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Bij de voorplaat 
Arnold Meijer 

De Bonte Kraai is eigenlijk de 'gewone' vorm van de 
Zwarte Kraai. De bonte ondersoort heeft namelijk een 
veel groter verspreidingsgebied dan de ons zo ver
trouwde zwarte vorm. De Bonte Kraai komt voor in 
Noord- en Oost-Europa tot ver in Azië, maar ook in 
Ierland en Schotland. De Zwarte Kraai vind je in 
West- en Midden-Europa en in Spanje. 
In de winter kun je de Bonte Kraai in onze contreien 
tegenkomen, hoewel er tegenwoordig veel minder 
zijn dan vroeger. Het sc hijnt dat veel vogels in Scandi
navië blijven hangen waar ze tegenwoordig genoeg 
voedsel weten te vinden op vuilnishopen. De meeste 
kans op een Bonte Kraai heb je rond Noordwijk op 
het strand en in de A W-duinen. 
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Van de redactie 
Dit laatste nummer van 1 994 is  weer goed gevuld 
en rijk gevarieerd. De redac tie heeft het afgelo
pen jaar niet te kl agen gehad over de hoeveel
heid kopij, hoewel het veelal dezelfde sc hrijvers 
zijn geweest. In het verleden hebben wij al eens 
een beroep op u gedaan, om uw (reis) ervaringen 
in de natuur op papier te zetten. Dit verzoek her
halen wij bij deze. L aat anderen eens genieten 
van uw " natuur" ervaringen. 
Nu de dagen korter worden is er buiten op floris
tisc h gebied niet zo veel te beleven. Des te meer 
reden om binnenshuis van de natuur in onze om
geving te genieten, want u bent natuurlijk in het 
bezit van de nieuwe Flora van de Duin- en Bol
lenstreek. Nog Niet?! , dan snel kopen, want de 
verkoop gaat snel. Waar u terec ht kunt vind u in 

Agenda 
Lezingen in hetJan V erwey Na
tu ureentrum 
Vrijdag 27 januari 
L ezing met dia's van de heer Veldkamp over wal
vissen. 
Vrijdag 24 februari 
Voor deze lezing wordt nog een spreker bena
derd. 

Vrijdag 31 maart 
Jaarvergadering: Er zal een terugblik worden ver
toond op de vele waddenexc ursies, die onze ver
eniging heeft georganiseerd. Zie verder in dit 
nummer een oproep van Hein Verkade. 

het artikel van Jelle van Dijk, elders in dit num
mer. 
Naast de vaste rubrieken en weer een prac htige 
voorplaat, vind u in deze Strandloper o. a. een 
reisverslag, een artikel over onder water gezette 
bollenlandjes, een stukje over paddestoelen en 
een verslag van de waddenexc ursie naar Sc hier
monnikoog. 

De redac tie wenst u prettige feestdagen en een 
voorspoedig 1 995 toe. 

Uiterste inleverdatum kopij Strandloper nr. 1 :  
1 5  februari 1995, bij Rien Sluys, Bremkant 38, 
2203 NG Noordwijk. 

Vrijdag 28 april 
Lezing met dia's over de planten- en dierenwe
reld in ons zoete water. 

Excursies 
Woensdag 28 december 
Ganzenexc ursie naar Zeeland. Vertrek om 08.00 
uur vanaf het Jan Verwey Natuurc entrum. 
Zondag 19 februari 
Exc ursie naar de Pier van IJmuiden. Vertrek om 
07.30 uur vanaf het Jan Verwey Natuurc entrum. 

Nieuws uit de ledenvergadering van 
30 september · 
Mededelingen bestuur 
De voorzitter memoreert allereerst het overlijden 
van Klaas Koning. Hij overleed tijdens een na
tuurwandeling rond het Oosterduinsemeer, een 
gebied dat hij regelmatig bezoc ht. 

De Flora van de Duin- en Bollenstreek 
De voltooiing van dit unieke werk nadert. Op 21 
oktober zal deze flora offic ieel worden aangebo
den aan de direc teur van het Zuidhollands Land
sc hap, de heer Polderman. 

Bezorging Strandloper 
Voor het bezorgen van De Strandloper in de wijk 
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Boerenburg wordt bereid gevonden de heer Jan 
de Ridder, Rozenburg 29 . Jan Jac obs biedt zijn 
hulp aan bij het sorteren. 

Vogelgeluiden 
Zij die belangstelling hebben voor CD's met vo
gelgeluiden kunnen dit bij de voorzitter kenbaar 
maken en een bestelling doen. 

Inr ic htingsstudie voor het tussengebied tussen 
Noordwijk en Katwijk 
Bij de gezamenlijke invulling van het tussenge
bied heeft de Provinc ie de voorwaarde gesteld, 
dat er een gr oene bufferzone moet komen. In dit 
kader is er een studie ver ric ht ,  waarin bepaalde 



groenvoorzieningen op kaart worden aangege
ven. Tijdens een onderhoud met de wethouder 
van Ruimtelijke Ordening heeft de vereniging 
een duidelijk comment aar hierop gegeven. De 
verrichte s t udie is evenwel zonder inhoudelijk 
comment aar door de Gemeenteraad aanvaard, 
hetgeen met name de voorzitt er die voor deze ge
legenheid het spreekrecht had aangevraagd, t e
leurstelde. Wel heeft dit gebeuren aanleiding 
gegeven aan de gemeente om een zogenaamde 
"Natuurschets" op t e  stellen in s amens praak met 
diverse nat uur- en milieuorganis aties , agrarische 
en andere ondernemers organis at ies .  

Lezing van de heer Geelen over 
het herstel van het duinterrein 
rond het Van Limburg Stirumka
naal in de Amsterdamse Waterlei
dingduinen. 

De heer Geel en, die als medewerker is verbon
den aan Gemeent ewat erleidingen Amst erd am, 
geeft een duidelijk overzicht van d e  p lannen 
rond het herstel van het duint errein aan w eersz ij
den van het Van Limburg St irumkanaal. Binnen
kort zal de winning van drinkw at er in d it geb ied 
geheel worden stopgez et ,  w aard oor d e  noodz aak 
van dit kanaal komt t e  vervallen. Het z and d at 
bijna een eeuw geleden uit het kanaal geno men is 
en aan w eerszijden van het kanaal is ged epo 
neerd, wordt weer z oveel mogelijk in z ijn oor
s pronkelijke vorm t eruggeschoven. Daarb ij is d e  
verwacht ing, dat de grondw at ersp iegel aanz ien
lijk zal stijgen, w aardoor de kans op d e  vo rming 
van natte duinvalleien z al to enemen. 
Het geheel laat de heer Geelen vergezeld gaan 
van duidelijke t ekeningen en fot o's. Het ligt in d e  
bedoeling, dat in 1995 reeds met de werkzaamhe
den ges tart zal worden. 

Nieuws uit de ledenvergadering van 
28 oktober 
Mededelingen bestuur 
Uit reiking van de Flora van de Duin-en Bollen
st reek 
Op 21 oktober heeft de uitreiking van de Flora 
van de Duin- en Bollens treek plaats gevonden 
aan de directeur van de Stichting Zuidhollands 
Lands chap, de heer Polderman. De voorzitter 
geeft een korte s chets van de wijze waarop de dis 
tributie van het boek verloopt. Tot s lot wekt de 
voorzitter alle aanwezigen op het boek bij kennis 
s en, famile e. d. aan te bevelen of het liefs t te ver
kopen. 
Inrichtings studie voor het tuss engebied tuss en 
Noordwijk en Katwijk 
Op het ogenblik is het rond de uitwerking van 
deze s tudie even s til. Wel is n. a. v. deze s tudie het 
initiatief genomen tot de ops telling van een na
tuurs chets , waarin het beleid van de gemeente 
Noordwijk zal worden weergegeven t. a. v. na
tuurgebieden. In de zgn. voorbereidings groep 
zijn divers e organis aties vanuit de natuur-en mi
lieus ector, de land- en tuinbouw en de onderne
mers wereld vertegenwoordigd. Inmiddels is er 
al een bijeenkoms t gewees t, waarin mogelijkhe
den voor natuurontwikkeling bes proken zijn. 

Sprekers tijdens komende ledenvergaderingen 
De volgende maand s preekt Albert Salman, direc
teur van de Stichting Duin behoud, over de 

toes tand en bes cherming van diverse duin- en 
kus tgebieden in Europa. In januari a. s. z al dhr. 
Veldkamp s preken over walvis sen. De heer Veld
kamp is in zijn dagelijks leven kapit ein op de 
Plancius , een s chip dat regelmatig vo or onder
zoek e. d. de arctis che gebieden bezoekt . 

Lezing van Hans Adema over 
paddestoelen 
Hans Adem a, een s preker die al een paar keer 
eerder in het Natuurcent rum over paddes t oelen 
en andere onderwerpen heeft gesproken, legt 
deze avond het accent op de paddesto elen, die 
gewoon binnen de bebouwde kom van L eiden t e  
vinden zijn. Aan de hand van een uit gebreide 
dias erie laat hij zien, dat z elfs op de meest onmo
gelijke en onverwachte plaats en in de st ad soms 
zeldzame en opvallende paddestoelen t e  vinden 
zijn. Zo speurde hij in t uinen, langs singels, in 
parken op muren e. d. Zijn boeiend en gees t ig 
betoog wekt bijzonder veel int eresse bij de aan
wezigen,J�etgeen mede kan worden afgeleid van 
het feit dat er na afloop t al van vragen werden ge
s teld. 
Na afloop dankt de voorzit t er Hans Adema voor 
z ijn bijdrage en hoopt hem voor een volgende 
keer nog eens te kunnen interess eren. 
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Nieuws uit de ledenvergadering van 
25 noveinber 
Mededelingen bestuur 
De Flora van de Duin- en Bollenstreek 
De voorzitter geeft de laatste stand van zaken 
weer rond de verkoop van dit boek. De verkoop 
gaat gestaag door, zelfs vanuit het gehele land. 
Op het ogenblik is ruim de helft verkocht. Een 
heel klein deel wordt via de leden verkocht. Daar
om spoort hij alle aanwezigen nog eens aan 
ex emplaren aan vrienden, kennissen e. d. aan te 
bevelen. 

Opknapbeurt grote zaal 
Het ligt in de bedoeling dat de grote zaal in het 
Natuurcentrum geheel opgeknapt gaat worden. 
Verder zal getracht worden het geheel wat gezel
liger te maken, bijvoorbeeld door de wanden van 
passend tentoonstellingsmateriaal te voorzien. 
Een en ander is op het ogenblik in voorbereiding. 

Ondersteuning administratie Stichting Vogelasiel 
De huidige penningmeester heeft reeds zijn func
tie neergelegd. Misschien, dat er hier mensen 
bereid zijn de nodige hand- en spandiensten te 
verrichten. Belangstellenden kunnen zich tijdens 
de pauze bij de secretaris opgeven. 

Ex cursies 
De voorzitter wijst op een tweetal ex cursies, na
menlijk de ganzenex cursie naar Zeeland op 
woensdag 28 december a. s. en de ex cursie naar 
de pier van IJ mui den op zondag 1 9  februari a. s. 

Sprekers op ledenvergaderingen 
In januari a. s. zal de heer Veldkamp spreken over 
walvissen. Voor februari zal worden getracht een 
spreker te interesseren, die veel over geluiden 
van vogels weet en ook het nodige kan laten ho
ren. Op de jaarvergadering in maart wordt sa
menvatting getoond van alle wadden ex cursies. 

