
de STRANDLOPER 



Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
Bestuur 

]. van Dijk, voorzitter, L. Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk 
C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 
J. Veefkind, penningmeester, Breiaftpark 26, 2201 TE Noordwijk 
W. Baalbergen, lid, Schoolstraat 15, 2202 HC Noordwijk 
Mevr. M. Bos, lid, Morgenster 23, 2201 SZ Noordwijk 
R. Sluys, lid, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk 
H. Verkade, lid, Tramsteeg 19b, 2201 KP Noordwijk 

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, 2201 TE 
Noordwijk 

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

De redactie bestaat uit: E. Aartse, W. Kuijper, R. Sluys, C. Verweij. 
Redactie-adres: R. Sluys, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk. 

Bezorgadres: B. Heethuis, Derk Bolhuisstraat 64, 2202 VH Noordwijk, Telefoon: 01719-10813 

Oplage De Strandloper: 625 ex. 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Bestuur 

A. v.d. Werf, voorzitter, Beeklaan 64, 2201 BE Noordwijk 
Mevr. A. Marijnis, secretaris, Postbus 168, 2200 AD Noordwijk 
K. Frumau, lid, Northgodreef 27, 2202 XZ Noordwijk 
C. Verweij, lid, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 

Donatie minimaal f 5,- per jaar, 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 afgege
ven. 

Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN), afdeling Noord
wijk 
Bestuur 

D. Passchier, voorzitter, Egmonderstraat 45, 2201 RK Noordwijk 
Mevr. N. Nooyen, secretaris, Joh. Malegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk 
]. Eeman, penningmeester, Frederiksoordlaan 9, 2231 AJ Rijnsburg 
Mevr. A. van den Oever, lid, Van Panhuysstraat 34, 2203 JR Noordwijk 
Mevr. J. van Sambeek, lid, Linnaeuslaan 12, 2215 PB Voorhout 

Jan Verwey Natuurcentrum 
Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade, naast de Openbare Bibliotheek in Noordwijk. In het cen
trum bevindt zich een uitgebreide natuurbibliotheek, die voor iedereen toegankelijk is. Ook is er een per
manente tentoonstellingsruimte, waarin de natuur in en rondom Noordwijk in beeld wordt gebracht. 
Voor groepenbezoek is het centrum het gehele jaar, op afspraak, geopend. Contactadres Mevr. T. Bom, 
Lijnbaanweg 26, Noordwijk, Telefoon: 01719-11285. Tijdens de maanden mei t/m september is het cen
trum voor iedereen geopend op woensdagen en zondagen van 14.00-16.30 uur. Gedurende deze maan
den is er tevens een wisseltentoonstelling te bezichtigen. 
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Bij de voorplaat 
Arnold Meijer 

De kleinste eend die we in onze streken aantref
fen is de Wintertaling. 
Het mannetje is snel te herkennen aan z'n rode 
met groene kop. Het groen wordt begrensd door 
een dun geel lijntje. Een ander opvallend ken
merk is de gele driehoek op de anaal streek, wel
ke met zwart is begrensd. 
De Wintertaling is in Noordwijk een zeer schaar
se broedvogel, met één of twee paar in de pol
ders. 
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Van de redactie 
Deze editie van De Strandloper bereikt u enkele 
weken later dan gebruikelijk. Vakantie, bijna het 
gehele bestuur bevond zich in het buitenland, en 
andere activiteiten zoals het organiseren van de 
nieuwe tentoonstelling "Speuren naar Sporen", 
welke op dit moment in het Jan Verwey Natuur
centrum te bewonderen is, waren hier mede oor
zaak van. Ook werd op het laatste moment, ruim 
na de sluitingsdatum, nog belangrijke kopij inge
leverd. 
Toch is er weer een zeer gevarieerd aanbod aan 
artikelen. De map is nu echter helemaal leeg, zo
dat we weer veel kopij kunnen gebruiken voor 
het volgende nummer. Uw vakantiebelevenissen 

in de natuur, uw reisverhalen, uw onverwachte, 
spectaculaire ontmoetingen met plant en dier in 
en buiten onze omgeving. Wij houden ons aanbe
volen. 
De redactiecommissie wenst u allen een zonnige 
zomer en hoopt dat uw ontdekkingstochten in de 
natuur een vervolg krijgen op papier, opdat een 
ieder mee kan genieten van alles wat er aan 
moois te beleven is. 

Kopij voor De Strandloper van september moet 
worden ingeleverd voor 10 augustus 1994 bij 
Rien Sluys, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk. 

Nieuws uit de ledenvergadering van 
vrijdag 25 februari 1994 

Mededelingen bestuur 

Programma's politieke partijen 
In het kader van de komende gemeenteraadsver
kiezingen heeft het bestuur de programma's van 
alle deelnemende partijen bekeken en getoetst op 
de belangstelling voor het bui tengebied van 
Noordwijk. Over het algemeen viel dit erg tegen. 
Het CDA maakte er in zoverre melding van, dat 
het omspuiten van graslanden in principe be
spreekbaar zou moeten blijven en dat er geen be
perkingen aan de bollenteelt opgelegd zouden 
moeten worden. Groen Links was in het alge
meen het meest positief, zij het dat de standpun
ten in wat te vage bewoordingen waren gesteld. 
Om in de pers hierop te kunnen reageren is con
tact opgenomen met de redactie van de Zeekant, 
maar er bleek van de zijde van deze krant geen 
belangstelling voor dit onderwerp. 

Ontwikkelingen rond de oude Trim
baan ten noorden van Noordwijk aan 
Zee en in de Coepelduynen tussen 
Katwijk en Noordwijk 
De voorzitter doet in het kort verslag van de laat
ste ontwikkelingen rond de voormalige Trim
baan. Zoals reeds eerder is vermeld vinden er 
grootscheepse graafpartijen plaats waarbij de 
laag zwarte aarde, welke indertijd is aangebracht 
om de golflinks te kunnen aanleggen, wordt ver
wijderd. Verder zijn er enkele delen verdiept ter 
verkrijging van natte duinvallei en. Op 19 april 
a.s. zal de Stichting Duinbehoud in het Jan Ver
wey Natuurcentrum hierover een voorlichtings-
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avond verzorgen voor de verschillende natuur
en milieugroepen in de Bollenstreek. De voorzit
ter wijst verder op de gelegenheid, die in deze 
duinen wordt geboden om gedeelten te laten ver
stuiven. In de Coepelduynen zijn er ook de nodi
ge ontwikkelingen. Zo wordt het fietspad tegen 
Noordwijk aan geheel verlegd om een recht
streekse aansluiting te krijgen op de Kon. Astrid
boulevard. Hiermee wordt een gevaarlijk 
gedeelte voor zowel fietsers als wandelaars ver
wijderd en tevens wordt hiermee een meer aan
eengesloten rustgebied verkregen. Ook het 
Guytedel begint zich goed te ontwikkelen. Er 
staat daar nog steeds water. 

Lezing van J elle van Dijk en Kees 
V erweij over de orchideeën van 
West-Europa 
Na de pauze geeft Jelle van Dijk een korte toelich
ting op het voorkomen van de verschillende soor
ten orchideeën in Nederland. Daarbij laat hij ook 
zien, wat voor planten orchideeën eigenlijk zijn. 
Het gaat hier eigenlijk om een nog jonge planten
familie, die nog volop in ontwikkeling is. Binnen 
de karakteristieke planten zijn er nog onnoeme
lijk veel verschillende variëteiten. 
Kees Verweij neemt het publiek mee over de 
grenzen en laat verschillende soorten orchideeën 
zien, die in elk van de bezochte landen voorko
men. Het grote aantal verschillende soorten doet 
het publiek verbazen. Na afloop van deze lezing, 
welke werd vergezeld van opnamen van prachti
ge close-ups, ontvangen beide sprekers een harte
lijk applaus. 



Nieuws uit de ledenvergadering van 
vrijdag 25 tnaart 1994 . 

Mededelingen bestuur 

Onderhoud Jan Verwey Natuurcen
trum 
De voorzitter wijst op al het onderhoud, dat on
langs zowel aan de binnenkant als aan de buiten
kant is gepleegd. Binnen is vooral de biblio
theek-ruimte onder handen genomen. De wan
den, de vloer en het plafond hebben een grondi
ge opknapbeurt ondergaan. Verder is al het 
meubilair vernieuwd. Ook aan de buitenzijde is  
het nodige schilderwerk gedaan. Toch zal er nog 
het nodige aan de buitenkant gedaan moeten 
worden. 

Jaarverslag secretaris 
De voorzitter tipt een aantal punten aan, zoals zij 
in het jaarverslag van de secretaris staan omschre
ven. Voor wat de paddenbescherming betreft 
vult hij aan dat ondanks de afzettingen er toch 
nog heel wat padden zijn doodgereden. Men 
rijdt kennelijk vaak om de hekken heen. Hierover 
zal beslist nog met de wethouder van Openbare 
Werken gesproken moeten worden. Vervolgens 
wijst hij nog op het archief, dat wordt aangelegd 
van diaopnamen van planten en vogels. Van de 
aanwezigen zijn er verder geen vragen of opmer
kingen. Hierna wordt het verslag goedgekeurd. 

Financieel verslag 1993 en begroting 
1994 
De penningmeester, de heer ]. Veefkind, geeft 
vooraf een korte toelichting op de stukken. Ver
der wijst hij erop, dat het komend jaar waar
schijnlijk met een negatief saldo zal worden afge
sloten, maar dit is op zich niet zo'n bezwaar. Een 
en ander heeft te maken met de uitgave van de 
'Flora van Duin-en Bollenstreek', die betaald 
moet worden. De baten komen later. Verder is de 
reserve wat extra verhoogd, hetgeen te maken 
heeft met een aantal investeringen in het Natuur
centrum. 
Vanui t het publiek zijn er geen verdere vragen. 
Hierna worden deze stukken goedgekeurd. 

Verslag kascommissie en benoeming 
nieuwe kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit de heren E. Aart
se en F. de Groot, brengt verslag uit. De betreffen
de stukken zijn alle in orde bevonden. Hierna 
wordt de penningmeester decharge gegeven 

voor het gevoerde financiële beleid. Het reserve
lid van de kascommissie, de heer F. van Duiven
voorde, wordt het komende jaar actief lid. 

Dit jaar zijn aftredend de heren W. Baalbergen, 
R. Sluys en C.M.J. Verweij. Zij zijn allen herkies
baar. Er zijn verder geen tegenkandidaten inge
diend. Bij acclamatie worden deze drie leden 
opnieuw gekozen. De voorzitter doet hierbij de 
oproep toch nog kandidaten voor te dragen voor 

het bestuurslidmaatschap, want enige uitbrei
ding is zeker op zijn plaats ter ontlasting van het 
grote aantal taken, dat op het huidige bestuur 
rust. 

Lezing van Martijn de Jonge over 
diverse fotoreizen naar Spanje. 
Polen en in Nederland. 
Na de pauze nodigt de voorzitter Martijn de Jon
ge uit voor het houden van zijn lezing, welke in 
het bijzonder zal gaan over het maken van ver
schillende boeiende opnamen in bovengenoemde 
landen. Het betreft hier voornamelijk opnamen 
van verschillende zeldzame zoogdier- en vogel
soorten. Het betreft hier interessante fotostudies 
van een hoge kwaliteit. Vele van zijn opnamen 
werden gepubliceerd in dagbladen, tijdschriften 
en kalenders. Met name vallen zijn opnamen van 
de vleermuizen, de Dassen en van verschillende 
zeezoogdieren op. Daarnaast wist hij prachtige 
opnamen te maken van Menniksgieren en Zee
arenden. 
Na afloop dankt de voorzitter hem hartelijk en 
hoopt hem bij gelegenheid nogrnaals een keer te 
kunnen uitnodigen. 
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Nieuws uit de ledenvergadering van 
vrijdag 29 april 1994 

Mededelingen bestuur 

Veranderingen in het Natuurcentrum 
Deze week is de grote zaal aan de achterzijde uit
gebroken en is er op last van de gemeente Noord
wijk een nooddeur aangebracht. Een en ander 
houdt verband met de brand voorschriften. 

Actie tegen de uitbreiding van luchtha
ven Schiphol 
De voorzitter deelt een aantal formulieren uit, 
die kunnen worden ingevuld en opgestuurd, 
wanneer men zich kan scharen achter de bezwa
ren tegen de uitbreidingsplannen van de luchtha
ven Schiphol. Het formulier moet wel voor 10 
mei a.s. worden verzonden. 

Excursies 
Morgenavond vindt weer de gebruikelijke nach
tegalenexcursie plaats in de Noordduinen, direct 
ten noorden van Noordwijk aan Zee. Tevens zal 
dan aandacht worden geschonken aan de ontwik
kelingen rond de voormalige Trimbaan. Zoals be
kend is dit gebied enkele jaren geleden aangewe
zen als Natuurmonument. Op grond daarvan 
zijn gelden verstrekt om te komen tot een herstel 
van het duin terrein. Dit betekent o.a. dat de oude 
zwarte grondlaag voor de vroegere golflinks 
wordt verwijderd en dat vochtige duinvalleien 
op enkele plaatsen worden uitgediept om de 
vochtminnende duinflora wat meer kansen te ge
ven. Om het geheel een wat meer natuurlijker 
aanzien te geven wordt een bepaalde mate van 
verstuiving toegestaan. Verder merkt de voorzit
ter op dat dankzij de natte winter het grondwater 
in de duinen behoorlijk hoog staat. Voor het duin 
is dit op zich een goede zaak. Er staat zelfs hier 
en daar water, waar sedert tientallen jaren geen 
water meer heeft gestaan. 
Zondagmiddag a.s. is er rond Voorhout een spe
ciale weidevogelexcursie. Zoals bekend staan de 
graslanden bijzonder onder druk. Een lokale leef
baarheidsvereniging te Voorhout heeft tegen 
deze achtergrond het initiatief genomen tot deze 
excursie, die om 14.00 uur vertrekt vanaf het 
kerkplein van de Bartholomeuskerk. Enkele le
den van onze vereniging zullen de deelnemers 
begeleiden. Ook leden van onze vereniging zijn 
van harte welkom. 

