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De Bladkoning 
Arnold Mey,•r 

Nu de trek weer is begonnen kun je alles verwachten op 
vogelgebied. Daarom nu eens een foto van een iets zeld
zamere soo.t; de Bladkoning. 
De Blad koning is een soort waarvan er de laatste jaren 
steeds meer gezien worden. Dit komt waarschijnlijk door
dat er steeds meer vogelaars actief worden en omdat ze 
meer vertrouwd zijn geworden met de soort. Tot 1989 
zijn er zeven waarnemingen bekend uit Noordwijk. Op 
één na alle uit oktober. De Bladkoning broedt in de Sibe
rische taiga en overwintert in Zuidoost Azië. Bladkonink
jes maken hun aanwezigheid meestal kenbaar door de 
'tsjie-iet' roep. Eenmaal in de kijker is de soort eenvou
dig te herkennen aan de zeer opvallende en zeer lange 
wenkbrauwstreep en de twee brede, witte vleugelstre
pen. 

Foto: Hans Gebuis 
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Van de redactie 
De vakantie zit er voor de meesten van ons weer 
op. En op het moment dat dit stukje getypt wordt 
lijkt het ook gedaan met de zomer. Buiten is het 
herfstachtig en de eerste tekenen van de vogeltrek 
dienen zich al aan. In het nieuwe natuurgebied 
Starrevaart, waaraan Kees Verweij in dit nummer 
aandacht besteed, zijn al vele soorten steltlopers 
te zien en over zee zijn inmiddels duizenden 
sterns gepasseerd op weg naar de overwinterings
gebieden in Afrika. 
Tijdens de afgelopen zomermaanden hebben zich 
weer een aantal leden van de vereniging actief be
zig gehouden met de vlinders in onze omgeving. 
Ook zijn er heel wat kilometers g ebied afgezocht 
op zoek naar roofvogels. De resultaten van dit on
derzoek worden t.z.t. gepubliceerd in een speciaal 
themanummer. De onderhoudsploeg heeft de bui
tenkant van het Jan Verwey Natuurcentrum ge
schilderd en het resultaat mag gezien worden. 

Agenda 
Lezingen 
vrijdagavond 20 september: 
Lezing met dia's van de heer Van den Brink over 
Boerenzwaluwen 
vrijdagavond 25 oktober: 
Lezing met dia's van de heer F. Koning over roof
vogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
vrijdagavond 29 november: 
Lezing met dia's van de heer N. Groen over weide
vogels in Nederland en de Sovjet-Unie 
vrijdagavond 31 januari: 
Lezing met dia's van de heer C. Camphuysen over 
zeevogels en visserij. 

Wat vindt u verder in deze Strandloper. Naast de 
gebruikelijke rubrieken geeft Jelle van Dijk zijn vi
sie op de (mogelijke) introductie van de Zeearend 
in Nederland en neemt ons mee naar verschillen
de gebieden in Spanje die hij samen met Coby in 
mei heeft bezocht. 
De aankomstdata van de zomergasten in onze om
geving zijn verzameld en uitgewerkt door Ab 
Steenvoord en. 
De redactie hoopt op veel kopij voor het volgende 
nummer. Uw reisverslagen, onderzoekjes, beleve
nissen in de natuur zijn meer dan welkom, want de 
map is leeg. 

Kopij voor de Strandloper van december moet wor
den ingeleverd voor 1 0  november 1 996 bij Rien 
Sluys, Brem kant 38 2203 NG Noordwijk. 

Excursies 
zaterdag 12 oktober 
Vogeltrekexcursie bij de Wassenaarseslag. Ver
trek om 7.30 uur vanaf het Jan Verwey Natuur
centrum 
zondag 10 november 
Strandexcursie nabij Noordwijk. Vertrek om 8.00 
uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum 
zondag 29 december 
Ganzenexcursie naar Zeeland. Vertrek om 8.00 
uur vanaf het Jan Verwey Natuurcentrum 