Voor april is contact gezocht met een spreker, die 
veel kan vertellen over het leven in het zoete wa
ter. 

Lezing van Albert Salman over 
de duin- en kustgebieden in 
Europa 
Albert Salman, directeur van de Stichting Duin
behoud, laat in vogelvlucht de meest kenmerken
de duin- en kustgebieden van Europa zien en 
licht daarbij toe hoe deze zijn onstaan en onder 
welke invloeden zij verkeren. Hij maakt a. h. w. 
een reis via de Baltische staten langs de onder
kant van de Oostzee in de richting van de Noord
zee. Dan volgt de oversteek naar Engeland. 
Terug op het vaste land zakken we langs Frank
rijk, Spanje en Portugal naar beneden. Langs de 
Middellandse Zee krijgen vooral de Costa del 
Sol, Albanië en Griekenland veel aandacht. De 
kustgebieden en het directe achterland vertonen 
een bijzonder grote variatie. Sommige vertonen 
zelfs zeer interessante lagunes, die onder andere 
een grote rijkdom aan vogels herbergen. Daar
naast staat Albert Salman uitvoerig stil bij de ver
schillende bedreigingen, die verschillende 
kustgebieden thans ondergaan. Dit geldt met 
name voor toeristisch aantrekkelijke gebieden als 
de de Costa del Sol. T er bescherming van deze 
gebieden heeft hij vanuit de Stichting Duinbe
houd de European Union for Coastal Conserva
tion mede o pgericht. Hij beveelt deze organisatie 
van harte aan met betrekking tot het lidmaat
schap, financiële steun en dergelijke. 
Na afloop van de lezing dankt de voorzitter de 
spreker hartelijk namens de aanwezigen en biedt 
hem onder andere de nieuwe Flora van de Duin
en Bollenstreek aan. 

"Flora van de Duin- en Bollenstreek" : 
een succes! 
felle van Dijk 

Op vrijdagmiddag 21 oktober was het dan einde
lijk zover: de presentatie van onze Flora. De dia
zaal van hetJan Verwey Natuurcentrum was 
gezellig en sfeervol ingericht. Grote boeketten 
' onkruid' , verzameld in het duinterrein bij Rui
genhoek en op een bouwterrein in Voorhout, 
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maakten duidelijk dat hier een floristische happe
ning zou plaatsvinden. 

Omstreeks vijf uur was een gemeleerd gezel
schap samengestroomd. Hierbij waren onder an
dere vertegenwoordigers van de gemeente
besturen en gemeenteraden van Noordwijk, Kat
wijk en Lisse, alsmede afgevaardigden van 



Staatsbosbeheer en het Rijksherbarium. 

Na het welkomswoord van Hein Verkade vertel
deJelle van Dijk, namens de samenstellers van 
het boek, iets over het ontstaan van deze Flora. 
Hierna nam Bram Polderman, directeur van de 
Stichting Het Zuidhollands Landschap, "het eer
ste boek" in ontvangst. Omdat dit eerste exem
plaar hem al een week van te voren was toege
stuurd, maakte hij van de gelegenheid gebruik 
om het een en ander over onze Flora op te mer
ken. De heer Polderman had met veel plezier het 
boek bekeken en gelezen. Hij was onder de in
druk geraakt van de variatie in plantengroei die 
nog in de Bollenstreek te vinden is. Met nadruk 

Teunisbloem 

wees hij er op meer waarde te hechten aan de 
soorten van min of meer natuurlijke terreinen als 
duinen en bossen dan aan de flora van fabrieks
terreinen en trottoirs! 

Verder prees hij de geweldige kwaliteit van de 
kleurenfoto's en de leesbaarheid van de informa
tieve teksten. De bijeenkomst werd besloten met 
een gezellig samenzijn onder het genot van een 
glaasje. 

Aan de oproep om dit boek bij voorintekening te 
kopen, is door veel leden gehoor gegeven. Zo'n 
175leden durfden het aan om het boek te kopen, 
zonder het eerst gezien te hebben. Door de ruim 
f5000,- die hierdoor binnen kwam, behoefde de 

penningmeester geen lèning af te sluiten om de 
rekening van de drukker (zo'n f38000,-) te kun
nen betalen. Bij het lezen van dit laatste getal zult 
u begrijpen dat. de prijs van f35 per boek beslist 
aan de lage kant is. Deze prijs werd mogelijk ge
maakt door de vele sponsors die werden aange
tr�kken. Zij zorgden samen voor een bedrag van 
rutm f�OOOO,-. Verder heeft onze vereniging de 
la�tste Jaren steeds forse bedragen uit de eigen 
mtddelen voor deze uitgave gereserveerd. De 
�er�nigingskas zal verder worden aangeslagen 
mdten de verkoop blijft steken bij zo'n 600 ex. 
Loopt de verkoop door naar zo'n 800 ex. dan zal 
geen verdere aantasting van onze tegoeden 
plaatsvinden. Indien de verkoop de 800 exempla
ren zal passer�n zal het geïnvesteerde bedrag 
voor een deel m de kas van de penningmeester 
terugvloeien. Pas bij verkoop van alle 1200 ge
drukte exemplaren zal het gehele bedrag dat in 
de loop der jaren voor de uitgave van de Flora 
werd gereserveerd, zijn terug verdiend. 

Op dit moment (20 november) is vrijwel de helft 
van de oplage reeds verkocht! Veel kopers roe
men de vele kleurenfoto's en de kwaliteit van het 
druk-en bindwerk. Bij de speciaalzaak Architec
tura & Natura aan de Leliegracht in Amsterdam 
werd het de bestseller van november genoemd! 

N.t ocht u dus overwegen dit schitterende boekje 
bmnenkort zelf te kopen of aan iemand cadeau te 
doen, dan moet u wel opschieten. Omdat wel
licht de boekhandel bij u in de buurt het boek al 
��et meer in voorraad heeft, drukken wij hier de 
ll)st af van �lle � oekl1andels waar u ook nog kunt 
proberen dtt umeke boek te pakken te krijgen. 

Boek11andels waar Flora van de Duin- en Bol
lenstreek verkrijgbaar is: 

Van der Meer-Noordwijk aan Zee 
AKO -Noordwijk aan· Zee 
Wagner-Noordwijk aan Zee 
Moby Dick -Noordwijk aan Zee 
Kwibus-Noordwijk-Binnen 
Papyrus- Noordwijk-Binnen 
Timmers- Noordwijkerhout 
Wagenaar & van Halem -Noordwijkerhout 
Wagner- Sassenheim . 
Wagner -Lisse 
AKO -Lisse 
Stevens -Hillegom 
Van der Klugt- Hillegom 
Noordermeer-Rijnsburg 
Noordermeer -Katwijk aan Zee 
Van den Berg- Katwijk a/ d Rijn 
Bruna -Heemstede 

De Vries -Haarlem 
Kooyker -Leiden 
Natuur & Boek- Den Haag 
Architectura & Natura-Amsterdam 
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Vogelvvaarnelllingen op en rond on
der water gezet bollenland 
Ab Steenvoorden 
Als je het over bollenvelden hebt, is het vrij nor
maal dat je direct moet denken aan vele Tulpen, 
Hyacinten en Narcissen die in het voorjaar de 
Bollenstreek kleuren. Bij een aantal mensen -de 
vogelaars- komen er heel andere gedachten naar 
voren. Grote groepen steltlopers, meeuwen en 
eenden die in de nazomer van een aantal natte 
bollenvelden gebruik maken, om er te fourage
ren en te rusten. 

Vrijwel jaarlijks worden er in de Bollenstreek een 
aantal percelen onder water gezet. In het kader 
van onkruid-en ziektebestrijding wordt er gedu
rende een periode van twee tot tweeënhalve 
maand water op het perceel gepompt. Meestal ge
beurt dit direct nadat de bollen uit de grond zijn, 
in juli. Een dijkje rondom het desbetreffende per
ceel zorgt ervoor dat het water niet direct weg 
kan lopen. Natuurlijk zakt het wel weg in grond, 
maar een pompinstallatie zorgt ervoor dat er da
gelijks vanuit een nabij gelegen sloot voldoende 
water op het perceel gepompt wordt dat er zo'n 
tien tot twintig centimeter water blijft staan. On
kruid en bepaalde ziektes verstikken onder het 
water. 

Ook dit jaar lagen er verschillende percelen in de 
streek onder water. Een paar waren niet of nau
welijks interessant, terwijl er ook één was die on
bereikbaar ver van de openbare weg verwijderd 
lag. Toch waren er twee velden die dusdanig inte
ressant waren dat we geprobeerd hebben deze 
vrijwel dagelijks te bezoeken en de op het veld 
aanwezige vogels te tellen. 

Deze tellingen zijn vanwege de stand van de zon 
(tegenlicht) in de vroege ochtenduren en in de 
avonduren uitgevoerd. Een bijkomend voordeel 
van deze tijdstippen was dat er niet of nauwelijks 
op de aangrenzende percelen gewerkt werd en er 
ook nauwelijks verstoring van de aanwezige vo
gels was. 

De ligging van de percelen: 
Allereerst de percelen die niet of nauwelijks door 
ons geteld zijn, twee percelen langs de Leidse 
Vaart waarvan één ver van de openbare weg lag 
en door ons niet te bereiken was. Het tweede lag 
direct langs de weg, maar was erg klein en lag 
midden tussen allerlei bebouwing. Langs de Pas
toorslaan in Hillegom lag nog een perceel waar 
we helemaal niet hebben gekeken, de afstand 
vanuit Sassenheim was net te groot om dit in de 
avonduren ook nog te bezoeken. Ook langs de 
Akervoorderlaan, op de kruising met de Oude 
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Herenweg (nog net in de gemeente Voorhout) 
lag een klein perceel onder water. Hierop zijn 
nog wel wat aardige soorten waargenomen, de 
hoogtepunten waren: een groep van 19  Kempha
nen, 5 Grutto's, één Bosruiter en één Zwarte Rui
ter. 
De twee percelen die vrijwel iedere dag bezocht 
zijn, lagen in de gemeente Lisse achter het Keu
kenhofbos. Eén langs de Loosterweg Noord en 
één langs de Zwarte Laan. Beide percelen waren 
vanaf de openbare weg goed te overzien. Voor 
het gemak heb ik beide percelen in onderstaand 
artikel vernoemd naar de weg waarlangs zij la
gen. Niet alle soorten die zijn waargenomen zul
len in de onderstaande overzichten genoemd 
worden. Ik heb mezelf beperkt tot de naar mijn 
mening voor onze omgeving meest interessante 
soorten. 

De tellingen die we uitgevoerd hebben zijn ook 
in de hoofdzaak gericht geweest op onderstaan
de soorten. Per perceel worden de soorten met 
daarbij de maximale aantallen die zijn waargeno
men genoemd, alsmede de eerste en de laatste da
tum dat de desbetreffende soort op het perceel 
werd waargenomen. 

Loos terweg Noord, Lisse 
Op 5 augustus werd voor het eerst waargenomen 
dat dit perceel onder water stond. Dit heeft ge
duurd tot 3 september, toen het veld begon 
droog te vallen. Op 7 september stond het veld 
geheel droog en op 1 1  september was het omge
ploegd. 