Paddenbescherming 
De paddenbescherming in het Langeveld is weer 
achter de rug. In totaal zijn de hekken 18 maal 
over de weg gezet. Dit getuigt van het feit, dat er 
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toch weer heel wat padden de Kapelleboslaan en 
de Vogelaardreef zijn overgestoken. Helaas zijn 
er toch nog behoorlijk veel padden doodgereden. 
Kennelijk rijden er toch nog heel wat automobilis
ten om de hekken heen. Dit aspect zal nog zeker 
met het gemeentebestuur van Noordwijk wor
den doorgesproken. Overigens zijn de ervarin
gen met direct aanwonenden en de verkeers
deelnemers ter plaatse zeker niet ongunstig. Het 
feit dat er bij paddentrek hekken worden gezet 
en dat het verkeer daarbij wordt omgeleid wordt 
bijna steeds heel goed geaccepteerd. 

Verkoop loten t.b.v. het vogelasiel 
Morgenavond wordt door de Lions Club Noord
wijk het Oranjebal georganiseerd. Aan dit feest is 
een loterij verbonden. De opbrengst van deze lo
terij is voor een belangrijk deel bestemd voor het 
vogelasiel. Straks tijdens de pauze zullen loten te 
koop worden aangeboden. 

Lezing met dia's van U do Hasse
frass over vleermuizen. 
Na de rondvraag verleent de voorzitter het 
woord aan U do Hassefrass. Allereerst geeft de 
spreker een overzicht van de soorten vleermui
zen, die in onze omgeving kunnen worden ver
wacht. Daarnaast gaat hij in op hun leefwijze, 
wijze van jagen en voedsel zoeken en hun verblij
ven tijdens de winter- en zomerperiode. Samen 
met een aantal andere leden van de NJN in de 
Bollenstreek inventariseert hij al geruime tijd de 
vleermuizen in deze omgeving en heeft op grond 
van deze inventarisaties al een behoorlijke kijk 
gekregen op de diverse populaties in de Bollen
streek. Daarbij maakt men gebruik van een zoge
naamde batdetector. Met behulp van deze bat
detector weet men de geluidsignalen van vleer
muizen, die voor ons oor onhoorbaar zijn, naar 
een lagere geluidsfrequentie te vertalen, waar
door zij wel hoorbaar zijn. Aan de hand van 
bandopnamen geeft hij hiervan enkele demon
straties. 
Na afloop van de lezing stelt de voorzitter voor 
samen met U do Hassefrass en enkele andere be
geleiders het dorp in te wandelen en vervolgens 
naar het landgoed Offem te gaan om daar de 
vleermuizen in werkelijkheid te kunnen horen. 
Het merendeel van de aanwezigen maakt van 
deze gelegenheid gebruik en krijgt ook inder
daad een aantal vleermuizen te horen en zelfs te 
zien. 



Tentoonstelling "Speuren naar Spo
ren" in het Jan Verwey Natuurcen
trull1 
Op vrijdag 20 mei jl. heeft de opening plaatsge
vonden van een nieuwe tentoonstelling 'Speuren 
naar Sporen' in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Het onderwerp van deze tentoonstelling is ont
leend aan het thema voor 1994 van het IVN, 
Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie. 
Door het gehele land zijn er manifestaties, excur
sies e.d., welke de ' sporen' als onderwerp heb
ben. Zo is door een intensieve samenwerking van 
de plaatselijke afdeling van bovengenoemde in
stelling met de Vereniging voor Natuur- en Vo
gelbescherming Noordwijk deze tentoonstelling 
tot stand gekomen. 

Zoals de titel al min of meer aangeeft wordt in 
deze tentoonstelling getracht de bezoeker weg
wijs te maken in het vinden en herkennen van de 
sporen van vele verschillende diersoorten. Spo
ren van dieren prikkelen onze nieuwsgierigheid 
en kunnen ons veel over bepaalde dieren en land
schappen vertellen. 
Er zijn vele vormen van sporen zoals pootaf-

drukken, veren, uitwerpselen, braakballen en 
nog vele andere. Ze zijn overal te vinden: op het 
strand, in de duinen, in het bos, op straat enz. 
Het materiaal van deze tentoonstelling is voor 
een belangrijk deel afkomstig van het Bezoekers
centrum Meyendel te Wassenaar, waar het met 
veel succes al eerder aan het publiek is getoond. 
Zeker voor kinderen is een bezoek meer dan de 
moeite waard. Aan de hand van een speurtocht 
en van zoekkaarten kunnen zij "op avontuur" 
gaan. Verder wordt er een interessante diaserie 
vertoond. 
De tentoonstelling is geopend van 18 mei t\m 30 
september op de woensdag-en zondagmiddagen 
van 14.00 - 16.30 uur. 
De opening werd verricht door Dick Passchier, 
de voorzitter van de plaatselijke afdeling van het 
IVN. Dick Passchier is bij het publiek vooral be
kend door zijn vele lezingen en praatjes, die hij 
voor scholen, verenigingen en instellingen ver
zorgt. 

In n1en1orian1 Klaas Koning 
Martien de Graaf 

Op maandagavond 2 mei bereikte mij het ontstel
lende bericht van het plotseling overlijden van 
Klaas Koning. Hij was die morgen naar het Oos
terduinsemeer gegaan om daar waarschijnlijk 
Gele Kwikstaarten te inventariseren op de ooste
lijke oever en is toen onverwacht door een hart
stilstand getroffen en overleden. Enige uren later 
werd zijn lichaam gevonden. Er gaat dan wel een 
schok door je heen! Op vrijdagavond nog met mij 
meegereden uit Lisse om de maandelijkse verga
dering te bezoeken, daarna nog naar vleermui
zen gekeken op Offem en zaterdagmorgen ook 
nog bij het Oosterduinsemeer geweest. Zondag
avond zag ik hem nog vanuit het raam van het 
huis van mijn schoonouders zijn huis verlaten, lo
pend richting familie om het zondagse kopje kof
fie te drinken. 

Klaas Koning werd in 1923 in Lisse geboren en 
ging na de lagere school direct in de bloembollen 
werken, zoals zo veel mensen vroeger in Lisse. 
Het was in die tijd hard, lang en zwaar werken in 
de bollen. Zo'n 20 jaar geleden kwam ik via een 
kennis voor het eerst in contact met Klaas Ko
ning. Hij was toen al door zijn "baas" vanwege 
zijn kennis belast met een grote groente- en bloe
mentuin van de familie. Hier begon hij ook met 

het kweken van wilde planten. Na zijn vroegtij
dig uittreden uit het werkproces verhuisde deze 
plantenkwekerij naar de tuin achter zijn woning 
en nu was hij eindelijk vrij om te doen en laten 
wat hij wilde; vogels, planten, schilderen en fami
liehulp. Overigens bleven zorgen en moeilijkhe
den hem niet bespaard. 

Vanaf zijn jeugd heeft hij zich al sterk in vogels 
geïnteresseerd en hij ontwikkelde zich in de loop 
der jaren tot een goed amateurornitholoog. Speci
aal het nabootsen van vogelgeluiden om vogels 
naar zich toe te lokken werd veel door hem beoe
fend. Sommige leden kunnen staaltjes hiervan 
vertellen. Zeldzame vogels konden daardoor 
goed bekeken worden. 
In de trektijd was hij bijna altijd op de Driehoek 
te vinden. Ook werden zeer trouw zijn opgaven 
en vogelwaarnemingen aan De Strandloper door
gegeven. In dit nummer zijn nog zijn laatste 
waarnemingen te vinden. Hoezeer hij verknocht 
was aan de natuur moge ook blijken uit zaken als 
vissen en de jacht. Hoewel hij nooit echt jager ge
weest is, bleef hij deze sport toch jarenlang in de 
gaten houden onder meer door een abonnement 
op de Nederlandse Jager. Overigens was het ken
merkend dat hij natuurtijdschriften intensief las, 
maar nooit bewaarde om later nog eens te herle-
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zen. Hij was echt een doe-mens en had een hekel 
aan schrijven. Vooral op het gebied van wilde 
planten heb ik, maar ook anderen, zeer veel aan 
hem te danken. 
Met een groot enthousiasme werden telkens 
weer interessante, zeldzame en uitheemse soor
ten aangeplant of gezaaid en mede door zijn 
"groene vingers" was het mogelijk planten te vol
gen van kiemplant tot bloei. Deze zaden of plan
ten werden een tijdlang verzameld op interes
sante terreinen waar we in de zomermaanden 
één avond in de week met de auto naar toe re
den, zoals naar Nieuwkoop, I]muiden, Halfweg. 
Later werden ook zaden uit Orti en kwekerijen 
betrokken en omdat Klaas Koning nauwelijks op 
vakantie ging naar het buitenland, kwam het bui
tenland naar hem toe in de vorm van zaad en 
planten, gekregen van vrienden en bekenden. 
Zijn speciale aandacht hadden de Orchideeën. 
Bijna alle Nederlandse orchideeën en vrij veel 
buitenlandse heb ik door de jaren bij hem in de 
tuin gezien. Interessant was de aanvankelijk 
goed geslaagde doorkweek van de Groenknol
orchis (Liparis loeselii). Toen in 1977 de gronden 
achter de watertoren van de Hillegomse Kalk
zandsteenfabriek werden omgewerkt, konden op 
het laatste moment nog wat planten gered wor
den in de tuin van Klaas Koning. Op allerlei ma
nieren heeft hij de kweek hiervan ter hand 
genomen, aanvankelijk met groot succes. 
Nogal wat Horti en particulieren kregen de "Stur
mia" vergezeld van veel nuttige adviezen in 
handen. Buitengewoon jammer is overigens dat 
hij niets over de kweek van deze Orchidee en 
ook andere soorten heeft opgeschreven. 

Oud Nieuws 
Kees Verweij 

Bij toeval kreeg ik enige tijd geleden een oud 
werkje in handen van Stephaan Blankaart, geti
teld 'Schou-burg der Rupsen, Wormen, Maden 
en Vliegende Dierkens'. Het boekje werd uitgege
ven te Amsterdam in 1688. 

Wat mij opviel was zijn weergave van een aantal 
persoonlijke waarnemingen en ervaringen. Er 
spreekt hier een stuk enthousiasme en verwonde
ring uit, dat voor deze tijd welhaast uniek is. De 
meeste natuurwetenschappelijke schrijvers uit 
deze tijd lieten zich wat al te gemakkelijk verlei
den tot wijdlopige beschouwingen, die zij vaak 
nog weer overschreven van andere schrijvers. 
Zelfs antieke auteurs als Aristoteles, Dioscoides 
e.a. werden als waarheidsgetrouwe bronnen geci
teerd. Hier is echter sprake van eigen waarnemin
gen en onderzoek, op een toegankelijke wijze 
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Helaas kwam enkele jaren geleden de klad in zijn 
Orchideeën teelt. Soort na soort verdween door 
een geheimzinnige ziekte en ik weet niet of er dit 
jaar nog één Groenorchis te bewonderen was. 
Overigens lag het niet in zijn aard hier lang bij 
stil te staan. Hij bleef het van de humoristische 
kant bezien; er waren nog genoeg andere soorten! 

Zo nam ik enkele jaren geleden van een begraaf
plaats in Nijmegen een aantal plantjes mee van 
één van de kleinste vaatplanten van onze flora: 
Mosbloempje (Crassula tillaea). Toen hij deze 
plant later gedroogd in mijn herbarium zag, be
gon hij er direct enthousiast op te kloppen, verza
melde wat piepkleine zaadjes en kwam mij enige 
maanden later het positieve resultaat van bloei
end materiaal laten zien. 

Een andere leuke hobby van Klaas Koning was 
schilderen, vooral beoefend op lange winteravon
den. Hij schilderde vooral mooie natuurfoto's na 
uit kalenders en tijdschriften, vaak aangevuld 
met eigen natuurlijke vondsten. Het was niet on
verdienstelijk fijnschilderwerk wat met veel ge
duld en precisie werd uitgevoerd. Opmerkelijk 
was dat hij deze schilderijen nagenoeg nooit ver
kocht. Wel waren ze nog wel eens op tentoonstel
lingen onder meer in het Jan Verwey Natuur
centrum te bewonderen. 

Op vrijdagmiddag 6 mei vond de begrafenis on
der vrij grote belangstelling plaats op de begraaf
plaats Duinhof te Lisse. Onze gedachten gaan uit 
naar zijn bedroefde familie en ook onze Vereni
ging zal hem niet snel vergeten. 

beschreven. Misschien zou men zelfs kunnen 
spreken van de Jac. P. Thysse van de 17e eeuw. 

Wie was deze Stephaan Blankaart? Hij werd ge
boren te Middelburg in 1650. Hij oefende zich bij 
en apotheker in de scheikunde en de kruidkunde 
en bezocht later de universiteit van Franeker. 
Blankaart was een produktief schrijver. Hij 
schreef vele boeken op het gebied van de anato
mie, chirurgie, voedingsleer, plant-, dier-en let
terkunde. Hij overleed te Amsterdam in 1704. 

Als voorbeeld staat hier een passage afgedrukt 
over de St. Jacobsvlinder. De geel-zwarte rupsen 
van deze vlinder zijn soms in onze duinen in gro
te getale te vinden op het Jacobskruiskruid. 
Exemplaren van dit kruid worden vaak geheel 
kaal gevreten. 



I I. Hoofr-l1uk. 

