfuut De Roodhalsfuut is een beetje 
een probleemgeval. Hij eet goed en blijft goed op ge
wicht, maar we (of liever gezegd de fuut) kunnen er 
maar niet in slagen om z'n verenpak waterdicht te krij
gen. Hij is daarom nu al drie maanden een vaste gast in 
het asiel. 
Voor het overige was het een rustig kwartaal. Voor een 
Egel werd in Valkenburg voor verdere opvang gezorgd 
en een Waterral werd na enkele dagen op Offem weer 
gelost. 

--- -

-

· ,i' .• 
. · :  

Het beestje fladderde over het water, hier en daar iets 
oppikkend. Meeuwen zijn ook de moeite waard om er 
goed naar te kijken. Natuurlijk zo'n Vorkstaartmeeuw 
waar Verwey over sprak, maar dat blijft een zeldzaam
heid. Maar na een echt zware storm, die meerdere da
gen aanhoudt komen de meeuwen van de open zee, 
met name de Drieteenmeeuwen in moeilijkheden. 
Zij zien geen kans meer te foerageren op het woelige 
water en komen vermoeid en uitgehongerd naar het 
strand. Na de storm zijn ze dan op en langs het strand 
te zien. Ze komen daar tot rust en vinden voedsel in het 
aangespoelde materiaal. 
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Het is een fraai meeuw�e met, zoals de gidsen aange
ven, in inkt gedoopte vleugelpunten. Dat betreft dan de 
volwassen vogels. De jonge beesten hebben een v-vor
mige zwarte tekening op de bovenvleugel en wat zwart 
aan kop en hals. ook missen ze nog de kenmerkende 
gele snavel. Het is wat je noemt een lief meeuwtje. Dit 
in tegenstelling tot b.v. de Zilvermeeuw die iets wreeds 
over zich heeft. 

Drieteenmeeuw 

In het broedgebied, de vogelrotsen in het noorden zijn 
ze vaak zo tam dat je ze haast op het nest kan aanraken. 
Dat doet me denken aan die keer dat we op een kiezel
strandje stonden met boven ons wat lage rotspartijen 
die bezaaid waren met broedende Drieteen�es. 

Uit enkele nesten waren wat jongen gevallen, waarvan 
er één nog leefde. Natuurlijk wisten wij het beter dan 
de natuur en werd het beestje teruggezet in het nest er 
boven. De moeilijkheid was echter dat we niet wisten 
uit welk nest het kwam, zodat er op goed geluk één 
werd uitgekozen waar geen meeuw opzat. Toen deze 
terugkwam ging hij of zij op de rand van het nest zit
ten, kennelijk volkomen in de war. Je kon het dier ho
ren denken: wat heb ik nou aan m'n klomp hangen. 
Lieve meeuw�es, die hun nesten soms maken op de ko
zijnen van de pakhuizen in Noorse stadjes. In één van 
die stadjes, Alesund, staat in het centrum een rots met 
daarop ook een groot aantal broedende vogels. Totdat 
men er later een net over spande. De bewoners hadden 
last van de roep van de Drieteenmeeuw, het melodieu
ze "Kittiwake", waaraan het dier ook de Engelse naam 
te danken heeft. 
De lieve Drieteenmeeuw tegenover de wrede Zilver
meeuw. Natuurlijk is dat maar onzin. We willen de die
ren maar al te graag menselijke maatstaven aanleggen. 
Lief en wreed bestaan in de natuur niet. Dieren hande
len maar uit één motief: zorg dat je blijft voortbestaan. 

B ijzondere Soorten Project 1992, de 
broedvoge ls 

Ab Steenvoorden 

Sinds een aantal jaren verzamelt SOVON (Samenwer
kende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) gege
vens over aantallen, verspreiding en aantalsverloop 
van broedvogels in Nederland. Omdat bij gewone in
ventarisaties lang niet alle delen van Nederland in z'n 
geheel worden geteld, heeft men voor een aantal "bij
zondere soorten" broedvogels het BSP project opgezet. 
Hieronder vallen een aantal broedvogelsoorten, die 
landelijk of regionaal weinig voorkomen, en vrijwel 
alle soorten kolonievogels. 
Het voordeel van dit BSP is dat het maar om een be
perkt aantal soorten gaat, waar gericht naar gezocht 
kan worden. Hierdoor kunnen betrekkelijk grote gebie
den in een relatief korte tijdsduur onderzocht worden. 
Het streven van SOVON is om de soorten die opgeno
men zijn in het BSP jaarlijks landdekkend te inventarise
ren. 
Ook onze vogelwerkgroep doet al verschillende jaren 
aan dit project mee. Wij beperken ons voorlopig nog tot 
een aantal soorten die in het project zijn opgenomen en 
bij ons in de omgeving als broedvogel voorkomen. Het 
ligt wel in de bedoeling om het aantal te tellen soorten 
in de komende jaren flink uit te breiden. 