Eerste Laatste Hoog-
waar- waar- ste aan-

Soort neming neming tal 

Nijlgans 05-08 05-08 6 

Bergeend 25-08 0 4-09 13 
Krakeend 26-08 26-08 1 

Wintertaling 29-08 29-08 2 

Zomertaling 21-08 21-08 1 

Slobeend 12-08 29-08 8 

Bontbekplevier 29-08 07-09 21 
Kleine Strandloper 03-09 07-09 3 

Krombekstrandloper 02-09 0 4-09 1 

Bonte Strandloper 03-09 0 4-09 9 

Kemphaan 29-08 0 4-09 4 

Watersnip 25-08 0 4-09 3 

Grutto 07-08 0 4-09 3 



Groenpootruiter 24-08 0 4-09 4 

Bosruiter 26-08 26-08 1 

Oeverloper 13-08 07-09 10 

IJsvogel 31-08 31-08 1 

Aan vullingen 
Beide percelen, langs de Zwarte Laan en langs de 
Loosterweg-Noord lagen niet ver van elkaar ver
wijderd, dus er zal ongetwijfeld een uitwisseling 
van vogels tussen beide percelen hebben plaats
gevonden. 
Vrij bijzonder is de waarneming van een I)svo
geltje, deze werd waargenomen tijdens een hefti
ge regenbui toen het luid roepend vanaf het dijk
je over het perceel wegvloog. 

Zwarte Laan, Lisse 
De eerste keer dat er werd geteld was op 12 juli, 
het perceel was toen nog maar net onder water 
gezet. Op 12 september kwam het veld voor on
geveer de helft droog te staan. Op 18 september 
stond het helemaal droog. 

Eerste Laatste Hoog-
waarne- waarnc- ste aan-

Soort ming ming tal 

Aalscholver 17-07 17-07 1 

Nijlgan<; 0 4-09 0 4-09 19 

Bergeend 27-07 11-09 13 

Krakeend 12-08 12-09 6 

Wintertaling 31-07 16-09 89 

Zomertaling 03-09 03-09 1 

Slobeend 17-07 03-09 56 

Kleine Plevier 07-08 29-08 3 

Bontbekplevier 11-09 18-09 17 

Goudplevier 16-08 18-09 22 

Morinelplevier 24-08 24-08 1 

Steenloper 29-08 29-08 3 

Kleine Stra·nd loper 11-09 18-09 3 

Temmincks 07-09 07-09 1 
Strandloper 

Krombekstrand lo- 0 4-09 16-09 2 
per 

Bonte Strandloper 12-08 18-09 9 

Kanoet 07-09 13-09 1 

Kemphaan 17-07 16-09 20 

Watersnip 23-07 13-09 51 

Grutto 12-07 23-08 31 

Rosse Cru tto 12-09 12-09 1 

Wulp 17-07 17-07 1 

Regenwulp 31-07 31-07 1 

Zwarte Ruiter 05-08 13-09 5 

Groenpootruiter 

Witgat 

Bosruiter 

Oeverloper 

Dwergmeeuw 

Visdief 

Aan vullingen 

- -
03-08 
31-07 
23-08 
17-07 
30-07 
12-07 

16-09 5 
07-09 2 
13-09 2 
18-09 11 
30-07 1 
22-08 7 

Een aantal van bovenstaande soorten is niet al
leen op het perceel gezien, maar ook op een naast 
het perceel gelegen pad. Dit zandpad was vrij 
drassig, veel vogels liepen ook hierop te foerage
ren, zoals bijvoorbeeld de Temmincks Strandlo
per. Naast bovenstaande soorten is er ook nog 
een Bruine Kiekendief gezien op 29 augustus, 
een Blauwe Kiekendief op 7 september, een 
Boomvalk op 11 september en een Sperwer, zit
tend op het dijkje op 13 september. 
Op het pad langs het perceel werd op 22 augus
tus een dode Bonte Strandloper gevonden. In to
taal zijn er ongeveer zestig verschillende vogel
soorten op dit perceel waargenomen, in de 
periode dat het onder water heeft gestaan. 

Tot zover de resultaten van 1994. Er is, ondanks 
het feit dat het maar öm twee percelen ging die 
goed geteld zijn, toch heel wat gezien. Langs 
deze weg wil ik Willem-Jan Hooymans, Jan Ja
cobs en Jan Zwaaneveld bedanken, voor de waar
nemingen die zij voor dit artikel beschikbaar 
stelden. 
Niet alleen het afgelopen jaar hebben er percelen 
bollengrond langs de Zwarte Laan in Lisse onder 
water gestaan. Al vijf jaar is er langs de Zwarte 
Laan geteld. In onderstaand overzicht zijn de 
soorten (de meest interessante) en de hoogste 
aantallen van elke waargenomen soort op een rij
tje gezet. 
Er worden vrij veel 'leuke' soorten op de velden 
gezien, zeker voor onze omgeving. Hopelijk sti
muleert dat de waarnemers om ook de komende 
jaren de velden weer intensief af te zoeken. 
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Een overzicht van vijf jaren 

Soort 

Aalscholver 

Nijlgans 

Bergeend 

Krakeend 

Wintertaling 

Zomertaling 

Slobeend 

Pijlstaart 

Lepelaar 

Kleine Plevier 

Bontbekplevier 

Goudplevier 

Morinelplevier 

Steenloper 

Kleine Strandloper 

Temmincks Strandloper 

Krombekstrandloper 

Bonte Strandloper 

Kanoet 

Gestreepte Strandloper 

Kemphaan 

Watersnip 

Kluut 

Grutto 

Rosse Grutto 

Wulp 

Regenwulp 

Zwarte Ruiter 

Groenpootruiter 

Witgat 

Bosruiter 

Oeverloper 

Dwergmeeuw 

Zwartkopmeeuw 

Geelpootmeeuw 

Visdief 

Aanvullingen 
1988 

198 ----
2 -
3 --

-
3 -

-
-

6 -
63 
2 --
2 
3 -

---
-

1 
4 --
8 
1 
1 
1 
2 

199 199 - -
- -
- -- -

10 -
1 -

16 -
- -

1 -
- -

26 -
1 -

- -
- -

11 -- -
3 -

66 -
- -

1 -
2 -

176 -- 2 - -- -- -
- -

3 -
4 -
- -

3 -
8 -

- -- -
- -

1 -

199 199� - 1 
8 19 
8 13 
3 6 

12 89 
1 1 

92 5 6  
1 -

- -- 3 
45 17 - 22 - 1 - 3 
20 3 - 1 
1 2 
3 9 - 1 - -

11 20 
1 5 1  - -
1 31 - 1 - 1 - 1 
3 5 
3 5 
1 2 
4 2 
5 11 - 1 - -- -
3 7 

Het perceel is toen geteld van 4 t/ m 31 augustus. 
De tellingen zijn waarschijnlijk incompleet en 
maar door 1 persoon uitgevoerd. De leukste 
soort is denk ik in dat jaar de Krombekstrandlo
per geweest, die met een ongekend hoog aantal 
(zeker voor onze streek) op het perceel aanwezig 
was. 
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1991 
De eerste Gestreepte Strandloper voor de Bollen
streek? Een juveniel exemplaar was aanwezig op 
het perceel op 21 september. Het hoge aantal Wa
tersnippen was in dat jaar geen uitzondering, op 
vrijwel elk veld werden ze volop waargenomen. 

1992 
Een opvallend leeg jaar, alleen 2 Kluten. De oor
zaak hiervan is waarschijnlijk dat het perceel 
maar erg kort onder water heeft gestaan. Ik heb 
slechts 1 bezoek aan dit perceel gebracht. 
1993 
Het perceel heeft minimaal van de eerste helft 
van juli tot en met half september onder water ge
staan. Naast bovengenoemde soorten zou er ook 
een mogelijk onvolwassen Citroenkwikstaart ge
zien zijn op 10 september. Verder werd er boven 
het perceel een jagende Slechtvalk en een Smelle
ken gezien. 
1994 
Zie het hierboven uitgewerkte verslag. 
Twee van de bovenstaande jaren (1991 en 1993) 
worden ietwat uitgebreider beschreven in de 
Duinstag, nummer 3/4 van 1991 en nummer 1 
van 1994. 

Aalscholver 

ledereen die geïnteresseerd is in de aanwezig
heid van vogels op onder water gezette percelen, 
kan tegen de tijd dat het weer zover is met mij 
contact opnemen. Vanaf eind juli worden meest
al de eerste veldjes interessant. Als er genoeg be
langstelling voor is kunnen we misschien een 
avondexcursie naar de meest interessante perce
len organiseren. 



Vogels kijken op de HORTOBAGY
poesta 
felle van Dijk 

Het zomerse hoogseizoen is niet de meest ge
schikte periode om een vogelreis te plannen. Veel 
vogels, zeker de bosvogels, vallen nauwelijks op 
omdat ze niet meer zingen of baltsgedrag verto
nen. Verder is de trektijd voor veel vogels nog 
niet aangebroken, waardoor het al met al in veel 
gebieden een stille tijd is. Zomervakanties kun je 
dan ook doorgaans beter aan andere zaken zoals 
wandelen, luieren of/ en botaniseren besteden. 
Toch zijn er in Europa gebieden te vinden waar 
ook in hartje zomer nog heel wat op het gebied 
van vogels te zien is. Denk maar eens aan de 
zeevogelkplonies in Groot-Brittannië, het Zweed
se eiland Oland en onze eigen Waddeneilanden. 

Scharrelaar 

Tot de beste Europese vogelgebied en, zelfs in het 
hoogseizoen, kan ook zeker de Hortobagy-poesta 
worden gerekend. Na al veel over dit gebied gele
zen te hebben, besloten Coby en ik zelf ook maar 
eens naar dit beroemde Hongaarse gebied te 
gaan. Zoals uit het vervolg is op te maken, heb
ben wij daar beslist geen spijt van gehad. 
De Hortobagy-poesta ligt tussen Boedapest en 
Debrecen in het oosten van Hongarije. Vanuit Ne
derland is dit gebied in twee (lange) dagen per 
auto te bereiken, maar aan te bevelen is dit niet, 
zeker niet bij de zomerse temperaturen van 1994! 
Landschappelijk vormt de poesta een merkwaar
dig gebied. Bij het zien van de verdroogde gras
vlakten waant men zich in een Aziatische steppe. 
Slechts hier en daar zijn bosjes te zien en ver
spreid over de vlakte steken de waterputten met 
hun typische hefbomen tegen de horizon af. Toch 

is de poesta beslist geen natuurlijk landschap. 
Vroeger lagen hier uitgestrekte bossen. Deze wer
den gekapt om akkerbouw en veeteelt mogelijk 
te maken. De grond bleek op veel plaatsen echter 
erg zilt te zijn, waardoor alleen extensieve vee
teelt mogelijk bleek. In het communistische tijd
perk zijn grote delen van de poesta ontgonnen en 
door bevloeiing alsnog geschikt gemaakt voor ak
kerbouw. Alleen rond het dorpje Hortobagy, 
waar de slechtste gronden lagen, is een uitge
strekt nationaal park gevormd. Kleinere reserva
ten ontstonden ten zuiden van Boedapest. 