Pan de Sand mps. 
I.JN de Zeemvfe en Hollandfe Dui-

nen, vindmen een kkinagtige Rups, 
G. in de eerfl:e rafel,. welke felwon 
gele en fwJrte ring·en heefr. Her lig
lnam is fander luir en t'eenemaJl g!Jd. 
Heeft fès fcherpe poo tjes by de kop : 
agt flompe onder 't middd-lyf, en twee 
fiompe agter onder de f1a:1rt, het welk 
de meefl:e Rupfen gemeen is. Defc 
Rupfen beminnc�n- tot ha:>.r fpij fe feer 
de Kruis-worrel , by ons Smccio oft 
E;��e;r:rum genoe m t , en van Goedaart 

. mede onder de foorten van Sint Jakobs 
·kruid gekent. Dit kruid eren fy foo 
felwon af, dJt'er nie t van over blyft 
als de ilam. 

( I. Simo:t Schjj�tvoet, groot lief
hebber dei er heesjes, heeftfc veertien 
d:1genlang [onder eten re geven tot den 
ne(l'enden van Hoyma:lfld gehouden, 
welke doe ter tijd :1lle in kleine bruine 
p opje s ver:tnderden; beOoren in het 
S pinfd H, d:lt aan een flroobalm vail 
is, w.ur uit in 't volgende j:J.ar 16 8+ 
dcn tienden \'JO bloeym:1and en de vai
rrende dagen kleine kapelierjes qua· 
�en • weTkers vleugels fcl10on rood 
gevlekt waren, maar de bovenvleugels 
hadden voor her groot gedeelte een 

. donker bruine kolenr, eeniglins na 
den groenen hellende.

_ 

I 1 I. Wanneer defe Rupfen fig tot 
v�randeringe begeven, begeven fy fig 
:lan fl:roohalmen , ofr eenige andere 
rysjes, diefe dan ko inen te vinden, 
waar:1:1n fy een tonnerjen van fchoone 
geele Syde ii1innen, even als de Syde
wormen , en veranderen binnen dit 
huisjen in een popjen, uit welke, als 
gefegt is , fchoone vlinderrjes voort 
komen. Goedaart, geeft de Rups de 
naam v;m Sm!d-r!tps, welke ikfe ook 
heb laren behouden, om dar hy op 
Duinen en Sanden gevonden werd. 
Sier letter I, alwaar (.!Jt'er een vliegt 
en de Ierter K dat' er een fit. H. is h�t 
Spinfel der vVorm aan een Stroohalm, 
in welke herpopjen fit. 
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Wad denexcursie 
R. Sluys 

Dit jaar vindt de "Waddenexcursie" plaats in het 
weekeinde van vrijdag 2, t/ m zondag 4 septem
ber en gaat naar Schiermonnikoog 
Het vertrek met de touringcar van de firma Brou- ( wer vindt plaats op vrijdagmiddag uit Noord-
wijk, terwijl de terugkomst zondagavond zal zijn. 

Voor beide dagen zijn er excursies gepland. Za
terdagmorgen gaan we, in groepen vertrekkend 
vanuit de boerderij van de familie Talsma, de vo
gels en de specifieke flora bekijken. Bij terug-
komst is een ieder vrij. De zaterdagavond zal 
weer het tijdstip zijn van de enige echte "Wad
denquiz". 's Zondags heeft u de keuze: Op eigen 
gelegenheid de natuur en/ of cultuur van het ei-
land te verkennen, of in groepjes, o.l.v. een excur
sieleider, de vogel- en I of plantenbevolking van 
het eiland te ontdekken. 

Op het eiland is de mogelijkheid aanwezig om 
fietsen te huren, maar op zaterdagmorgen vindt 
de excursie voor alle deelnemers te voet plaats. 

De kosten bedragen ongeveer flOO,-. Leden kun
nen zich opgeven door dit bedrag over te maken 

op rekeningnr. 82.26.22.092 t.n.v. Vogelbescher
ming Noordwijk onder vermelding van Wadden
weekend. U kunt zich tot 15 augustus opgeven, 
waarbij wordt vermeld dat het maximum aantal 
deelnemers 50 bedraagt en dat de inschrijving 
plaatsvindt bij volgorde van aanmelding. 

Natuurlijk krijgen alle deelnemers nog nadere in
formatie, waaronder de exacte tijd en plaats van 
vertrek. Indien u nog vragen heeft kunt u zich in 
verbinding stellen met Rien Sluys. Telefoon: 
01719-10945 

SOVON Bijzondere Soorten Project 
niet-broedvogels vijf jaar, een over
zicht 
Waarom BSP niet-broedvogels 
In de jaren tachtig is SOVON gestart met een mo
nitoring-programma, met als hoofddoel het vol
gen van veranderingen en verspreiding van de 
Nederlandse vogelstand. Het monitoringpro
gramma is te verdelen in twee hoofdgroepen, het 
broedvogeldeel en het niet-broedvogelgedeelte. 
Onderzoek naar de Nederlandse broedvogels is 
denk ik wel het meest bekende gedeelte, namelijk 
de jaarlijkse broedvogelinventarisaties. De niet
broedvogels zijn wat moeilijker te volgen, deze 
zijn niet plaatsvast en kunnen op iedere plaats en 
in vrijwel ieder seizoen worden waargenomen. 
Er zijn een aantal verschillende projecten en in
stanties die de niet-broedvogels volgen. De waar
nemingen van echte grote zeldzaamheden wor
den verzameld door de Commissie Dwaalgasten 
Nederlandse Avifauna (CDNA), terwijl de alge
mene soorten steekproefsgewijs geteld worden 
tijdens wintertellingen of watervogeltellingen. 
Er zijn een aantal vogelsoorten die in Nederland 
niet echt super zeldzaam zijn, maar ook zeker 
niet algemeen. 
Het Bijzondere Soorten Project niet-broedvogels 
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is opgezet om waarnemingen van juist die groep 
vogelsoorten te verzamelen. Het gaat hierbij om 
58 verschillende soorten. 

Hoe werkt het project 
Bij het BSP niet-broedvogels gaat het om 58 ver
schillende soorten die door SOVON geselecteerd 
zijn. 
Deze soorten staan op een voorgedrukte lijst, de 
zogenaamde maandkaart. Iedere waarnemer die 
aan het project meewerkt vult aan het einde van 
de maand de waarnemingen van de desbetreffen
de vogelsoorten op de maandkaart in en stuurt 
die naar SOVON. 
Een groot voordeel van dit project is dat je niet 
speciaal hoeft te gaan tellen in een bepaald ge
bied, zoals dat met bijvoorbeeld het inventarise
ren van broedvogels wel het geval is. In principe 
werkt iedereen die waarnemingen opstuurt voor 
de waarnemingenrubriek in De Strandloper aan 
dit project mee. Elk kwartaal worden alle waarne
mingen van vogelsoorten die onder het BSP niet
broedvogels vallen ingevuld op maandkaarten 



en namens onze vogelwerkgroep naar SOVON 
gestuurd. 

Noordwijk en Omgeving 
De 58 verschillende soorten die belangrijk zijn 
voor dit project staan allemaal genoemd in een 
overzicht in De Strandloper van juni 1992 (24e 
jaargang, nr. 2 blz. 13). Van de 58 soorten zijn er 
'slechts' 16 nog niet in de omgeving van Noord
wijk waargenomen. In onderstaand overzicht 
worden alle 42 soorten die wel in onze omgeving 
waargenomen zijn genoemd, met daarbij de jaar
lijkse aantallen van de afgelopen vijf jaar. 

IJsduiker 
Kuifaalscholver 
Kwak 
Ooievaar 
Sneeuwgans 
Krooneend 
Zwarte Wouw 
RodeWouw 
Visarend 
Rood pootvalk 
Smelleken 
Slechtvalk 
Kraanvogel 

I Murmelplevier 
Temmincks Strand

Iloper 
Grauwe Franjepoot 
Rosse Franjepoot 
Middelste Jager 
Zwarii<..upun::éUW 
Vorkstaartmeeuw 
Grote Burg�::uu::dter 
Geelpuurmeeuw 
Reuzenstern 
Witvleugelstern 
Kleine Alk 

I Pa pegaaiduiker 
Velduil 

liJsvogel 
!Hop 
Draaihals 
Strandleeuwerik 
Grote Pieper 

!Duinpieper 

2 

3 

1 

3 

4 

1 4  

3 

1 

1 

1 

3 

3 

5 

3 

1 

1 1 

1 

1 2  1 9 9 

1 

1 3 3 

2 2 2 

3 1 

3 2 2 1 3  

1 9 

19 1 4  16 1 8  

2 1 1 3 

1 

2 3 

1 

1 

1 

2 1  8 7 6 

4 6 4 7 

1 4 

3 

1 1  1 0  6 2 

1 1 

1 2 

250 5 2 

5 1 

4 4 2 1 

9 6 1 8 

1 

4 

3 

7 

1 10 2 

Rouwkwikstaart 1 12 1 5  - 7 

Pestvogel 1 2 1 - -

Grauwe Klauwier - 1 - 1 1 

Klapekster 1 2 1 1 -

Notekraker - - 2 - -

Europese Kanarie 3 - - 1 -

IJsgors 6 1 9  2 19 100 

Sneeuwgors 6 - 2 10 19 

Ortolaan - - - 1 -

Toelichting bij een aantal soorten 

Kwak 
Dit is de eerste waarneming van deze reigersoort 
die ooit in onze omgeving is gedaan. De vogel 
werd gezien op 27 juli, luid roepend over het Vin
keveld vliegend 

Ooievaar 
De toename van het aantal waarnemingen van 
deze soort in onze omgeving is waarschijnlijk 
grotendeels te danken aan het ooievaars-project 
van Vogelbescherming Nederland. De laatste ja
ren komen steeds meer van deze zogenaamde 
'project-ooievaars' in de regio tot broeden (Keu
kenhofbos, Warmond, Wassenaar). 

Visarend 
Het opvallend hoge aantal Visarenden dat in 
1993 in onze omgeving is waargenomen is waar
schijnlijk te danken aan de aanhoudende oosten
winden in de maanden april en mei van dat jaar. 
Normaliter volgen de vogels veel oostelijker gele
gen trekroutes en worden ze in het westen van 
ons land maar nauwelijks waargenomen. 

Roodpootvalk 
In 1992 vond er een heuse invasie van Roodpoot
valken in ons land plaats. Vrijwel overal werden 
toen overtrekkende exemplaren gezien. Een waar 
record werd gevestigd op het eiland Schiermon
nikoog, waar op één dag 72 exemplaren werden 
geteld. In totaal werden er zo'n 450 exemplaren 
gemeld bij Dutch Birding, vanuit heel Nederland. 

Grauwe Franjepoot 
Dit is pas de tweede waarneming van deze stelt
lopersoort vanuit ons gebied. De eerste stamt nog 
uit 1972, bijna twintig jaar zit er tussen de beide 
waarnemingen. Toch is de Grauwe Franjepoot in 
Nederland niet echt super zeldzaam. Er worden 
er jaarlijks gemiddeld zo'n 30 tot 40 waargeno
men. 

1 1  



Middelste Jager 
Elk najaar wordt deze soort wel waargenomen, 
langstrekkend over zee. Het jaar 1990 springt er 
met 21 waarnemingen wel een beetje uit. 
Dit aantal is nog niets vergeleken met de giganti
sche aantallen Middelste ]?.gers die gezien wer
den in 1985. Toen liepen de aantallen op tot meer 
dan 150 exemplaren per dag. 

Geelpootmeeuw 
Het kan soms wel eens problemen opleveren met 
de determinatie van deze soort. Het is een meeu
wensoort die niet veel van de gewone Zilvermee
uw verschilt, daarnaast zijn er ook nog Zilver
meeuwen met gele poten. Het is dus van groot 
belang om bij de determinatie van een Geelpoot
meeuw goed op alle kenmerken te letten en niet 
alleen op de pootkleur. 

Kleine Alk 
In de winter van 1990/91 vondt er in het Neder
lands kustgebied een invasie plaats van deze 
soort. Vanaf begin november liepen de aantallen 
langstrekkende Kleine Alken flink op. 
Vanaf begin november 1990 t/m februari 91 wer
den er ongeveer 3500 Kleine Alken langs de Ne
derlandse kust geteld. Uit het overzicht blijkt ook 
wel dat deze invasie niet onopgemerkt aan 

�>. 
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Noordwijk voorbij gegaan is. Tot aan november 
1990 waren er pas 22 waarnemingen (vanaf 1969) 
van Kleine Alken, vanuit Noordwijk en omge
ving bekend. 

Papegaaiduiker 
Het gaat hierbij om allemaal vondsten van dode 
exemplaren, grotendeels olieslachtoffers. Bij vier 
van de zes vondsten ging het om onvolwassen 
vogels. Er is vanaf de Noordwijkse kust pas één 
keer een waarneming gedaan van een langsvlie
gende Papegaaiduiker, dat was in 1969. 

Rouwkwikstaart 
Dit is (nog) geen aparte vogelsoort, maar een on
dersoort van de Witte Kwikstaart. De Rouwkwik
staart komt als broedvogel voor in Ierland en 
Groot-Brittannië. Bij ons worden Rouwkwik
staarten vooral tijdens de trektijd waargenomen 
(maart-april), hoofdzakelijk op braakliggend cul
tuurland. De vogels die in onze omgeving wor
den waargenomen zijn waarschijnlijk afge
dwaalde exemplaren van de Engelse en Ierse 
broed populaties. 
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Grauwe Klauwier 
Een voormalige broedvogel in onze omgeving, 
het laatste broedgeval werd gevonden in 1982 in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen vlak bij het 
Van Limburg Stirumkanaal. Het jaar daarvoor 
broedde er nog een paartje in de Noordduinen. 
Als broedvogel wordt de Grauwe Klauwier niet 
meer in onze streek vastgesteld, wel worden er 
vrijwel jaarlijks nog enkele exemplaren doortrek
kend gezien. 

