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J. van Dijk, voorzitter, L. Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk 
C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 
J. Veefkind, penningmeester, Ereioftpark 26, 2201 TE Noordwijk 
W. Baalbergen, l id ,  Schoolstraat  1 5, 2202 HC Noordwijk 
Mevr. M. Bos, l id ,  Morgenster 23, 2201 SZ Noordwijk 
R .  Sluys, l id,  Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk 
H. Verkade, l id,  Tramsteeg 1 9b, 2201 KP Noordwijk 
Contributie f 1 0,- per jaar (min.), jeugdleden f 6,- per jaar (min.), donatie f 5,- per jaar (min.) 
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Ledenadministratie: 

Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden, etc.: Mevr. H. Veefkind-Lieneman, Breloftpark 26, 2201 TE Noordwijk 

De Strandloper 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noord wijk. 
Redactie-adres: R .  Sluys, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk. 
Bezorgad res: B. Heethuis, Derk Bolhuisstraat  64, 2202 VH Noordwijk, Telefoon: 01719-1 08 1 3 
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Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Bestuur 
A. v .d .  Werf, voorzitter, Beeklaan 64, 2201 BE Noordwijk 
Mevr. A. Marijnis, secretaris, Postbus 168, 2200 AD Noord wijk 
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Donatie minimaa lf 5,- per jaar, te s torten op girorekening 3598755 t.n.v . Stichting Vogelasiel Noord wijk te Noord wijk 
Het vogelasiel is gelegen aan het Dom pad .  Gevonden vogels kunnen daar worden afgegeven. 

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), afdeling Noordwijk 

Bestuur 
D. Passchier, voorzitter, Egmonderstraat 45, 2201 RK Noordwijk 
Mevr. N .  Nooyen, secretaris, Joh.  Molegraafstraat  1 4, 2201 LK Noordwijk 
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Mevr. A. van den Oever, l id ,  Va n Panhuysstraat  34, 2203 JR Noordwijk 
Mevr. J .  van Sambeek, l id ,  Linnaeuslaan 12, 2215 PB Voorhout 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Het centrum bevind t zich aan de Weteringkade, naast de  Openbare Bibliotheek i n  Noord wijk. In het centrum bev ind t  
zich een u i tgebreide natuurbibliotheek, d ie voor iedereen toegankeli jk i s .  Ook i s  e r  een tentoonstel l ing.  
Openingstijden: woensdag en zondag van 14.00-16.30 u ur. 
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Bij de voorp laat 
Amold MGyL'Y 

De Bergeend broedt van Europa tot in China, maar is 
nergens zo algemeen als in West-Europa.  In Noord
wijk broeden zo'n tien paar, voora l in de d uinen en in 
Polder Hoogeweg. 
Met z'n felle zwart-wit tekening en z'n grote formaat  
i s  de Bergeend een opva llende verschijning. De Berg
eend broedt in holen, vooral konijnenholen. De nes
ten l iggen meestal binnen een straal van één kilome
ter van het water. Na het broeden komen jongen van 
verschil lende broedsels samen en blijven dan onder 
de hoede van één of enkele oudervogels. De meeste 
volwassen vogels vertrekken d irect na het broeden 
naar de rui  plaatsen. De vogels van Noordwest-Euro
pa ruien in de Duitse waddenzee (zo'n 100 .000 exem
plaren) . 
juni en ju l i  zijn de beste maanden om Bergeenden 
naar de ruiplaatsen te zien trekken, ze zijn dan in een 
relatief groot aantal in Noordwijk (en de rest van Ne
derland) te zien . 
De Bergeend is vooral een vogel van brak water, hij is 
dan ook het meest a lgemeen langs de  kust. Vooral in 
Zeeland, het wad dengebied en in d e  d uinen is de 
soort algemeen. 
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Van de redactie 
Dit tweede nummer van 1 993 is weer gevuld met een 
grote verscheidenheid aan artikelen. Het inventarisa
tieseizoen is weer in volle gang. Vele uren worden 
weer doorgebracht in het veld, vogels en planten wor
den ijverig geteld en in de d iverse boeken genoteerd . 
Niet a l leen worden vogels en planten geteld,  maar er 
word t  ook gekeken naar zoogd ieren. Hiervoor vraagt 
Ab Steenvoorden uw speciale aand acht. In deze 
Strandloper v ind t  u o.a. een ui tgebreid artikel over in
v asies, een vers lag van 'strandvondsten', het vers lag 
van de  paddenbescherming in het a fgelopen voorjaar, 
een p rachtige voorplaat en nog veel meer. 
Uw speciale aandacht vragen wij voor de prachtige 
tentoonstel l ing d ie vanaf begin j uni in het Jan Verwey 
Natuurcentrum te zien is. Onder de ti tel "Verande
rend landschap in Noord wijk en Omgeving" worden 

verschi l lende situa ties zoa ls die vroeger waren verge
leken met de huid ige si tuatie. Di t levert soms verras
sende verschi llen op. 
Deze tentoonstelling moet u gezien hebben!!! 

De vàkantie s taat  al bi jna voor de �eur en velen van u 
zul len ongetwijfeld mooie vogel- en plantenparad ij
zen gaan bezoeken. De redactie wenst u een prettige 
vakantie en is bijzonder benieuwd naar  uw bev indin
gen. Vele leden wil len graag meegenieten van uw 'na
tuurli jke' ervaringen. Dus stuur uw reisverslag in, wij 
plaatsen het graag. 
Kopij  voor de volgende Strand loper moet voor 10 au
gustus 1 993 worden ingeleverd bij Rien Sluys, Brem
kant 38, 2203 NG Noordwijk. 

Nieuws uit de ledenvergadering 
van 26 februari 1993 
Mededelingen bestuur 

Barnsteenvondsten: 
De voorzitter maakt meld ing van het fei t, dat  verschil
lende leden de laats te ti jd interessante barnsteenvond
s ten aan het strand hebben gevonden. Het is nog niet 
d u idelijk, hoe deze plotselinge " invasie" op kon tre
den. Wellicht d a t  de paar laatste stormen hiervoor 
deels verantwoordelijk zijn. De secretaris heeft enkele 
stuk/' es l aten onderweken bij het Rijksmuseum voor 
Geo ogie en Mineralogie te Leid en en het bleek inder
daad om barnsteen te gaan. 
Excursies: 
De voorzitter geeft in het kort de data weer van de ex
curs ies, welke in het komend seizoen georganiseerd 
worden. De excursies zullen a l le in de komende 
Strandloper worden gepubliceerd . 
Jaarvergadering: 
De jaarvergadering zal d it jaar plaatsvind en op vrij
dagavond 26 maart a .s .  Naast de gebruikeli jke huis
houdel ij ke punten, zoals de  bestuursverkiezing, de 
beoordel ing van de jaarstukken van secreta ris en pen
ningmeester e .d ., zal de heer Theo Verstra el spreken 
over Reeën. Geruime tijd heeft h i j  onderzoek verricht 
onder deze interessante groep d ieren. 
Paddenbescherming: 
De pad denbescherming is inmiddels begonnen. De 
coörd ina tie is thans in handen van Jan Jacobs. In deze 
functie heeft h i j  het rooster opgesteld  voor d e  deelne
mende vrijwilligers en heeft hij de nod ige contacten 
gelegd met d e  gemeente Noordwijk voor het plaatsen 
van de hekken, schijnwerpers, knipperlichten e.d . 
Vleermuizen: 
Onlangs heeft Kees Verweij tezamen met de vleermui
zenspecia l ist  Kees Mostert enkele bunkercomplexen 
bezocht in de Noord d uinen. Er werd inderdaad een 
aantal v leermuizen gevonden, vnl. Wa tervleermui
zen. Met name zal in de komende ti jd worden onder
zocht , hoe het bunkercomplex d i rect ten noorden van 

4 

het voormal ige Gol fbad beter voor vleermuizen ge
schikt gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door het ui t
graven van gangen en het aa nbrengen van een d eug
del ijke toegangsdeur, waa rmee vanda len op een af
stand gehouden kunnen worden. Nabij de Wassenaar
seslag is op een dergeli jke wijze een bunkercomplex 
geschikt gemaakt en wel zod anig, d a t  d i t  complex het 
meest belangri jke onderkomen is geworden na enkele 
grottencomplexen in Zuid -Limburg .  
Oproep voor extra medewerkers in het Vogelasiel: 
In het Vogelasiel is door vertrek van een van de mede
werkers behoefte aan enige versterking. De voorzi tter 
vraagt belangstel lenden zich tijdens de pauze op te ge
ven bij de secreta ris. 

Lezing over de Galapagoseilanden 
door de heer Wim Baalbergen 

Na de  pauze verleent de voorzi tter aan Wim Baal ber
gen het woord om het een en ander te vertellen en te 
laten zien van zijn reis naar  de Gala pagoseilanden in 
de Grote Oceaan. Na een korte inleiding over de reis, 
d ie hij vorig jaar gedurend e een d rietal weken heeft 
gemaa kt, gaa t hij nad er in op de verschil lend eilan
den, die hi j  hl'eft bezocht. leder eiland heeft weer zijn 
eigen typische soorten vogels, planten, reptielen e.d.  
Met name ma ken ind ruk zi jn opnamen van de  Alba
trossen, de Blauwvoetgenten en de Zeerobben. Daar
naast laat hi j  nog ta l van andere beelden zien, d ie hij 
op zijn eigen typerende wi jze toelicht. 
Na a floop ontvangt de spreker een ha rtelijk applaus.  
De voorzitter constateert, da t  zeer zeker ook verre oor
den a ls de Ga la pagoseiland en de nod ige belangstel
l ing trekken. Na mens de aanwezigen da nkt hij Wim 
Baalbergen voor zi jn bijd rage. 



Nieuws uit de ledenvergadering 
van 26 maart 1993 
Mededelingen bestuur 

Excursies en lezingen: 
De voorzitter wijst op het programma vo<;>r het ko
mend seizoen. Het programma staat  ovengens a fge
drukt in de laatste a flevering van De Strandloper. 
Milieu-overleg Duin- en Bollenstreek: 
De voorzitter heeft a fgelopen woensdagavond een 
vergadering bijgewoond van bovengenoemd or�aan, 
tezamen met een a fvaard iging van de GewesteliJke 
Land- en Tuinbouworga nisatie .  Aldaar werd een ge
zamenlijke zorg onderkend, n.l. het volledig d ichtslib
ben van de Bollenstreek als gevolg van woningbouw
programma's van bollenstreekgemeenten �n gem�en
ten als Leiden. Er zal een gemeenschappeliJke plettno
ta worden opgesteld ,  d ie  naar de Provincie zal wor
den toegezonden. Geplei t  zal worden voor het open
houden van de Bollens treek. De voorzitter acht net 
een goede zaak, d a t  mil ieubeschermers en agrariërs 
eens een keer op één l ijn gaan zi tten. 
Tuin Jan Verwey Natuurcentrum:  . De tuin van het Jan Verwey Natuurcentrum 1s weer 
opgeknapt en l igt er weer �e�jes bij .  pe

_ 
voorzitter 

wijst op a e grote s tronk, dte lfl de  tum IS gelegd. Het 
betreft hier een stronk, welke is aangespoeld op het 
s tra nd .  De oorspronkelijke boom groeide wellicht en
kele duizenden jaren geleden op de bodem van de  
huid ige Noordzee. Voor zover men heeft ku nnen na
gaan, gaat het hier om een Grove den. Voor het be
houd word t gedacht aan het toepassen van een 
bepaa ld conserveringsmiddel.  
Flora van de Bollenstreek: 
Het gebied van de Flora van Noordwij_k za l worden 
u i tgebreid.  Men hoopt hiermee deze u1tgave aantrek
kelijker te maken voor een grotere groep mensen. Met 
name de heer Martin de Graaf heeft zeer veel gege
vens van het terrein, dat  ten oosten d irect grenst aan 
het  eerstgeplande gebied n. l .  de oppervlakte van de 
gemeenten Noord wijk en Noord wijkerhout. 

Jaarverslag secretaris 

De voorzitter pakt enkele punten u i t  d i t  jaarverslag. 
Zo v iel het op, dat men in h?e�emende mate m�t van
da l isme te kampen heeft. D1t IS helaas een treunge 
constatering. Verder is het aantal bezoekers in het Jan 
Verwey Natuurcentrum wat teru�gelopen. Overigens 
is het bezoek van de scholen stab1el gebleven. Vervol
gens gaa t  h i j  ve�der i� op het p l�n voor ?e. inrichting 
van de voorma!Jge Tnmbaan. H1ervoor IS  m samen
werking met d iverse instanties.�en plan on�:-vikkeld . 
Thans is de  gemeente NoordwiJk aan zet. BIJ_ de ge: 
meen te Noord wijk zal worden getracht de  uttvoermg 
van de  plannen te bespoedigen. Tot slot wijst hi j  nog 
op het geregeld overleg �et het Staa tsbosbeheer �n 
de folder over de verklanng van de straa tnamen m 
het Vinkenveld . 