Introductie van Zeearenden in Nederland? 
Je/Ie van Dijk 
l edere winter verblijven er wel enkele Zeearenden 
in ons land. Het gaat daarbij vrijwel uitsluitend om 
onvolwassen vogels. Ze zijn te vinden in uitge
strekte moerasgebieden waar zich veel watervo
gels ophouden, zoals de Oostvaardersplassen en 
de Korendijkse Slikken. Het valt niet mee om de 
imposante vogels daar te zien te krijgen. In de win
ter gaan vogels zuinig met h un energie om en een 
Zeearend presteert het om soms een gehele dag 
onbeweeglijk in een boom of ergens op de grond 
te blijven zitten. Hij kiest daarvoor een plaats waar
bij hij zo min mogelijk door mensen wordt ge
stoord. Alleen als de maag begint te knorren gaat 
de arend op de wieken. De reactie bij de watervo
gels is vaak verbluffend. Vrijwel alle eenden en 
ganzen kiezen het luchtruim zodra de arend zijn 
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vleugels uitslaat. Lang du urt het rondje meestal 
niet. Spoedig heeft de Zeearend een aangescho
ten gans of een ziek Konijn gevonden, voldoende 
voedsel om vervolgens weer een paar dagen roer
loos op dezelfde plek te blijven zitten. Het waarne
men van een Zeearend wordt iets eenvoudiger als 
de arend er een speciale slaapplaats op nahoudt. 
De zwermen opvliegende watervogels geven dan 
het signaal af dat de 'vliegende deur' weer in de 
lucht is. Het moge duidelijk zijn dat het waarnemen 
van een Zeearend geen eenvoudige zaak is. 
Heel lang geleden hebben er ongetwijfeld Zeearen
den in ons land gebroed. Uit opgravingen is geble
ken dat de Zeearend in de tijd van de Rom einen 
op veel plaatsen in West-Nederland te zien was. 
Over het broeden van deze soort in ons land in de 
Middeleeuwen of daarna is evenwel niets bekend. 



Hierover kunnen alleen vermoedens worden uitge
sproken. 
Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft in augustus 
1 996 toestemming van de minister van Landbouw 
en Natuurbeheer gekregen om de Zeearend in ons 
land te introduceren. Het WNF heeft zich de laat
ste jaren sterk gemaakt voor het opstarten van 
veel natuurbouwprojecten (bijv. plan Ooievaar, 
Grensmaas). 

Zeearend 

Grootschalige, nieuwe natuurgebieden moeten de 
natuurbescherming in ons land een ander imago 
verschaffen. Niet langer achter de feiten aanhobbe
len en kijken wat er nog te redden valt, maar in de 
aanval: "Nederland tweemaal zo mooi!" De intro
ductie van de Zeearend beschouwt het WNF zo'n 
beetje als het sluitstuk van dit aanvalsplan. Uit ra
dio- en N-uitzendingen blijkt ondertussen dat het 
bij het WNF vooral gaat om de publiciteit. De vele 
nieuwe leden die dankzij enkeleN-acties zijn toe
gestroomd verwachten iets spectaculairs van het 
WNF. De introductie van de Zeearend zal volgens 
het WNF het grote publiek echt aanspreken en het 
sluitstuk vormen van de natuurontwikkeling in de 
natte gebieden. 
Tot nu toe zijn maar weinig natuurvrienden enthou
siast geworden over de WNF-plannen. Ook Vogel
bescherming Nederland en de Vereniging 
Natuurmonumenten, toch echt niet wars van publi
citeit, hebben zich niet achter deze plannen ge
schaard. Enkele bezwaren tegen deze gefor
ceerde introductie wil ik hieronder uiteen zetten. 