Notekraker 
De twee waarnemingen in 1991 hebben betrek
king op vogels die deel uitmaakten van een klei
ne influx, die vanaf september 1991 Nederland 
bereikte. Er werden in totaal in Nederland zo'n 
zestig exemplaren waargenomen. 

IJsgors 
Uit bovenstaand overzicht wordt al duidelijk dat 
vorig jaar een bijzonder jaar was voor deze soort. 
Er werden nog nooit zoveel overtrekkende IJsgor
zen waargenomen als het afgelopen jaar tijdens 
de najaarstrek. Normaliter worden er jaarlijks 
maar enkele tientallen gezien, in 1993 honderd. 
Ook in andere delen van ons land (vooral in de 
kuststreek) werden gigantische aantallen IJsgor
zen waargenomen. 

Tot slot 
Nu het BSP niet-broedvogels een aantal jaren 
draait en de gegevens bij SOVON zich langzaam 
maar zeker beginnen op te stapelen wordt het 
nut van dit project steeds duidelijker. Een paar 
voorbeelden: Invasies van soorten als Notekra
ker, Roodpootvalk en Pestvogel worden goed ge
documenteerd. De vooruitgang van de Zwarte 
Ooievaar in veel Europese landen is ook in ons 
land te merken. Werden er in de eind jaren zeven
tig en de beginjaren tachtig maar zo'n 25-35 
exemplaren per jaar waargenomen, sinds dit ESP
project draait komen er jaarlijks 60-95 waarne
mingen binnen vanuit ons land. 
Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen 
waaruit blijkt dat het Bijzondere Soorten Project 
niet-broedvogels een grote schat aan informatie 
oplevert, die tot nu toe eigenlijk een beetje bleef 
hangen in de waarnemingenboekjes van de vele 
vogelaars die in ons land actief zijn. 
Vandaar dat ik dit stukje wil besluiten met de op
roep aan alle leden van onze vereniging om toch 
maar elke waarneming in te sturen voor de waar
nemingenrubriek in De Strandloper. 
Zoals u ziet wordt er met de veldwaarnemingen 
veel meer gedaan dan alleen maar een overzicht 
in De Strandloper. 

Literatuur 
Vogels van Noordwijk en Omstreken. 
Atlas van de Nederlandse Vogels (SOVON). 
Diverse SOVON Nieuwsbrieven. 



Winterslaap 
"Nog maar een paar dagen en dan begin ik met 
de winterslaap", zei het eekhoorntje tegen een 
voorbij vliegende mus of tegen zichzelf, dat wist 
ze niet precies. 
Ze schudde zenuwachtig met haar staart heen en 
weer, want ze had nog veel te doen. "Ik kan maar 
beter even controleren waar alle voorraden lig
gen, want dat vergeet ik ieder jaar". Overal had 
ze wat liggen, in alle hoeken en gaten van het 
bos. Omdat het een tamelijk systematisch dier 
was, had ze overal etiketjes opgeplakt. Daar in 
die spar liggen de beukenaten en in die esp lig
gen mijn goede herinneringen. 
In die lindeboom liggen diverse soorten zaden en 
in die oude treurwilg mijn slechte herinneringen. 
"Waarom had ze die in vredesnaam bewaard", 
vroeg ze zichzelf af. Ze besloot er een nieuw eti
ket op te plakken waarop stond 'leerervaringen' 
en ze verhuisde het geheel van de treurwilg naar 
een jonge populier. De lijst met dingen waar je 
voor op moet passen had ze in de olm verstopt, 
vlak naast haar nest. 
Ah, daar waren de opbeurende woorden, die ze 
zo vaak gesproken had tegen wie het al of niet 
wilde horen, altijd handig om te bewaren! En 
heel diep begraven in een oude eikeboom had ze 
een kistje met verborgen talenten. Die zou ze het 
eerst opgraven als de winterslaap voorbij was, 
tenminste als ze ze weer niet zou vergeten, zoals 
ieder jaar. 
Tenslotte keek ze nog even haar geschriften door, 
die ze in de loop der jaren had gemaakt met titels 
als: 
- 'een pleidooi voor meer democratie in het die
renrijk' 
-'machtsverhoudingen tussen eekhoorns en 
muizen' 
- 'het gebrek aan ethisch bewustzijn van de 
vlaamse gaai' 
- 'kunnen eekhoorns en haviken ooit vrede slui
ten? ' 

-'is er iets voorbij de eekhoorn?' 
Ze moest vaak glimlachen om het taalgebruik. Je 
kon wel zien dat ze een beestje was, dat had door
geleerd. Toen ze zo bezig was met alles goed 
voor te bereiden sloeg plotseling de twijfel toe. 
Ze had helemaal geen zin om met winterslaap te 
gaan. De vogels en veel andere dieren deden dat 
toch ook niet. Die gingen naar het zuiden of ble
ven lekker hier en gingen gewoon door. 
Er was nog zoveel te zien, zoveel te doen en nog 
zoveel wijsheden door te geven aan de jongere 
generatie. Ze moest denken aan haar neven, die 
ademloos aan haar pootjes zaten. Wat vervelend 
toch dat ze een eekhoorn was! Ze viel dan wel on
der de W.U.E., de Wet voor Uitgebluste Eek
hoorns, maar ze voelde zich juist hups, spranke
Iend en vol levenslust. Ineens kreeg ze een idee. 
Als ze nou eens deed alsof ze met winterslaap 
ging. Per slot van rekening kregen dieren, die 
met winterslaap gingen een leuk afscheidsfeestje 
aangeboden, tenminste wanneer ze niet voortij
dig opgegeten waren. 
Een prima gelegenheid om de andere dieren nog 
enige behartenswaardige dingen te vertellen. 
Daar kon ze mooi haar voorraad 'opbeurende 
woorden' voor gebruiken of anders wel haar leer
ervaringen. Wellicht konden ze die gebruiken. 
En na het feest zou ze uitsluitend's nachts haar 
winterslaap doen en zich overdag gedragen, als
of er niets aan de hand was. 
Ze haalde het kistje met verborgen talenten voor 
de dag, keek peinzend naar de avondzon en luis
terde naar het klassieke gezang van de nachte
gaal. 
Het beloofde een mooie, lange avond te worden. 

Jacques Vis, schrijver van het boek "De manager in ge
sprek", een speelse benadering van gespreksvoering en 
management in verhaal vorm. 

Wandelen in de A W -duinen 
Herma Veefkind 

Start 
Als je heel graag in de A W-duinen wilt dwalen, 
maar het ontbreekt je in niet geringe mate aan 
richtingsgevoel, heb je een probleem. Om dat te 
ondervangen vroeg ik jaren geleden aan W. An
delaar, die in het voorjaar wekelijks zangvogel
waarnemingen deed, of ik met hem mee mocht 
lopen. Hij vond het goed, en zo begon het. 

Ontwikkeling 
Mijn auditieve startbagage bestond uit niet meer 
dan het geluid van een Nachtegaal. Allengs 

kwam daar verandering in en leerde ik de vogel
geluiden beter uit elkaar te houden. De eerste 
Tjiftjaf van het seizoen was altijd voor W. Ande
laar, maar na jaren kon ik hem toch verbazen met 
een Grasmus. Met de ontwikkeling van de kennis 
en het gespitst zijn op vogelgeluiden werden het 
onvergetelijke wandelingen. 

Notatie 
Een andere moeilijkheid was de notering van een 
vogelgeluid op de plattegrond. Orientatie-talent 
ontbrak. Waar staan we? "Eikje en dennetje" kon
den niet altijd uitkomst brengen. Daarnaast was 
het natuurlijk niet altijd mooi weer. 

13 



Soms zo koud dat het schrijven niet meer ging. 
Dan verlangde je naar de pauze om je vingers te 
kunnen warmen aan de beker thee. Soms viel de 
regen en dan gingen de aantekeningen in de zak 
om niet nat te worden. Op die dagen dat je er als 
een "verzopen kat" bijliep, was je weleens blij 
weer thuis te zijn. Toch wogen die dagen niet op 
tegen al die keren dat het intens genieten was. 

Herinneringen 
Niet alleen van de vogels viel te genieten, maar 
van de hele omgeving. De geuren en de kleuren 
van de voorjaarsbloemen, viooltjes, hondsdraf, te 
veel om op te noemen. Maar ook de tinten van 
het blad aan de bomen die iedere week weer an
ders waren. Als je de "Ronde Del" binnenstapte 
was het net een tempel. Veel vogelgeluid, maar 
verder "stilte". Wat je dan bijblijft zijn uitzonder
lijke beelden zoals dat van tot ijs verworden wa
ter in de vogeldrinkbak, gevolgd door het 
vakkundig stuktrappen daarvan met behulp van 
de hak van een laars. De vogels moesten immers 
kunnen drinken. Of juist het beeld van dezelfde 
bak die droog stond en waarin we ons theewater 
plengden ..... de vogels moesten immers kunnen 
drinken. 

Pauzeren 
Pauzeren gebeurde meestal op de bank net aan 
de overkant van het kanaal. Dat was de tijd voor 
thee en "brood met kaas" of was het "kaas met 
brood". Een enkele keer ging de hand in de zak 
om de proviand op te halen, maar kwam weer 
leeg tevoorschijn; "thuis op het aanrecht". Dan al
leen thee. Het theezakje vloog na gebruik vak
kundig over het hoofd tussen de bomen achter 
ons, onder de verontschuldiging:"Zo doet Ees 
het". Ik heb het Ees nooit zien doen. Misschien 
toch meer een ritueel gebaar dan waarheid. Die 
bank is voor ons heel bijzonder geworden. De 
wandelaars van de andere kavels (kavel aars) be
ginnen nu te lachen. Dat is jaloezie, op de bank 
zijn gegevens maar ook gedachten uitgewisseld 
en daar heeft de Zwarte Specht zich aan ons ge
toond. 
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Zwarte Specht 
Bij de Ronde Del hoorden we het al. Een aanhou
dend hoog gefluit alsof een kind op een blikken 
fluitje blies en er niet meer mee ophield. Het ka
rakteristieke geluid van een Zwarte Specht. En ja, 
vlak naast de bank is een Zwarte Specht hevig 
aan het hakken op een stukje boomstam dat er 
naast ligt. We sluipen naderbij, laten ons zakken 
op de bank. De Zwarte Specht vliegt weg, wat te 
verwachten was. Wie beschrijft onze verbazing 
toen hij na een poosje terugkeerde op zijn stekkie 
en verder ging met zijn noeste arbeid, zonder 
zich iets aan te trekken van onze aanwezigheid. 
Het mannetje, gemarkeerd door een duidelijke 
vuurrode kruin, beitelde erop los. Wat een ge
weld! Met een driftig gebaar werden de hout
spaanders over de schouder weggegooid. 
Daarnaast had hij nog tijd om lucht naar buiten 
te blazen wat het gefluit veroorzaakte. Het was 
fantastisch. Wij aten rustig ons brood op en hij 
bleef ondertussen de stam hout bewerken. We 
moesten weg, met moeite maakten we ons los 
van dit tafereel. 

Damherten 
Diezelfde ochtend kon het niet op. Een groep 
Damherten had zich opgesteld vlak bij het Ameri
kaanse bos. Ouderen en jongen staarden ons aan 
met grote bruine ogen. Als je goed keek zag je 
steeds meer herten. Na een poosje verdwenen ze, 
bijna geluidloos tussen de coulissen (struiken); 
slechts een enkel takje kraakte. Toch passen naar 
mijn mening Reeën, die bij het minste of gerings
te geluid wegspringen, beter in de duinen dan 
deze dieren met een hertenkamp-verleden. In ie
der geval was het een ochtend met een gouden 
rand. 

C:= -=- � -

-----

Slot 
Nu kan ik niet meer dwalen in de duinen, maar 
de herinneringen bewaar ik als een schat om ze 
zo nu en dan eens te voorschijn te halen. Het is 
verbazend wat je daarmee kan doen als minder 
plezierige zaken proberen je aandacht te vangen. 
Ik wens alle "kavelaars" nog vele voorjaren in de 
A W-duinen met inventarisatie-plezier. W. Ande
laar, bedankt voor het geduld dat je al die jaren 
gehad hebt met de leerling die de vogelgeluiden 
zo slecht kon onthouden. We hebben een fijne 
tijd gehad! Ik wens je een goede tijd toe met mijn 
opvolger. 



Nieuws uit de Atnsterdatnse Water
leidingduinen 
Wim Kuijper 

Er is veel te melden over de A WD . Voor degenen 
die het gebied goed kennen geef ik allereerst wat 
informatie over de veranderingen in het terrein. 
Vooral in het noordoostelijk deel van de A WD 
zien we een aantal rasters van 5 x 5 meter. Deze 
dienen om te kijken of er ter plekke op natuurlij
ke wijze een loofbos ontstaat. Of dit gaat lukken 
is nog niet bekend, mogelijk is de bodemvorming 
hiervoor nog niet ver genoeg ontwikkeld. Op 
den duur wil men veel dennenaanplant omvor
men tot een meer natuurlijk loofbos. De proef
vlakken zijn klein. Hiermee voorkomt men dat er 
reeën in springen en de kiemplanten opvreten. 