De vogelsoorten waarom het in dit project gaat zijn in
gedeeld in vier verschillende categorieën: 
- Kolonievogels 
- Zeldzame Broedvogels 
- Schaarse Broedvogels 
- Algemene Broedvogels 
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Helaas komen er geen soorten bij ons in de omgeving 
tot broeden die in de categorie Zeldzame Broedvogels 
vallen. 

De soorten die wij hebben geteld zijn: 
Kolonievogels: Blauwe Reiger, Stormmeeuw en Vis
dief. 
Schaarse Broedvogels: Boomvalk, Geelgors, Kuileeu
werik, Patrijs, Sperwer, Torenvalk, Zomertaling en Groe
ne Specht. 
Algemene Broedvogels: Gierzwaluw, Huiszwaluw, 
Kuifmees en Zwarte Roodstaart. 

Kuifleeuwerik 

Resultaten van 1992 

Kolonievogels 
Blauwe Reiger; alleen in landgoed Offem in Noordwijk, 
27 bewoonde nesten. 
Stormmeeuw; één paar heeft gebroed op een gebouw 



langs de Tespellaan en waarschijnlijk een paar op de 
oude vuilnisbelt langs de Tespellaan in Noordwijker
hout. 
Visdief; een alarmerend paartje werd gezien op omge
spoten land bij de onlangs afgebroken boerderij Sixen
burg. 

Schaarse Broedvogels 
Boomvalk; twee paar kwamen tot broeden, één paar op 
landgoed Offem en een paarlje in de Noordduinen, ter 
hoogte van de Duindarnseslag. 
Geelgors; deze soort is niet meer gevonden en is helaas 
als broedvogel uit onze omgeving verdwenen. 
Kuifleeuwerik; tien tot elf broed paren werden er vastge
steld. Vinkenveld, Rijnsoever en de Wilhelmina Boule
vard blijven de meest favoriete plaatsen van deze soort. 
Patrijs; hoogstwaarschijnlijk hebben we nog lang niet 
alle broedparen gevonden, maar tot nu toe zijn er 22 ter
ritoria vastgesteld. 
Sperwer; vijf broedgevallen werden er bij ons in de 
omgeving vastgesteld, vier daarvan op de landgoede
ren en één paar in de zuidelijke AW-duinen bij Sasber
gen. 
Torenvalk; twaalf broedgevallen werden gevonden, 
maar ook bij deze soort is het wel zeker dat we nog niet 
alle broedgevallen hebben gevonden, dus het aantal zal 
volgend jaar waarschijnlijk wel hoger komen te liggen. 
Zomertaling; vier tot vijf paarljes werden gevonden in 
de E lsgeesterpolder en de Polder Hoogeweg en één 
paar�e in de Bronsgeest, in de weilanden bij Oud-Leeu
wenhorst 
Groene Specht; veertien territoria tot nu toe, vooral in 
de landgoederen en de terreinen van de psychiatrische 
ziekenhuizen. 

Voge lnieuws 

Ab Steenvoorden 

Aankomstdata zomergasten in 1993 

Evenals vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een lijst 
achter in de Strandloper geplaatst waarop u de data 
kunt invullen van de eerste waarneming van de zomer
gasten. ook ditmaal hebben we gekozen voor soorten 
die allemaal in onze omgeving tot broeden komen en 
die ook herkenbaar zijn voor de wat minder ervaren vo-

Algemene Broedvogels: 
Gierzwaluw; zie voor de resultaten van deze soort het 
artikel van Hein Verkade elders in deze Strandloper. 
Huiszwaluw; totaal 87 bewoonde nesten gevonden, de 
grootste kolonie 15 paar in de Ruigenhoek, 32 paar 
langs de Leidse Vaart bij de 's Gravendamseweg en 16 
paar bij camping Johan de Wit langs de Kapelleboslaan. 
Kuifmees; negen tot twaalf paar, vooral in de dennen 
rond de Duindamseslag. 