De kleine camping van het dorp Hortobagy ko
zen wij als uitvalsbasis. Op deze camping was 
enige schaduw te vinden, de baas sprak een 
mondje Duits, er was stromend water en het toi
let was meestal niet verstopt; eigenlijk dus een 
prima camping. Het temperatuursverloop 
dwong ons tot een aangepast dagritme. Direct na 
zonsopkomst was de beste tijd om actief te gaan 
vogelen. Na het ontbijt, omstreeks acht uur, volg
den de beste uren voor het waarnemen van roof
vogels. Hierna werd het tijd om een schaduw
rijke plek aan een watertje te vinden, omdat de 
middagtemperaturen de 35 graden regelmatig 
overschreden. Zo tegen zessen begon het meestal 
iets af te koelen en werd het tijd de visvijvers op 
te zoeken om allerlei reigersoorten waar te ne
men. 
Op de poesta zelf was meestal niet veel te zien. 
Het gras en de andere planten waren vrijwel vol
ledig verdroogd en op veel plaatsen vertoonde 
de bodem diepe krimpscheuren. Hier en daar vlo
gen grote groepen Wulpen en van de kleine vo
gels vielen vooral Veldleeu'werik en Tapuit op. 
Goede plekken vormden steeds weer de versprei
de bosjes op en aan de rand van de poesta. Alge
mene soorten zijn hier de Roodpootvalk en de 
Kleine Klapekster. De Roodpootvalk broedt in 
kolonies, een grote bijzonderheid bij roofvogels. 
In sommige acaciabosjes waren wel 20 tot 30 nes
ten te vinden. Vrijwel alle jongen waren uitgevlo
gen en zaten op de takken bij het nest. 
Regelmatig werden ze nog door de oude vogels 
gevoerd. De Kleine Klapekster is in de Hortoba
gy-poesta gelukkig nog met vele tientallen paren 
aanwezig. Deze soort neemt in Europa schrikba
rend in aantal af en het verspreidingsgebied is 
reeds meer dan gehalveerd. Ook deze soort had 
net uitgevlogen jongen. Juist daardoor vielen ze 
erg op: een rijtje van vijf tot acht klauwieren op 
de telefoondraad mis je niet zo gauw. Langs de 
rand van de poesta loonde het ook dikwijls naar 
de Hop uit te zien. Meer moeite kostte het om de 
fraaie Scharrelaars en Bijeneters te vinden. 
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De Hortobagy-poesta is een goed gebied voor 
roofvogels. Hiervoor werd al even gewezen op 
het talrijke voorkomen van Roodpootvalken. 
Onze aandacht ging echter speciaal uit naar twee 
soorten die verder in Europa nergens zo goed be
keken kunnen worden als in het Hortobagy-ge
bied, namelijk deSakervalk en de Keizerarend. 
DeSakervalk behoort tot de grootste valken
soorten; alleen de Giervalk uit het hoge noorden 
is nog iets groter en zwaarder. In Hongarije is het 
aantal broedparen de laatste decennia wat ge
groeid, maar met het toegenomen toerisme is ook 
het roven van eieren en jongen toegenomen. De 
Keizerarend broedt in de meer noordelijke gele
gen berggebieden. Jongere, nog niet geslachtsrij
pe vogels brengen echter de gehele zomer op de 
poesta door. Beide soorten hebben wij voortreffe
lijk kunnen waarnemen, herhaaldelijk meerdere 
exemplaren bij elkaar. Het beste gebied bleek het 
noordelijke poestagebied te zijn. Omstreeks tien 
uur kozen wij een plekje in de schaduw met vrij 
uitzicht naar vele kanten. Binnen het uur hebben 
wij op deze manier enkele keren deSakervalk en 
de Keizerarend waargenomen. Wij hadden ook 
het geluk een groepje Arendbuizerden te zien. 
Deze forse buizerdachtige broedt in de steppen 
van Oekraïne en soms ook in Bulgarije. Later 
hoorden we dat de Arendbuizerd in 1994 voor 
het eerst met succes in Hongarije had gebroed. 
De Arendbuizerd was niet de enige Oost-Europe
aan die in 1994 Hongarije aandeed. Op één van 
onze tochten zagen we een Roze Spreeuw. Toen 
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Roze Spreeuw 

we dit een Duitse vogelaar op de camping mee
deelden, liet hij ons weten net van een Hongaar 
gehoord te hebben dat er even verderop een hele 
kolonie was neergestreken! De volgende dag von
den wij de Roze Spreeuwen op de aangewezen 
plaats: een verlaten Russisch legerkamp. Er ble
ken zeker zo'n 50 paren te broeden. De net uitge
vlogen jongen, wat bleker dan onze jonge 
Spreeuwen en nog geheel zonder de mooie roze 
kleur van de volwassen vogels, zaten in de strui-
12 

ken om het militaire complex. De oude vogels 
vlogen af en aan, daarbij bijzonder veel herrie 
makend. Het voorkomen van Roze Spreeuwen in 
Hongarije is beslist geen jaarlijks verschijnsel. In 
1994 evenwel hebben enkele honderden paren in 
Oost-Hongarije gebroed. 
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Kwak 

De vogelrijkste delen van de poesta zijn de uitge
strekte visvijvercomplexen, in het Hongaars ha
lasto's genoemd. Met behulp van duizenden 
Russische dwangarbeiders werden in het begin 
van de jaren twintig kilometers lange dijken in 
het vlakke poestaland opgeworpen. Een ui tge
breid stelsel van kanalen en visvijvers was het ge
volg. Bij deze vijvers liggen uitgestrekte 
rietvelden en ook zijn hier en daar wilgenbossen 
te vinden. De viskweek vindt in de halasto's op 
grootschalige wijze plaats. Wil men de vissen 
vangen, dan wordt een meer, soms groter dan 
een vierkante kilometer, gewoon droog gezet. 
Dat er ook vissen door vogels worden opgegeten 
neemt men voor lief. Op reigers en aalscholvers 
wordt niet geschoten. Wel is er, ook in de zomer, 
jacht op eend�n. De visvijvercomplexen behoren 
zonder meer tot de beste reigergebieden van Eu
ropa. Alle Europese soorten, met uitzondering 
van de Koereiger, komen hier in flinke aantallen 
voor. Bij aankomst vloog er bijna een Woudaapje 
tegen onze voorrruit! Dit mini-reigertje werd na
derhand nog vele malen waargenomen. Dat kan 
ook worden gezegd van Kwak, Purperreiger, 
Blauwe Reiger, Kleine en Grote Zilverreiger en 
Ralreiger. Alleen de Roerdomp werd slechts 
tweemaal waargenomen. Daarnaast werden da
gelijks groepen Lepelaars gezien. Bezoekers van 
de Hortobagy-halasto kunnen de laatste jaren 
ook rekenen op twee bijzondere soorten waar
voor men tot voor kort moest doorreizen naar de 
Donau-delta in Roemenië. Het gaat hier om de 
Zwarte Ibis en de Dwergaalschol ver. Deze soor
ten broeden tegenwoordig in klein aantal in het 



grote visvijvercomplex bij Hortobagy. Met het 
noemen van de voorgaande soorten is de vogel
rijkdom van de visvijvers nog maar ten d. ele. be
lic ht. Eenden komen in de zomer (nog) m et m 
grote zwermen voor, maar wel zitten e� . nog al 
wat Witoogeenden tussen. Deze soort liJ kt veel 
op onze Kuifeend, maar komt i.� We� t-�� ropa 
niet voor. Verder wemelt het biJ de viSVIJV ers van 
de Witwangsterns en Zwarte Sterns. Ook werden 
Visdiefjes en Witvleugelsterns opgemerkt. In de 
rietzomen wemelt het van de kleine zangers. 
Door het gevorderde seizoen, eind juli, was al
leen af en toe nog de zang van Kleine en Grote 
Karekiet te horen. Door goed te letten op alles 
wat beweegt konden toc h heel wat Baarmanne
tjes en Buidelmezen ontdekt worden. De zeldza
me Waterrietzanger komt hier ook voor, maar 
werd door ons niet gezien. 
Op een van onze tochten door het vis.� ijverge
bied (vrij toegankelijk! ) ,  ontdekten WIJ een grote 
vijver die net droog was gevallen. Behalve de 
vele tientallen reigers die zic h aan de spartelende 
vis te goed deden, wemelde het hier van de stelt
lopers. Leuk om zo ver van huis ook gr ote groe
pen Grutto's en Kieviten te zi� n. V� rder war. en 
hier Turelurs, Oeverlopers, Wt tgatJ eS ,  Bosrut ters, 
Zwarte R uiters en Groenpootruiters aanwezig. 
Met het voorgaande is de vogelstand van de 
poesta niet uitputtend besc hreven. Ken� ers zul. len Grote Trap, Griel en Vorkstaartplevi er ge�1 st 
hebben. Deze soorten zijn eigenlijk alleen te zt en 
in die delen van het reservaat waar men slechts 

onder leiding van een gids mag komen. Hoewel 
wij deze soorten niet hebben gezien, is uit de lij st 
van 1 1 0  soorten binnen een week toc h wel op te 
maken dat ook zonder deze soorten onze resi 
zeer suc cesvol was. 

Wij hebben deze soorten dan ook niet gezien. 
Is de poesta in de eerste plaats een vogelgebied, 
dat betekent nog niet dat er verder niet veel te 
zien is. Hoe wel de zomer, ook naar Hongaarse 
begrippen vooral droog was (de temperaturen 
waren heel normaal! ) ,  waren hier en daar toch 
nog wel leuke planten te zien. Een probleem b ij 
zo'n afwij kend gebied is, dat de flora niet in een 
toegankelijk boekje wordt b esc hreven. Sommige 
soorten zijn nog op naam te brengen met een 
Oostenrijkse flora, maar in veel gevallen kan al
leen gezegd worden tot welke familie de plant be
hoort. 
Bij een bezo ek aan dit gebied loont het zeker de 
moeite niet alleen op de natuur te letten. Bij het 
boerenbedrijf wordt nog steeds gebruik gemaakt 
van paarden en op de poesta zwerven nog her
ders rond in de traditionele kl eding. Ook kan 
men in kleinere dorpen nog oude ambachten te
gen komen die bij ons alleen op j aarmarkten ge
demonstreerd worden. Natuurlijk moet j e  bij een 
excusrie aan Hongarije steden als Boedapest en 
Debrec en niet overslaan. 

Hongarije, ook in hartje zomer, is beslist een aan
rader! 

25 jaar waddenexcursi_e_s ____ _ 
Hein Ve-rkade 

Oproep voor de jaarvergadering 
in maart 199 5 
In september 1995 zal voor de 25ste keer d� oer
gezellige waddenexc ursie worden georgant seerd 
door R ien Sluys. Hij heef t beloof d het rec ord- aan
tal- excursies-organiseren van Dic k  P assc hier te 
evenaren en heef t dan nog een paar jaar voor de 
boeg. Toc h  wachten we dit reco rd niet af om een 
terugblik op al die excursies te maken. 
Er zijn de afgelopen 25 jaar door vele honderden 
deelnemers vele duizenden f oto's en dia's ge
maakt. We zouden al die leden willen veroeken 
de (stof fige) J aden en dozen door te spitten en op 
de jaarvergadering (de laatste vrijdag van maart) 
dit alles mee te willen nemen om aan de hand 
daarvan, met zijn allen, talloze mooie herinnerin
gen op te halen. Graag zou ik de dia's van te vo
ren bij mij thuis tot één serie willen maken. Bel 
mij dus even, (telef oon: 1 8865) , wanneer u (voor-

t 

Texel 

Vlieland 

Terschelling 

Ameland 

Schiermonnikoog 

al oude) dia's met daarop deelnemers in uw bezit 
heeft. 
N. b. , natuurlijk is ook iedereen die geen prentj es 
heef t van harte welkom op deze 'waddenreü nie'! ! 
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Oud Nieuws 
Kees Verweij 

In het vorige nummer van De Strandloper heb ik een stukje laten afdrukken van Meester De 
Boer, een bekend hoofdonderwijzer te Noordwijk aan Zee. In dat artikel blies hij de loftrompet 
over de prachtige bloei van vele planten in Noordwijk. 
Gelet op het feit, dat vele vooral wat oudere Noordwijkers een bijzondere herinnering aan deze 
man hebben, leek het mij leuk om nog eens zo'n artikel in dit blad te plaatsen. 
Ditmaal gaat het over "Ontbladerde bomen", een toepasselijk onder werp in deze tijd. Naat een 
zuiver botanische benadering geeft dit onderwerp bij hem aanleiding tot ver schillende andere 
bespiegelingen; welhaast een soor t overdenking. 
Dit artikel vond in in De Noordwijker van 13 november 1936 , een blad, waarin hij nog verschil
lende andere artikelen heeft geschr even . 