De zuidduinen van Zandvoort worden bij de 
A WD getrokken. Het is een leuk stukje zeedor
penlandschap met een andere vegetatie dan in de 
rest van het duingebied. Er zullen wat kleine ver
anderingen plaatsvinden, verder blijft dit gebied 
vrij toegankelijk. 

wespenorchis 

Een belangrijke beslissing i.v.m. het zuidelijk 
duingebied is dat het Van Limburg Stirumkanaal 
gaat verdwijnen. Er wordt uit dit kanaal geen wa
ter meer onttrokken en waarschijnlijk aan het 
eind van 1994 wordt er zand ingeschoven. Toen 
dit kanaal tussen 1883 en 1886 werd gegraven, 
kwam het zand in de naastgelegen duinvalleien 
terecht. Dit zand wil men nu weer terug brengen 
zodat het oorspronkelijk profiel van de valleien 
weer grotendeels hersteld wordt. Een gevolg van 
dit alles zal het ontstaan van vochtige en natte 
valleien in het zuidelijk duingebied zijn. En het 
lelijke kanaal verdwijnt uit het landschap. 

Bij het Verlengde Oasterkanaal zijn de werk
zaamheden al in volle gang. Na het leggen van 
een ondergrondse transportleiding wordt dit ka
naal omgevormd tot een kleine duinreL We zijn 
benieuwd of de plannen slagen. 
Het zuidelijk deel (bij Panneland) blijft bestaan. 
Het vangt het grondwater uit de Berg van Mi
kwel op. Dit water wordt naar het grasland ten 
oosten hiervan geleid (Schapenwei). De bedoe
ling is dat het niet zo schone polderwater vervan
gen wordt door schoon duinwater en er herstel 
optreedt van een stukje binnenduingrasland. Har
lekijn (Orchis morio) terug? De werkzaamheden 
hiervoor zijn in augustus en september gepland. 

In de eerste helft van mei en in juli/ augustus zal 
er weer een aantal graslanden gemaaid worden. 
Dit ter bevordering van een bepaalde vegetatie
ontwikkeling en de broedvogels van open gras
land. 

Uit een overzicht van de activiteiten van vrijwilli
ge onderzoekers blijkt dat er momenteel gekeken 
wordt naar: 
Vogels (o.a. roofvogels, kraaiachtigen, ringen). 
Planten (o.a. paddestoelen, orchideeën, mossen). 
Sprinkl1anen, vlinders, spinnen, kevers, wespen 
enz. 
Hagedissen, amfibieën, vleermuizen, land- en 
waterslakken. 

De jaarlijkse vleermuizentelling op 19 januari 
1994 had als resultaat: 1 19 Watervleermuizen en 
7 Grootoorvleermuizen. 

In de Nieuwsbrief Natuuronderzoek A WD jaar
gang 4 nr. 1 staat een artikel over het onderzoek 
in 1992 en 1993 naar de dagvlinderstand. 
U wordt uitgenodigd mee te doen, inlichtingen: 
023-292137. Er worden routes door de A WD gelo
pen met 2 tot 4 personen. De aanwezige dagvlin
ders in de verschillende terreintypen worden dat 
genoteerd. 
In hetzelfde nummer informatie over de planten
groei op het Weitje van de Blauwe Paal, teken, 
vogels en dergelijke. 
U kunt deze nieuwsbrief in het Jan Verwey Na
tuurcentrum inzien. 

Tentoonstellingen in de A WD 
19  maart - 3 juli: 
Vogels in het voorjaar. 
9 juli - 28 augustus: 
Bladcollages als schilderij. 
10 september - 1  januari: 
Herfst in de duinen. 
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Een uitstapje naar Zwitserland 
Kees V erweij 

SCHLOSS TAGSTE I N  

Een reis naar Zwitserland kun je eigenlijk nauwe
lijks een uitstapje noemen. Dit land ligt per slot 
van rekening niet direct naast de deur. Toch 
houd ik het op een uitstapje, want het idee om 
rond de Pasen voor een weekje naar Zwitserland 
te gaan kwam eigenlijk vrij snel op.lk liet een 
tweetal kennissen een aantal dia's zien over het 
oostelijk gedeelte van Zwitserland, waarna ze 
vrij snel enthousiast werden om er zelf eens te 
gaan kijken. Dezelfde avond nog belde ik een 
adres in Thusis in het Hinterrheintal onder Chur. 
Het was meteen geregeld en we konden met z'n 
drieën ons intrek nemen in Schloss Tagstein, een 
heus kasteel. 

Toen wij daar op Goede Vrijdag aankwamen was 
het woord kasteel bepaald niet overdreven. Het 
huidige gebouw dateert uit de 17e eeuw en is ge
bouwd op de grondvesten en muren, die terug
gaan tot in de middeleeuwen. Het geheel is 
gelegen op een rijk beboste heuvel temidden van 
de nog besneeuwde bergtoppen. Vanuit dit kas
teel hadden we een weids uitzicht op de ganse 
omgeving. 

Tot voor 15 jaar geleden werd dit kasteel nog be
woond door de befaamde adellijke familie Plan
ta, die vooral in de eerste helft van deze eeuw 
fortuinen wist te vergaren via uitgebreide katoen
plantages in het Midden Oosten. Op het laatst 
woonde er nog een oude weduwe, die het kasteel 
uiteindelijk verkocht aan de Hollandse familie 
Kruit, die het tot op heden als hotel exploiteert. 

Het interieur is nog grotendeels authentiek zoals 
de antieke kasten, het stucwerk en de betimme
ring op de kamers. In de hal hangen fraaie schil-
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derijen, waarop enkele illustere voorzaten van de 
familie Planta staan afgebeeld. 

De kasteeltuin was een waar eldorado met een 
bonte keur aan stinseplanten, zoals die ook bij 
ons op oude landgoederen te zien zijn. We trof
fen er bijvoorbeeld de Daslook, de Witte en Blau
we bosanemoon, diverse sleutelbloemen, 
Muscari's en nog vele andere soorten aan. Ook 
een rijkbloeiende Maagdepalmsoort tierde er we
lig. Rond het kasteel lagen uitgestrekte bossen en 
alpenweiden. Op de alpenweiden bloeiden volop 
de wilde krokussen en ook hier en daar de be
scheiden, maar toch heel mooie Alpengeelster. 

In de directe omgeving waren verschillende wan
delroutes, die afwisselend door indrukwekkende 
bergbossen, alpenweiden en kleine boerendorp
jes liepen. Langs deze paden troffen we soms 
overvloedig het fraaie blauwe Leverbloempje 
aan. Ook vonden we plekjes met Muskuskruid 
en Holwortel, planten die in Nederland tot de 
"klassiekers" van de stinseflora gerekend mogen 
worden. 
Verder was de bloei van het Alpen- of Wit hoef
blad op zijn hoogtepunt. Dit gold eveneens voor 
diverse soorten viooltjes, zoals het Maarts- het 
Ruig- en het Driekleurig viooltje. Vooral, waar 
bergbeken zich onder de weg naar beneden stort
ten, troffen we vele vierkante meters met het wel
haast goudkleurige Paarbladig goudveil aan. 
In Nederland is dit plantje helaas heel zeldzaam 
geworden, doordat de voor deze plant zo nood
zakelijke bronbeken in ons land danig zijn ver
vuild. Vaak waren deze plekken vergezeld van 
grote hoeveelheden verschillende sleutelbloe-

Verspreidbladig goudveil 

men. Een opvallend struikje was het Peperboom
pje, dat eerst zijn tros met prachtige roze bloeme
tjes laat zien, voordat de blaadjes gaan uitlopen. 
Opvallend waren verder de Larixbomen. Sommi
ge van hen waren prachtig met roze-rode kleine 
kegels getooid. Een aparte ervaring was de ont
dekking van de niet zo algemene Sneeuwheide, 



die letterlijk al in de sneeuw stond te bloeien met 
lange kransen van kleine roze bloemen. 

Het voorjaar was al duidelijk verder dan in Ne
derland, maar je zit hier al bijna 1000 km. zuidelij
ker. Toch werden we ' s morgens nog eens over
vallen door een fikse sneeuwbui, die in korte tijd 
het landschap een geheel ander aanzien gaf. De 
sneeuw zelf verdween weer na enkele uren, 
waarna het voorjaar weer rustig verder ging. 

Wat de vogels betreft hebben we een aantal leuke 
soorten gezien, die voor dit gebied karakteristiek 
zijn, zoals de Kruisbek, de Notekraker, de Beflij
ster, de Citroensijs en de Goudvink. Op wat gro
tere hoogte zaten grote groepen Alpenkauwen, 
gitzwarte vogels met dunne helgele snavels. Nog 
even hoger kwamen we twee Alpenkraaien te
gen, die in tegenstelling tot de Alpenkauwen fel
rode snavels hebben. Daarnaast kwamen we ook 
verschillende oude bekenden tegen zoals de Gro
te Bonte Specht, de Kuifmees, de Boerenzwaluw 
en Boomklever en nog vele anderen. Voor een 
aantal soorten, die hier normaal ook voorkomen, 
was het duidelijk nog iets te vroeg. Nog even 
werden we verrast door de Europese Kanarie, 
die ons op diverse plaatsen vanuit de rijkbloeien
de fruitbomen toezong. 

Thusis, net even gelegen onder de zeer oude bis
schopsstad Chur, vormt een goede uitvalsbasis 
voor enkele leuke uitstapjes. Zo bezochten we 
het kleine vorstendom Liechtenstein, het exclusie
ve toeristenoord St. Moritz en enkele gedeelten 
van het I taliaans sprekende gedeelte van Zwitser
land, n.l. het kanton Ticino. Zo bood de binnen
stad van Bellinzona met z'n zuidelijke charme 
een alleraardigste indruk. Ook het meer van Lu
gano en het Comameer liggen er bij wijze van 
spreken onder handbereik. 
Via de tunnel van San Sernardino is het nog geen 
1,5 uur rijden van Thusis. Vooral liefhebbers van 
mooie tuinen kunnen er hun hart ophalen. Het 
was daar een compleet andere wereld en je waan
de je al een beetje in de tropen. Zo stonden overal 
rijzige Cameliabomen te bloeien, veelal getooid 
met grote roze gevulde bloemen. Zelf heb ik er 
twee in mijn kamer als kamerplant, maar deze 

kunnen ook zekere niet tippen aan die bloeiende 
reuzen daar. Op sommige plekken begonnen de 
bananenbomen al te bloeien. Hoge palmen en Pa
rasol dennen, vergezeld van een aangename tem
peratuur rond 25 graden, maken het 
vakantiegevoel compleet. Bijzonder waren tot 
slot de vele Zwarte Wouwen, die we vooral over 

Thusis 

het Comameer nabij Menaggio zagen rondvlie
gen. 

In zo'n weekje rond Pasen kun je heel wat zien 
en tegenkomen, ruimschoots genoeg voor een 
hele Strandloper. Ik wil nog echter één tocht ver
melden n.l. de tocht naar boven langs het bergri
viertje de Nolla. Dit riviertje stroomt uiteindelijk 
in onze vertrouwde Rijn uit. We vonden er ver
schillende opvallende stenen, die voor een deel 
bezet waren met pyrietkristallen. Tussentijds ont
moetten we enkele Reeën en zelfs een koppel 
Gemzen. Maar nu houd ik echt op. U moet er zelf 
maar eens in het vroege voorjaar gaan kijken. U 
zult merken dat ik niets teveel heb gezegd. 

Geen golfers in de Polder Hoogeweg 
W. Baalbergen 

Van verschillende zijden wordt de laatste tijd ge
zinspeeld op uitbreiding van de golfbaan bij de 
Noordwijkerhoek Daarbij denkt men aan het 
overschrijden van de Katwijkse Watering, de Pol
der Hoogeweg in. Er liggen daar nog wat graslan
den waar men kennelijk het oog op heeft laten 
vallen. 
Een paar jaar geleden is de politiek vrijwel een
sluidend tot de conclusie gekomen dat de Polder 
Hoogeweg zo belangrijk is, dat deze open en 

groen moet blijven. Rijnsburg mag er geen kas
sen bouwen, geen uitbreiding van het industrie
terrein van Katwijk de polder in. Wij voegen 
daar aan toe: 
Geen golfbaan in de Polder Hoogeweg. 
Al het geklets dat een golfbaan zo goed is voor 
de natuur kan naar het rijk der fabelen worden 
verwezen. In trouw stond laatst een stukje van 
Guus van Duin over golfbanen. Hij slaat de spij
ker op de kop. Lees en oordeel zelf. 
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GOLFBAAN 

Ik golf. Gemiddeld één keer per jaar. En dermate slecht, dat 
ik n iet eens in staat ben mijn handicap in  een getal uit  te 
drukken. Mijn beste prestatie is  een hole in  two; bij  de eer
ste slag belandde de bal tegen de green aan, bij de tweede 
putte ik  hem - pats - het gaatje in .  
Ik ga ook wel eens de natuur in .  Daar zoek i k  in Nederland 
nooit een golfbaan voor uit .  Want die zijn àf kaalgeschoren 
en van ieder leven ontdaan. Andere zijn misschien wat 
mooier, maar ontoegankelijk voor h�t publiek. Wat ze ech
ter nooit zijn, is een dierenparadijs. Het houdt op' met tam
me wi lde eenden, met konijnen en fazanten. Dat · golfclub
bestuursleden het dan al snel over natuur hebben, komt 
doordat dat de enige diersoorten zijn die ze tegenkomen b ij . 
die andere o zo natuurlijke hobby van ze, de jacht. Maar 
golfbanen natuurgebieqen, nou nee. Dat l ijkt een beetje op 
het tot reservaat ui troepen van de plaatsQ i ijke vui lnisbelt, 
�dat het er sterft van de ratten. . 
Is er nou echt i ets tegen de aanleg van een golfbaan? N ee, 
natuurlijk niet.  Althans niet wanneer hij op een waardeloos 
stuk grond komt, waar de natuurwaarde ook nog eens ge
r ing is. Wèl daarentegen als h ij wordt aangelegd op een 
plaats waar niet, of minder goed vervangli.lare natuur aan
wezig is.  Dan hebben ontwikkelaars en natuurbeschermers 
de pl icht te zoeken naar een m inder kwfltsbaar terre in. Het 
mooist lijkt het mij het accent te leggen op de natuur en 
het golf ondergesch ikt te maken. Veel bomen, mooie s l ik
ken, misschien zelfs een kiezelstrandje met broedende 
sterns. Denk eens aan de mogel ijkheid om per ongeluk een 
visdief uit de lucht te meppen ( . .  Sorry old chap"), zoals 
Eddy Treytel ooit een kokmeeuw doodschoot b ij een uit-
trap . . . 