Financieel verslag van de penning
meester 

De contributie is op hetzel fde peil gebleven, omdat  in  
de prakti jk de meeste led en veel meer beta len dan het 
minimum-bedrag. Van uit de  aanwezigen worden 
geen vragen gesteld .  H ierna worden de s tukken vast
gesteld . 

V erslag kascommissie en benoeming 
nieuwe kascommissie 

De hèer Verkade sr. verklaart d e  boeken te hebben ge
controleerd en in orde te hebben bevonden. Hierna 
wordt de penningmeester gedechargeerd onder dank
zegging voor het ve le  fi nanciële werk, da t  hij heeft 
verricht. 
Als nieuw l id van de kascommissie word t benoemd 
de heer Frank van Duiven voorden. De heer Frank de 
Groot wordt het komende jaar actief i n  de kascommis
s ie. De heer Ees Aartse bli j ft. 

Bestuursver kiezing 

Dit jaar zijn a ftredend de  here� Jan Ve�fkind en H�_in 
Verkade. Beide heren ste l len z1ch herkiesbaar. Er ZIJn 
geen tegenkand ida ten  inged iend . Beide heren wor
den opnieuw met a lgemene stemmen benoemd . 
De voorzitter wijst er in d i t  verband op, d'lt het 
bestuur toch wel aan ui tbreid ing toe is. Ten eerste zijn 
er enkele taken d ie  één of meer leden kunnen wor
den toebedeeld

' 
en ten tweede moet men er mee reke

ning houden, da t  er bestuurs leden kunnen u i tval len. 
Enkele bestuurs leden hebben al een respectabele tijd 
achter de rug. Verjonging is d us welkom. Hij  vraagt 
aan de aanwezigen d i t  verzoek nog eens serieus te 
overwegen. 

Lezing van de heer Theo Verstrael over 
Reeën 

Na de  pauze verleent d e  voorzitter aan de heer Theo 
Verstrael het woord. Theo Verstrael heeft jarenlang 
onderzoek verricht over Reeën. Daarbij ging hij vo?r
a l  in op d e  vraag aan  wel ke voorwa�rden ��n terrem 
moet voldoen om voor Rceen geschtkt te ZIJn .  Verder 
heeft hij zich verd iept in de wijze waarop de Ree zich 
langzamerhand i n  de meeste d uingebieden heeft ver
s.l?.reid . Zeker de l a?.tste tijd is h�t aantal ��eën beht�or
hJk toegenomen. TIJdens de lezmg gaat hiJ ook nog m 
op de leefwijze van de Ree, d e  bronsttijd , het werpen 
van de ka lveren en de gevaren, d ie Reeën bed reigen.  
Zi jn lezing gaat verder vergezel d  van prachtige opna
men. 
Na afloop ontva ngt de heer Verstra el een hartel i jk ar
plaus. De voorzi tter da nkt hem namens a l l e  aanwezi
gen. 
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Waddenexcursie 
R. Sluys 

Dit jaar vindt de "Waddenexcursie" plaats in het 
weekeinde van vrijdag 3 tI m zondag 5 september en 
gaa t  naar Terschelling. 
Het vertrek met de touringcar van de firma Brouwer 
vindt plaats op vrijdagmiddag uit Noordwijk, terwijl 
de terugkomst zondagavond zal zijn. 
Voor beide d agen zijn er excursies gepland. Zaterdag
morgen gaan we, in groepen vertrekKend vanuit de 
W ierschuur, de vogels en de  specifieke flora bekijken. 
Bij terugkomst is een ieder vri j .  De zaterdagavond zal 
weer het tijdstip zijn van de enige echte "Wadden
quiz". 's Zondags heeft u de keuze: Op eigen gelegen
heid de natuur en cultuur van het ei land verkennen, 
of in groepjes, o.l .v. een excursieleider, de vogel-
en/ of plantenbevolking van het eiland te ontdekken .  
Voor iedereen i s  e r  voor h e t  gehele weekeinde een 
fiets gehu urd, maar op zaterdagmorgen v ind t de ex
cursie voor alle deelnemers te voet plaats .  
De  kosten bedragen ongeveer f1 00,- . Leden kunnen 
zich opgeven door bovenstaand bedrag over te ma
ken op rekeningnr. 82.26.22.092 t .n .v .  Vogelbescher-

ming Noord wijk onder vermelding van Wadden
weekend . Het gironum mer van de VSB-bank is 3946. 
U kunt zich tot 15 augustus opgeven, waarbij word t 
vermeld da t  het maximum aa ntal deelnemers 50 be
d raagt en da t  de inschrijving p laatsvindt bij volgorde 
van aan meld ing.  
Natuurl ijk krijgen a l le deel nemers nog nadere infor
matie, waaronder de exacte tijd en p laats van vertrek. 
Ind ien u nog vragen heeft kunt u zich in  verbind ing 
stellen met Rien Sl uys. Telefoon: 0171 9-10945 

Veranderend Landschap 
Noordwijk en Omgeving 

• 
1n 

Kees Vcnucij 
Onder deze titel is vana f  begin juni  een nieuwe ten
toonstelling in het Jan Verwey Na tuurcentrum te 
zien. Zoals d e  t i tel  reeds aangeeft val t  de nadruk op 
het landschap in onze omgeving . Het landschap heeft 
een d uidelijke relat ie met de ontwikkel ingsmogel i jk
heden van onze flora en fauna.  
Vooral de laatste 100 jaar is er veel in het  landschap 
gebeurd, helaas niet a l tijd ten goede. Da t d i t  ook d ui
delijke gevolgen heeft gehad voor onze d ieren en 
planten spreekt welhaast voor zich. 
Vele mooie foto's en kaarten la ten deze on twikkel in-

gen zien. Daarnaast word t aandacht geschonken aan 
d iverse maatregelen, d ie inmid dels genomen zijn of 
genomen moeten worden, om de kwal i teit  van ons 
landschap op z'n minst te behouden. 
De voorbereid ing van deze tentoonstel ling is op het 
ogenblik  in volle ga ng .  Naa r  het zich nu al laa t aan
zien belooft het een prachtig geheel te worden. 
Dus: 
Vergeet niet tijdens de komende zomennaanden 
nog eens een extra bezoek aan het Jan Verwey Na
tuurcentrum te brengen. 

.7Cee- HUIS � JJoEJCHORST,orr,UrJI;;;,rd'j�.&nfold,Y.uz "''"'1·'7J.•· 
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Gemengde vogelgezelschappen 
Oick de Jonge 

Iedereen d ie wel eens naar vogels kijkt weet da t  voor
a l  buiten de  broedtijd veel vogels in groepen leven. 
De Koekoek, d ie een u i tgesproken sol i ta ir  is, vormt 
een van de weinige u i tzonderingen hierop. 
We mogen aannemen dat d it leven in  groepsverband 
in bepaalde opzichten de overlevingskansen van de 
"groepsleden vergroot. De mogeli jkheden tot het v in
den van p lekken met grote hoeveelheden voedsel ne
men toe met het aantal soortgenoten in de groep. Ook 

��· . i �:%· � 
\� ··��·�. 

Grutto 

is bij een groep de kans tijd ig roofvijanden te ontdek
ken groter. Wellicht berust de groepsvorming ook op 
een instinctieve voorkeur d ie verband houd t  met zich 
veil iger voelen temidden van soortgenoten. Ook bij 
mensen, d ie in hun ged rag veel minder dan d ieren 
door instincten (in de zin van: aangeboren gedragspa
tronen en -neigingen) beïnvloed worden, komt d i t  
voor. Onderzoek heeft nameli jk aangetoond (ofwel de 
opva tting bevestigd) da t  velen zich minder onveilig 
voelen in s traten waar ook veel andere mensen lopen 
(1). Dit zal wel berusten op een aangeboren neiging 
gecombineerd met ervaringsfeiten. Da t leren door er
varing zou trouwens ook bij d ieren een rol kunnen 
spelen. 
Er zi jn bij vogels d iverse middelen om, vooral bij het 
opvliegen, het groepsverband in s tand te houden: de 
bekende kenmerkende roepjes van steltlopers (bijv. 
Tureluur en Zwarte Ruiter) waardoor verwante soor
ten zich van elkaar onderscheiden, en d e  vleugelspie
gels van eenden, d ie qua structuur  een zekere over
eenkomst met v laggen vertonen. 
De groepsvorming bij vogels is kennel i jk het d uide
l i jks t  e n  net s terkst onder soortgenoten. Toch komt 
het ook herhaaldeli jk voor da t  je ind ivid uen van ver
schi l lende soorten in e lkaars gezelscha p ziet. Het 
meest voor de hand ligt d i t  bi j soorten d ie fysiolo
gisch met elkaar verwant zijn en ook wat ged rag (in 
het bijzonder voedselsoort en wijze van foerageren) 
veel overeenkomst hebben. Het is niet moeil i jk daar
van een paar d u idel i jke voorbeelden te geven. 
Zo heb ik herhaaldel i jk gezien dat  er zich temidden 
van een grote troep Roeken steeds een of meer paar 
Ka uwtjes ophielden.  Ook zag ik vaak dat  in een groep 
Kramsvogels enige Koperwieken za ten. 
Soms berust de bind ing bl i jkbaar op het fei t  dat  het 
voeselzoekpa troon van de ene soort het foerageren 

door de andere vergerna kkeli jkt. Tijdens s trenge win
ters verbleef er in het Amsterdamse Bos een groep 
van tienta llen Sijzen en Ba rmsijzen d ie op de hun be
kende ma nier zaden uit  clzeproppen peuterden. Op 
de grond werden ze begeleid d oor een aantal Vinken 
en Kepen, d ie zich bli jkbaar  voedden met de zaad jes 
d ie  hun hoger werkende verwa nten lieten val len. A ls 
de Sijzen en Barms ijzen opvlogen dan gingen de  Vin
ken en Kepen mee. 
Een systema tische s tud ie va n wat we met een rewich
tige term " inters pecificke vogelgezelschappen ' kun
nen noemen is al in de jaren 60 verricht door een op 
Terschel l ing ka mperende vogelwerkgroep van de 
CJN (2). 
Daarbij is nagegaan welke soorten steltlopers in el
kaars gezelschap voorkwamen op voedselplekken en 
hoogwatervluchtplaatsen in het Waddengebied . Soor
ten die daa r veel bij el kaar gezien werden waren Ros
se Grutto / Wu lp, en minder vaak, maar toch regel ma
tig Kanoetstra nd loper/ Bonte Stra nd loper, en Groen
pootruiter/ Ture luur. Daarentegen werden Wu lp / 
Goudplev ier en Goud plevier /Zilverplevier zelden of 
nooit in elkaars gezelscha p waargenomen. Op merke
li jk is daarbij dat  er tussen Rosse Gru tto en Wulp on
danks hun verschillen in uiterl i jk en roep een vrij 
gr.?te overee!lkon:st in v l iegbeeld bestaat.  Verd er 
bliJkt dat fys1olog•sche verwantschap (Goud ple-
vier I Zilverplevier) niet hoeft te leiden tot associatie. 
Vermoedeli jk spelen hier verschillen in wijze van 
voedselzoeken en terreinkeuze een rol .  
Een voorbeeld v a n  het gezamenli jk voorkomen van in 
het geheel niet met elkaar  verwante soorten vormt de 
begeleid ing van in gras landen foeragerende Kievi ten 
door groepen Spreeuwen. Het is mogeli jk da t  het 
poottrappelen van de Kiev i ten, waard oor wormen 
naar boven komen, het voedselzoeken door de 
Spreeuwen vergema kkcl i jkt .  
Di t zi jn maar  enkele gevallen van het elkaar gezel
scha p houden d oor  "vogels van d iverse plu image" .  