. \t,l �. lll·l) �l�}, 
Sperwer _ � ,  , -��f.".,l Il� 

-<--:_ �: -· -� -":::� - - - -?1� 

Zwarte Roodstaart; 1 5  paar, vooral op fabrieksterreinen 
en in  de nieuwbouw. Enkele bekende plaatsen zijn ho
tel Huis ter Duin, Gemeentewerken Losplaatsweg en 
de kop van de Hoofdstraat. 

Tot zover de resultaten van het vorige seiwen. Ook ko
mend voorjaar worden deze soorten weer geteld. In
dien er mensen zijn die na het lezen van dit artikellje 
ook mee willen helpen aan het SOVON Bijzondere 
Soorten Project, kan dat natuurlijk. Alle hulp is welkom 
en je hoeft echt geen goede vogelaar te zijn. De Groene 
Specht en de Torenvalk zijn vrij gemakkelijke soorten 
die iedereen wel eens tegenkomt. 
Mensen die mee willen tellen kunnen zich opgeven bij 
Ab Steenvoorden (tel: 02522-18323) en krijgen dan het 
speciale telformulier thuisgestuurd. 

gelaars. 
Schroom dus niet en vu I de lijst inl l Ook als er maar één 
of twee waarnemingen op ingevuld staan loont het al 
om hem in te sturen, hoe meer l ijsten er terug komen 
des te beter het overzicht wordt dat we krijgen van de 
terugkomst van onze zomergasten. 
In één van de volgende Strandlopers zullen we dan 
weer een overzicht publiceren met daarop alle aan
komstdata, met die van de voorgaande jaren ernaast. 
De l ijsten kunnen gewoon op hetzelfde adres worden 
ingeleverd als de waarnemingenformulieren voor de 
waarnemingenrubriek 

Polder Hoogeweg 

Het aantal Goudplevieren in de polder bedroeg op 1 no
vember maximaal 2800 exemplaren. Tegen half decem
ber was dit aantal afgenomen tot een 550 exemplaren. 
Vanaf 1 3  december begon het aantal weer toe te nemen 
en werden er maximaal 3600 exemplaren waargeno
men. Naast erg veel Kieviten werden er op 8 november 
16 Watersnippen en op 21 16 Wulpen gezien. Ook dit 

31 



jaar waren er weer veel eendensoorten aanwezig in de 
Zuidwesthoek van de polder, bij de Maandagse Water
ing. De hoogste aantallen die er werden waargenomen 
zijn 112 Smienten op 28 december, 2 Bergeenden op 29 
december, 33 Krakeenden op 1 7  oktober, 1 2  Slobeenden 
op 20 november en 56 Wintertalingen op 8 november. 
Verder werden er het afgelopen kwartaal een tweetal 
Buizerd en, verschillende Sperwers, groepjes Aalschol
vers en een groep van 65 Holenduiven waargenomen. 

Bonte Kraaien 

Sinds een aantal jaren neemt het aantal Bonte Kraaien 
dat in Nederland overwintert sterk af. Ook bij ons in de 
omgeving is dit goed te merken. Er worden de laatste 
jaren nauwelijks meer grote groepen Bonte Kraaien 
waargenomen. Als men geluk heeft ziet men er af en 
toe een paar bij de Langevelderslag of in de Amster
damse Waterleidingduinen. Men is al een aantal jaren 
bezig met tellingen van wintervogels in Scandinavië en 
uit recente gegevens uit Denemarken blijkt dat het aan
tal Bonte Kraaien dat daar overwintert de laatste jaren 
langzaam maar zeker toeneemt. 
Men vermoedt dat de Bonte Kraai veel noordelijker 
blijft overwinteren dan voorheen, vooral rond vuilnis
belten en in de wat meer bewoonde gebieden waar rela
tief gemakkelijk aan voedsel te komen is. 

De gewone soorten, leuke aantallen en 
vreemde plaatsen 

Een late langstrekkende Boomvalk werd gezien op 3 ok
tober, vliegend met prooi over zee. In het eikehakhout 
op de picknickplaats bij N ieuw-Leeuwenhorst werd 
een Geelvoorhoofd Amazonepapegaai waargenomen. 
Duizenden Veldleeuweriken trokken langs, vooral over 
zee en regelmatig over het strand op 27 oktober. De 
laatste maanden worden er regelmatig enkele rustende 
Aalscholvers waargenomen op de wieken van de mo
len bij Noordwijkerhoekbrug. 
Een Zwarte Roodstaart werd op 21 november nog 
gezien op Helmhorst aan de Kon. Astrid Boulevard, en 
op 20 november werden 220 Wilde Eenden geteld op 
een perceel ingestampt stro in het Langeveld. 
Een nieuw uurrecord over zee vormden de 565 Eider
eenden, die langsvlogen op 13 december. Een adulte 
Kleine Mantelmeeuw werd gezien op strand bij Noord
wijk op zowel 1 7  als 30 december. Een groep van 102 
Waterhoenljes was aanwezig in Polder Hoogeweg op 
28 december. 