· D E . N A T U· u ·R . , . ·  .�t:U I T 
: · . :t .;:::· �==================== 
. �<�fq. N T 8 L A p E R 0 E 

De �oo�en zie�, 'flatt. �, . 
en hun drclgcná� >�achten . ·�-sta;Jn veertig en vrjf •. ' . 
ills de spe re In · '<Je �liÜist eens ridJers, .. : • t . .  
het teeken ten storèt= te w;1chten. · ."· / .• GEZELLE. 

. ·; ·: 
Van de blàd�.���tht is ni�t veel meer 
ove1· • • . Wat. 41�:�og jlan. qe Q0._9men 
bevindt, vertoont hlets meer -van de 
;zomersche frlschheid of van de tinte
lende herfstkleuren; . nog enkele dorre 
bladerel). Van pracht is al geen sprake 
meer. En als de Novemberstormen 
blijven woeden, zullen binnen enkele 
áagen de b'oomen zich in al hun naakt
heid vertoonen. Van bladeren beroofd, 
had ik bijna geschreven. mij aanslui
tend bij het spraakgebruik. Maar dat 
zou niet juist zijn. De boamen zijn 
immers niet passief bij deze aftakeling: 
::ij werpen ze af, laten ze vallen. 

Noodgedrongen, ' t  is waar. Zooals 
wij menschen.. door den weesten aan
rander gesommeerd met de bedreiging 
.. je geld of je leven !"· 't meestal ook 
maar 't  verstandigst achten, onze beurs 
af te gevPn. Zooals de zeeman, als er 
gevaar dreigt, niet alleen de zeilen 
reeft of strijkt, maar er zelfs niet voor 
terugdeinst, om d.en mast te kappen en 
een deel der lading prijs te geven. Om 
het veege lijf te bergen. . .Saevis tran
qui1lus in undis": . .  Rustig te midden der 
woedende baren." Dat wensch ik den 
koenen visschers. in wier midden ik 
zoo lang woonde. . .Scheepje onder 
Jezus' hoede!" - _ _  __"_� 

B 0 o· M E N  
� Ontbladerde boomen! Ik kan me 

voorstellen, dat 't · weemoedif, ·stemt, 
wie alleen · maar · oog heeft voor blad 
en bloem, wie niet anders hoort dan 
het lied der vergankelijkheid, door het 
oude, klassieke lied aldus vertolkt: 

Als een kleed zal 't al verouden; 
l'!iets kan hier zijn stand behouden; 

�- Wat .1:1It _stof is; neemt een · entl ,; . , . : 
Door den tijd, die alles schendt. ;· :. 

Maar er is 'ook wat anders te zien en 
te beluisteren. Het · leven -is immers 
�ered en · de knoppen aan de blader
looze twijgen en takken roepen ons 
toe: .,We zijn niet doodl In ons groeit 
het leven, dat de lente afwacht, om in 
nieuwe schoonheid uit te breken!" - - �  Uit de oude grauwte van 

de schiergestorven beomen 
z<�l nieuwgeboren schoonheid eens, 

en sterkte, henenstroomen. 
lntusschen is er volop te genieten. 

Natuur in slaap is 
·
óók schoon. 't Is nu 



Ik kan ' t  U aanraden, zóó al le boo
m�n aan een nnuwkeurig onderzoek te 
Gnderwerpen, a l  vergelijkende. Als ge 
daarmee bezig zijt ,  zult g e  aan de kale 
boamen steeds ·meer schoonheid ont
dekken. De enkele groenblijvende 
boamen en heesters brengen wnt af
wisseling. De p rachtig roode roze
botels en . cotoneasterbessen geven 
kleur en schit tering , · terwijl de witte 
sneeuwbessen als l ichtende lamp jes de 
somberheid verdrijven. Zwermen vin
ken en troepjes meezen brengen aan
gename. � afwissel� . en verbreken de 
sti lte,  en hun.  -kleuren schitteren nog· · ·  
meer dan in  de� zomer. Roodbo rstjes 
zoeken uw gezelschap en geve n . heel 
koket, hun repertoire · ten beste. hedc 
strophen , met  fluittonen en tri l le rs in  
a l ledei combinaties. 

'k Zie geren de takken, dikke 
ea dunne. uit  eene n  Stamme 

gesprongen, rechte omhoogc staan,  
hun handen uitgestrekt ;  

zoo schcone, alsof zij b::tden .- .- -
l d . B . 

---- ·- - - -- --· ----------, 

de t ijJ,  o m  het karakk r d...: r ho01ncn 
te best udecrcn. De ·ge rimpelde, ge
scbeur;:!c bast der eiken verraadt hun 
ouderdom niet alleen,  maar getuigt 
ook van strijd e n  moeite ;  de knoestige 
takken vormen zóó'n karakteristieke 
kruin, dat ge ook den ontbladerden eik 
te midden van alle andere b0omen 
kunt herkennen. De b� uk heeft  _ een 
•J laèc!en, blinkenden stam. hkr en  daa r 
met scheuren aan den zonnekant;  aan 
de regenzijde gewoonlijk l;cgrceid met 
grijze korstmossan, soms met gelen en 1 
rcodachtigen weerschijn. De c..ii kke 
wortels, die zich rond den s tamvoet 
boven den grond vertoonen, !aten ver
moeden, hoe sterk hij verankerd st3at; 
eigenaardig en · opvallend is de rimpz
ling van het o nderste deel van den 
stam, als  door beeren gesteund. De 
dunne takjes, zigzagsgewijs heen en 
weer gebogen, met de lange, spits�. 
bruine knoppen moeten uw aandacht 
t�ekken, evenals de geweldig dikke 
gesteltakken, · zoodat 't · U  niet moeilijk 
zal vallen, reeds van verre de beuken 
te onderscheiden van de andere hoo
rnen. 

Echt geld!  

NATU U R LIJK DOE N .  

Heeft u u w  geld al eens i n  het echt gezien? Bij d e  Stich
ting Het Zuidhollands Landschap vindt u ze allemaal . 
Roodborstjes, snippen en steenuilen zie je er nog . 
Zelfs bijen,  zonnebloemen en vuurtorens kom je er tegen . 
Steun ons en word l id.  Met uw geld zorgen wij dat u 
l 1et "echte geld" kan bl ijven zien . 

Knip de bon uit en stuur hem ongefrankeerd naar: 
Het Zuidhollands Landschap, 
Antwoordnummer 646, 3000 WB Rotterdam . 

Voor intomatie of aanmelding bel 01 0-41 35045. 
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Terugblik op een goed paddestoelen-
• 

seizoen. 
Kees Verweij 

In he t laatste ge dee lte van de ze zome r e n  de 
he rfst ware n de te mpe rature n ove r  he t alge mee n  
aan de be hoorlijk hoge kant e n  ve rde r was he t be 
hoorlijk vochtig. Voor padde stoe le n zijn dit uit
ste ke nde le ve nsvoorwaarde n. He t is daarom dan 
ook nie t ve rwonde rlijk, dat ze in ruime mate te 
be wonde re n ware n. 

Ree ds in augustus ware n al dive rse ve rte ge n
woordige rs van de be ke nde familie s als de bole
te n, de amanie te n e n  de russula's te zie n. He t zijn 
alle vrij opvalle nde padde stoe le n, zowe l q ua 
kle ur e n  grootte . Daarnaast ware n e r  nog vee l  an
de re soorte n, die misschie n nie t  zo opvalle n, 
maar toch ze ke r de aandacht ve rdie ne n, zoals bij
voorbee ld de ve rschille nde my ce ne -e n  colly bia
soorte n. 
Zee r  ve le he b ik e r  wee r  op he t landgoe d Lee u
we nhorst ge zie n, zowe l te n we ste n als te n ooste n 
van de Goowe g. Ik blijf dit landgoe d ee n unie k 
ge bie d  vinde n, dat zich q ua p adde stoe le nrijk
dom kan me te n me t de be ste ge bie de n  in Europa. 

grote. bruine schubben 

steel onderaan geelbruin 

geelrossige kleverige hoed 
I 

Goudvlies bundelzwam 

Bove ndie n ligt he t zo le kke r dicht bij huis. Wan
nee r  je vee l  bijzonde re voge ls wilt zie n, moe t je 
soms honde rde n, ja duize nde n, kilome te rs re i
ze n. Wat padde stoe le n be tre ft he b je hie r de 
mooiste Europe se soorte n onde r handbe re ik. We 
be se ffe n nauwe lijks hoe be langrijk onze omge 
ving is. Ze lfs in ve rschille nde buite nlandse hand
boe ke n wordt naar onze stre ke n ve rwe ze n. De nk 
bijvoorbee ld maar aan de Ge stee lde Stuifbal e n  
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witte, vlokkige plakjes gele hoed 

wine plaatjes 

_,._____ ring 

Narcisamaniet 

de ve rschille nde soorte n aardste rre n. Ook de 
Groe ne Knolamanie t, de mee st dode lijke padde 
stoe l die de natuur ooit te r we re ld hee ft ge bracht, 
hee ft he t in onze binne nduinbosse n prima naar 
zijn zin. 

Ik sprak al e ve n  ove r  he t landgoe d Lee uwe n
horst, waar bijvoorbee ld al he t grootste dee l  van 
de familie de r Amanie ten voorkomt. Naast de 
Vlie ge nzwam he b ik e r  ook de Pare lamanie t, de 
Grauwe Amanie t, de Pante ramanie t, de Groe ne 
Knolamanie t, de Slanke Amanie t, de Ge le Knola
manie t en de Witte Knolamanie t ge vonde n. Eind 
nove mbe r trof ik er ze lfs de pracl-\ tige Narcis
amanie t aan, die wat lijkt op de Rode Vlie ge n
zwam, maar daare nte ge n ee n he l ge le hoe d hee ft. 
Ze lfs e nke le hee l  e rvare n padde stoe le nke nne rs, 
die ook van de ze waarne ming ge tuige ware n, 
hadde n he m hoogste ns éé n à twee kee r  in hun le 
ve n ge zie n. Misschie n vind ik e r  ook ee ns de Por
tieramanie t, die ik e ind se pte mbe r in Zuid-Zwe 
de n he b gev onde n. Rond de ze tijd ging ik e ige n
lijk voor de voge ltre k naar F alste rbo. De voge l
tre k was ove rwe ldige nd (honde rde n e n  nog ee ns 
honde rde n Buize rde n, We spe ndie ve n, Ruigpoot
buize rde n, Rode Wouwe n, Spe rwe rs e nz. ) . Op 
mome nte n waarop he t e ve n  stil was, konde n we 
ons hart op hale n aan de ve le soorte n padde stoe 
le n die daar stonde n, onde r ande re op he t be 
roe mde 'heitje'. Er zate n honde rde n voge laars, 
maar er was e r  nauwe lijks ee n die ge ïnte re ssee rd 
was in of ke nnis had van padde stoe le n. Bij zo'n 
gelegenheid is het juist le uk he t ee n e n  ande r te 
combine re n. V oge laars zijn soms toch ee n apart 
soort me nse n. 