Wulp 

Het is een nua ncering van de s telregel, "Birds of a 
feather flock togcther" ofwel "Soort zoekt soort" . 
Ongetwijfeld zullen er andere lezers van de Strandlo
per zijn die hier nok erva ringen mee hebben, Mis
schien kunnen ze in  een volgend nummer daarvan 
verslag doen. 
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Bijzondere strandvondsten in het 
Jan Verwey Natuurcentrum 
Hein Ve.,-kade 

In januari en februari van d i t  jaar  werd onze kust 
door d iverse la ngdurige stormen geteis terd . De hefti
ge stromingen d ie hiermee gepaard gingen hebben de 
bodem van de  Noordzee flink beroerd . 
Gevolg hiervan was da t  ons strand bezaaid lag met 
niet alledaagse voorwerpen d ie aangespoel d  waren. 
Kees Verweij schreef in de vorige Strand loper al  over 
de opmerkelijke hoeveelheid barns teen welke tussen 
de mosdierljes werden gevonden. 
Opvallend was ook de grote hoeveelheid hout waar
op d e  zee ons trakteerde.  Dit keer eens niet bestaand 
uit pallets en a ndere over boord geslagen pla nken, 
maar ruwe onbewerkte takken, brokken stam, ja zelfs 
zeer omvangrijke stronken. Zo werd er een prachtige 
platgedrukte s ta m  van een berk �evonden. Determi
natie hiervan bleek niet zo moeilijk want er zaten nog 
s tukken schors aan. Het meeste hou t was echter a f
komstig van naaldbomen. Diverse stukken werden 
als Grove Den herkend . 
Eén grote s tronk lag vrij hoog op het s tra nd voor Huis 
ter Duin. Een schitterend gevaa rte met een d ia meter 
van bijna anderhalve meter. Dankzij spontane mede
werking van de fa . van der Pu tten werd de kolos in 
de  tuin van het Jan Verwey Na tuurcentrum gedepo
neerd zoda t  iedereen hem nu kan bewond eren. 
We waren natuurlijk nieuwsgierig naar de houtsoort, 
de ouderdom en de herkomst van de stronk. Door de 
aanwezigheid van wa t schors kon al snel bepaald 
worden d a t  we hier te maken hebben met de wortel
s tronk van een Grove Den. De enige manier om ach
ter de ouderdom te kome;t bleek toepass ing van de 
C14-methode te zijn. Echter, de  grote kans op fouten, 
doord a t  de stronk een tijd 
lang in zou t  water heeft ge
legen, en de hoge kosten 
(ca . 600,-) hebben ons doen 
afzien van d i t  onderzoek. 
Het zal d us gissen blijven. 
Gezien de kwalite i t  van de 
stronk en de  nog aanwezi
ge schors denk ik d a t  deze 
nog niet zo erg oud is. Een 
mogelijkheid is d a t  hij re
cen t  v ia rivieren in zee te-
recht is gekomen en ver-
volgens na de s tormen is 
aangespoeld. 
Een tweede mogelijkheid 
d u id t  op een meer plaatse
lijke herkomst. Rond de 
twaalfde eeuw na Chr. 
werden grote delen van 
ons strandwallenland-
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schap door d e  zee verzwolgen. We kunnen er van ui t  
gaan da t  de  zee toen ongeveer 1 -10 kilometer kust 
wegsloeg . De wind heeft vervolgens grote hoeveelhe
den zand over de resterende Oude du inen geblazen. 
Dit zijn de huidige hoge Jonge Duinen. Op de oude 
strandwallen d ie zijn weggeslagen bevond zich op 
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veel plaa tsen bos d a t  eveneens in de  golven verdwe
nen is. Misschien hebben de stormen van de laatste 
tijd d 'e laag losges lagen waa rin zich de resten van het 
bos bevonden? Het fei t dat tegel i jk met het hout  ook 
massaal stukken veen zijn aangespoeld ka n deze theo
rie versterken. Deze zouden dan a fkomstig zijn uit de 
s trandvla kten welke tussen de weggeslagen strand
wa l len lagen. 
Natuurl ijk zijn er nog vele andere theorieën mogel ijk. 
Of we er ooit achter komen is zeer de vraag, maar een 
beetje filosoferen is op zich al leuk. 
Een tweede opva l lend e stra ndvondst welke in het Jan 
Verwey Natuurcentrum terecht gekomen is betreft 
een groot bot. Rob Vink ontdekte hem ook a l  in fe
bruari op het strand .  Wim Baa lbergen nam hem mee 
naar ons centrum. Het is ruim 40 cm. lang en weegt, 
na 6 weken op het d roge, nog meer dan zes ki logram! 
Voor determinatie togen w c  naa r  het Rijksmuseum 
voor Natuurl i jke Historie in Le iden. Na enkele s tap
pen in d it gebouw werd het mysterie reeds ontrafe ld .  
Een groot skelet van een wal vis hing aan het  p lafond 
met daarin een kopie van ons bot. Gezien de maat 
van het skelet moet ons bot de e l lepi jp of spaa kbeen 
van een baleinwa lvis van 1 0-1 5 meter geweest zi jn .  
De exacte soort bleek niet te  achterha len maa r  e r  vie
len namen als Noord ka per, Groenla ndse Walvis  en 
Gewone Vinvis. Over de oud erdom viel niets te zeg
gen, wel da t  derge l i jke botten maar zelden worden ge
vonden. 
Om een idee te krijgen over welk bot(je) van een wal
vis we hier spreken is deze in het zwa rt met een pi j l  
weergegeven in onders taande  figuur met de letter 'R'. 
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Fig. 22. Het geraamte van een walvis. 

Wil t  U zien hoe groot het in werke l i j kheid is breng 
dan een bezoek aan de nieuw ingerichte hoek over 
walvissen in het Jan Verwey Natuurcentrum. Het l igt 
daar nu met vele andere Noord wijkse vondsten ten
toongesteld .  



Nieuws uit de Amsterdamse 
Waterleidingduin en 
W. Kuyper 

Vogels 

De vinkenbaan in de  AWD heeft in  1992 in totaal 4761 
vogels geringd. Het aantal soorten was 55. De tien 
meest gevangen soorten waren: Kleine Karekiet, . Zwartkop, Fitis, Roodborst, Tjifljaf, Veldleeuwenk, 
Tuinflu i ter, Spreeuw,  Pimp�lme�s en Gra.smus .. De jaarlijkse watervogeltelling viel op 1 _5 .1anuan 1 993. 
Er werden door de vogelwerkgroep Zmd-Kennemer
land 3276 vogels geteld .  Het meest algemeen was de 
Meerkoet met 1 303 exemplaren. Opvallend waren 22 
Nonneljes, 83 Grote Zaagbekken en 10 Krooneend�n.  
In begin januari waren er tijdens de  korte vorstpeno
de veel eenden te zien in de kanalen met open water. 
Gezien werden o .a. Ku ifeend, Wilde Eend, Winterta
ling, Brildu iker, Tafeleend, Krakeend, Nonnetje en 
Grote Zaagbek. Daarnaast  melden we nog de waarne
mingen van Wilde Zwanen, Waterspreeu w, IJsvogels 
en een Bronskoptaling. 

Kuifeenden 

Zoogdieren 

Zoals in een Strandloper van vorig jaar gemeld werd , 
lopen er n u  schapen in de  A WD. Het gaat goed met 
de kudde d ie zich in het gebied Paardenkerkhof/ Sas
bergen bevind t. D�_kudde zal wel gr�1ter ge�orden 
zijn na de lammertiJd van maart, apnl en me1 . 
Op 1 4  januari werden ongeveer 60 bunkers onder
zocht op vleermuizen. Er werden 1 48 Watervleermui-

Invasies 
A/1 Steenvoorden 

Sommige vogelsoorten kunnen plotseling vrij massaal 
worden waargenomen, terwijl ze gewoonlijk in veel 
mindere mate of helemaal niet worden waargenomen 
in onze omgeving. Dit verschijnsel noemen we inva
sie. 
Een belangrijk kenmerk van invasievogels is d at er to
taal geen regelmaat in het trekpatroon te v ir:tder:'. is, zo
als bij veel andere vogelsoo�ten �el heel <;fmdehJk te 
zien IS. Veel vogels trekken JaarliJks vanui�_hun �roed
gebied , via een bepa_alde _trekrou�e naar vnjwel par
lijks dezelfde overwmtenngsgeb1eden. 

zen en 9 Grootoorv leerm uizen geteld . Dit is een re
cord voor de  A WD, vorig jaar werd en er 145 vleer
muizen waargenomen. 

Insekten 

Sinds kort is bekend d at de zeer zeldzame Kortschild 
kever (Philonthus alpinus) in d e  A WD leeft. 
De Veenmol, een tot 5 cm. lang insekt, is vorig jaar 
voor het eerst in het d uin aangetroffen. 

Excursies 

Elke eerste en derde  zondag van de  maand word t er, 
onder leid ing van de heren Siem Langeveld en Tom 
Puts ,  gewandeld door d e  A WD. Vertrekpunt bij het 
bezoekerscentrum, ingang Oase. Aanvang: 1 3.00 uur. 
Op elke tweede zondag is er een vroege-vogel-excur
sie onder leid ing van de  heren Jan van Zandvoort en  
Siem Langeveld : 
- 9 mei: 06.00 u ur, ingang Zandvoortselaan 
- 13 juni: 05 .30 uur, ingang Panneland 
- 1 1 juli: 05.15 uur, ingang De ZiJk 

Werkzaamheden 

De infiltratiegeulen 20 en 30 worden in 1 993 schoon
gemaakt en krijgen (deels) een natuurlijke oever. Het 
Verlengde Gosterkanaal word t  uit gebruik genomen. 
Na d iverse werkzaamheden is het de bedoeling d at 
het ond iepe 15rondwater zich hier verzamelt en er mo
gelijk een d umrel gaat s tromen. 
Het bezoekerscentrum de Oranjekom zal in 1993 
ui tgebreid worden met een lezingenzaaL 

Nieuwsbrief 

Veel van de bovenstaande informatie komt ui t  de 
Nieuwsbrief Natuuronderzoek AWD jrg.3 nr. 1 .  In dit  
blad s taan verder nog gegevens over amfibieën in het 
eerste infil tratiegebied, plagproeven, Watervleermui
zen, konijnentel l ingen en vernatting in het zuidelijke 
deel. Dezt• nieuwsbrief is aanwezig in de bibliotheek 
van het Jan Verwey Natuurcentrum. 

Invasievogels hebben d at d uidelijke trekgedrag niet, 
deze trekken alleen door omstandigheden ged won
gen u i t  hun oorspronkelijke broedgebied weg en ver
schijnen vrijwel altijd volkomen onverwacht, en op 
de meest vreemde plaatsen. 
Invasie-achtige uittochten treden vooral op bij vogels 
u i t  d e  noordeli jke gebieden, Skand inavië en de voor
�alige Sovjet-Unie. Vogelinvasi�� hebben v rijwel al
tijd dezelfde achterg rond , nameliJk voedselschaarste 
in de oorspronkelijke broedgebieden. 
Grote invasies worden vaak vooraf gegaan door een 
aantal goede ja ren, met veel voed se[ in het broed ge-
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bied . De populaties vogels breiden zich dan gigan
tisch uit. Als er dan een periode aanbreekt met voed
selschaars te, zullen de vogels zich massaa l  gaan 
verplaatsen. 
Invasievogels zijn vaak vogels die voor hun voedsel 
afhankelijk zijn van d e  zaden of vruchten van een be
paalde boomsoort, zoals bijvoorbeeld d e  Kruisbekken 
v an de zaden van naaldbomen, of van een bepaald 
soort knaagdier, zoals bijvoorbeeld de Ruigpootbui
zerd van Lemmingen. 
Invasies van diverse vogelsoorten hebben de laatste 
jaren ook Nederland bereikt. Bij grote invasies van 
sommige soorten, worden de eerste vogels a l  in de  zo
mer in West-Europa waargenomen. Kleinere invasies 
worden vaak pas tijdens de najaarstrek merkbaar. 
Ook in de  wintermaanden, na plotselinge vorst kan er 
een massa le doortrek zijn van bepaalde vogelsoorten, 
bijvoorbeeld,  ganzen. eenden en fuutachtigen. 

Krui�bek 

Dit zijn dan �een invasies, maar vorstvluchten van vo
gelsoorten d te wegtrekken onder invloed van klimato
logische omstandigheden. 
Opval lend bij enkele invasievogels is, dat  in het voor
jaar de d rang om terug te keren naar de oorspronkelij
ke broedgebieden niet a ltijd aanwezig is. Dit leid t 
soms tot broedgeval len in streken d ie ver van het 
broedgebied verwijderd liggen. 
Een goed voorheel hiervan zijn de Kruisbek en de 
Grote Kruisbek. In hun broedgebied in de  uitgestrek
te naa ldwouden van Noordoost-Europa leven deze 
soorten vrijwel uitsl uitend van de zaàen van sparren. 
Het broeden begint al in februari en maart, de tijd dat  
de  zaden van de  naa ldbomen rijpen. Er is  dan v rijwel 
a ltijd voldoende voedsel aanwezig om de jongen te 
voeren. 
Als  de vogels in het najaar door voedselschaarste naar  
zuidelijker gelegen gebieden gedreven worden, komt 
het weleens voor d a t  ze daar ook tot broeden komen. 
ook in Noordwijk is weleens een Kruisbek tot broe
den gekomen (1 967 Noordduinen) en van de Grote 
Kruisbek zijn in 1 983 uitgevlogen jongen gezien op de 
Veluwe en in d e  Zuid hollandse d uinen. 

Kruisbek (Loxia curvirostra) 

De afgelopen dertig jaar hebben vijf  grote invasies 
van de Kruisbek onze omgeving bereikt. Bij grote in
vasies worden de eerste vogels a l  in juni/juli in ons 
land waargenomen. In groepjes zwerven ze dan door 
de naa ldbossen in ons land en overa l hoor je dan de 
kiep-kiep roepjes. 
De eerste grote invasie (waarvan nog gegevens wa ren 
terug te vinden) d ie onze omgeving bereikte vond 
plaats in 1966 . Vanaf augustus tot in december wer-
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den tienta l len exemp la ren gezien in de Noorddduinen 
In 1 972 werd en vanaf 18 juni de eerste exemplaren 
waargenomen.  Tot in oktober vond er toen regelma
tig d oortrek plaats van groepjes Kruisbekken.  
Op 2 juni 1 983 werden de eerste voorlopers op een 
invasie al waargenomen. Voora l in juni en ju IJ van dat 
jaar werden Kruisbekken waa rgenomen. 
Tijd ens de najaarstrek in oktober 1985 werden redelij
ke aanta l len Kruisbekken waargenomen. Op goede 
trekdagen wel tien tot twintig exempl a ren per uur. 
De laatste en waa rschij n lijk tevens de grootste kruis
bekkkeninvasie vond plaats in 1990. A l  in mei werden 
toen de eerste (vijftien) exemplaren waargenomen in 
de Noordduinen. Tot eind juli liepen d e  aanta l len op 
tot wel zestig exemplaren in de Noordduinen. Hierna 
werden tot in oktober overtrekkende Kruisbekken ge
zien, tot wel honderd exemplaren per dag. 