Introductie heeft alleen zin als er leefgebieden zijn 
waarin Zeearenden het gehele jaar door (volwas
sen Zeearenden zijn standvogels) aan voldoende 
voedsel kunnen komen. Bovendien moet het ge
bied voldoende rust en broedgelegenheid bezitten. 
Om een indruk te krijgen van een zeearendleefge
bied, is het goed eens over de grenzen te kijken 
om te zien in wat voor gebieden Ze�renden daar 
voorkomen. De grootste populatie van Europa 
wordt langs de Noorse kust ten noorden van 
Trondheim aangetroffen, waar deze vogels broe
den op klifkusten en leven van zeevis en zeevo
gels, een totaal ander leefpatroon dan de 
Zeearenden van Midden-Europa. In de afgelopen 
jaren heb ik verschillende broedgebieden van 
Zeearenden in M idden-Europa kunnen bezoeken. 
Het dichtstbijzijnde gebied is Sleeswijk-Holstein. In 
1 980 broedden daar vijf paren, maar het lukte mij 
in dat jaar niet er tijdens een verblijf van vier da
gen één te zien te krijgen, hoewel ik vrij nauwkeu
rig wist waar ik zoeken moest. De arenden 
broeden hier in hoge bomen in de nabijheid van 
visrijke meren. In 1 984 bezocht een groep van 
onze vereniging het Müritzgebied in Mecklenburg, 
het beste gebied van Europa voor deze soort met 
ongeveer 25 broedparen. Hier lukte het wel vrijwel 
dagelijks één of meerdere Zeearenden waar te ne
men. In 1 991 waren we weer in dit gebied en nu 
waren we zo verstandig te stoppen bij een grote 
viskwekerij, die we in 1 984 achteloos voorbij wa
ren gereden. Rond deze visvijvers werden niet min
der dan 24 arenden gezien! Evenals in 
Sleeswijk-Holstein bestaat het broedgebied hier uit 
visrijke meren met op korte afstand oude bossen. 
In Oost-Polen waar maar enkele paren broeden, 
hadden we in 1 994 het geluk dat de Zeearend en
kele malen precies over de camping vloog. Hier 
werd het broedgebied gevormd door een breed ri
vierdal (Biebrza) omgeven door dichte, oude bos
sen. 
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het favoriete 
Midden-Europese broedbiotoop van de Zeearend 
momenteel in ons land nog niet aanwezig is. Dat 
hier in de winter wel enkele Zeearenden kunnen 
overleven, zegt nog niets over de mogelijkheden 
voor een broedpaar. Het WNF denkt bij de intro
ductie bij voorkeur aan de Oostvaardersplassen. 
Wellicht biedt dit gebied wel voldoende voedsel 
voor één of twee paren, maar de nestgelegenheid 
ontbreekt geheel. Broeden op de grond zoals hier 
en daar langs de randen van de toendra in Siberië 
gebeurt, moet in Flevoland niet verwacht worden. 
Ook elders in Nederland ontbreekt gewoon de 
combinatie van zeer visrijke en vogelrijke meren in 
de nabijheid van (voor publiek afgesloten!) oude 
bossen. 
Het WNF onderbouwt de introductie met het argu
ment dat de Zeeaarend niet in staat zou zijn zelf 
de afstand tot ons land te overbruggen. Volwassen 
Zeearenden zijn zeer plaatstrouw en keren jaar
lijks terug op het oude horst. De jonge vogels ver
wijderen zich in het winterhalfjaar soms honderden 
kilometers van de broedplaats, maar als zij voor 
het eerst gaan broeden, kiezen ze een plek zo 
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dicht mogelijk bij de plaats waar zij zelf uit het ei 
kropen. De uitbreiding van het broedgebied gaat 
dus maar met kleine stapjes en vindt alleen maar 
plaats als het gebied min of meer 'vol' is. Het aardi
ge is nu juist dat op dit moment de Duitse gebie
den aardig vol beginnen te lopen. Dankzij het 
terugdringen van persistente bestrijdingsmiddelen 
in de landbouw en een stringente bescherming 
van de broedplaatsen gaat het de Zeearend aard ig 
voor de wind. In Sleeswijk-Holstein is de stand toe
genomen van 5 paren in 1 980 tot 20 paren in 
1 995! Vanuit Noord-Duitsland hebben zich nu ook 
vier paren in Denemarken gevestigd. Ook in Mee
kienburg en Polen zit de populatie duidelijk !n de 
lift. Dit heeft er al toe geleid dat de soort zich ook 
elders gaat vestigen. Deze zomer verbleven wij en
kele dagen op een camping bij Dresden en daar 
werden wij dagelijks verrast door een adulte 
Zeearend. Deze camping ligt in een gebied met en
kele visvijvers , omgeven door oude bossen. Kort 
daarna namen wij een Zeearend waar bij Trebon 
in Zuid-Bohemen (Tsjechië), wederom in een ge
bied met veel visvijvers omgeven door oude bos
sen. De verspreidingskaart in het Handbaak of the 
Birds of Western Palearctic volume 11 laat zien dat 
in 1 980 de Zeearend nog niet ten zuiden van Ber
lijn voorkwam en ook in Tsjechië nog niet werd 
aangetroffen. De zojuist genoemde waarnemingen 
laten zien dat Zeearenden best in staat zijn zich op 
behoorlijke afstand van de bestaande broedgebie
den te vestigen. Wel moet natuurlijk het favoriete 
biotoop ruimschoots aanwezig zijn. Wat voor de 
Midden-Europese populatie geldt, gaat ook op 
voor de Noord-Europese Zeearenden. Er vindt een 
uutbreiding plaats langs de Zweedse scherenkust 
in zuidelijke richting onder invloed van de toename 
in het kerngebied. Mocht ons land werkelijk ge
schikte broedgebieden hebben, dan zullen de Zee-