Het zou in dit verband te ver voeren al de bijzon
dere vondsten te vermelden, maar enkele wil ik u 
niet onthouden. Een leuke soort vond ik in de 
Kostgangersboleet, een paddestoel die parasi
teert op een andere paddestoel, namelijk de Aard
appelbovist Dankzij een tip van iemand ontdek
te ik de Biefstukzwam aan de voet van een Eik. 
Grappig was ook het Wit Oorzwammetje, dat 
groeide op een oude brandnetelstengel van het 
vorig jaar. De Elzenweerschijnzwam zag ik nog 
begin september op een Abeel als glanzende licht
grijze kl uiten met een fluwele donkerrode boven
kant. 
Andere leuke gebieden om paddestoelen te vin
den zijn de Dennen nabij de Wassenaarse Slag, 
het landgoed Keukenhof te Lisse, de Amsterdam
se Waterleidingduinen en het aangrenzende bos 
van het Huis te Vogelenzang. Vooral dit laatste 
gebied is beroemd om zijn grote variatie aan 
Houtzwammen. Dit geldt overigens ook voor het 
landgoed Elswout te Overveen, waar bijvoor-

Vogelweekend op 
Schiermonnikoog 
Koene Vegter 

Vrouwtje blauw, nee toch mannetje bruin, ik zie 
geen witte stuit. Kenners weten nu dat we tem id
den van ex pert vogelaars op de Wadden zijn, om 
gewapend met precisieapparatuur als een 1 0x42 
verrekijker of telescoop het verschil vast te stel
len tussen de bruine en de blauwe kiekendief. 
Al enige jaren ben ik lid van de Vereniging voor 
Natuur-en Vogelbescherming Noordwijk en gre
tig lezer van het kwartaalblad de Strandloper, 
vooral de rubriek waarnemingen. Sinds 1 990 
houd ik de mijne ook in een schriftje bij m et een 
totaalstand van nu bijna 500 vogels. 
Na een tijdje blijf je echter wat in dezelfde vogels 
steken. Je hebt wel hulp van de fraaie Peterson of 
de nog mooiereJonsson, maar eigenlijk is een 
echte gids nodig die m ondelinge toelichting kan 
geven. Zo 1 tot 2 keer per jaar doe ik daarom mee 
aan een vroege vogelex cursie in de Waterleiding
duinen. 
Ik determineer vooral op vorm en kleur, de erva
ren gids ook veel op louter geluid. Zo werd mij 
een sprinkhaanrietzanger aangeduid, waar ik 
zelf nooit opgekomen was, terwijl hij toch een on
miskenbaar geluid heeft. 
Een verdere uitbreiding leek mij de jaarlijkse 
weekendex cursie naar de Wadden, vooral ook 
omdat dit jaar Schiermonnikoog het doel was, 
waar ik in 1 972 eens de kerst doorbracht. 
Donker, grijs, strand, kleine huisjes, jagers bij van 
der Werff zijn beelden die nog boven kom en. Er 
komt geen enkele vogel in voor. 
Hoe anders is dat nu. Vrijdagmiddag op weg 
naar de boot bij Lauwersoog zien we al de eerste 

beeld de Beuken soms bezaait zij n met reusachti
ge Tonderzwammen. 
Op het landgoed Huis te Va ngelenzang vo nd ik 
deze herfst een tweetal reuzen o nder de p add e
stoelen, namelijk de Reuzenzwam o nder een gro· 
te Beuk en de Reuzenbo vist op een aangrenzend 
weiland. Beide ex emplaren hadden een doo rsne
de van ruim 70 centimeter. Bij de ingang van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen ter hoo gte 
van het Pannenland, zag ik op oo gho ogte een 
groep Goudgele Bundelzwammen uit een Beuk 
komen. Een fantastisch gezicht, dat ik tevens o p  
dia wist vast te leggen. 
Wat ik hier vertel is slechts een greep uit de o ver
vloedige oogst aan paddestoelen in het afgelop en 
kwartaal. Elk tochtje was voor mij een ware o nt
dekkingstocht, want steeds o ntdek te ik voo r  mij 
onbekende soorten. Je raakt er noo it o p  uitgek en. 

vogels: aalscholvers, kuifeenden, twee bruine k ie
kendieven. Op de Waddenzee: meeuwen, visdief
jes en bij Schierm onnikoog honderden wulp en, 
een prachtige vogel met weemoedig gezang wu
ie wu-ie. 

We zijn gehuisvest in kampeerboerderij de Koo i
plaats midden in het groen tegen het duin aan, 
een half uur lopen van dorp en strand, 1 5  minu
ten van het wad. De circa 50 deelnemers wo rden 
groepsgewijs verdeeld over de diverse ruimtes: 
paren, dames en vrijgezellen. Vanuit deze laatste 
groep beland ik met een man of 1 2  in een ruim te 
met een zestal stapelbedden, ook nog voo rzien 
van douche, wastafel en wc. Volgens iedereen in 
vergelijking met vorige jaren buitengewoo n ri
ant, maar als liefh ebber van een eigen kamer is 
het wel even wennen. 
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's Nachts weinig geslap en, 's ochtends even na 
zessen op voor een eerste tocht naar het wad. 
Langs groene weiden, in schemering en mistflar
den met zo'n 20 p ersonen op weg, druk behan
gen met k ijk ers, telescop en en een enk ele camera. 
Onderweg worden al de nodige vogels besp eurd: 
p aap je, witte k wik staart, grasp iep ers en vele boe
renzwaluwen. Op het wad is bij laag water van 
alles waar te nemen, d. w. z. als ik het goed voor
gezegd k rijg: een grutto met eén been, die niet zo 
snel uit de voeten k an, zodat ik hem tenminste 
goed k an zien. Ook goudp levieren, tureluurs (tju
tju), en vele groenp ootruiters (ook tju-tju maar 
dan 7 k eer geloof ik ) .  Nou dat is toch allemaal 
makk elijk uit elk aar te houden nietwaar. 

Alras blijk t mijn k ijk er, een eenvoudige Prak tica 
8 x21 , wat aan de minieme k ant te zijn. 
Waar anderen hele p atronen ontwaren k om ik 
niet verder dan zwarte streep jes en veetjes. Bij na
vraag wordt een meewarige blik mijn deel. 8 x42 
is toch wel het minimum. Een enk eling heeft lie
ver 1 0  of zelfs 1 5 ,  zoals Wim Baal bergen, om van 

telescop en die tot 20 k eer of meer vergroten maar 
niet te sp rek en. We hebben het dan echter niet 
over een ANWB- aanbieding van rond de hon
derd gulden maar over investeringen v an een 
p aar honderd tot een p aar duizend gulden. Heb 
ik in elk geval weer iets voor een verlanglijstje. 

Het ontbijt is om 8 uur. Brood, thee/ k offie wor
den aangeleverd. Beleg/ boter is zelf meege
bracht. De eén een eenvoudig stuk je k aas, de 
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ander een halve p ick nick mand met eitjes, toma
ten, diverse jams, yoghurt en wat dies meer zij. 

Rond 9 uur op p ad en in diverse groep jes het 
hele eiland rond. Hier is het van belang bij eén 
van de vele k enners als Jaap Deelder, Hein Verk a
de of organisator Rien Sluys in de buurt te blij
ven als onder steuning van de eigen waarnemin
gen. 
In de duinen zien we rietgors en rietzanger, di
verse fazanten (vrij sp el zonder vossen), bui
zerds, k iek endieven en een sp erwer. Bij het 
strand worden de telescop en op gesteld voor de 
zogenaamde zeetrek . Van de aanwezige dames 
begrijp ik dat dit vooral een mannelijk genoegen 
is om enk ele uren met eén oog vlak boven de ho
rizon te turen, bij voork eur bij slecht weer. Geluk 
k ig is er nu een warm zonnetje, zodat we ons 
genoeglijk in het zand k unnen neervlijen. 
Hier k unnen wij noteren diverse eenden, zoals 
bergeend, zwarte zeeeend, eidereend en meeu
wen: zilvermeeuw, grote en k leine mantelmee
uw, k ok meeuw. Ook de dwergstern en de grote 
stern met een mo oi-fel k ri-k ri. Een p rachtig breed 
strand, heel fijn zand en in de verte zonnende 
zeehonden. 

Weer op het eiland zelf lop en we langs bos, p las 
en wei met rosse grutto (heel mooi), dodaars 
(heel k lein), waterhoen, k rak eend, p ijlstaart, wa
tersnip, k emp haan, bontbekp levier, bonte strand
lop er, steenlop er. Dit k an ik niet meer volgen 
zodat ik mij maar tot de k ievit en de scholek ster 
wend, p rachtige vogels en eenvoudig te herk en
nen. 

Weer terug ontdek ik tot mijn verbazing dat be
halve vogelgroep jes ook p lant- en p addenstoelen
p loegjes het eiland verk end hebben. 's Avonds 
na het eten - macaroni met ui en worst voor 50 
p ersonen- op nieuw naar het wad. 

Streep je eenden met dotje voorop, zo k link t het. 
Ik zie inderdaad alleen nog maar streep jes en ont
vlucht p er f iets het groep sgebeuren voor een stil
le to cht door het duin. Op de grond een enk ele 
fazant, in de lucht een enk ele k iek endief. Heerlijk 
om even alleen te zijn. 

L ater op de avond de gebruik elijk e groep sq uiz 
met vragen over Schiermonnik oog, vogels, p lan
ten. Dit alles op te lossen door een zevental 
groep jes die dienen te bedenk en of dit eiland 500 
meter, 1 ,  2 ,  of 3 k m  p er eeuw verschuift. Nu dit 
zorgt voor de nodige commotie, vooral als het 
juist e antwoord tegen alle -eigen- logica lijk t in te 
druisen. In p laats van aan de winnende groep 
wordt de voor ber eiding van de volgende q uiz 
uitbesteed aan de aanwezige dok tersPieter de 
Jong en George Hageman, waarbij ik als beginne
ling enige assistentie mag verlenen. 

Na afloop k omen, behalve het reeds aanwezige 
bier, uit alle hoek en en gaten flessen jenever, jä 
germeister, k ruidenbitter en talloze hap jes te 
voorschijn. Ik houd het maar bij mijn meege
brachte rode wijn, geen voork eur van de door-



snee vogelliefhebber zo te zien. Dood- en dood
m oe slaap ik dezè na cht aanm erkelijk beter. 

De volgende dag rond 7 uur opgestaan voor een 
eenzam e joggingtocht in m istig-fris weer m et ha
zen, fazant en, weide- en wadvogels. Na het ont
bijt eerst een plasje in de bu urt bekeken. Naast 
natte voeten levert dit op: een zieke en naar later 
blijkt stervende dwergstern, die door gids Hein 
Verkade in een plastic tasje huiswaarts wordt ge
voerd om voor een vriendin een geraam te op te 
leveren. Slobeenden m et m onst ersnavel, overvlie
gende groenpootruiters en tsjak- tsjak kram svo
gels. Daarna een fietstocht over het eiland, 
onderbroken door forse regenval rond het m id
daguur, zodat wij ons m in of m eer gedwongen 
aan de gebakken levertjes overgeven, behalve 
George die op de paracetam ol overgaat. 