Grote Kruisbek (Loxia pytyopsittacus) 

Deze soort broed t hoofdzakelijk in d e  naa ld bossen in 
delen van Skandinavië, Polen en tot in het noorden 
van de voorma lige Sovjet-Unie. 
In het najaar van 1 982 bereikte de eerste invasie van 
deze soort ons l and .  Tot die tijd wa ren er maar  negen 
waarnemingen van Grote Kruisbekken in Nederland 
bekend . 
Van 1 8  t / m  2lJ december 1982 verbl eef een groep van 
16 tot  25 exem plaren  van deze, vermoed elij k Ska nd i
na�ische ��)gels bij de Duir�da.mses lag in de Noord
dumen. ZIJ foerageerden hrer rn de dennen. 
I n  het najaar van 1990 beleefde  Nederland opnieuw 
een omvangrijke invasie va n Grote Kruisbekken. De 
eers te vogels werd en a l  in d e  zomer en het vroege na
jaar waargenomen. I n  Noordwijk werden de eerste 
exemplaren op 20 oktober waargenomen, nok nu 
weer in de dennen rond de  Duind amses lag in de 
Noordduinen. Het  aa nta l l iep op tot 24 exem plaren in 
februari 1 99 1 . De laatste vogels werden bij ons gezien 
op 15  maart 1 99 1 .  

Notenkraker (Perisorus caryocatactes) 

Van de Notenkraker bes taan twee ondersoorten, de 
diksnavelige EuropL'SL' ondersoort, waarva n drie be
vestigde waa rnemingen in Nederland bekend zij n, en 
de dunsnavelige Siberische ondersoort, d ie vrijwel a l 
tijd word t waa rgenomen bij invasies in  West-Europa . 
De grootste invàsie van d eze soort die ooit Nederland 
heeft bereikt, vond p laats in 1 968. Vnoral d e  oudere 
vogelaars zul len zich d eze invasie nog wel herinne
ren. Er werden toen a l  in augustus door heel Neder
land Notenkrakers waargenomen.  Ruim 2300 exem
plare.n werden ��zien, verspreid (�ve.r heel Nederland . 
Ook 111 NoordwiJk werden een twmtrgta l Noten kra 
kers waargenomen. 
Na deze invasie werden in 19ó9 een tweeta l broedge
va l len in het ooste n va n het l and vas tgesteld . 
Zowel in 1 985 en in 1 991 bereikte een kleine invasie 
o ns l and . Het ging in beide jaren maar om enkele tien
ta l len vogels. In 1985 werden zes exemplaren en in 
1991 twee exemplaren in Noord wij k waargenomen.  

Velduil (Asio flammeus) 

Nederland ligt aan  de zuidg rens van het vaste broed
gebied van d e  Veld uil {1 00-200 broed paren 1 983). 
Veel NoordeurnpL'SL' Veld uilen overwinteren in West
Europa.  Voora l in oktober worden nog wel eens rond
zwervende exemplaren wa argenomen .  In de winter 
van 1 1)78/1 979 vond er een invasie van Ve lduilen in 
Nederland pl ,wts. DL· aa nta l len namen in december 
1 lJ7R en janua ri 1979 sterk toe, tot d riemaaI het a a nta I 



vogels dat  gewoonlijk tijdens het winterhalfjaar in Ne
derland werd waargenomen. 
Ook bij ons werden d ie winter op zes verschillende 
plaatsen Velduilen waargenomen. Andere jaren met 
opvallend veel waarnemingen in onze omgeving wa
ren oktober I december 1973, oktober 1 975, oktober 
1978 en oktober 1982. 

Zwarte Mees (Parus a ter) 

Er zijn ook een aantal mezensoorten d ie nu en dan 
massaal  hun broedgebied verla ten. De Zwarte Mees is 
er hier één van. Invasies van de Zwarte Mees zijn 
vaak erg opvallend , omda t  het bijna a ltijd om grote 
aantallen vogels gaat. 
In het najaar van 1 989 was er sprake van een zeer gro
te invasie in West-Europa . De eerste groepjes Zwarte 
Mezen werden begin september in Nederland waarge
nomen. 
In de omgeving van Noord wijk werden de eerste 
exemplaren op 22 september gezien. De meeste vo
gels werden langstrekkend over de Driehoek in de  
Noordduinen en de  Puinhoop in Ka twijk gezien. De 
topd agen waren 4, 5, 17 en 18 oktober, met respectie
velijk 450, 1500, 1 200 en 1 1 00 exemplaren langstrek
kend over de d uinen. Buiten deze topdagen werden 
er wel dagelijks enkele tienta l len exempfaren lang
s trekkend waargenomen. Eind oktober kwam er aan 

· de gigantische s troom Zwarte Mezen, d ie door ons 
land trokken, een einde. Men schat da t  er d an totaa l  
zo'n 725.000 Zwarte Mezen zijn doorgetrokken. In no
vember worden h ier en daar nog enkele doortrekken
de Zwarte Mezen gezien. 
De laatste vergelijkbare invasie was in 1971,  toen wer
den er ook vele d uizenden vogels in ons land waarge
nomen. 

Zwarte Mees 

Ook toen waren er dagen, zoals bv. 10 oktober, dat  er 
100 tot 200 exemplaren langstrokken over de Noord
duinen. 

Middelste Jager (Stercorarius pomari
nus) 

Middelste Jagers verlaten ieder najaar de noordeli jke 
broedgebieden en trekken zuid waarts .  Er worden vrij
wel ieder najaar enkele exemplaren bij ons langstrek
kend waargenomen. 
In jaren met een goed broedseizoen worden in West
Europa aanmerkelij� meer Middelste Jagers gezien 
dan in jaren met een gering broedsucces. Dat 1985 
voor de deze soort een jaar was met een goed broed
seizoen, werd wel d uidel i jk ti jdens de invasie in dat  
najaar. Gedurende september en oktober werden er  
voor Nederland vrij normale aantallen Middelste Ja
gers waargenomen. Op 2 november stond er, voor het 

eerst s inds een lange tijd ,  een krachtige noordwestelij
ke wind . Langs de hele Nederlandse kust werden 
toen d ie dag totaal  meer dan 200 Middelste Jagers 
waargenomen. Vanaf  2 t/m 1 2  november werden 
lan�s de Nederlandse kust 2000 tot 4000 exemplaren 
gezten. Ongeveer 75 procent van deze waargenomen 
vogels waren eerstejaars d ieren. 

Pestvogel 

Bij ons werden in  diezelfde periode ruim 400 exempla
ren geteld, de twee beste dagen waren 6 november, 
met 1 55 exemp la ren  over zee in vier uur, en  zeven no
vember met 1 30 exemplaren over zee in vier uur. 

Barrosijs (Carduelis flammea) 

Ook van de Barmsijs bestaan verschil lende ondersoor
ten, zoals onder andere de  Kleine Barmsijs, d ie als 
broed vogel in Ned erland voorkomt en de Grote Barm
si js, d ie broedt in Noord-Europa en leeft van de zaad
opbrengst van berken. 
Deze laa tste, de Grote Barmsijs, word t buiten invasie
jaren als schaarse wi ntergast in Nederland waargeno
men. Kleine invasies van deze soort zullen bij ons niet 
a l tijd opgl'merkt worden, omdat  de Kleine Ba rmsijs 
als broedvoge l i n  d e  Amsterda mse Waterleidingd ui
nen en ten zuiden van de Wassenaarseslag voorkomt. 
Waarnemingen van kleine groepen Barmsijzen kun
nen dus betrekking hebben op rondzwervende groep
jes broedvogels. 
De laatse grote i nvasie van deze soort vond plaats in 
november 1986. De eers te groepjes Grote Barmsi jzen 
werden op 27 oktober waargenomen. Tot en met 2 de
cember 1986 werden totaal  zo'n 8000 overtrekkende 
exemplaren geteld (Ka twijk) .  Op enkele dagen wer
den er zelfs meer dan 500 exem plaren per uur over
trekkend waa rgenomen. Andere, kleinere invasies 
van deze soort werden opgemerkt in november 1971 , 
december 1 {)75 en  in oktober-december 1980. 

Pestvogel (Bombycilla garrulus) 

Als er in Noord wi jk Pestvogels gezien worden, zi tten 
ze vrijwel a l tijd in de omgeving van een Gelderse 
Roos. Pestvngels leven vooral van bessen, in hun 
broedgebied van de bessen van de Lijsterbes. Het 
komt niet vaa k  voor dat  een grote invasie met d ui zen
den vogels Wes t-Europa bereikt. De grootste invasie 
van d eze eeuw, met misschien wel d uizenden vogels 
verspreid over heel West-Europa vond plaa ts in het 
najaar va n 1 965. Er werden toen op verschil lende 
plaatsen in  Nederland groepen van 1 00 tot 300 Pestvo
gels waargenomen.  Helaas zijn er van Noord wijk 
geen waarnemingen bekend uit d ie tijd .  Ook in 1981 
vond er el'n grote invasie van Pestvogels plaats in 
West-Europa. In  Nederland werden toen enkele d ui
zenden exemplaren waargenomen. In Noord wijk ver
bleven toen d rie exemplaren in een tuin aan de Dr. H .  
van Neslaan. 
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Een kleine invasie vond plaats in november 1 990. On
geveer 350 exemplaren werden toen, verspreid over 
heel Nederland, waargenomen met als grootste groep 
80 exemplaren in Groningen. 
Bij ons in de omgevin� werden d a t  jaar vijf exem pla
ren op het Hoftuinplem in Rijnsburg en één exem
plaar  bij de Jan Zwanenbrug waargenomen. Buiten 
deze invasies om werden ook in andere jaren enkele 
exemplaren in onze omgeving waargenomen. 

Sijs (Carduelis spinus) 

Invasies van Sijzen worden veroorzaakt door wisse
lende omstand igheden in de naaldbossen, waar ze 
broeden en in de berken- en elzenbossen in het noor
den waar veel vogels overwinteren. Het gaa t  hierbij 
om honderdduizenden exemplaren. 
Bij invasies zul len de eerste grote groepen Sijzen in 
september ons land bereiken. De grootste aanta llen 
zullen ergens begin oktober ons land pas bereiken. 
Als er genoeg voedsel (berken- en elzenzaad) te vin
den is, zullen veel vogels hier blijven overwinteren. 
Uit  tel lingen in februari 1 982, na de invasie van najaar 
1 981  blijkt da t  er zo'n veertig procent meer Sijzen in 
ons land aanwezig waren. Ook bij Sijzen komt  het 
weleens voor dat er na een invasie een aantal vogels 
in ons land tot broeden komen. Di t is dan goed te mer
ken op plaatsen waar de Sijs (de Nederlandse broed
vogel populatie) normaliter niet tot broeden komt, 
bijvoorbeeld in het westen van ons land . 
Grote s ijzeninvasies, waarbij soms meer dan 250 
exemplaren per uur werden geteld ,  vonden plaats in 
september-november 1 971,  oktober-november 1 97R 
en in oktober 1 98 1 .  

Grote Trap 

Vlaamse Gaai (Garrulus glandarius) 

Norrnal iter ged ragen Vlaamse Gaaien zich als s tand
vogels d ie het gehele jaar in het oorspronkel i jke 
broedgebied zijn waar te nemen. Tijdens de  na jaars
trek in september en oktober worden elk jaar  wel een 
aantal langstrekkende exemplaren waargenomen. 
Soms doen zich ook heuse invasies van deze soort 
voor. Vanuit Fenno-Skand inavië of Continentaa l  Eu
ropa trekken de vogels dan in West- of Zuid westel i jke 
richting. Deze "invasiegasten" zijn vri j  d uidel i jk van 
de  bi j  ons broedende Vlaa mse Gaaien te onderschei
den aan hun donker grijze rug en hun bijna witte on
derzijde. 
Een echte, grote vlaamse gaaien-invasie vond plaats 
van half september tot half november 1 972. De beste 
dag was 1 9  oktober, toen er bij Ka twijk in een uur  t i jd 
ongeveer 1 500 Vlaamse Gaaien overtrokken. 
Een andere invas ie vond plaats in 1 983, van ha lf sep
tember tot half oktober waren er dagen da t  er meer 
dan vi jftig exemplaren per uur overtrokken. 
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Keep (Fringilla montifringilla) 

Dit is een ka rakteristi eke bewoner va n d e  ta iga, de 
brede naa ld houtgorde l  d ie zich noorde l i j k  u i tstrekt 
tot de poo lci rkel en  loopt va n Ska nd i nav ië  t / m  Sibe
rië. Het gaat h ierbi j  om m i l joenen broed pa ren, die in 
West-, Midden- en Zuid-Europa overwin teren .  
In hun overwinteringsgebicden word en de  meeste Ke
pen in groepen waargenomen, foeragerend onder 
beuken en berken of op verruigde terreinen. 
Bij een misl ukte oogst van b.v. beukenootjes in Mid
den-Europa, kunnen  g igantische aantal len Kepen zich 
in zuideliJke en weste l i jke richting verplaatsen. Een 
deel van deze voge ls kan daarbij in Nederland terecht
komen. Soms z i jn  deze aan ta l len  Kepen zo hoog, dat  
men van een i nvasie ka n spreken .  
Ook in Noord wi jk ; .i jn  i n  somm ige w i nters g iga nti
sche aan ta l len  waa rgenomen, zoa ls i n  november 1 970 
toen er ru im 400 exemplaren  i n  l andgoed Offem ver
bleven. 
In  oktober 1 9K3 werden er  op goede trekdagen soms 
wel 400 tot 600 exemp laren  per uur geteld . De laa tste 
grote kepeninvasie vond plaats in oktober-november 
1 986, toen er tntaa l  ru i m  6000 Kepen over de Pu in
hoop bij Ka twi j k  vlogen.  

Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) 

De Ruigpootbuizerd broed t i n  Europa a l leen i n  Fenno
Ska nd i nav ië. Doord a t  de voge ls een pal zu ide l i jke 
tre krichti ng volgen, ;,u i l en  we i n  Ned erla nd vri jwe l  
u i tsl u i tend Noorse en  enke le  Zweedse vogels te  zien 
krijgen in het winterha l fjaar. Door gebrek a a n  voedsel 
(Lemmingen en Woe l m u i zen) i n  Oost- en Midde J�-�u
ropa kan het weleens voorkomen dat  de  voge ls d JC 111 
d ie gebieden overwin teren  noodged wongen naar  an
dere �ebieden �loeten. u i tw � j ken. Een. enkele k�er kan 
da t  U i tmonden  111 een 1 nvas 1e van Ru 1gpootbu1zerden 
in Nederland . �oede i nvasie-w in te rs, �let veel Ruigpootbuizerden  
111 ons land, wa ren de wmters van l lJóó / ó7, 1 %9 / 70, 
1 974 / 75, 1 97K / 79 en, heel opva l lend, het najaa r  va n 
1 9K5. 
Ook in Noordwi jk  werden t i jdens <.kze i nvas ies d u i
de l i j k  meer Ruigpootbu ize rden waa rgenomen dan  i n  
a ndere jaren.  I n  d e  wi nter va n 1 97R / 79 werden  vi j f  
exemplaren  i n  on;.e omgevi ng waa rgenomen. In 1 9K5 
werden  er i n  oktober a l  zeven exemplaren i n  onze om
gev i ng waa rgenomen, iets wa t ongewoon vroeg is 
voor deze soort . 
Grote Trap (Otis tarda) 

Sinds het beg i n  va n deze eeuw hebben m i n i maa l  vier 
grote invasies va n deze soort Nederla nd bere i kt .  De 
vogels die h ier waa rgenomen worden behoren  tot de 
Dui tse Grote Tra ppen po pula t ie ( in  het voorma l ig 
Oost-Du i ts land) .  Nonna l i ter  z i jn  de vogels sta nd vo
gel, d ie zich hoogu i t  in de w in ter  concentreren op 
voedselr i jke plaa tsen. Slechts b i j  hoge u i tzonderi ng 
trekken deze voge ls weg, waa rbij ze pa l naa r het wes
ten v l iegen. 
De grootste i nvasie va n Grote Trappen, d ie ons land 
de afgelopen eeuw heeft bere ikt, vond plaats i n  de 
winter van 1 97K / 79. Er werden  toen in Nederla nd mi 
nimaal 126 exem plaren waa rgenomen. Ook b i j  ons is 
er een waa rne m i ng en een vondst bekend uit de win
ter van 1 979. 
De laa tste i nvas ie vond p laats i n  d e  w in ter  va n 1 9K1 
/ K2, er  werden  toen 14 Grote Tra ppen in Ned erland 
waargenomen.  



Tot zover het overzicht van de invasies van vogels d ie 
de laatste jaren onze s treek hebben bereikt. Ik heb ge
probeerd om een zo compleet mogel i jk overzicht sa
men te s tel len. Er zullen ongetwijfeld nog meer inva
s ies zijn geweest, d ie ik hier niet heb genoemd, of d ie 
s impelweg niet opgeval len zijn. Het is jammer da t  er 
maar weinig gegevns over invasies in onze omgeving 
van voor 1 970 bekend zijn. 
Dat er voor d ie tijd ook grote invasies plaa tsvonden 
in West-Europa, en ook Nederland bereikte, blijkt wel 
uit de wat oudere l i teratuur, zoals bijvoorbeeld in het 
boekje Vogeltrek van DR. G.]. van Oord t. Hierin wor
den invasies besproken van het in de Azia tische step
pen broedende Steppenhoen en van de  Sneeuwui l .  
Di t  zijn zo maar twee soorten d ie in v roeger jaren tij
dens invasie-jaren in redel ijke aanta l len in Nederland 
werden waargenomen. Het is d us goed mogel ijk dat  
beide soorten ook in Noordwijk werden waargeno
men. 

Geknipt 
Kees Venueij 
W ie de  kranten regelmatig volgt, kan zeker heel bij
zondere d ingen aan de  weet komen. Ik denk, dat  de 
meeste mensen nauwelijks op de hoogte zijn van het 
feit da t  er verschil lende soorten haa ien in de Noord
zee rondzwemmen. 

Van de Sneeuwuil is één waarneming bekend vanui t 
Noordwijk, in 1 R36 werd hier een exemplaar gescho
ten. 
Het leuke van invas ievogels is en blijft da t  het a l t ijd 
om soorten gaat d ie je bij ons niet of na uweli jks ziet 
en dat  er totaal  geen regel maat in hun trekpa troon zi t, 
dus je weet nooit wanneer ze weer zul len verschijnen. 
Literatuur: 
Dijk ]. van en Hoek D.M. 1 989. Vogels va n Noord wijk 
en Omstreken. 
Ferguson-Lees J .  en Wi llis I. 1 987. Tirions Vogelgids. 
Oord t Dr. G.J.  van 1 943. Vogel trek. 
Sovon 1 987. A tlas van de Nederlandse Vogels . 
Jaargang 1 t/m 1 4  Dutch Bird in�. 
Diverse a fleveringen van d e  Dumstag Ka twijk. 
Het a rchief van de Vereniging voor Natuur- en Vogel
bescherming Noord wijk. 

Dit is misschien maar goed ook, want and ers zouden 
verschi l lenden geen s tap meer in zee d urven wagen. 
Ze zijn er zeker niet in grote aanta llen, maar blijkens 
bijgaande kni psels mani festeren zij zich toch op gezet
te tijden. 

Ongeboren doornhaai 

NOORDZEE .! Een ongeboren 
doomhaai op het dek van een 
vissersboot. Het jong werd door 
vissers op de Doggersbank met 
voedselzakje en al uit de buik ge
haald van een volwassen doom
haai. Zij was verstrikt geraakt in 
de netten. Moeder belandde op 
de visafslag, het jong werd ge
voerd aan de zeevogels. 

De doomhaai komt vrij alge
nieen voor langs de Nederlandse 
en Belgische kust. De kleine haai 
heeft een grijze rug, witte buik en 
een stekel voor beide rugvinnen. 
Hij wordt maximaal een meter 
lang. Hij voedt zich met onge
wervelde bodemdieren en kleine 
platvis. De haai is absoluut niet 
gevaarlijk voor mensen. 

De doomhaai Is eierlevend ba
rend. De eieren ontwikkelen zich 
in de moeder tot kleine visjes. De 
jongen groeien door het voedsel
zakje leeg te eten. 

FOTO • MART/JN DE JONGE 
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'Zeldzame' 
blauwe haai 
spoorloos 
LEIDEN/KA TWUK • ERNA STRM TSMA 

Van de twee dode haaien die 
gistermorgen op het Katwijkse 
strand ter hoogte van de vuur
toren zijn aangespoeld, is er nog 
één 'spoorloos'. Het andere 
exemplaar, een ruim twee me
ter lange en dertig kilo wegende 
blauwe haai, is voor onderzoek 
overgebracht naar het Natio
naal Natuurhistorisch Museum 
in Leiden. Volgens de politie is 
de 'vermiste' haai, waarvan de 
soort niet is vastgesteld, door ie
mand van de Vogelwerkgroep 
meegenomen. Noch bij de Vo
gelwerkgroep in Katwijk, noch 
bij de Noordwijkse collega's is 
echter een haai binnenge
bracht. 

De blauwe haai die zich nu 
Leiden bevindt, is in ieder geval 
een zeldzaam exemplaar. Het 
komt bijna nooit voor dat der
gelijke dieren op de kust aan- ' 
spoelen. De laatste keer dat zo
iets gebeurde was in 1972, op 
Terschelling. De blauwe haai · 
zwemt normaliter ten westen 
van Engeland en in het noorde
lijke deel van de Noordzee. 
Koos van Egmond van het Na
tionaal Natuurhistorisch Muse
um zegt dat de vis waarschijn
lijk in de nacht van donderdag 
op vrijdag is overleden en aan
gespoeld. "Het is een heel vers 
en gaaf exemplaar. We probe
ren er een afgietsel van te ma
ken voor onze tentoonstelling. 
Als dat goed Jukt, verschilt dat 
bijna niet van de echte vis." 

Blauwe haaien kunnen maxi
maal vier meter lang worden. 
Van Egmond: ,.Het zijn haring
en makreeleters. Ze zijn ook be
kend als menseters, maar meer 
in subtropische gebieden met 
warme wateren." De museum
medewerker zegt dat blauwe 
haaien in Nederland bijzonder 

geliefd zijn onder sportvissers. 
,.Die gaan vaak naar Ierland om 
op deze vissen te jagen." 

De blauwe haai die twintig 
jaar geleden op Terschelling 
aanspoelde, is destijds ook naar 
het Natuurhistorisch Museum 
in Leiden overgebracht. Daar is 
het dier geconserveerd in for
maline. 

ANP • Algemeen Nederlands Persbureau GPD • Gemeenschappelijke Persdienst 

Reuzenhaai voor het . 
stratzd van Camperdui1z 
ALKMAAR • ANP 

Twee vogelkijkers hebben on
langs op nauwelijks honderd 
meter voor het strand van 
Camperduin een reuzenhaai 
waargenomen. Volgens het 
Nederlands Instituut voor On
derzoek der Zee . (Nioz) op 
Texel worden reuzenhaaien 
slechts incidenteel in de 
Noordzee aangetroffen. 

De haai zwom minutenlang 
zo dicht bij het strand dat zijn 
markante rug- en staartvinnen 
dicht bij een aantal zwemmers 
waren te zien, aldus amateur
ornitholoog N. van der Kamp 
uit Alkmaar. Niemand van hen 
heeft voor zover bekend de 
haai gezien. Van der Kamp: 
"En dat is misschien maar 

goed ook, want er had op zo'n 
drukke zomerse dag gemakke
lijk paniek kunnen uitbreken. "  

D e  o p  ruim vier meter leng
te geschatte haai kon door een 
deskundige aan de afgeronde 
vorm van zijn driehoekige rug
\in als reuzenhaai worden 
herkend. Het zijn in alle geval
Jen verdwaalde exemplaren. 
Reuzenhaaien kunnen tot tien 
meter lang worden. Deze die
ren leven van plankton. Ze 
hebben nauwelijks tanden en 
vallen geen mense·n aan. 

De wel voor de mens ge
vaarlijke haaiesoorten als de 
grote witte haai komen uitslui
tend voor in tropische wateren 
en zijn volgens het Nioz nog 
nooit in de Noordzee gesigna
leerd. 



Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Al/Jert van der We1j 

Kwartaalverslag januari t /  m maart 
1993 
Zoals jammer genoeg bijna gebruikelij k, stond ook 
het eerste kwartaa l van 1993 bijna geheel in het teken 
van de olieslachtoffers. Op 23 januari werd en de eer
ste Futen en Zeekoeten binnengebracht. De olie was 
a fkomstig van het schip SKS "Trader", dat  bij het over
pompen wat olie had gemorst, maar de kapitein was 
ditmaal zo netjes om de oliemorsing aan te geven. 
Ook de asiels in Haarlem en Den helder kregen tien
tallen slachtoffers van d it "ongelukje" binnen. 
Omdat  de morsing werd aangegeven, werd, mede na 
ervaringen opgedaan na de oliera mp met de Borcea, 
een schadeclaim ingediend bij de rederij door de geza
menlijke kustasiels . Deze claim werd gecoördineerd 
door Vogelbescherming. De afwikkeling van één en 
ander za1 echter nog geruime tijd d uren. 