Enfin, "zo natuurlijk.als de golfbaan van Falsterbo, het uiter
ste puntje van Zuidwest-Zweden zal het hier nooit worden. 
In het najaar trekken daar mi ljoenenyogels door, over een 
k i lometers lange baan vol  poelen, duinen en struiken, gade
geslagen door honderden vogel l iefhebbers en t ientallen 
golfers. Maar 'het meest natuurlijke golf zag ik  ooit op Unst, 
het noordelijkste van de Shetland-eilanden. Nergens een 
golfbaan te bekennen, .geen green, geen hole, al leen maar 
lage, ruige vegetatie. Daar doemde plots een Schot uit de 
n·evelen op, moederziel a l leen, op een tas vol golfclubs na. 
" Morning s i r ."  
" Morning sir . " 
H ij legde een bal letje neer, staarde schrttend voor z ich uit,  
en s loeg het d ing bedreven weg. Ver weg, de natuur in. 

Guus van Duin 



Paddenbeschern1ing 1994 

fan ]acobs 

In de afgelopen maanden maart en april heeft de 
Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
Noordwijk weer de bescherming op zich geno
men van de trekkende padden in het Langeveld. 
Elk voorjaar trekken duizenden padden uit de 
duinen en de bossen langs de binnenduinrand 
naar de sloten in het Langeveld, om daarin hun 
eieren af te zetten. Daarbij moeten ze de Voge
laardreef of de Kapelleboslaan oversteken. Hier
bij vielen in het verleden onder de padden veel 
verkeersslachtoffers. Onze vereniging heeft zich 
het lot van deze padden aangetrokken. In samen
werking met de Gemeente Noordwijk zijn draai
hekken op de bewuste wegen geplaatst, zodat 
indien nodig de wegen kunnen worden afgezet, 
en wordt het verkeer omgeleid. Dit jaar is de 
paddentrek vlot verlopen. 
De belanghebbende bewoners in het Langeveld 
zijn in februari ingelicht over de afsluiting van de 
Vogelaardreef en de Kapelleboslaan. De plaatse
lijke kranten hebben aandacht besteed aan de 
paddentrek en ook de regio-TV-zender Kanaal 7 
heeft een reportage verzorgd over de padden. 
Op 18 februari heeft Gemeentewerken de hekken 
en bijbehorende schijnwerpers geplaatst. 
Op 27 februari zijn de hekken voor de eerste keer 
door de medewerkers van de Natuurvereniging 
dichtgezet. De invallende dooi na een pittige 
vorstperiode zorgde voor de eerste paddentrek, 
die voor de padden wel eindigde op het dikke ijs 
in de sloten. De eerste helft van maart was een 
koude periode. Alleen op 14 en 18 maart was er 
enige trek bij iets zachter weer. Pas op 22 maart 
sloeg het weer volledig om. In de daarop volgen
de, erg natte periode tot 8 april werden de hek
ken 16 keer gezet. Daarna brak er een periode 
van erg schraal weer aan, en is er nauwelijks 
meer paddentrek waargenomen. Op 22 april is 
de paddenbescherming voor 1994 afgesloten , en 
is aan Openbare Werken verzocht de hekken en 
lichten weer weg te halen. 

Hoewel we dit jaar kunnen terugzien op een 
goed en vlot verlopende padden bescherming, 
met een groep fijne en enthouiaste mensen die in 

wind en regen elke avond hun kontroleronden 
maakten, moet ons wel van het hart, dat er toch 
nog veel padden doodgereden worden. 
Vooral in de eerste uren na het invallen van de 
duisternis worden de hekken veelvuldig door au
tomobilisten genegeerd en vallen er onder de 
padden veel slachtoffers. Enkele tellingen in de 
ochtend direkt na zonsopkomst gaven de volgen
de aantallen doodgereden padden: 
donderdag 24 maart: 445 dode padden 
vrijdag 25 maart: 370 dode padden 
zaterdag 26 maart: 212 dode padden 
donderdag 31 maart: 310 dode padden 
vrijdag 1 april: 162 dode padden 
Totaal op 5 willekeurige dagen meer dan 1500 
slachtoffers. Hierbij dient te worden aangetekend 
dat lang niet alle dode padden kunnen worden 
geteld, omdat kauwen, kraaien en eksters zich 's 
morgens vroeg al te goed doen aan de paddelijk
jes. Als alleen al op 5 willekeurige dagen meer 
dan 1500 padden omkomen, zullen er in de gehe
le trekperiode een veelvoud aan dieren omko
men. 
Mogelijk ku41nen er voor 1995 aanvullende maat
regelen genomen worden om dit te voorkomen. 

In 1994 zijn de hekken in totaal 19 keer geplaatst, 
tegen in 1991 15 maal, in 1992 13 maal en in 1993 
14 maal. 

De medewerkers bij de paddenbescherming wa
ren Willem Baalbergen, Leen van Duijn, Jelle van 
Dijk, Kees Verwey, Kees Erkelens, Ingrid van der 
Meulen, Christien Alkemade, Heinz Selter, Pim 
Goddijn, Jan Jacobs, Rien Sluys, Bart Noort, Wim 
van Capellen, Robbert Erents, Merijn van Leeu
wen, Stefan Belt, Jisca Bot, Stef Nes, Thijs Zonoe
veld en Shirley Duivenvoorde. 

Wat betreft de paddenbescherming in 1994 kun
nen we terugzien op een geslaagd beschermings
project. Voor volgend jaar hopen wij d.m.v. 
aanvullende maatregelen het aantal doodgere
den padden nog sterk te verminderen, maar hier
over zal nog nader overleg moeten worden 
gevoerd met de Gemeente Noordwijk. 
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Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Albert van der Werf 

Kwartaalverslag januari t/  m maart 
1994 
Zoals bijna gebruikelijk, kregen we ook het eerste 
kwartaal van dit jaar weer een flink aantal zee
koeten te behandelen. Ditmaal arriveerden ze in 
twee perioden; begin januari en half maart. Het 
probleem dit jaar was dat de meeste erg mager 
waren en binnen een paar dagen stierven. Om
trent de oorzaak van dit ongewone verschijnsel is 
er nog verschil van mening. 
De Britse vogelbescherming geeft de overbevis
sing van de Noordzee de schuld, terwijl de Ne
derlandse vogelbescherming de gifzakjes, die 
ook in ruime mate op de stranden aanspoelden, 
de schuld geeft. Een groot aantal zeekoeten werd, 
onderzocht en het landbouwgif kon in vele dode 
vogels worden aangetoond. De dode zeekoeten, 
die op de Hollandse kust werden aangetroffen, 

Zilvermeeuw 2 

Stormmeeuw 1 

Kokmeeuw -

Wilde Eend 7 

ns -

Waterhoen 1 

Meerkoet -

Blauwe Reiger -

Houtsnip -

Merel 
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kunnen daarom best het slachtoffer van de gif
zakjes zijn geworden, hetzij direct hetzij indirect 
via het eten van vergiftigde vis. Op vogels, die 
op de Engelse kust aanspoelden, kon echter geen 
gif worden aangetoond. Wat betreft de koeten 
die op de Nederlandse kust aanspoelden moeten 
we dus m.i. aan een combinatie van deze facto
ren denken. Slechts een kwart van de zeekoeten 
revalideerde voorspoedig. 
De koude periode afgelopen winter kende slechts 
enkele slachtoffers. Toen we aan bijvoeren begon
nen te denken, zette de dooi in. Twee houtsnip
pen met kapotte ogen haalden het niet. 
Een bijzondere gast dit kwartaal was de Pape
gaaiduiker. Het beestje eet goed, maar het is zeer 
moeilijk om het verenkleed waterdicht te krijgen. 
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Speuren naar Sporen 
Nel Nooijen 

In het weekend van 7 en 8 mei was het IVN, Insti
tuut voor Natuurbeschermingseducatie in het 
hele land bezig met sporen. 
Ook de Noordwijkse afdeling ging met een klein, 
maar enthousiast groepje op zoek naar sporen in 
de Noordduinen. 

In het Jan Verwey Natuurcentrum is een brochu
re te koop, waarin op een groot aantal sporen 
wordt geattendeerd. Een spoor is iets dat achter
blijft nadat de maker of veroorzaker ervan zelf is 
verdwenen. Het is een zichtbaar en soms zelfs te 
ruiken teken dat voor een sporenkenner even dui
delijk te lezen is als een tekst. 
Alles wat gebeurd is, laat een spoor na. Dat 
maakt speuren naar sporen zo spannend. Wie 
speciaal op sporen let, ontdekt ze overal. Sommi
ge sporen, zoals loopsporen in sneeuw of zand, 
zijn snel verdwenen, andere blijven heel lang, 
soms duizenden jaren, zichtbaar. Dat is bijvoor
beeld het geval met hoogten die in de ijstijd zijn 

gevormd, met grafheuvels en hunebedden en 
naar te vrezen valt ook met aantastingen van het 
tegenwoordige landschap. 

In de brochure 'Speuren naar Sporen' worden 
heel veel soorten kort beschreven en soms afge
beeld. Veel aandacht is juist gegeven aan de spo
ren in het landschap. Aan kolken als spoor van 
dijkdoorbraken van eeuwen geleden, aan resten 
van wadkreken van ver voor onze jaartelling, aan 
meer dan 1 00.000 jaar geleden door gletsjers om
hoog gedrukte stuwwallen uit de voorlaatste ijs
tijd. 
Ook de sporen van de mens komen aan bod: graf
heuvels, bewerkte vuursteenscherven, fundamen
ten van vroegere stenen huizen, sporen van 
vroegere kleinschalige landbouw, ontmantelde 
forten, sporen van slecht milieubeheer. 

De brochure is geschreven door Henk van Halm, 
geïllustreerd door M.J.C. Kolvoort en te koop 
voor f4,95 

Actie 'Met bloemen zonder gif' 
De redactie 

Onlangs werden wij door de Zuidhollandse Mi
lieufederatie geattendeerd op de actie 'Met bloe
men zonder gif'. Deze actie gaat oorspronkelijk 
uit van de Vereniging Milieudefensie en richtte 
zich met name op moederdag 8 mei j.l. De infor
matie bereikte ons helaas te laat om op moeder
dag hieraan uitgebreid aandacht te kunnen 
schenken. 
Wij zijn ons ervan bewust, dat de doelstelling 
van deze actie niet slechts tot moederdag beperkt 
moet blijven; liever nog, het zou mooi zijn wan
neer de boodschap van deze actie ook op langere 
termijn zijn uitwerking zal krijgen. 
Waar gaat het nu precies om? 
Op het relatief kleine bloemen- en bollenareaal, 
ongeveer 1 %  van het totale landbouwareaal, 
wordt gemiddeld 10% van het landbouwgif ge
bruikt. Dit is omgerekend ongeveer 100 kg. per 
ha. Dit is een nauwelijks aanvaardbare belasting 
van het milieu. Daarbij moet nog worden be
dacht, dat de glastuinbouw nog eens vergezeld 
gaat van een buitensporig hoog energieverbruik. 
Bovendien is het gebruik van landbouwgiften ze
ker niet bevorderlijk voor degenen, die dagelijks 
hiermee in aanraking komen. Ondanks diverse 
voorzorgsmaatregelen blijven landbouwgiften 
een bedreiging voor de gezondheid vormen. 

Nu is het gelukkig zo, dat ook binnen tuinbouw
kringen de noodzaak wordt gevoeld het gebruik 
van landbouwgif drastisch te verminderen. Ze
ker als men in de directe omgeving kijkt moet 
men constateren dat er serieuze pogingen wor
den ondernomen. 

De actie 'Met bloemen zonder gif' richt zich voor
al direct tot de consument. Het gaat er om de aan
koop van bloemen met het keurmerk EKO te 
stimuleren. Het gaat hier dus om bloemen, die 
op een milieuvriendelijke wijze zijn geteeld. Tege
lijkertijd wordt gestreefd de verkoop van 'chemo
bloemen' als Lelie, Hyacint en Gladiool af te 
laten nemen. Wanneer de EKO-bloemen niet ver
krijgbaar zijn worden de consumenten aange
spoord om de bloemist te vragen ze in het 
assortiment op te nemen. 
Een en ander staat nog veel uitvoeriger te lezen 
in het boekje 'Bloemen zonder gif', dat een dezer 
dagen is uitgekomen. Bij dit boekje zal een lijst 
van verkooppunten van EKO-bloemen worden 
gevoegd. 
Bent u geïnteresseerd in deze actie en in het bijbe
horende boekje, laat het dan even aan de redactie 
van de Strandloper weten. Dan kunnen wij er
voor zorgen, dat u verder hierover wordt geïnfor
meerd. 
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Boekbespreking 
felle van Dijk 

Lars Jonsson. 1994. Vogels van Europa, Noord
Afrika en het Midden-Oosten. Thieme, Baarn. 
Prijs f59,50. 

Het gebeurt niet zo vaak dat er een vogelgids ver
schijnt die al spoedig in vele talen vertaald 
wordt. Dit boek verscheen oorspronkelijk in het 
Zweeds en werd spoedig na verschijning ver
taald in het Engels en het Duits. De Engelse ver
sie was in sommige Nederlandse boekhandels 
wel te krijgen en ook kon het boek gekocht wor
den in de winkel van Vogelbescherming in Zeist. 
Hoewel direct al een Nederlandse bewerking 
werd aangekondigd, schaften toch veel 
vogelfanaten de Engelse versie aan. Gelukkig 
heeft Thieme het desondanks aangedurfd om een 
Nederlandse vertaling uit te brengen. Bovendien 
brengt Thieme het boek op de markt voor een 
prijs die zo'n vijftien gulden lager ligt dan de eer
der verschenen vertalingen! 