's Middags fraai zonnig-bewolkt weer. Op het 
hoogste eilandpunt kunnen wij eindelijk vrouw-

tje blauw verschalken. Al went elend en wiekend 
toont zij haar witte stuit , zodat het zelfs voo r  mij 
m et hulp van Jaaps kijker duidelijk wo rdt. Een 
dubbel hoogtepunt. Bij het wad no g rosse grut 
to's en wulpen die bij opkom end wat er st eeds 
dichterbij kom en. Een prachtig gezicht met de 
lage zon erop. Bijna vergeten wij de boo t, maar 
de rest van de groep heeft o nze bagage al meege
sleept, zodat we toch nog huiswaart s kunnen. 

Alles bij elkaar heb ik zeker 50 soo rt en gezien en 
als t otale groep over de 1 00 .  Met een eno rme 
spreeuwenzwerm onderweg bij Oentj erk meerge
rekend ruim 1 0 .000 vo gels bij elkaar. Het sc hriftj e 
is m eer dan vol. En van de Siegfried Wo ldhek
lijst van 1 00 vogelsoorten voor beginners kan ik 
er weer een tient al afst repen, zo dat er nu no g 
r uim 1 0  resteren. Voor volgend j aar o p  Vlieland 
zullen we m aar zeggen. 

Zoogdieren in de o111geving van 
Noordwijk 
Bart Noort en Ab Steenvoorden 

In één van de Strandlopers van het kom ende 
jaar, willen wij een artikel plaatsen over het voor 
kom en van zoogdieren in onze om geving. Wij 
denken aan een zo com pleet m ogelijk overzicht 
van alle zoogdieren ( inclusief strandingen en 
waarnem ingen van zeezoogdieren) . Hiervoor 
hebben wij waarnem ingen nodig , zoveel m oge
lijk waarnem ingen! ! ! !  

Rondje Groen 
v\t .Andelaar 

Als geen andere plaats leent Noordw1jk zich voor een 
rondje groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets 
oppikken van wat de natuur te bieden heeft. 

Meeuwen horen op het strand. Kokm eeuwen in 
een vennetj e  op de Drentse hei vinden we eigen
lijk m aar vreem d. Om van de m eeuwen op een 
vuilnisbelt m aar niet te spreken. Meeuwen horen 
op het strand en op het strand horen witt e vo
gels, dus m eeuwen. Nat uurlijk m ogen ze best 
een beetje zwart in de vleugels hebben, m aar ge
heel zwarte vogels op het strand lijken daar mi n
der te passen. 

Zwarte vogels, kraaiachtigen, m oet en naar ons 
gevoel op straat en in het bos hun heil zoeken. 
Toch zien we op ons loopje haast altijd Zwarte 
Kraaien en Kauwen op het st rand. Vooral langs 
de vloedlijn is er altijd wel wat eet baars t e  vinden. 

Vandaar dat we iedereen op roepen o m  zoo gdier
waarnem ingen en vondsten naar o ns to e t e  zen
den. Het hoeven geen recente waarnem ingen t e  
zijn. Wie heeft er bijvoorbeeld nog waarnem in
g en of gegevens van Bruinvissen voo r  de Noo rd
wijkse kust in de eerste helft van deze eeuw? 
Alles is welkom . 

- -
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Soms zie je dat éé n van die Ka uw en w at w its in 
de ve ren hee ft .  Tot vorig jaar huis de er voor de 
polit iepost alt ijd ee n Kauw met een w itt e vleugel 
e n  de laa t st e  t ijd zie ik zo'n voge l die w at w it op 
de borst heeft . Dit bete kent niet dat het beest ee n 
vrijpart ijt je met een meeuw heeft ge had. Het 
heeft iet s met het miss en van pigment kle urst of t e  
maken. 
Kraaiacht ige n  zijn, w at men noemt , int elligente 
vogels. Niet voor niet s we rden vroe ger vee l Ka u
w en als huisdier gehouden. Me n nam dan een 
jonge voge l uit het nest en voedde die op. Dat 
w erd dan e en zogenaa mde t amme 'Kraai'. 

Mea Verw ey, éé n van de dochte rs va n Albert Ver
w ey en de zus van Ja n, heeft een prent enboek ge
schreven over de kr aai van J an. Dez e  ha d het 
be est , ook � en Ka uw , van iemand geha d en op de 
boven bes chreven w ijze ta m gemaa kt .  Dat liep 
e cht er op den duur geheel uit de hand. Het die r 
haalde allerlei st reken uit zoa ls het omgooien 
van verfpott en en de rgelijke. Het kw am z elfs zo 
ver dat de 'kraai' een kraan had open gez et zodat  
het halve huis onder wat er liep. Dat was de dr up
pe l die de emmer, lett erlij k, liet overlopen. Pa 
Verw ey sommeerde het s ubiet e vert re k va n de 
vogel naar een mevrouw , die h em dolgr aa g  h eb
ben w ou, z o  vert elt Mea in het boekje . De gesch ie
denis van een Kraai heet h et. Naa r  waarhe id 
vert elt door Me a met illust ra t ies va n L.S. (L eem 
Senf) . 

Vogelnieuvvs 
Ooievaars 
Van 15 a ugust us t ot en met 21 a ugust us w as er 
een Ooievaar aa nw ez ig in de polde r Hoogew eg. 
De voge l liet zich mee sta l goe d bekij ken va na f 
het fiets pa d, t er hoogt e va n de par keerp laat s 
langs de Porvinciale w eg. Op 21 a ugust us liep de 
Ooievaar t e  foerage ren langs de Maa nda gse We 
t ering. Va naf zo'n vijft ig met er wa s goe d t e  z ien 
dat het ex emplaar voorzien wa s va n ee n alumini
um poot ring. Met e nige moeit e konde n we met 
e en t eles coop de ring aflez en. Het bleek dat de 
vogel geringd w as op 4 juli' 1987 a ls nest jong in 
Haast recht , Zuid-Holla nd. · 
Niet alle en e en w itt e Ooievaar wa s waa rge no
men, op 20 august us wa s er ook ee n Zwart e 
Ooieva ar gez ien. Omstre eks 16 .00 uur kwam het 
ex empla ar laag over De Vellen in de Am st erdam 
se W at erleidingduinen gevloge n. De voge l  kon 
vanaf een kleine vij ft ig met er a fsta nd gedur ende 
ee n t ien minut en sc hitt erend bekeke n w or de n. 
Dit w as pas de vijfde w aa rneming van P en Zwar
t e  Ooievaar in onze omgeving. Eerder w erde n 
Zw art e Ooievaa rs gezien in s ept ember I okt obe r  
1959 ,  august us 1 976 ,  august us 1985 en a ugust us 
1 986 .  
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De ze 'Kra ai' w as last ig, maar va n echt e Zw art e 
Kraaien, die w e  ook vaak op het st rand zien, we
t en w e  dat z e  t ellen kunne n. Vogelfot ogra fen ma
ken veel gebruik van ee n s chuilt ent om hun 
plaatj es te kunnen maken. Als dat bij het nest ge 
beurt , gaat men bij de meest e vogels met z'n 
tw eeën het t ent je in. Na enige t ijd verla at éé n pe r
s oon de t ent en gaat w eg. De vogel die op de fot o 
moet denkt da n dat het ge vaa r is gew eken en 
komt op z ijn of ha ar nest t erug. Met Kraaie n lukt 
dat ec ht er niet . Dan moet men op z ijn minst met 
dr ie ma n de t ent in en deze met tw ee personen 
verlate n. 
Tien, tw int ig jaar geleden w are n er in de w int er 
ook veel Bont e Kraa ien op het st rand t e  vinden. 
Dez e  onders oort br oedt in het noorden en kw am 
h ier ove rw int er en. Dit ge be urt vrijw el niet mee r. 
De diere n kunnen z ic h  ook in de w int er daar re d
de n. Een Bonte Kraa i is nu een uit zondering die 
ons loopj e wat meer kleur geeft . Het oude spreek
w oor d: 'Eé n Bonte Kraa i maakt nog geen w int er' 
gaat dus niet mee r  op. 

Een a nde r gez egde ge ldt e cht er nog ste eds . Als 
we wat he bbe n uit gehaa ld dat het daglic ht niet 
ka n ver dra gen da n de nke n  w e  vaa k: oc h, het za l 
we l niet aa n h et licht kome n. 

Maar . . . . .  de Kraa ien z ulle n h et brenge n. 

Vogels in de polders 
De naz onwr is vr ijwe l a lt ij d  e en rust ige periode 
voor de gra sla ndgebie de n rond Noordw ij k. De 
mee st e  broe dvogels z ij n  a lw eer vert rokken, ter 
w ijl de m eest e overw int eraa rs nog moete n a rrive
r en. T och z ijn er wat aa rdige waa rne mingen 
va nuit de p older s. ln Polder Hoogew eg w er den 
max imaa l 20 Kra keende n  en 14 Smient en in sep
t em ber waa rgenom en. Ver der w erde n er nog 7 
W ulpen op 14 a ugust us, ee n Oe verloper op 12 
se pte mber e n  2 R ege nw ulpen op 24 s ept ember 
waa rgenome n. De ee rste Goudplevier we rd ge
z ien la ngs de Elsgeeste rwe g op 3 august us . 
In de Elsgee st er polder w er den op 8 a ugust us 2 
W ulpen e n  10 Wat er snippe n w aar geno men. 

Gewonere soorten 
Naa st a lle ra r it eit en en bijz onderh ede n die in de 
waar nen1 ingsr ubr ie k verm eld w orden, zijn er in 
h et a fge lop en kwartaa l eigenlijk maa r  tw ee wat 
gew onere soorte n die opva llen door t ijdst ip en 
plaat s va n waa rnem ing. Een Kra ms vogel w erd a l  
op 7 august us waar ge nomen in de Coepe lduy
nen en een R osse C ru tto vloog op 10 s ept ember 
over Noor dw ij k- Binne n. 



Nieuwe vogelgids over Sterns 
Rond deze tijd moet deel drie van de Dutch Bir
ding-Vogelgidsen op de markt versch enen zijn, 
Sterns van Europa en Noord-Amerika. De gids 
wordt uitgegeven door GMB uitgeverij. Het be
h andelt uitgebreid 23 soorten sterns die voorko
men in Europa en Noord-Amerika. De gids bevat 
224 bladzijden, 41 kleurenplaten, 208 kl eurenfa 
tos en enkele lijntekeningen. Het is gesch reven 
door Klaus Mai ling en de tekeningen zijn van 
Hans Larsson. De winkelprijs is f49 ,50 maar voor 
leden van Vogelbesch erming Nederland kost de 
gids f42 ,50 .  

Sperwergrasmus in de Coepel
duynen 

Sperwergrasmus 

Zaterdagoch tend, 20 augustus werd er door René 
van Ross um en Jaap Dijkh uizen (Vogel werk
groep Katwijk) vanaf de Puinh oop bij Katwijk 
een Sperwergrasmus ontdekt. 