Alk 

Ruim een week la ter werden de eerste Zeekneten met 
paraffine binnengebracht. Olie kunnen we zeer goed 
uit het verenpak wegwassen (momenteel gebrui ken 
we " AquaqUick 200", een zeepoplossing, die gratis be
schikbaar werd gesteld door de firma Riba rn uit En
schede en ook door Rijkswaterstaat  word t gebruikt 
voor het verwijderen van olie bij bodemvervuiling en 
het reinigen van wegen en oppervla ktewater na onge
l ukken), maar paraffine is zeer moeilijk op te lossen; 
het lost a lleen m chloroform en ether op. Bovendien 
heeft paraffine een laxerende werking en tast  het 
maag-d a rmkanaal  aan. De paraffineslach toffers zien 
er dan op het oog uit a lsof ze niets mankeren, maar  ze 
zijn stuk voor stuk erg mager en hun verenpa k is lek. 
Het grootste deel van deze vogels overleed dan ook 
na een paar dagen, maar ook d e vogels die het langer 
uithielden b leven mager, hoewel ze goed a ten, en 
stierven na verloop van tijd .  Het kleine percentage 
Zeekoeten dat  weer teruggezet kon word en (waar
schijnlijk a lleen olieslachtoffers) is dan ook een afspie
geling van de minieme overlevingskansen van de 
paraffineslachtoffet'S .  
Het is daarom ook uitermate vreemd, dat  het lozen 

van pa raffine nog steeds niet strafbaar is, hoewel het 
uit ruwe olie gewonnen word t  en in feite schadelijker 
is voor de vogels dan motorolie of aardolie. het winst
gevend exp loiteren van tankers ka n blijkbaar nog a l
tijd niet zonder het milieu te vervuilen. 
Teneinde een Rood kee ld uiker en een Rood halsfuut 
een betere kans op overleven te geven, werden deze 
naar  het voge lasiel in Haarlem gebracht. In Haa rlem 
hebben ze zogenaamde wa tertafels, een iets hellend 
oppervlak waa rvan het ene gedeelte net boven het 
wa ter uitsteekt en het andere net onder water zit, ui
termate geschikt voor het reva lideren van futen en 
duikers. Het mocht echter niet ba ten, beide vogels  
hebben het  niet gehaa ld .  
De winter was dit jaar  weer vrij mild, waardoor er  
naar  verhouding weinig snippen op het asiel versche
nen. 

Eerste kwartaal 1 993 
Söort Aanw. Ge- Dóod Gelost Aanw. 

l -1 -93 bracht : - 31 -3-
93 

Rood keeld uiker - 1 1 - -

Roodha lsfuut 1 - 1 - -

Fuut - 5 5 - -
Blauwe Reiger - 1 - 1 -

Wilde Eend 5 1 - 6 -
Tafeleend - 1 1 - -
Drieteenmeeuw - 2 2 - -
Stormmeeuw - 2 1 1 -

Zilvermeeuw - I - - 1 
Kokmeeuw - 5 1 4 -
Zeekoet 2 76 51  1 7  1 0  

A l k  1 1 2 - -

Torcnvalk - 1 - 1 -

Houtsnip - 3 2 1 -

Watersnip - 4 4 - -

Waterhoentje - 2 1 1 -
Ekster 1 - - 1 -
Vlaamse Gaai - 1 1 - -

Kauw - 1 - 1 -
Grote Bontl' - 1 1 - -
Specht 

Merel - 4 2 2 -

Spreeuw - 2 2 - -

Turkse Tortel - 1 - 1 -
duif 3 7 2 5 3 

Totaal 1 3  1 24 8 1  42 1 4  
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Oud Nieuws 
Kees Verweij 

Zoals bekend is op het ogenblik een n ieuwe u i tgave over de flora i n  de Bol lenstreek i n  voorbere id ing .  Zo' n  i ni t i 

a tief is zeker niet nieuw, want reeds in 1840 heeft een tweetal Leidse studen ten  onze omgev i ng vri j  nauwkeurig op 

planten onderzocht. 
Hun vondsten werden goeddeels in keu rig La t i jn  vastgelegd, hetgeen hun  werk nu  n ie t  bep<�<� ld  voor een brede le

zerskring geschikt maakte. Niettemin is deze u i tgave zeer belangri jk, want er k<l n  een goede verge l i jk ing )!;etrokken 

worden met hetgeen er 1 60 jaar gelden in onze streek groeide. 
Er kan zeker worden vastgesteld dat er het nod ige is veranderd, maar ook hehws is achteruit)!;ega<�n .  Een d rieta I 
voorbeelden van orchideeënsoorten illustreren d i t  nog een heel d uidel i jk.  

Harlekijn 

577. 0. WOIIlO (L. lp. 1 333.) Iabclio triloho , lobi1 

lati1 , intermedio trunceto - emuginalo , calcare cylindrico nl 
subclanto horitontali Yel edacendente onrium subaequante , pc

rigonii laciniil obtusis , omnibu1 in galtam connivtntibus , brac

tûl tm incrviis nl intimis aubtrine"iis oYarium aequantibus , 
foliis oblongo-lanceolatis , bulbis iodiYiais. - Flores purpure i , 
"fenis galeae "firidibus nlidis. (v. Dali, n. 980.) · 

Pl. In eene "fochtige streek langs den Rhijn bij de duinen te 
Katwijk-binnen ( Orchisland ?) M. Op het Langenld bij Noord . 
wijkerhout. Onr het tolhek bij Katwijk op zee in een weiland. 
JS. In bet Orchisland bij Katwijk. JS. "fDS. KM. 

Vleeskleurige Orchis 

Herminiurn of Honingorchis 
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579. 0. t.urrou.l ( L .  ap. 1334 . )  labello triloho , 
calcare conico-cylindrico descendente onrio breTiore , perigonii 
laciniis lateralibus sursum rellexis , bracltis inferioribus et inter
mediis fiore longioribus , omnibu1 S nervii1 veno1isqut , cau/c 

fistuloso 4 -6 folio , foliis paiulis , injerioribu1 ovalibu1 oblou

c·ilvt obtusis , suptrioribus f!1Înoribul la"ctola/is tu:llmin4/is ' 

ikbtribua palmatis. - Flores purpurei , folia S3epe fusco-macu
lata. ( Y. Hall. n.  983.) 

Pl. Dij Leyden. Y. In de weiden 13ngs den duinkant Ins

schen Noordwijk en Katwijk. K. Àan den Hoogehoornsehen weg 
naar 'Vassenaa r ;  op de weilanden betijden deten weg. M. Ju 
de 'Vassenaarsche duinnlleijen. JS. F. KM. In het Orchisland. 

Pr. (titulo 0. Morio.) KM. In de duinvalleijen tusschen Kat"Wijk 
en 'V assenaar. In weilanden langs de lllorschwegen , Yooral bij 
het Haagsche Schouw. KlU. 

CCLXXXV. Hn .M r . num (R. :Brown. hort. kew. 5. pag. 191 . )  
Perigon, campanulaturn , laciniis labelloque erectis. Labeliurn 
basi saccato-gibbum , obtuse carinatum , ecalcaratum, Cetera ut 
Gymnadeniae. N. ah E. gen. 5 .  9 .

. . ,_5�2 • .  H. _Mo�o_RCBis (R. llrown. 1. c.) laciniis peri-
gonii interioribu� trilobis , lobo medio elongato , labello ·pro
runde trilido ' laciniis linearibus ' lateralibus subhastato-patenti 
hu� , . intennedia duplo longiore. - Flores parvuli , viridi-luteoli . 
(v. Hall. n. 987.) 

Pl. Op het LangeTeld hij Noordwijkerhout. JS. 
Flor. Julio. Augusto. 2;- .  Ie. Bat. 274. 



Jan ]aco/1s 

De afgelopen maanden hebben weer du izenden pad
den uit  de  du inen d e  overs teek over de  Kape l lebos
laan en de Vogelaardreef gemaakt om in de s loten 
aan de overkant  voor nakomeli ngen te gaan zorgen.  
Het is  nu voor het  derde jaar geweest, dat  de padd en
beschermi ng tijdens de trek werd geregeld door mid
del van d ra a ihekken, d ie de  gemeente Noordwi jk in  
1991 heeft geplaa tst, en door de  Vereniging voor Na
tuur- en Vogelbescherming werden bed iend . De we
gen waarover d e  padden trekken kunnen dan op 
dagen waarop veel trek optreed t a fgesloten worden, 
zoda t  het a u toverkeer wordt omgeleid . 
Ondanks deze beschermi ngsmaatregelen i n  het Lan
geveld hebben veel padden de trek naar de s loten niet 
gehaald en zijn ze door het langskomend verkeer 
doodgereden. Vooral in de weekei nden is geconsta
teerd, d a t  nogal wat  au tomob i l isten de hekken nege
ren. 
Maar ook op de niet beschermde wegen langs de bin
nend u inrand worden veel padden doodgered en. Be
kende plaatsen h iervan zijn het bos langs de Rand
weg tegenover de  Kraa iers laan, en een gedee l te van 
de Duinweg tegenover Pui k  en Duin. 
Van de bewoners i n  het Langeveld zi jn er voor zover 
ons bekend geen klachten b innengekomen. Wel heb
ben d iverse a u tomobi l is ten, d ie de geplaatste hekken 
negeerden, te kennen gegeven, da t  ze niet begrepen 
waarom de weg was a fgezet. Kenne l i j k  hebben ze de 
overstekende padden niet eens opgemerkt! Misschien 
kan een bord met de  vermeld ing " OVERSTEKENDE 
PADDEN" ook deze mensen du ide l ijk  ma ken waa r-
om de  wegen zijn a fgezet. 

· 

Wel is het opgeva l len, da t  i n  het begin van de padden
trektijd meer mensen de hekken negeren dan la ter  in  
het  seizoen. Kennel i jk is  h ier ook een bepaa lde gewen
n ing nod ig om de au tomob i l is ten te motiveren. 
De d raa ihekken, de knipperl ichten en de schi jnwer
pers hebben goed gefunctioneerd, zi j  het d a t  de ha ngs
loten na enkele jaren d ienst i n  weer en wind wel een 
druppel tje ol ie nod ig hadden. Jammer genoeg is één 
van de hekken na de trekperiode beschad igd door 
een au tomobi l i s t  d ie de berm inreed . 
Ook d i t  jaar heeft een grote groep enthousiaste vri jwi l-

l igers van d e  Vereniging voor Natuur- en Voge lbe
scherming Noordwi jk  het op zich genomen om dage
l i jks te gaan ki jken of de pad den actief werden. Om 
ons niet door vroegti jd ig trekkende padden te l a ten 
verrassen was aan Gemeentewerken gevraagd om 
a l  in de loop vun februur i  de hekken te p luatsen. 

Di t is op _
1 H februil ri gebeurd .  Daa rna is het weer de 

eerste d m· weken erg koud gebleven. Pas op maan
dag 1 5  mu u rt is er voor het eerst  paddentrek van bete
kenis opgetreden, en zi jn de hekken geplual<; t. Daarna 
werden de hekken gep laats t  op 1 8, 21,  22 en 23 maart. 
Voora l op 21 en 22 maart waren s ti jgende temperatu
ren, gevol�d door regen ideu le_omstand igheden. Tus
sen het Dumd a mse S lag en de Jeugd herberg werd en 
op d ie u vonden honderden d ieren doodgereden en op 
de afgezette weggedeel ten s lechts enkele .  
Dau rna Vl' rsch ra u I de het weer, totda t  op 30 maurt op
nieuw een weL· rsverbcteri ng optrad .  De hekken wer
den vervolgens geplaa ts t  o p  3 0  en 31  m a  u r t  e n  1 ,  2 en 
5 apri l .  Voora l op 3 1  maa rt en 1 a p r i l  hebben zeer veel 
padden de ove rsteek gewaagd . Ook op '1 en 1 0  apr i l  
waren er  goede omsta nd igheden voor de paddentrek 
en werden bij tempera tu ren tussen 9 en 1 2  grad en en 
zachte regen de wegen afgezet. 
Toch was toen de padd en trek d uidel i jk  over zi jn 
hoogtepunt heen. Er volgd e een koude, schra le  week, 
met temperu turen van 5 tot H graden. De laatste trek
periode was van l ó  tot 1 H  <l pri l ,  waa rb i j  toen is opge
val len dat  er veel d ode  f1adden werden geteld op de 
Duinweg, op het gedee te voorbi j  de woning van bos
wachter  Gie len. Daa rna is er ondanks wa rm weer en 
regen geen trek va n betekenis meer opgetreden, en is 
op 26 apri l aan Gemeentewerken gev raugd de hekken 
en l ichten vven weg te ha len. 
De paddentrek is in  1 993 va nwege de kou erg laat  op 
gang gekomen, L'n heeft in  totaa l  5 weken ged uurd .  
De hekken zijn i n  totaa l 14  maal geplaatst. In 1 992 
was d i t  1 3  rnaa l L·n in 1 99 1 1 5  maa l .  
De medewe rkers b i j  de pad dentrek in  1 993 wa ren Wil
lcm Baa l be rgen, Leen van Dui jn, Jc l le va n Di jk, Kees 
Verwey, Piet  va n der Luyt, Kees Erkelens, Pa ul  van 
der Linden, l ngrid van der  Meu len, Heinz Se! ter, Pim 
Godd i jn, Jan Jaco bs, Rien Sl ui js .  Richard Zonneveld, 
Femke Vi nk, Dave Za ppey, Stefa n Bel t, Meri jn van 
Lee u wen, Wi rn van Cappe l len en Ba rt No ort. 
Hoewel wi j  nil't de pretentie hebben om a l le padden 
in  Noord wi jk  L'L'n vei I i ge oversteek te kunnen garan
deren, kuni1L·n WL' a l len terugzien op een geslaagde ac
t ie om vee l van on;.e padden in Noord wi jk vei l ig aan 
de overka nt van de weg te kri jgen. 
H iermee is het fei t  dat d e  pad in  Nederland een offici
eel beschermde stu tus heeft, door samenwerking van 
de Gemeente Noord wi jk en de Verenig ing voor Na
tuur- en Vogel bescherming Noordwi jk  i n. pru kti jk  ge
bracht .  
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Rondje Groen 
W. Andelaa1· 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een nmJ
je strand en duin. Met de vuU1·toren als middelpunt ids op
pikken van wat de natuur te l1ieden heeft. 