arenden die gebieden binnen niet al te lange tijd 
echt wel zelf vinden. 
Het WNF praat nogal gemakkelijk over introductie 
van Zeearenden. In Schotland kan men daar over 
meepraten. Op de Shetland Eilanden, een gebied 
waar de Zeearend nog wel in historische tijden 
heeft gebroed, werden enkele paren van de Lofa
ten (Noorwegen) ingevoerd. De vogels werden in 
kooien aangezet tot broeden en de jongen werden 
losgelaten, het bekende patroon bij dit soort ac
ties. Het heeft meer dan tien jaar g eduurd voordat 
de eerste 'wilde' paren hier met succes gingen 
broeden. De introductie moest in die tussentijd ver
schillende keren herhaald worden! Nu, na bijna 20 
jaar broeden er 8 paren Zeearenden. 
Met de introductie van Zeearenden wedt het WNF 
op het verkeerde paard. Onze moerassen zijn mo
menteel (nog) niet geschikt voor deze soort. 
Bovendien zal de Zeearend het grote publiek niet 
zo snel aanspreken, domweg omdat de soort vaak 
moeilijk is waar te nemen. Onze moerassen moe
ten het hebben van reigers, ganzen, eenden en 
kiekendieven. Dat zijn toch ook spectaculaire vo
gels. Bovendien zijn deze vogels, mede door hun 
talrijkheid en geringe schuwheid, door velen goed 
waar te nemen. 

Naschrift 
Na het bekend worden van de verrassende toena
me in Sleeswijk-Holstein, de uitbreiding in Dene
marken en het bericht dat de Zeearend dit jaar ook 
ten westen van Hamburg heeft gebroed, heeft het 
WNF (nog onofficieel op dit moment) laten weten 
voorlopig geen gebruik te zul len maken van de ver
strekte vergunning. 

N ieuwe observatiehut u starrevaartil 
Kees Verweij 

Gedurende de zomermaanden ben ik tweemaal 
gaan kijken in de nieuwe vogelobservatiehut "Star
revaart" te Leidschendam. Ik wist niet van het be
staan ervan af, totdat ik door enkele kennissen 
hierover werd getipt. 
Het is een stuk moerasland met wadachtige ge
deelten, direkt gelegen ten zuiden van het huidige 
recreatiepark "De Vlietlanden". In feite ligt het inge
klemd tussen de rijksweg van Amsterdam naar 
Rotterdam en de Vliet. Per auto is dit gebied 
slechts te bereiken via Stompwijk of via Leidschen
dam langs het zg. jaagpad. Met de fiets kan men 
vanaf Leiden langs de Vliet er naar toe fietsen. 
Vroeger waren de Vlietlanden een eldorado voor 
vogelliefhebbers, maar dit gebied was bedoeld als 
een zandwinningsput. Na het beëindigen van de 
zandwinning is er een groot recreatiepark van ge
maakt. Voor ware natuurbeleving is dit gebied hier
door minder aantrekkelijk geworden. Ter 
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compensatie is het bovengenoemde terrein aange
legd. 
U zult intussen wel benieuwd zijn naar hetgeen 
daar te zien is. 
De eerste keer kon ik direkt vanuit de observatie
hut twee Geoorde Futen met jongen zien rond
zwemmen op een afstand van ongeveer 1 5  meter. 
Verder was er een Tafeleend met jongen. In de 
verte waren er nog Kluten met jongen. Op een klei
ne zandbank zat een kleine groep Lepelaars en 
een Kleine Zilverreiger. Dit is zo maar een kleine 
greep, want ook onder de steltlopers waren de no
dige verrassingen, zoals Kemphanen, Groen
pootruiters, Watersnippen enz. Bij het tweede 
bezoek was er aantal Lepelaars gegroeid tot 1 5  
exemplaren. Even verderop liepen twee Kleine Zil
verreigers. Als je dat voor je ziet krijg je een beetje 
subtropisch gevoel. 
Wat ik hier genoemd heb is zeker niet alles. U 
moet daar zelf maar eens een keer gaan kijken, 
want iedere dag is het daar weer anders. 