Lars Jonsson kreeg indertijd bekendheid door 
vijf boekjes met opvallend levendige tekeningen. 
Vooral het vijfde deeltje, handelend over de vo
gels van het Middellandse-Zeegebied, trok de 
aandacht. In deze nieuwe vogelgids zijn heel wat 
platen uit die eerste reeks opgenomen. Daarnaast 
zijn voor dit boek veel nieuwe tekeningen ge
maakt. Het verschil tussen de oude en de nieuwe 
tekeningen is helaas erg opvallend. Dat is vooral 
storend als binnen dezelfde groep oud en nieuw 
materiaal bij elkaar is geplaatst. Zo zijn vrijwel 
alle strandlopers magnifiek afgebeeld, maar voor 
de vliegbeelden greep Jonsson terug op de oude, 
niet zo geslaagde plaatjes ui t de oude deeltjes. 
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Ook de donkere achtergronden bij sommige ou
dere platen detoneren nogal eens met de heldere 
nieuwe platen die zijn toegevoegd. In ieder geval 
maakt deze vogelgids wel duidelijk welke ont
wikkeling Jonsson als illustrator heeft doorge
maakt. 
Voor de Nederlandse bewerking en vertaling te
kenden Arnoud van den Berg en Ger Meesters. 
De laatste zal zich als uitgever en vertaler van 
Zweedse vogelliteratuur ongetwijfeld het meest 
met de vertaling hebben bezig gehouden, terwijl 
Arnoud van den Berg in ieder geval de gegevens 
over het voorkomen in Nederland voor zijn reke
ning zal hebben genomen. De naamgeving in 
deze gids is die welke Van den Berg in zijn "Lijst 
van Nederlandse Vogelsoorten" gebruikt en die 
ook in het tijdschrift Dutch Birding wordt gehan
teerd. Al jaren terug introduceerde Arnoud van 
den Berg namen als Holeduif in plaats van Ho
lenduif en Steppearend in plaats van Steppen
arend. Gelet op de nu geldende spellingsregels 
heeft Van den Berg gelijk. Binnenkort zal de offi
ciële spelling echter Holenduif en Steppenarend 
zijn. De commissie voor de vereenvoudiging van 
de Nederlandse spelling zag al haar voorstellen 
afgewezen met uitzondering van de "n" in samen
stellingen. Ook de verkleinwoorden hebben al ja
ren de belangstelling van Arnoud van den Berg. 
Gelukkig bestaat het Nonnetje nog, maar ons 
kleinste vogeltje heet Goudhaan en de kleinste 
snip heet nu Bok in plaats van Bokje. 

Hoewel je een boek als dit in de eerste plaats 
voor de illustraties koopt, biedt toch ook de tekst 
een flinke hoeveelheid informatie. Die tekst gaat 
niet uitgebreid in op het verenkleed; hooguit wor
den enkele typische kenmerken genoemd. De 
(korte) tekst gaat verder in op geluiden en op 
kenmerkend gedrag. Elk stukje eindigt met enke
le zinnen over het voorkomen in Europa en Ne
derland. 

Wie tot nu toe vooral met de bekende Petterson 
Vogelgids vertrouwd was, zal in deze vogelgids 
veel soorten vinden waarvan hij of zij nog nooit 
een afbeelding heeft gezien. Dat komt natuurlijk 
omdat behalve de vogels van Europa ook de 
soorten van Noord-Afrika en het Midden-Oosten 
worden besproken. Bovendien worden veel Azia
tische en Amerikaanse dwaalgasten afgebeeld. 
Waarom Lars Jonsson de Nijlgans niet afbeeldt, 
is niet duidelijk. De Nijlgans broedt in Zuid
Egypte. Of dit gebied nog tot het Midden-Oosten 
of Noord-Afrika behoort, laat ik maar even in het 
midden. De Nijlgans heeft zich vanuit waterwild
collecties echter ook op veel plaqtsen in Engeland 
en Nederland als broedvogel gevestigd. In de 
Bollenstreek kunnen we daarover meepraten! An
dere soorten die vanui t waterwildparken zijn ver
wilderd worden wel behandeld: Carolina-eend, 
Bronskoptaling, Mandarijneend. Wellicht is deze 



soort niet afgebeeld omdat de Nijlgans in Zwe
den nog niet tot de verwilderde soorten behoort. 
Jammer is ook dat niet alle soorten van de Canari
sche Eilanden zijn afgebeeld, toch een gebied dat 
door veel Westeuropeanen wordt bezocht. De Ka
narie is nog wel afgebeeld, maar Blauwe Vink en 
Berthelots Pieper moeten het doen met een klein 
stukje tekst bij Vink en Graspieper. 

De gids van Jonsson is ongetwijfeld een mijlpaal 
in de ontwikkeling van de veldgidsen; enigszins 
te vergelijken met het verschijnen van de beroem
de vogelgids van Pettersen in de jaren vijftig. Die 

Rondje Groen 
W. Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een 
rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets 
oppikken van wat de natuur te bieden heeft 

Meeuwen horen bij de kust. Je kunt je strand en 
duin niet voorstellen zonder die witte alleseters. 
Helemaal wit zijn ze trouwens niet. De meeste 
soorten laten ook nog wel wat zwart zien in het 
verenkleed. Vaak aan de punten van de vleugels. 
Op de Galapagos-eilanden zagen we een soort 
die helemaal zwart is, de Lavarneeuw, maar dat 
blijft een uitzondering. 
Zwarte meeuwen zullen we op onze wandeling 
over het Noordwijkse strand niet tegenkomen. 
Wel Zilvermeeuwen, Stormmeeuwen en Kok
meeuwen om er maar een paar te noemen. De Zil
vermeeuw is met de mantelmeeuw de grootste. 
Altijd wel op het strand te vinden daar waar wat 
te eten valt of gewoon maar wat staan I urnmelen 
langs de waterkant. 
Een paar jaar geleden is men ringproeven gaan 
nemen met Zilvermeeuwen. Ze werden op de 
broedplaats voorzien van grote rode en groene 
kleurringen met een code daarop. Met een goeie 
ldjker was deze code af te lezen. Op deze rnanier 
kon worden vastgesteld welke vogel waar ver
bleef. Er kwamen verbluffende resultaten uit. 
Sommige exemplaren werden honderden kilome
ters verderop gesignaleerd, terwijl andere nauwe
lijks van hun plaats kwamen. Je kon er de klok 
op gelijk zetten, dat je dezelfde meeuw steeds op 
dezelfde plek op het strand tegen kwam. 
Kokmeeuwen, kleiner met een zwarte kap, zijn 
ook altijd op het strand aanwezig. Vooral als er 
door oostelijke stromingen materiaal uit zee is 
aangespoeld hangen ze daar boven. In de winter 
missen ze de zwarte kap, maar al heel vroeg in 
het voorjaar komt deze weer tevoorschijn. Kok
meeuwen zijn de mussen van het strand wordt er 
wel eens gezegd. Er is iemand die regelrnatig wat 
brood strooit op één van de uitkijkplekjes in de 
reep voor de boulevard. Daar komen dan direct 
Kokmeeuwen op af. Met recht cultuurvolgers. 
Overigens zijn de Zilvermeeuwen waar we het 
over hadden ook wel in het dorp te zien. Niet zo 

gids kon vele drukken beleven met hetzelfde il
lustratiemateriaal. Dat zal met deze gids vermoe
delijk niet gebeuren. Te verwachten i s  dat in 
latere drukken, die ongetwijfeld zullen komen, 
de oude platen vervangen zullen worden door 
nieuwe tekeningen, waardoor de illustraties 
meer een eenheid zullen gaan vormen dan op dit 
moment het geval is. Dat neemt niet weg dat we 
met dit boek in Nederland nu over een prima vo
gelgids beschikken die heel wat toevoegt aan wat 
de gidsen die tot nu toe verkrijgbaar waren ons 
te bieden hadden. 

- -

-

zeer broedend op daken, dat is wel in Leiden het 
geval, maar zo maar wat roepend op het dak. Op 
het voormalige politiebureau b.v. in de School
straat zit vaak zo'n vogel te roepen. Het geeft je 
altijd het gevoel dat je op de wadden zit. 
Natuurlijk zijn er meer soorten meeuwen te zien 
op het Noordwijkse strand. Dwergmeeuwen bij
voorbeeld op trek van en naar hun broedgebied 
in het Noorden. Als vederlichte vlinders fladde
ren ze elk voor- en najaar voorbij. De volwassen 
vogels met mooie zwarte ondervleugels. Drie
teenmeeuwen in de winter. Veelal jonge vogels 
met een zwarte v-vormige streep op de boven
vleugels. Vooral na zware stormen op het strand 
te zien, uitgeput en hongerig. Soms ook met olie 
besmeurd en de vraag is of deze vogels het dan 
nog wel redden. 
Eén soort meeuw zie je maar weinig, hemels
meeuwen. In je gezin, in je werk, in de drukte 
van het gewone leven kom je die nog al eens te
gen. Op je wandeling langs het Noordwijkse 
strand, op je rondje terug door het duin word je 
op de werkelijkheid terug geworpen. Hemels
meeuwen passen daar niet in. 
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Vogelnieuws 
Ah Steenvoorden 

Vroege Grote Sterns 
De eerste (vroegste) waarneming van een Grote 
Stern bij ons stamde uit 1988, de eerste exempla
ren werden toen al op 21 maart waargenomen. 
Nu, zes jaar later is de Grote Stern nog vroeger 
waargenomen, op 19 maart werden de eerste 
exemplaren gezien, langstrekkend over zee. 
De Grote Stern is een trekvogel, die ook in Neder
land tot broeden komt. Elk najaar trekken ze weg 
naar de kusten van West- en Zuid-Afrika, waar 
ze overwinteren. Vanaf eind maart worden de 
eerste vogels weer in Nederland waargenomen 
en de trek terug naar de broedgebieden bereikt 
zijn hoogtepunt in eind april, tot half mei. Tot in 
juni zijn dan nog noordwaarts trekkende vogels 
te zien, terwijl vanaf half juli de eerste al weer 
zuidwaarts trekken. 
De laatste jaren worden langs de Nederlandse 
kust, vooral in Zeeland ook af en toe overwinte
rende exemplaren waargenomen. 

Russische Stormmeeuw 
Een mogelijke 'Russische' Stormmeeuw werd 
door René van Rossum en Leo van Ruiten gezien 
op het strand tussen Noordwijk en Katwijk op 12  
februari jl. Het gaat hierbij om een ondersoort 
van onze gewone Stormmeeuw, namelijk Larus 
canus 'heinei'. De zogenaamde Russische Storm
meeuw verschil t  van de gewone Stormmeeuw 
door zijn grootte. De mannelijke exemplaren van 
de Russische Stormmeeuw zijn duidelijk groter 
dan onze Stormmeeuwen en de mantelkleur is 
donkerder. Wat verder nog opviel aan dit exem
plaar was dat de vleugels langer waren, ze sta
ken verder buiten de staart uit, de poten waren 
wat helderder geel en de snavel leek langer en ho
ger. De waarneming van een Russische Storm
meeuw is vrij bijzonder, want er zijn vanuit 
Nederland slechts acht vondsten en één waarne
ming van deze ondersoort bekend. Het is pas het 
eerste geval in onze omgeving. 
Zie ook Dutch Birding 15, nr. 6 1993 en de Duin
stag nummer 1, 1994. 

Gewone soorten 
Een groep van 470 Meerkoeten werd waargeno
men in de Polder Hoogeweg op 4 januari, hier 
was ook een grote groep Waterhoentjes aanwe
zig, ongeveer 180 exemplaren. 470 Houtduiven 
werden gezien in één groep op 14 februari, foera
gerend in de weilanden achter Klein-Leeuwen
horst. Een zestigtal Groenlingen werd gezien in 
de Coepelduynen, in februari. Een opvallende 
vondst van een Zeekoet werd gedaan op 12  fe
bruari, er werd toen een dood exemplaar gevon
den langs de provinciale weg achter landgoed 
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Offem, vermoedelijk een verkeersslachtoffer. Een 
Scholekster met een vergroeide snavel werd 
waargenomen in een groep Scholeksters op het 
strand tussen Noordwijk en Katwijk, op 20 
maart. De ondersnavel en bovensnavel waren 
kruislings vergroeid, zoals de snavel van een 
Kruisbek. 

Oproep 
Vergeet niet het formulier met daarop de aan
komstdata van de zomergasten in te leveren. In 
de komende Strandloper komt weer een over
zicht te staan met daarin de eerste data dat de zo
mergasten in onze omgeving zijn waargenomen. 
Het maakt niet uit hoeveel waarnemingen erop 
ingevuld staan, elke waarneming is er weer één. 
In verband met het uitwerken van de gegevens 
wordt iedereen wel verzocht het formulier voor 1 
juli a.s. in te leveren, bij voorbaat al hartelijk 
dank. 

Observatiehut in Nieuw-Leeu
wenhorst 
Vermoedelijk mede dankzij het winterweer, 
vorst en ellende is er vanuit de observatiehut re
delijk wat gezien in het afgelopen kwartaal. Voor
al in februari, toen het redelijk hard vroor en .er 
een harde oostenwind stond zochten veel vogels 
de wat meer beschutte plaatsen op. In de vijver 
van Nieuw-Leeuwenhorst was er tijdens die pe
riode nog een aardig stuk open water, dat tussen 
de bomen redelijk uit de wind lag. Een aantal 
eendensoorten die normaliter op grote open wa
tergebieden verblijven konden toen schitterend 



mooi vanuit de observatiehut bekeken worden. 
Zo werden er op 1 4  februari, 2 Kuifeenden, 1 Ta
feleend, 4 Wintertalingen, 4 Krakeenden, 1 
mannetje Grote Zaagbek en 2 vrouwtjes Nonne
tjes gezien. Op 24 maart werd hier ook nog een 
vrouwtje Brilduiker gezien. 