Stienkrijters worden ze in Noord wijk genoemd . Men 
heeft het dan over de Gierzwaluwen. Iedereen in het 
dorp kent ze wel. Vooral op warme zomeravonden 
scheren groepen van deze vogels rond de huizen. Ze 
prod uceren daarbij een scherp geluid, vandaar het 
tweede deel van de NoordwiJkse naam. Het eerste 
deel heeft betrekking op de voorkeur van de vogel 
voor de bebouwde kom (stien is Noordwijks voor 
s teen) . 
Eigenlijk is zo'n leefgebied, de s tad en het dorp, voor 
de vogel surrogaa t. Van oudsher horen ze thuis in de 
bergen. De h uizen in het dorp zijn een vervanger 
voor de rotsen en de spleten waar de Gierzwaluw eer
tijds in broedde.  Ze benelpen zich nu met spleten in 
m uren en ruimten onder de dakpannen. 
Tal van mensen kijken jaarli jks weer uit naar de 
komst van de Gierzwaluwen. Zo omstreeks Koningin
nedag arriveren ze weer vanui t  hun winterverbli jf  in 
Afrika. Per s lot  verblijven ze hier maar een maand of 
wat. Begin Augustus gaan ze er a l  weer vandoor, hoe
wel het nier dan nog volop zomer is. In d ie 13 weken 
moeten ze paren vormen, een nestgelegenheid opzoe
ken, eieren leggen, jongen uitbroeden en groot bren
gen. 
Die nestgelegenheid, we hadden het daar a l  even 
over, zijn ze zeer trouw .  Een scheur in de muur van 
een huis in d e  Schoolstraat  word t a l  jaren en jaren be
woond. Niet al tijd door hetzelfde paar waarschi jnl ijk, 
hoewel Gierzwaluwen redelijk oua kunnen worden. 
De meeste vogels in Noordwijk broeden onderJ1an
nendaken. Ze hebben eer. voorkeur voor s teile aken 
waar ze �emakkelijk af  en aan kunnen v liegen. 
NatuurliJk moet er wel gelegenheid op zo'n pannen
dak zijn om er onder te kunnen komen. De zoge
naamde Oud-Hollandse dakpannen bieden wa t dat 
betreft de meeste mogeli jkheden. Die sluiten niet zo 
nauw aaneen en geven de vogels de kans de ruimten 
onder de pannen te bereiken. 
De laatste paar l·aren word t er werk van gemaakt om 
het aantal voge s dat  in  de steden en dorpen b roed t te 
tellen. En wat misschien nog belangrijker is, er wordt  
gekeken waar ze broeden. Vooral de verschillend e ty
pen dakbedekkin� wordt daarbij in kaart  gebracht. 
De achtergrond hiervan is het in snel tempo verd wij
nen van d e  oudere typen dakpannen. Bij renovaties 
worden deze vaak vervangen door zogenaamde snel-
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dekkers .  Di t z i jn  betonpa n nen d ie na uweli jks i nvl ieg
mogeli jkheden bieden. 
Ook in Noord wijk is een g roepje mensen bezig de 
gegevens van d e  Gierzwa l u wen vast te leggen.  Als u 
d us iemand, 's morgens vroeg of i n  d e  schemering, 
naa r  uw huis ziet ki jken: d i t is gl'en g l u u rd er. N og 
minder een potentiële inbreker, hij of zij doet niet an
ders dan uw gasten onder uw dak in kaart brengen. 
De vraag d ringt zich s teeds weer op: is het nu nod ig 
om te weten hoeveel van d eze beestjes er broed en en 
waar dat  dan is? Of het leven nou zo veel minder van 
kwa liteit zou zijn a ls er 's zomers geen Gierzwaluwen 
meer door Noord wijk su izen? Iemand vertelde eens 
het verhaal van een Texelse boer, ik dacht dat het Stri j
bos was. Die was L'en paa r dagen op bezoek op het 
vaste land en iema nd v roeg hem hoe hij het d a a r  
vond . Nou, h i j  vond h e t  daar  best aard ig.  Goeie 
grond en zo _en  hij  dacht dat  h i j  ook best zou kunnen 
aarden, maar toch, h i j  miste iets .  A l l een, hij zou echt 
niet kunnen zeggen wat het was.  Thu isgekomen op 
zijn vertro u vvde ei la nd l iep hij nog even over z'n land 
en ineens wist h i j  het: er wa ren daar  geen vogels. 
Voor mij zou Noord wijk een stuk minder a a rdig zijn 
zonder "Stienkrij ters "  

Zoogdieren 
Omstreken 

• 
1n Noordwij k e n  

A/1 Steenvo01·de11 

Bijna iedereen heeft wel eens een in het wild levend 
zoogdier gezien. Een Eekhoorn in het bos of een Ree 
in de d uinen. Tot het begin van de jaren tachtig wer
den d e  zoogdierwaarnemingen uit  onze omgeving 
verzameld en verwerkt in een overzicht, dat  in d ie 
tijd in De Strandloper werd gepubliceerd . 
Het ligt in de bedoeling om nu, zo'n tien jaar la ter 
weer eens een uitgebreid artikel over het voorkomen 
van zoogd ieren in onze omgeving te publiceren. 
Helaas ontbreekt nog een belangrijk gegeven voor 

1 8  

zo'n a rtikel, na rneli jk d e  waa rnem ingen v a n  zongdier
soorten in Noord wijk en Omgeving. Vandaar  de7,e op
roep!  
Gezocht worden :  waa rnem ingen, vondsten en stra n
dingen van (zec)zoogdieren in Noord wijk en Omge
ving. Ook waa rnernii1gen van exoten, zoa ls Lw . de 
A merikaanse Nerts, zijn welko m .  
Het gaat om waa rnem ingen van de laal<; te tien jaar, 
d us ze hoeven echt n iet  van va ndaag of g istere n  te 
zi j n .  



Het adres waa r  de waarnemingen naar toe gestuurd 
kunnen worden is: 
Ab Steenvoorden 
Frankenhorst 27 
2171 VD Sassenheim 
Telefonisch doorgeven kan na tuurli jk ook, maa r wel 
a lleen in de avond u ren. Tel: 02522-18323 

Vogelnieuws 
A/1 Stcenvom·dcn 

Polder Hoogeweg 

A l  d irect in januari werden er leuke vogelwaarnemin
gen gedaan in de polder. Zo werden er op 8 januari 2 
Bonte Strand lopers en een Steenloper tussen ongeveer 
600 Goudplev ieren gezien. Verder werden er in janua
ri 30 Wulpen en verschi l lende eendesaorten gezien. 
Vanaf 15 februari  werden er ongeveer een week lang 
v rijwel d agelijks foeragerende ganzen in de polder ge
zien. De maximale aanta llen ganzen per soort in d ie  
in de polder aanwezig waren: 1 Rotgans, 460 Ko lga n
zen, 1 2  Rietganzen, 16  Gra u we Ganzen en een aa nta l 
Nijlganzen. 
Andere leuke waa rnemingen in februari wa ren: 6 Wa
tersnippen, 3 Bonte Strand lopers, 1 Witgat, 2 Kem p
hanen, de eerste Grutto op 21 februari, maxi maal 187 
Smienten, Winterta l ingen, Slobeenden, Kra keenden 
en Bergeenden. 
In maart l iepen d e  aantal in de polder snel terug, de 
meeste wintervogels begonnen weg te trekken, terwi j l  
de echte zomervogels nog moesten a rriveren. Er was 
in maart nog wel een groep van ongeveer 750 Goud 
plevieren aanwezig . 

Smient 

Aalscholvers 

In vroeger jaren werd de Aalscholver s terk vervolgd . 
Men schoot ze toen omda t  ze a ls concurrent van de 
beroepsvisser hesehou wd werden. Dankzij bescher
mende maatregelen voor de soort in een wa t recenter  
verleden, zijn ze  in aantal giga ntisch toegenomen. 
Aa lscholvers word en tegenwoordig vrijwel overa I 
waargenomen. Ook in onze omgeving nemen  de aan
tal len zichtbaa r  toe. Je kunt ze hier a l  het hele jaar 
door te zien krijgen. Helaas zi jn ze tot nu toe nog niet 
in de omgeving tot broeden gekomen. Misschien ge
beurt d i t  nog wel eens in de toekomst. Ged urende de 
wintermaanden verblijven vrijwel d agelijks enkele 
exemplaren op het  Oosterd uinsemeer in Noord wijker
hout, en in de Polder Hoogeweg bij de molen  naast 
deNoord wijkerhoekbrug. 

A l le inzenders van waa rnemingen bij voorbaa t  harte
l i jk  da nk. We hopen in een l a ter  s tad ium tot een uitge
breid a rtike l ,  met daari n  het voorkomen va n a l l e  
l andzoogd ieren, stra nd i ngen e n  waa rnemi ngen van 
zeezoogdieren  in Noord wi jk  e n  Omgevi ng, in De 
Strand loper te komen. 

De groots te aanta l len A a lscho lve rs in onze o mgevi ng 
worden in d e  nazomer gezien, er trekken dan wel 
groe pen over zee naa r het zuiden van wel meer dan  
honderd t•xempla ren .  Aa lscho lvers zijn voo r  iedereen 
vrij gema kkel i jk  te determ i neren,  het zijn vri j  gro te vo
gels met een lange nek en een forse snavel .  het vcren
kleed is g la n/.emi grnen-/.wa rt. In het voorjaar  krijgen 
de volwassen vogels het prachtkleed, d i t  houdt  in, 
een witte wa ng-, kee l- e n  d i jv lek. V l iegende Aa lscho l 
vers l i j ken erg vL•el op ga nzen,  maar t i jdens de v l ucht 
'"'orden de v leugels lagen a f  en  toe a fgewisse ld  door 
een korte g l i j v lucht .  
Het verenkiL-cd van d e  Aa lscho lver is niet  waterdicht. 
Tijdens het vissen b l i jven de d ieren d a n  ook niet mooi 
op het wa ter  d ri jven, maar  l iggen ze erg d iep in het 
water. Vaak is d a n  ook a l leen m a a r  een gedee l te van 
de rug en de kop boven  wa ter zich tba a r. Ze rusten 
vaa k op palen in het wa ter, of zoa ls in de Po lder 
Hoogeweg op de wieken va n d e  molen,  met  ha l f  
openges lagL'n v leugels om op te d rogen na het  v issen.  

Vogeltrek over zee 

Zoa ls vr i jwL·I ied er  kwa rta a l  in het Voge l n ieuws ook 
nu weer een s tukje over n ieuwe uurtota a l records en 
a nd ere o�1merke l i j ke /.a ken over het "zeetrc k  tel len" .  
Op 2 en J ja nua ri vond er  een s te rke trek va n Futen 
pla a ts, wa arbij een n ieuw record werd neergezet van 
1 820 exemplaren  in 1 uur op 3 ja nuari .  Op 2 ja nuari 
s tond het record op 1 1 20 exem pla ren.  
Andere n i L'U VVL' uu rrecords in ja nuar i  wa ren :  ()2 Grau
we Ca n/.e n op 3 ja n U <Hi, 480 Wu lpen  op 3 ja nua ri en 
ó30 DrietL'L'n meL·uwen op 2() janua ri .  
Voor het  waa rnenll'n van d e  Drieteenmeeuw was ja
nua ri toch eL·n L' l}� goed e maand, vri jwel dage l i jks kon 
je op strand en  over zee g roepjes zien, vaak t ienta l len 
exempla ren .  Er werden in ja nua ri in tota a l  in Noord
wi jk 1 5lJO exL·mpi •He n gezien .  
Ook i n  maa rt werden enkele n ieuwe uu rtotaa l records 
neergezet. Zo werden er 8l) d u i kers gezien  en of1 9 
maart 787 KiL·v i tcn .  (Zie voor d e  oude uurtotaa re
cords tabl'l 5 . 1 6  op blz. 1 57 van Vogels van Noord
wi jk en Omstreken) 

Aank01nstdata Zomergasten in 1 993 
I n  de vorige Stra nd lope r, nr.  1 ,  maart 1 lJ93 hebben we 
a l een oproep en een waa rne m i ngenl i js t  geplaa tst 
voor het i nsturL· n va n de L'L' rste waa rne m i ngen va n de 
/.umervoge ls .  ÜL' waa rnemi ngen moeten wel gedaan 
/. i j n  i n  het  gehiL·d dat  is ondermcht voor het  boek Vo
gels van Noord vv i jk  L'n Omstreken. Vergeet n iet  de 
l i jst in te v u l kon  L'n op te s turen .  Tot 1 j u l i  kunnen de 
waarne m i nge n l i jsten worden  i ngeleverd op hetze lfde 
ad rcs a Is de wail l 'nem i  ngen voor de waa rnem i ngcnru
briek. De VL· rkregen gegevens zu l len we d a n  i n  de vol
gende Stra nd loper publ iceren .  
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Oosterduinsemeer, Bronsgeest/ Fagel
sloot 

In beide gebieden werd het afgelopen kwartaal vrij
wel wekelijks gekeken en geteld. Hieronder een korte 
opsommin� van d e  soorten en d e  maximale aantallen 
per soort d 1e i n  beide gebieden gezien zijn.  
Oosterd uinsemeer: 
38 Aalscholvers, 2 Bergeenden, 32 Krakeenden, 54 
Smienten, 8 Slobeenden, 4 Wintertalingen, 30 Ku i feen
den, 1 2  Tafeleend en, 2 Brilduikers en 4 Grote Zaag
bekken 
Bronsgeest I Fagelsloot: 
7 Brandganzen en 2 Canadese Ganzen (uitgezet! !), 7 
Grauwe Ganzen, 1 Bergeend, 86 Smienten, 4 Krakeen
den, 1 Tafeleend, 16 Kuifeenden, 1 Krooneend en een 
groepje van 14  Tureluurs. 