Als een keutel  in de manesch ijn 
W. Baalbergen 

De afgelopen zomer is het Jan Verwey Natuurcen
trum van buiten in de verf g ezet. Onder leiding van 
Ben Hoek en Leen Bedijn is de onderhoudsploeg 
het gehele gebouw rond geweest. Het groen en 
wit glanst je weer tegemoet. Arie Barnhoorn heeft 
bij zijn leven het centrum een geruim aantal jaren 
in de verf gehouden. Als hij eens was rond ge
weest kon hij op zijn eigen karakteristieke wijze 
zeggen: "Hij glimt weer als een keutel in de mane
schijn". Dankzij onze onderhoudsploeg is dat nu 

weer het geval 
Overigens hebben wij het laatste jaar erg veel last 
van ingegooide ruiten. Voor een deel hebben we 
het glas vervangen door houten plát_en, maar dat 
is niet mogelijk voor alle ramen. 
Vriendelijk verzoek daarom aan alle leden om 
waar mogelijk een oogje in het zeil te houden. 
Graag bij het constateren van vandalisme een tele
foontje naar één van de bestuursleden en/of naar 
de politie. 

Verslag paddenbescherm ing 1996 
Jan Jacobs 

De paddentrek heeft in 1 996 door de lang aanhou
dende winter een vreemd verloop gehad. 
Nadat het in de maanden januari en februari flink 
gewinterd had (de Elfstedentocht ging nèt niet 
door), heeft de Dienst Openbare Werken van 
Noordwijk eind februari, ondanks vorst in de 
grond, in het Langeveld aan de Kapelleboslaan en 
de Vogelaardreef de paddenhekken geplaatst en 
de schijnwerpers aangesloten. 
Doordat de temperatuur tot 5 à 6C steeg, zag het 
er toen naar uit, dat de paddentrek op gang zou ko
men. Maar dat was een misrekening. Er bleek 
geen enkele pad bereid om te gaan lopen. Het 
leek alsof de padden voelden, dat de winter nog 
niet voorbij was. Dus bleven ze lekker in de grond. 
De winter kwam in maart volop terug, en het vroor 
vaak nog matig tot streng. De dagtemperaturen 
kwamen niet boven SC. Pas op 21 tot 23 maart 
steeg de avondtemperatuur tot 9C, en heeft het 
licht geregend. De omstandigheden leken ons wel 
gunstig, en hebben we de hekken geplaatst, maar 
ook toen kwamen de padden niet tevoorschijn. Ik 
heb het vermoeden, dat de aanwezigheid van hal 
in de grond daarvan de oorzaak is geweest. 
Vervolgens kregen we weer 2 weken koud, droog 
en schraal weer, met vaak flinke nachtvorst. 
Pas op 1 0  april steeg de avondtemperatuur weer 
naar 9C, en viel de eerste regen van betekenis 
sinds 2 maanden. De padden staken toen ook di
rect in grote aantallen de weg over. In "normale" ja
ren is de paddentrek dan al nagenoeg voorbij. 
Tussen 1 0  en 22 april zijn de hekken 8 maal ge
plaatst, en is de gehele paddenpopulatie zowel 
naar de s loten gegaan, als weer teruggekeerd 
naar de duinen. 
Omdat de padden dit jaar zo laat waren, hebben 
we gemeend er goed aan te doen om enkele we
ken langer te controleren. Maar achteraf is dit niet 
nodig geweest, want na 22 april zijn er nauwelijks 
nog padden gezien. 
Wel bestaat er sterk de indruk, dat er dit jaar veel 