Oosterduinsemeer 

Zolang er niet of nauwelijks gesurfd wordt op het meer 
zijn er naast de gewone soorten zoals Meerkoet, Fuut 
en Wilde Eend ook andere soorten watervogels te zien. 
Het lijkt wel of het aantal Aalscholvers dat in de winter
maanden op het meer aanwezig is elk jaar stijgt. Het 
hoogste aantal dat afgelopen kwartaal werd waargeno
men bedroeg 28 exemplaren. Toen de laatste weken 
van december de vorst inviel, namen de aantallen wa-
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tervogels op het meer sterk toe. Onderstaande aantallen 
werden geteld op 28 t/m 31 december 1992. 1 vrouwlje 
Brilduiker, 7 Tafeleenden, 10 Kuifeenden, 3 Krooneen
den, 4 Grote Zaagbekken, 13 Slobeenden, 108 Smienten, 
94 Krakeenden en 1 Dodaars. 
Dat deze hoge aantallen watervogels op het meer tij
dens een vorstperiode geen uitzondering zijn, blijkt uit 
de gegevens over het Oosterduinsemeer in "Vogels van 
Noordwijk en Omstreken", op bladzijde 193. Ook in dit 
hoofdstuk wordt vorst genoemd als reden van grote 
aantallen watervogels op het meer. 

De waarnemingenrubriek 

Het komt weleens voor dat er door verschillende waar
nemers een waarneming wordt ingezonden van een vo
gel die door een ieder tegelijkertijd is gezien. Helaas 
kunnen we dan, vaak door ruimtegebrek maar één of 
enkele namen achter de waarneming plaatsen. We we-

Brilduikers 

ten ook dat het erg teleurstellend is als men een waarne
ming instuurt en later in De Strandloper een andere 
naam achter die waarneming ziet staan. 
We hebben daarom besloten om de namen van de 
waarnemers af te korten. Dit scheelt tijd bij het maken 
van de waarnemingenrubriek en er kunnen veel meer 
namen achter een waarneming geplaatst worden. 

De waarnemers van afgelopen kwartaal waren: 
JvD = Jelle van Dijk 
jGB = jan Glasbergen 
JGW = Johan Goudswaard 
WJH = W.J .  Hooymans 
JJ = Jan Jacobs 
KK = Klaas Koning 
NJN = N.j .N.  afdeling Noordwijk 
BN = Bart Noort 
RS = Rien Sluys 
AS= Ab Steenvoorden 
LS = Lia Steenvoorden-lke 
HV = Hein Verkade 
VWG = Vogelwerkgroep Noordwijk 

Bij deze laatste gaat het om waarnemingen die tijdens 
vergaderingen van de Vogelwerkgroep naar voren kwa
men. 



Waarnemingen over de maanden 
oktober, novem ber en decem ber 1992 

Roodkeelduiker 1 02-10 door de branding zuid AS 
10 26-10 over zee zuid WJH 

Dodaars 2 10-1 1 over zee zuid RS 
2 okt-nov Maandagse Watering JvD/ AS 
1 1 4-11 Oosterduinsemeer JvD 
1 27/28-12 Fagelsloot Bronsgeest JvD/AS 
1 29-1 2 Leidsevaart thv station Lisse AS 
1 30-1 2 Oosterduinsemeer JvD 

Roodhalsfuut 1 06-10 over zee noord JvD 
1 07-10 over zee noord JvD 

Lepelaar 8 02-10 hoog over zee AS 
1 27-10 over Noordwijk VWG 

Brandgans 28 05-10 over zee zuid JvD 
350 29-1 1 over zee zuid JGW 
128 28-12 over Polder Hoogeweg noord AS 

Krooneend 3 31-12 Oosterduinsemeer JvD 
Toppereend 1 05-10 over zee zuid JvD 
Grote Zeeëend 1 03-10 over zee RS 

1 11-10 over zee RS 
10 01-11 over zee JvD 
1 3  10-11 over zee zuid RS/ HV 

Brilduiker 2 03-10 over zee zuid JGB 
2 27-10 op zee voor Noordwijk AS 
5 09-11 over zee RS 
1 10-11 over zee RS 
1 21-12 over zee RS 
1 28-1 2 Oosterduinsemeer AS 