Gewone soorten 

Naast de rariteiten en bijrondere soorten die gezien 
worden en vermeld staan in de waarnemingenru
briek, worden er natuurlijk ook vèel, zeg maa r ' dage
lijkse' soorten waargenomen. Een aantal van deze 
waarnemingen valt  op door de plaats waar, het jaarge
tijde waarin of het aantal vogels dat  gezien word t. 
Hieronder een overzicht van de 'ongewone' gewone 
waarnemingen, gedaan in januari, februa ri en maart 
1 993. 
Op 31  januari werd op strand een Kleine Ma nte l 
meeuw gezien, en op 27 en 28 januari waren op het 

stra nd voor Noord vv ijk 2 exemplare n  aanwezig. 
Op 30 jan ua ri werden er tegenover het J a n  Verwey 
Natu urcentrum 2 Ro tga nzen gezien. Op 31 januari 
werden  i n  de  Polder Hoogeweg 65 Holedu iven en 305 
Meerkoeten geteld .  Va nu i t  de Vogelki jkhut bi j  d e  gro
te vi jver i n  Nieuw-Leeuwenhorst werden op 12 fe
brua ri 16 Smienten, 5 W i n terta l ingen, 6 Krakeenden, 
4 Ta feleenden en 1 4  Kuifeenden gezien. 
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Slobeend 

Eind februari en beg in  maart werden er i n  de polders 
rond Noord v.· i j k g rote groepen foeragerende Kra ms
vogels gezien, vaak wel honderden bi j  e lkaar. 
Een Zwa rte Zwaan vvas in maart aa nwezig in Po lder 
Hnngeweg, vaak i n  geze lscha p van een aanta l  Knob
be lzwa nen. Een Cana dese Ga ns van  verdachte orig i 
ne vloog op 13  m a a rt l u id roepend over la ndgoed 
Offcm.  

De koffie wordt steeds b r uiner 
Ricn Sluys 

Na een aarzelend begin v inden steeds meer voge
laars, plantofielen, zeetrektellers en ander bela Jigstc l 
lend verenigingsvolk, op zaterdagmorgen, hun weg 
naar het Jan Verwey Natuurcentrum .  
Al  h e t  "HOT NEWS" word t er, onder het genot van 
een warme bak koffie, u i tgewisseld . Een paar voor
beelden zal ik u niet onthouden. Wat dacht u va n een 
Hop d ie over de Tramsteeg vliegt; of van vijf Visa ren
den over Noordwijk. En wat rou u denken van de gi-

kollil)�>- · o"lzll)eh r�8"e bj; d v-

gant ischc S tL· I t l o fW r t rL· k over zee, we l ke i n  de eerstl' 
weken va n nwi van /,L'er d ichtbi j  waar te nemen was .  
Natuurl i jk wLnien l' r  de l'erstc aa nkomstd a ta va n de 
zomergasten gl'ml' ld .  Omd a t  Ab Steenvoorden wist 
te verte l len dat hi j  op 20 maa rt 5 Zomerta l i ngen had 
gezien in de E lsgl'l'StL•rpolder, heb ik  deze vngels een 
dag l a ter ze l f  pri ma kunnen waa rnemen. Ik  bedol' l  
maar! !  
Za terdagochtend va n 10.00 uur tot  12.00 uur  
Verrassend, GL'I.l' l l ig, Leerzaam 
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Boomvalk in Hoekgatterduin 
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Hop over de Tramsteeg 

Roodmus bij Boerhaaveweg 

Zil)8"ellcle Grote ,. . . �IJster Ïl) lee llr.vellhorst 



Veldwaarnemingen van de maanden 
januari, februari en maart : 
Roodkeeld u i ker 1 30-01 in zee thv surfclub  AS 
Dodaars 1 23-02 Maa nd agse Weteri ng JGB 

1 06-03 Maand agse Weteri ng RS 
1 1 2-03 Maand agse Weteri ng AS 
1 1 2-03 Oosterd u i nsemeer AS 
1 1 2-03 Fagelsloot Bronsgeest AS 
1 20-03 Maand agse Weteri ng AS 

Klei ne Zwa a n  1 1 9-01 bol len land Oosterd u inseml'er J VD 
Rietgans 1 2  16-02 Polder Hoogeweg J VD 

1 2  20-02 Po lder Hoogeweg WJ H / AS 
1 20-02 Elsgeesterpolder AS 

1 2  21-02 Polder Hoogeweg WJ H /  A S  
6 06-03 Elsgeesterpolder AS 

Sneeuwgans 1 01 -01 onv. ex over stra nd JJ 
Brandgans 480 02-01 over zee noord JVD 

54 03-01 over zee zuid J VD 
Pijlstaart 5 06-03 over zee RS 

2 09-03 Polder Hoogeweg H V  
Zomertal i ng 2 18-03 Kloosterschuur JGB 

5 20-03 Elsgees terpolder AS 
4 27-03 ElsgeesterpoldL·r  AS 
1 28-03 Maand agse Weteri ng JJ 

Krooneend 1 28-03 n1il nnetje i n  Fage ls loot AS 
Brildu iker 4 02-01 over zee RS 

2 31-01 Oosterd u insemecr AS 
1 07-02 Oos terd ui nsemeer AS 
1 05-03 over zee RS 
1 09-03 over zee RS 
2 14-03 over zee RS 

Nonne�e 3 02-01 over zee zuid RS 
Middelste Zaagbek 2 07-03 Bi nnenwateri ng Ka twi jk HV 

23 maart over zee RS 
Grote Zaagbek 2 02-01 over zee noord RS 

1 1 7-01 Oosterd u insemeer AS 
4 1 1-03 s loot achter Sa ncta Maria J VD 
1 1 2-03 Oosterd u insemeer AS 
1 1 4-03 AWD AS 

Blauwe Kiekend ief 1 19-02 P i laren laan N w'hout  NJN 
Smelleke n  1 28-01 Du inweg Noord wi jk JJ 

1 23-02 Polder Hoogeweg JVD 
Slechtvalk 1 08-01 jagend Elsgeesterpo lder AS 

1 13-03 over zeereep Noord d u i nen  JGB 
Waterra l  1 01 -01 Oosterd ui nserncer J VD 

1 03-01 Oosterd u insemeer NJ N 
Kluut 14 13-03 over zee RS 

1 30-03 over zee RS 
Kemphaan  2 21 -02 Polder Hoogeweg WJ H /  AS 

1 27-02 Po lder Hoogeweg AS 
2 02-03 Po lder Hoogeweg RS 
2 20-03 Po lder HoogewL•g AS 

Bokje 1 03-01 s lootje t.o. "Lilp pennest" J VD 
1 12-03 foerilgerend Oosterd ui nsernee r AS 
1 12-03 opvl iegend Cocpld uy nen AS 

Hou tsn ip 1 01-01 la ndgoed Offern H V  
1 03-01 s lootje t.o. "La ppennest" J VD 
1 03-01 sportve lden Ri jnsburg J G B  
1 25-01 dood Dom pad Noord wi jk  AS 
1 30-01 la ndgoed Ofkrn H V  
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Witgat 

Middelste Jager 
Grote Jager 

Dwergmeeuw 

Drieteenmeeuw 

Zeekoet 

Papegaaiduiker 
Bosuil 
Zwarte Specht 
Grote Lijster 
Vuurgoudhaan 
Roek 
Frater 

Barmsijs 
Goudvink 

Geelgors 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
5 

1 590 
60 

5 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

1 2  
1 
2 
4 
2 
3 

31 -01 
06-02 
22-02 
27-02 
24-01 
26-01 
26-01 
24-01 
25-01 
27-02 

ja n. 
07-02 
27-02 
28-02 
27-03 

jan .  
16-03 
29-01 
20-02 
1 4-03 
1 3-03 
01-01 
08-03 
20-02 
28-02 
1 5-03 
12-03 
21 -03 
06-03 

De waarnemers van afgelopen kwartaa l  waren: 

AC = Arie Cramer 
JvD = Jelle van Dijk 
JGB = Jan Glasbergen 
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 
HV = Hein Verkade 

2 <;>  

Polder Hoogeweg 
Polder Hoogeweg 
Polder Hoogeweg 
Polder Hoogeweg 
over bra nd i ng zu id  
dood op stra nd Noord wi jk  
over strand Noordwi jk  
op stra nd thv .  Noord d u i nen  
op stra nd Noordwi jk  
op  stra nd thv . Nora 
over zee 
op stra nd rustend 
Du inda mses lag 
op stra nd thv Driehoek 
op stra nd voor v u u rtoren 
over stra nd en door bra nd i ng 
over zee 
dood op stra nd thv v u u rtoren 
Oud-Leeu wenhorst  
A WD Sasbergen 
zi ngend Dui nda mses lag 
la ndgoed Offem 
over G rashoek Noordwi jk  
stra nd thv gemeentegrens Ka tvv i jk  
s trand Duindamses lag 
AWD Van Limburg Sti ru mka naa l 
A WD Boeveld 
paa rtje AWD Lig usterde l  
s tra nd thv. Nora 

i 

#Jt 
.Ji 

Vuurgoudhaan 
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H V  
JGB 
AS 
AS 
H V  
RS 
JVD 
JJ 
AS 
JJ 
J VD/JJ / H V  I AS 
J VD 
JJ 
JJ 
AS 
AS 
RS 
BN 
AS 
RS 
AC/JGB 
HV 
JJ 
J VD 
JJ 
KK 
KK 
AS 
JJ 



Lijst van werkgroepen en . . 
commiss ies 

Redactie van De Strandloper 

Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noord wijk 
Telefoon :  0171 9-10945 

Planologische Commissie 

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

Ledenadministratie 

Herma Veefkind-Lieneman 
Ereioftpark 26 
2201 TE Noordwijk 
Telefoon: 01719-12368 

Beheerscommissie Na tuurcentrum 

Wim Baalbergen 
Schoolstraat 1 5  
2202 HC Noordwijk 
Telefoon :  01719-10210 

Kantinevoorziening Natuureen trum 

Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34 
2203 JR  Noordwij k  
Telefoon: 0171 9-12461 

Werkgroep Tentoonstellingen 

Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NR Noordwijk 
Telefoon :  01719-10945 

Ex curies 

Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noord wijk 
Telefoon: 01719-10945 

Vogelwerkgroep 

A h  Steenvoorden 
Fra nkenhorst 27 
2 1 27 VD Sassenhei m 
T e ldoon: 02522- 1 H323 

Plantenwerkgroep 

Ees Aa rtsl' 
Joh. Molegraa fs traa t  ó 
2202 LK Noord w i j k 
Telefoon:  0 1 7 1 9- 1 42óH 

Werkgroep Bibliotheek 

Ma r ian  Bos 
Morgens ter 23 
220 1 SZ Noordw i j k  
Telefoon: 0 1 7 1 9- 1  Kó3ó 

Scholen- en groepenbezoek Natuurcen
trum 

T oos Bo 111 
Li jnbaa n wL·g 2CJ 
2201 LE Noord w i j k  
T l' lefoon: 0 1 7 1 9- 1 1 2K5 

Jeugdnatuu rclub 

CariJ vil n  der H u lst  
Dl' Ruytl'rs traa t  2K 
2 1 ó 1 TB LiSSl' 
Te lefoon: 0252 1 - 1 7397 

Veldwaarnemingen 

Ab SteenvoordL·n 
Fr<1nkenhmst 27 
2 1 71 VD Sassl'n lwi m  
T l' ldoon: 02522- 1 K323 
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