Het ging om een onvolwassen vogel, die zich 
sch itterend liet bekijken. Kort na de ontdekking 
werd er telefonisch alarm geslagen en konden in 
de loop van de dag veel vogelaars de vogel bekij
ken. Tot aan zons ondergang was h et beest aan
wezig in de Zeereep ten noorden van de 
Puinh oop. 
Ook zondagoch tend, 21 augustus kon de vogel 
wederom door vele vogelaars sch itterend beke
ken worden, af en toe samen met een gewone 
Grasmus boven in een struik zittend, zodat alle 
versch illen goed bekeken worden. De Sperwer-

grasmus is een broedvogel van Oos t-Europa e n  
wordt alleen tijdens de trek waargenome n. Vrij
wel jaarlijks worden in de maanden augus tus-ok
tober 5 tot 10 ex emplaren waarge nomen. Er 
waren pas twee waarnemingen be kend vanuit 
h et voorjaar. Dit was niet de eers te Sperw ergras 
mus die is waargenomen in de C oepelduynen, 
op 1 s eptember 1 979 werd er ook e en onvolwas
sen ex emplaar waargenomen in de Z eere ep, te r 
h oogte van de Puinh oop. Ook in 1991 op 4 okto
ber is een onvolwass en ex emplaar w aargenome n 
in de C oepelduynen. 

Reisverslagen 
Veel leden van onze vereniging maken jaarlijks 
trips naar de meest ui teenlopende vogelgebieden 
binnen en buiten Europa. Sommige van deze le 
den maken van h un ervaringen tijdens zo' n reis 
een verslag, met daarin de vogel- en/ of planten
soorten die zijn waargenomen, de plaats en die 
bezoch t zijn, met de daarbij beh ore nde routebe
sch rijvingen, gesch ikte accommodaties in de des
betreffende gebieden en nog veel meer. Sinds 
kort ben ik begonnen met h et verzamelen van 
deze reisverslagen. Deze worden allemaal ge
rangsch ikt op gebied of op land en komen begin 
1995 in de biblioth eek van h et Jan Verw ey Na
tuurcentrum te staan, toegankelijk voor alle le
den. Een ieder die de komende tijd van plan is 
een leuk gebied te bezoeken, maar (nog ) niet 
weet op welke plaatsen welke vogels te vinden 
zijn kan mis sch ien een h oop h andige ideeë n op
doen vanuit reis verslagen van leden die h et des 
betreffende gebied al eerder bezoch t h ebben. Om 
deze collectie reisverslagen zo uitgebreid moge 
lijk te maken wil ik h ierbij langs deze w eg aan ie
dereen die in h et bezit is van reisvers lagen, 
vragen om een kopie af te s taan voor de vereni
ging. Bij voorbaat dank. 

Stormvogels over zee 
Tot nu toe zijn er in totaal zeven s oorten s tormvo
gels in Nederland waargenomen (aanvaard door 
h et CDNA) . Van deze zeven s oorten zijn er m aar 
liefst vier afgelopen augustus en s epte mbe r van
uit de zeetrekl1 ut waargenomen. De Noordse 
Stormvogel, de meest algemene s tormvogelach ti
ge, de Grauwe Pijlstorm vogel, de Noordse Pijl
stormvogel en de Vale PijlstormvogeL De ze 
laatste werd tot enkele jaren geleden bes ch ouw d  
als een ondersoort van de Noords e Pijls torm vo
gel en is in Nederland vrij zeldzaam. Er w orden 
slech ts vijf tot tien ex emplaren vanuit Nederland 
gemeld. Pijlstormvogels zijn voge ls , die vrijwe l 
alleen boven zee worden waargenomen. De 
Grauwe- en Noords e  Pijlstormvogel w orde n e i
genlijk vrijwel altijd w aargenomen me t e en h ar
de aanlandige wind, terw ijl de Vale Pijls torm
vogel vaak bij mooi, windstil wee r w ordt w aarge 
nomen. 
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Verhuisbericht - Verhuisbericht 
Vanaf 6 januari wordt mijn nieuwe adres Boeker
slootlaan in Noordwijk. Alle waarnemi ngen en 
dergelijke kunnen dan opgestuurd worden naar: 
AbSteenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
2201 BW Noordwijk 

Te koop aangebo
den 
Verrekijker, Swift " observatiekijker" BWCF 1 6 x70 
met statiefbeugel en beschermdoppen. Ideaal 
voor zeetrek kijken. f750 , -. Inlichtingen Ab Steen
voorden. 

Gezocht 
Oude jaargangen van de Strandloper. Heef t  u 
oude jaargangen (of losse ex emplaren) van voor 
1 986 ,  en u doet er niets meer mee, dan zou ik ze 
graag van u overnemen. 
AbSteenvoorden 

Kluut 

Veldvvaarnerningen van de maanden 
juli augustus en september 
Soort aantal datum plaats waarnemer(s) 
Roodhalsfuut 1 09-09 in vijver Estec- terrei n JVD 

1 24-09 A WD van Limburg Stirumkanaal JGW 
Noordse Stormvogel 1 5  1 2-08 over zee DBA 

1 13-08 over zee zuid WJH/ AS 
1 1 4-08 over zee zuid WJH/ AS 
2 02-09 over zee AS 
1 17-09 over zee noord RS/ AS 
1 1 8-09 over zee noord AS 

G rauwe Pijlstormvogel 1 22-08 over zee zui d RS 
1 02-09 over zee zuid AS 
3 1 7-09 over zee RS/ AS 
1 1 8-09 over zee zuid RS 

Noord se Pijlstormvogel 2 1 2�08 over zee DBA 
1 1 0 -09 over zee zuid AS 
1 1 7-09 over zee zuid JJ 

Vale Pijlstormvogel 1 02-09 over zee noord JvD 
Vaal Stormvogeltje 1 02-09 over zee noord JvD 
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Zwarte Ooievaar 1 20-08 A WD overvliegend De Vellen AS 
Ooievaar 1 1 5-21 -08 polder Hoogeweg AS 
Lepelaar 1 1 4-08 overvliegend Noord-duinen WJH 
Toppereend 8 1 8-09 over zee noord AS 
Grote Zeeëend 1 1 4-08 over zee noord WJH/ AS 
Middelste Zaagbek 5 1 8-09 over zee zuid JJ/ RS/ AS 

2 29-09 over zee zuid AS 
Bruine Kiekendief 1 22-08 over zee zuid RS 

1 1 2-09 overvliegend Klein-Leeuwenho rst AS 
1 8  21 -09 overvliegen d Noord- duinen in 3 uur JGW 

Blauwe Kiekendief 1 1 5-08 A WD overvliegend Wolfsveld JGW 
Grauwe Kiekendief 1 25-09 overvl N-duinen JJ/ JGW/ JvD/RS 
Havik 1 06-08 Noord-duinen Duindamse slag JGB 

1 1 0-09 Langevelderslag JGW 
Smelleken 1 24-09 polder Hoogeweg jagend RZ 

1 28-09 overvliegend Coepelduynen AS 
Kleine Plevier 1 02-07 Noord-duinen Duindamse slag JvD 

2 21 -08 over zee zuid AS 
Bontbekplevier 1 3  21-08 over zee zuid AS 
Kanoet 2 1 7-07 over zee noord WJH 

1 1 1-08 over zee noord RS 
Regenwulp 5 20-08 overvliegend Coepelduynen AS 

3 27-08 over zee zuid JJ 
3 27-08 overvliegend Noordwijk aan Zee AS 
2 24-09 polder Hoogeweg f oeragerend RZ 

Groenpootrui ter 1 1 7-07 overvliegend D uindamse slag WJH 
2 20-08 overvliegend Noord-duinen WJH 
1 01 -09 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 

Bosruiter 2 01-07 Coepelduynen Guyt edal JvD 
1 21 -08 overvliegend Coepelduyen AS 

Middelste Jager 1 03-09 over zee JvD 
3 1 7-09 over zee RS/ AS 

KleineJager 1 1 8-08 over strand adul t JvD 
1 17-09 over zee noord RS/ AS 

Zwartkopmeeuw 1 1 8-09 over strand eerste jaars JvD/RS/ AS 
Dwergmeeuw 1 1 6-07 over zee noord JGW 

5 02-09 over zee zuid AS 
7 27-09 over zee zuid AS 

1 8  29-09 over zee zuid AS 
Geelpootmeeuw 1 22-08 op strand paal 76 WJH 

n 3-08 en 14-08 rustend Zwarte weg WJH/ AS 
1 22-08 op strand Duindamse slag DBA 

Drieteenmeeuw 1 1  1 3-08 over zee WJH/ AS 
4 1 4-08 over zee AS 
5 1 6-08 rustend op zee JGW 
2 1 8-08 over zee WJH 
1 02-09 over zee AS 
4 1 7-09 over zee AS 
1 1 8-09 over zee AS 

Zwarte S tern 2 10-08 over zee WJH 
1 1 4-08 over zee WJH 

1 0  03-09 over zee WJH 
1 1 1 -09 over zee RZ/ AS 

Ransuil 1 22-09 Coepelduynen thv de ESTEC VKW 
IJsvogel 1 17-09 het Sc hie Offem Sch iestraat v.R 

1 1 9-09 Oosterd u insemeer AS 
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Zwa rt e  Sp echt 1 16-08 
Boomleeuwerik 3 24-09 

2 28-09 
6 29-09 

G rot e Piep er 1 24-09 
1 24-09 

Duinp iep er 5 21-09 
1 24-09 

Grot e Gele Kwikstaa rt 4 28-09 
2 29-09 

Paap je 2 06-08 
2 16-08 
3 20-08 
1 27-09 

Beflijst er 1 24 en 25-09 
Grot e L ijst er 2 16-08 
Sp erwergra smus 1 20-21-8 
Bla dkoning 1 24 en 25-09 
Vuurgoudhaa n 

Gra uwe Vliegenva nger 
Bont e Vliegenva nger 

Zwa rte Mees 

Gra uwe Kla uwier 
Kruisbek 
App elvink 

Waarnemers 
CvD = Coby va n Dijk 

JvD = Jelle va n Dijk 

1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

14 
1 
5 
1 

DBA = Dut ch Birding Vogellijn 

JGB = Ja n  Gla sbergen 

JGW = Joha n Goudzwaa rd 

WJH = W illem-Ja n Hooyma ns 

]] = Ja n  Ja cobs 

v.R = Hr. va n Rooyen (Schiestraa t) 

RS = Rien Sluys 

AS= AbSteenvoorden 

HV = Hein Verka de 

VW K = Vogelwerkgroep Ka twijk 

RZ = Richa rd Zonneveld 
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28-08 
25-09 
27-09 
10 -08 
05-08 
10-08 
1 4-08 
12 -09 
25-09 
28-09 
22-09 
15-08 
1 2-07 

Noord-duinen WJH 
overvliegend de Driehoek JGB 
overvliegend Coep elduynen AS 
overvliegend Coep elduynen AS 

overvliegend Noord-duinen JGW 
A WD overvliegend W olfsveld JGW 
overvliegend Noord- duinen JGW 
overvliegend Noord-duinen JGW 
overvliegend Coep elduynen AS 
overvliegend stra nd Astridbouleva rd AS 
Noord- duinen Duinda mse sla g JGB 
Elsgees terp older AS 
Coep elduynen AS 
Coep elduynen AS 
Noord-duinen JGW 
overvliegend Noordwijkerhout AS 
Zeereep Coep elduynen VKW 
Coep elduynen Berghstichting VKW 
A WD verbra nde vla k JGW 
Noord-duinen P iet Florisda l RS 
Coep elduynen na bij ESTEC AS 
va n Limburg Stirumka naa l  HV 
Noord- duinen JGW 
va n Limburg Stirumka naa l  HV 
Dompa d Noordwijk AS 
Noord- duinen Witte Raaf ]] 
Noord- duinen Zeereep JJ 
Coep el duynen thv ESTEC AS 
ESTEC op af ra stering VKW / AS 
AWD Wolf sveld JGW 
in tuin Brelof tpa rk Noordwijk CvD 
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