Nonne* 5 31-12 over zee JvD 
Middelste Zaagbek 51 okt over zee RS/AS 

60 nov over zee JvD/RS 
14 dec over zee RS 

Grote Zaagbek 4 11-12 Oosterduinsemeer AS 
6 13-12 Van Limburg Stirumkanaal AS 
4 28-12 Oosterduinsemeer AS 

Bruine Kiekendief 1 04-10 Duindamseslag NJN 
Blauwe Kiekendief 1 27-10 over Coepelduynen zuid AS 

1 29-11 over zee zuid JGW 
1 30-11 over zee zuid JGW 
1 06-12 Haasveld A WD JvD 

Havik 1 08-11 Achterhaasveld WJH 
Ruigpootbuizerd 1 17-10 over De Klei JGB 
Smelleken 1 23-10 Delfweg Noordwijkerhout HV 

1 01-1 1 Elsgeesterpolder jagend AS 
Waterral 1 20-1 1  Oosterduinsemeer AS 
Kraanvogel 1 08-10 over watertoren Noordwijk JJ 
Bontbekplevier 1 27-10 op strand Noordwijk AS 
Kemphaan 1 08-11 Elsgeesterpolder AS 
Houtsnip 1 04-10 Duindamseslag NJN 

1 11-10 Nieuw-Leeuwenhorst LS 
Kleine Jager 59 okt over zee JvD/ RS/ AS 
Grote j ager 1 01-11 over zee JvD 
Dwergmeeuw 6 14-10 over zee RS 

16 27-10 over zee RS/ AS 
84 nov over zee RS 

8 05-12 over zee JvD 
Geelpootmeeuw 1 03-10 strand thv Surfclub HV 

2 13-10 strand Noordwijk HV 
1 17-10 strand Duindamseslag WJ H 
1 18-10 Binnenwatering Katwijk HV 
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Drieteenmeeuw 

Alk 
Kleine Alk 

Bosuil 
IJsvogel 
Boomleeuwerik 
Strandleeuwerik 
Oeverpieper 
Grote Gele Kwikstaart 

Paapje 

Grote Lijster 
Vuurgoudhaan 

Roek 

Bonte Kraai 
Barmsijs 
Goudvink 
IJsgors 

Sneeuwgors 

Geelgors 

1 29-11 
1 05-12 
3 14-11 

12 20-11 
18 13-12 

1 01-11 
1 01-11 
1 08-11 
1 07-1 1 
1 18-1 1  

17 okt 
3 08-1 1 
1 27-10 
2 10-10 
1 27-10 
1 08-11 
1 15-11 
1 20-11 
1 21 -1 1  
1 12-12 
1 13-10 
1 16-10 
5 27-10 
5 03-10 
1 17-10 

14 24-10 
30 27-10 
14 02-11 

2 17-1 2 
2 27-10 
4 07-1 1 
1 17-10 
3 27-10 
2 31 -10 
2 07-1 1 
2 14-11 
1 29-11 
3 19-12 
1 13-10 

Uitwatering Katwijk 
Uitwatering Katwijk 
over zee 
over zee zuid 
over zee 
in zee ter hoogte van uitwatering 
dood op het strand 
over zee 
Nieuw-Leeuwenhorst 
Van Limburg Sirurnkanaal 
over Noordduinen zuid 
strand Duindamseslag 
op strand Noordwijk 
over Noordduinen 
over Noordduinen 
Elsgeesterpolder 
op strand Noordwijk 
Achterweg Noordwijk 
over strand thv vuurtoren 
Elsgeesterpolder 
Van Limburg Stirumkanaal 
zeereep thv Surfclub 
over Noordduinen zuid 
Oorlogspad Noordduinen 
Noordduinen Duindamseslag 
over noordduinen naar zuid 
over Coepelduynen zuid 
over noordduinen naar zuid 
strand Langevelderslag 
over Noordduinen zuid 
Ruige del A WD 
over Noordduinen zuid 
over Coepelduynen zuid 
fietspad bij Hoogwaak 
Boeveld AWD 
over strand Noordwijk 
over strand zuid 
Wantveld Katwijk 
over zeereep Noordduinen 