Vogels in Polder Hoogeweg 
Er is het afgelopen kwartaal opvallend veel naar 
vogels gekeken in de Polder Hoogeweg, er kwa
men vrij veel waarnemingen vanuit dat gebied 
binnen. In januari werd er niet zo gek veel ge
zien, er waren slechts 120 Goudplevieren in de 
polder aanwezig. Wel werd er een redelijke 
groep Wulpen geteld, 27 exemplaren. Verder nog 
3 Bergeenden, 1 65 Smienten, 25 Krakeenden en 2 
Buizerd en. In februari werd er beduidend meer 
gezien, en liepen de aantallen ook lekker op. Tij
dens de vorstperiode werden er maximaal 26 
Goudplevieren geteld. Aan het einde van de 
maand toen de vorst verdwenen was, was dit 
aantal weer opgelopen tot zo'n 1200 exemplaren. 
Aan steltlopers werden er verder nog 14 Wulpen, 
1 Tureluur en natuurlijk de eerste Grutto's waar
genomen. De Smient bereikte het hoogste aantal 
dat ooit in de polder is waargenomen, namelijk 
280 exemplaren. 

Naast de Smienten werd er nog 33 Krakeenden, 6 
Bergeenden (drie paartjes), 83 Wintertalingen en 
22 Slobeenden waargenomen. Er waren 3 Buizer
den in het gebied aanwezig en een paar leuke 
soorten die gezien werden waren 3 Lepelaars en 
een jagende Smelleken. In maart liep het aantal 
Goudplevieren op tot zo'n 1700 stuks, er werden 

30 Wulpen, 1 Kemphaan, 5 Watersnippen, 1 Wit
gat, 5 Bonte Strandlopers en een groep van 220 
Scholeksters gezien. Ook deze maand werden er 
Lepelaars in de polder gezien, 2 exemplaren. 
Naast de eerste Zomertalingen werden er nog 
aan eendensoorten een Wintertaling, 220 Smien
ten, 1 paartje Bergeenden en 6 Slobeenden ge
zien. De aantallen die per maand in dit stukje 
genoemd worden zijn de maximale aantallen die 
gezien werden van elke soort. 

Grauwe Ganzen in de omgeving 
Een aantal groepjes Grauwe Ganzen werd in de 
maand februari in de omgeving waargenomen. 
Dit is op zich niet zo heel erg bijzonder, elke win
ter worden er wel Grauwe Ganzen gezien. Het 
gaat hierbij dan meestal om overvliegende vogels. 
Het opvallende van de waarnemingen die afgelo
pen februari gedaan zijn, is dat het allemaal 
foeragerende vogels betrof. De eerste exemplaren 
werden gezien in Polder Hoogeweg op 5 februa
ri, 19 exemplaren. Op 6 februari werden er 25 ge
teld, op 12 februari 14 en op 22 februari 21,  allen 
in Polder Hoogeweg. Op 27 februari werd daar 
ook nog een Rietgans waargenomen. Ook in de 
Bronsgeest, op de weilanden achter Oud-Leeu
wenhorst werden 2 foeragerende Grauwe Gan
zen waargenomen op 6 februari. 

Duikers over zee 
Tijdens de zeetrektellingen begin januari werden 
de tellers geconfronteerd met gigantische aantal
len duikers die over zee in zuidelijke richting vlo
gen. De precieze soort is bij de vaak ver weg 
langsvliegende duikers moeilijk te bepalen. Het 
gaat vermoedelijk grotendeels om Roodkeeldui
kers, maar er kunnen heel gemakkelijk ook Parel
duikers tussen zitten. De onderlinge verschillen 
tussen beide soorten zijn in het winterkeed zo 
klein, dat je ze goed moet kunnen bekijken om ze 
goed op soort te kunnen brengen. Dit is tijdens 
het zeetrektellen een vrijwel onmogelijke opgave, 
omdat de vogels vrijwel altijd ver weg langs vlie
gen, vaak laag over het water vliegen en dan 
maar gedeeltelijk te zien zijn en omdat de weers
omstandigheden tijdens het zeetrektellen vaak te 
wensen overlaat. We spreken daarom van dui
kers spec. 
Hieronder de aantallen die, tijdens één uur tellen, 
gezien werden: 

01-01-1994 307 
03-01-1994 882 
04-01-1994 289 
06-01-1994 598 

de laatste grote aantallen werden geteld op: 

15-01-1994 327 
Op de tussenliggende dagen werden nog aantal
len gezien van 289, 272, 330, 270, 216 exemplaren, 
allen tijdens tellingen van één uur en allen vlie
gend in zuidelijke richting. 
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Vogels op het Oosterduinsemeer 
Vooral in februari werden hier grote aantallen 
watervogels geteld. De hieronder genoemde aan
tallen zijn de maximale aantallen waarin de vo
gels in de desbetreffende maand zijn 
waargenomen. In februari werden vooral vlak na 
de eerste vorst grote groepen eenden waargeno
men, deze komen dan vermoedelijk uit de wat 
kleinere slootjes in de omgeving, die als eerste 
dichtvriezen. Er werden 1 26 Smienten, 41 Krak
eenden, 1 2  Wintertalingen, 3 Bergeenden, 8 Slob-

vonden zich in een groep Smienten, hetgeen ook 
altijd in de Polder Hoogeweg het geval is. Naar 
mijn mening kiezen de vogels die overwinteren 
in Polder Hoogeweg het Oosterduinsemeer en de 
weilanden achter Oud-Leeuwenhorst als uitwijk
plaats tijdens verstoring in de polder. 

De waarnemers van het afgelopen 
kwartaal 

eenden, 1 mannetje Pijlstaart, 2 Kuifeenden, 
36 Tafel eenden, 1 Grote Zaagbek en 3 vrouwtjes 
Brilduiker gezien. Er waren maximaal 18  Aal
scholvers op de plas aanwezig. Verder werden er 
nog 8 Tureluurs, 1 Wulp en 1 Dodaars waargeno
men. 
In maart werd er niet zo heel veel gezien, wel een 
paar leuke soorten, zoals 1 Zomertaling en 7 Top
pereenden. Wat wel opvallend was, was dat als 
er geen Smienten in de Polder Hoogeweg aanwe
zig waren, (bijvoorbeeld verstoort door jagers) er 
altijd wel een groep te vinden was in de Brons
geest en op het meer. Ook de 3 Bergeenden die in 
februari op het meer werden waargenomen be-
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Veldwaarnemingen van de Inaanden 
januari, februari en Inaart 1994 

Roodkeelduik er 1 27-02 over Oosterdu insemeer BI! AS 
1 18-03 over zee noord RS 

Dodaars 2 jan/febr Maandagse Wetering RZ/AS 
1 1 4-02 Leidse Vaart thv Delfweg AS 
5 1 5-02 Maandagse Wetering AS 
1 febr Oosterd u insemeer KK/AS 
2 19-02 Leidse Vaart thv Schippersvaartweg AS 
4 22-02 Maandagse Wetering AS 
1 30-03 Oosterduinsemeer KK 

Roodhalsfuut 1 1 5-02 over zee door branding AS 
1 05-03 in zee voor boulevard HV 
1 06-03 in zee voor zeetrekpost RZ 
1 1 2-03 in zee voor zeetrekpost RS 

Lepelaar 3 27-02 overvliegend Polder Hoogeweg HV 
2 1 5-03 foeragerend Polder Hoogeweg HV 

Rietgans 1 27-02 Polder Hoogeweg RS 
Brandgans 7 06-02 overvliegend A WD Starrenbroek AS 
Pijlstaart 1 19-02 mannetje Oosterduinsemeer AS 

7 1 9-03 over zee noord AS 
5 27-03 over zee noord RS 

Zomertaling 1 1 1 -03 Oosterduinsemeer JvD 
2 1 5-03 Polder Hoogeweg HV 
1 1 6-03 Polder Hoogeweg RS 
1 26-03 Polder Hoogeweg AS 
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Toppereend 9 15-02 over zee noord AS 
7 22-03 Oosterd u insemeer JvD 

Grote Zeeëend 2 09-01 over zee zuid RS 
1 04-03 over zee zuid RS 

Grote Zeeëend 2 06-03 over zee noord HV 
Brilduiker 1 04-01 over zee zuid RS 

2 30-01 Oosterd u insemeer AS 
2 05-02 over zee zuid AS 
1 06-02 A WD Van Limburg Stirumkanaal AS 
2 15-02 over zee zuid AS 
3 19-02 Oosterduinsemeer AS 
1 24-03 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD 

Nonnetje 1 06-02 Oosterd u insemeer AS 
2 14-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 
3 19-02 over zee JvD 
1 22-02 Maandagse Wetering AS 
1 22-02 Oegstgeesterkanaal AS 
4 22-02 A WD Van Limburg Stirumkanaal RS 
3 27-02 Maandagse Wetering HV /BI! AS 

Middelste Zaagbek 52 maart over zee JJ I AS/RS/RZ 
Grote Zaagbek 1 06-02 A WD Van Limburg Stirumkanaal AS 

1 14-02 Oosterd u insemeer AS 
1 14-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 
7 15-02 Leidse Vaart thv Noordwijkerhoek AS 
2 15-02 over zee noord AS 
1 22-02 Oegstgeesterkanaal Rijnsburg AS 
4 22-03 Oosterd u insemeer KK 

Rode Wouw 1 07-01 overvliegend Rijnsburg JGB 
Blauwe Kiekendief 1 06-02 A WD Haasveld AS 

1 13-02 Polder Hoogeweg WJH 
1 27-02 omgeving Oosterd uinsemeer WJH 

Havik 1 08-02 A WD Van Limburg Stirumkanaal KK 
1 14-02 vr. met prooi Oosterduinsemeer AS 

Smelleken 1 06-02 jagend wei Oud-Leeuwenhorst AS 
Waterral 1 21-02 Oosterd u insemeer KK 
Bontbekplevier 1 26-02 op strand bij Uitwatering HV 
Kemphaan 6 15-02 over strand zuid AS 

1 06-03 Polder Hoogeweg RZ 
Bokje 2 19-02 Coepelduynen RS 

1 27-03 A WD Hoekgatterduin RS 
Houtsnip 1 28-01 Nieuw-Leeuwenhorst RZ 

1 14-02 opvliegend Leeweg Bronsgeest LS 
1 15-02 Bollenbad Noordwijk AS 
1 15-02 Noordduinen Duindamseslag AS 
2 21-02 A WD Van Limburg Stirumkanaal KK 
3 23-02 Vinkenveld Noordwijk AS 
2 23-02 oostoever Oosterd u insemeer AS 
1 31-03 Kapelleboslaan Langeveld JJ 

Witgat 3 22-02 A WD Van Limburg Stirumkanaal RS 
1 27-02 Vinkenveld Noordwijk RS 
1 12-03 Polder Hoogeweg AS 
1 19-03 Polder Hoogeweg AS 

Dwergmeeuw 4 03-01 over zee zuid RS 
1 29-01 over zee zuid AS 

99 maart over zee AS/RS/RZ 
Drieteenmeeuw 5 03-01 over zee zuid RS 

2 29-01 over zee zuid AS 
18 30-01 over zee zuid AS 

2 0502 in zee foeragerend AS 
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Drieteenmeeuw 1 1 2-02 op strand nabij Uitwatering HV 
28 maart over zee AS/RS/RZ 

1 20-03 foeragerend in de Uitwatering AS 
Kleine Burgemeester 1 1 2-02 1 e  winter Uitwatering RR/HV/RZ 

1 1 3-02 strand ten noorden van Noordwijk DBA 
Zeekoet 1 29-01 in zee voor trektelpost AS 
Velduil 1 20-03 jagend Coepelduynen AS 
IJsvogel 1 febr het Schie Offem Noordwijk BH 

1 08-02 omgeving Oosterduisemeer KK 
1 1 4-02 Leidse Vaart thv Schippersvaartweg AS 

Zwarte Specht 1 22-01 Noordduinen Weideweg JvD 
1 27-02 Noordduinen Duindamseslag HMH 
1 20-03 Offem Noordwijk AS/LS/HV 
1 20-03 A WD omgeving ingang De Zilk WJH 

Boomleeuwerik 1 5  05-02 foeragerend Duinweg AC 
2 24-03 A WD zingend boven Ruige Del KK 

Grote Gele Kwikstaart 1 18-02 foeragerend Fagelsloot AS 
Rouwkwikstaart 3 05-03 Bronsgeesterweg RS 

2 1 9-03 Bronsgeesterweg AS 
Grote Lijster 1 1 9-02 Elsgeesterpolder AS 

2 27-02 over Boerhaaveweg Noordwijk RS 
3 1 3-03 Bronsgeesterweg WJH 
1 20-03 A WD omgeving ingang De Zilk WJH 

Vuurgoudhaan 1 30-01 Offem Noordwijk HV 
1 20-03 A WD, omgeving ingang De Zilk JWH 
1 20-03 Offem Noordwijk HV 

Oeverpieper 1 1 2-02 strand nabij Uitwatering HV/RZ 
Roek 1 06-03 over strand thv.Astridboulevard JvD 
Bonte Kraai 1 08-02 Langeveld erslag KK 
Goudvink 3 1 3-02 A WD Wolfsveld BH 

1 30-03 A WD Van Limburg Stirumduinen KK 
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