De koffie z s  bruin 

Rien Sluys 

BN 
BN 
I<S 
AS 
JvD 
WJH 
V WG 
RS 
NJ N 
KK 
}GB/WJH 
AS/ LS 
AS 
WJ H 
WJ H 
HV 
RS 
AS 
JvD/RS 
AS 
KK 
AS 
WJH 
JGB 
WJ H 
JGB 
AS 
JGB 
AS 
JvD/ WJH 
AS 
WJ H 
AS 
JvD 
AS 
RS 
JGW 
JvD 
WJ H 

Voor vermoeide en verkleumde broedvogelinventarisanten, zeetrektellers, plantentellers, NJN-ers, 
polderbezoekers en ander belangstellend verenigingsvolk is het Jan Verwey Natuurcentrum vanaf 
zaterdag 10 april, iedere zaterdag geopend. Van 10.00 uur tot 12.00 uur kan men, onder het genot van 
een dampende kop koffie, bijkomen van de vermoeienissen en direct "heet van de naald" gegevens en 
nieuwljes uitwisselen. Er is een schrift aanwezig waarin men zijn waarnemingen en eventuele bijzon
dere ervaringen kan opschrijven. 

Kees Yerweij en ik zullen ervoor zorgen dat de temperatuur in het Centrum behaaglijk is en de koffie 
klaar staat, onder het motto: 

"VROEGE VOGELS DER VERENIGING VERZAMELT U" 
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Aankomstdata zomergas ten z n Noordwijk 
en Omstreken 

Ab Steenvoorden 

Ingevulde formulieren inleveren voor 1 juli 1 993, alleen waarnemingen, die i n  het gebied zijn gedaan dat door de vo
gelwerkgroep van onze vereniging wordt onderzocht, worden in het overzicht opgenomen .Ingevulde formulieren 
kunnen worden ingeleverd op onderstaande adressen: Vinkenlaan 8, 2201 BS N oordwijk of Frankenhorst 27 2171 VD 
Sassenheim. 

Aankomstdata zomergasten Noordwijk en omstreken in 1993 

Soort Aantal Plaats Datum 

Zomertaling 

Boomvalk 

Grutto 

Visdief 

Tortelduif 

Koekoek 

Gierzwaluw 

Huiszwaluw 

Boerenzwaluw 

Gele Kwikstaart 

Boompieper 

Tapuit 

Roodborsttapuit 

Paapje 

Gekraagde Roodstaart 

Zwarte Roodstaart 

Nachtegaal 

Sprinkhaan7..anger 

Bosrietzanger 

Kleine Karekiet 

Spotvogel 

Zwartkop 

Tuinfluiter 

Grasmus 

Braamsluiper 

Fiti s 

Tjifljaf 

Wielewaal 

Naamwaarnemer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adres 

Telefoonnummer: . . . . . .  -· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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, Lijst van werkgroepen en commissies 

Redactie van De Strandloper 

Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk 
Telefoon: 01719-1 0945 

Planologische Commissie 

Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201 BR Noordwijk 
Telefoon: 01719-12219 

Ledenadministratie 

Herma Veefkind-Lieneman 
Breloftpark 26 
2201 TE Noordwijk 
Telefoon: 01719-1 2368 

Beheerscommissie Natuurcentrum 

Wim Baalbergen 
Schoolstraat 1 5  
2202 HC Noordwijk 
Telefoon: 01719-1 0210 

Kantinevoorziening Natuurcentrum 

Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34 
2203 JR Noordwijk 
Telefoon: 01 719-12461 

Werkgroep Tentoonstellingen 

Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NR Noordwijk 
Telefoon: 01 719-10945 

Excuries 

Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk 
Telefoon: 01719-10945 
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Vogelwerkgroep 

Ab Steenvoorden 
Frankenhorst 27 
2127 VD Sassenheim 
Telefoon: 02522-18323 

Plantenwerkgroep 

Ees Aartse 
Joh. Molegraafstraat 6 
2202 LK Noordwijk 
Telefoon: 01719-1 4268 

Werkgroep Bibliotheek 

Marian Bos 
Morgenster 23 
2201 SZ Noordwijk 
Telefoon: 01 719-18636 

Scholen- en groepenbezoek Natuurcentrum 

Toos Bom 
Lijnbaanweg 26 
2201 LE Noordwijk 
Telefoon: 01719-1 1 285 

Jeugdnatuurclub 

Carla van der Hulst 
De Ruyterstraat 28 
2161 TB Lisse 
Telefoon: 02521-1 7397 

Veldwaarnemingen 

Ab Steenvoorden 
Frankenhorst 27 
2171 VD Sassenheim 
Telefoon: 02522-18323 
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