minder padden overgestoken zijn dan in andere ja
ren. Mogelijk is een aanzienlijk aantal dieren omge
komen, doordat de winter zoveellanger heeft 
geduurd, en strenger is geweest. Of doordat de 
grond veel dieper bevroren is  geweest dan de 
voorgaande jaren. 
Hoe het ook zij, er hebben dit jaar toch weer veel 
padden min of meer veilig de weg over kunnen ste
ken. Dat er ook weer een flink aantal dieren is om
gekomen door automobilisten, die de hekken 
negeren, is triest, maar blijkbaar moeilijk te voorko
men. Een oplossing zou zijn om de doorgaande 
route bij het kruispunt Langevelderslag volledig af 
te s luiten. 
De mensen die dit jaar weer het enthousiasme 
hebben opgebracht om 's nachts in kou en regen, 
de wegen te controleren, zo nodig de hekken te 
plaatsen en deze 's morgens in alle vroegte weer 
weg te halen, waren Willem Baalbergen, Wil 
Heemskerk, Jelle van Dijk, Kees Verwey, Kees Er
kelens, Piet van der Luyt, Leen Bedijn, Jan de Rid
der, Wim Breukers, Frans Ruigrok, Rien Sluys, 
Merijn van Leeuwen, Wim van Capellen, Stefan 
Belt, Stef van Nes, Robert Erents en J an J acobs. 
Aan allen dank voor hun i nzet. Volgend jaar hoopt 
onze vereniging weer op ieder een beroep te kun
nen doen. 
Eveneens dank aan Openbare Werken van Noord
wijk voor de vlotte verzorging van de hekken en de 
verlichting, en aan de Politie voor de extra surveil
lance in het Langeveld. 
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Zomergasten in Noordwijk en Omgeving 
1996 
Samenstelling Ab Steenvoorden 

Hieronder het jaarlijkse overzicht van de aankomst
data van de in en om Noordwijk broedende zomer
gasten. Het aantal waarnemers dat de formulieren 
inlevert zit duidelijk in de lift. Was acht vorig jaar al 
een verdubbeling, nu hebben er 1 4  waarnemers 
hun formulier ingelevert. Ga zo door!!! 
Opvallend is dat ondanks de strenge en vrij lange 
winter toch een groot aantal zomergasten erg 
vroeg terug was. Zo werd de eerste Gierzwaluw 
van dit jaar op precies dezelfde datum waargeno
men als in 1 99 1 ,  namelijk op 1 3  april. Dit zijn te
vens de eerste (vroegste) waarnemingen van deze 
soort in onze omgeving. Ook de Boerenzwaluw 

en de Grasmus zijn dit voorjaar erg vroeg in onze 
omgeving waargenomen. De eerste Boerenzwa
luw werd al op 1 9  maart waargenomen (de eerste 
waarneming tot nu toe was 24 maart 1 991 ) en de 
eerste Grasmus werd gezien op 1 7  april (de eerste 
waarneming tot nu toe was 1 8  april 1 993) . 

Waarnemers die het form ulier inleverden: 
Jelle van Dijk, Tim Gooris, Johan Goudzwaard, 
WJP Heemskerk, Annelies Marijnis, Jan Jacobs, 
Michel Nederpel Job de Ridder, Jan Roos, Rien 
Sluys, Ab Steenvoorden, Koene Vegter, Hein Ver
kade en Richard Zonneveld. 

Aankomstdata zomergasten 

Soort eerste da- 1 992 1 993 
turn 

Zomertaling 04-03-1 973 1 3-03 20-03 

Boomvalk 22-03- 1 983 1 8-04 24-04 

Grutto 1 5-01 - 1 995 1 4-02 2 1 -02 

Visdief 26-03-1 979 24-04 09-04 

Zomertortel 06-04- 1 968 25-04 09-04 

Koekoek 06-04- 1 977 2 1 -04 1 9-04 

Gierzwaluw 1 3-04-1 99 1  22-04 2 1 -04 

Huiszwaluw 1 2-04-1 977 22-04 1 9-04 

Boerenzwaluw 1 9-03-1 996 1 0-04 28-03 

Gele Kwikstaart 1 7-03-1 977 1 9-04 30-03 

Boompieper 0 1 -04- 1 926 1 8-04 04-04 

Tapuit 08-03-1 988 1 0-04 20-03 

Rood borsttapuit o.w. 07-03 26-03 

Paapje 1 4-03-1 991 04-05 24-04 

Gekraagde Roodstaart 27-03-1 990 1 1 -04 1 3-04 

Zwarte Roodstaart o.w. 05-04 21 -03 

Nachtegaal 0 1 -04-1 985 2 1 -04 08-04 

Sprinkhaanzanger 06-04- 1 985 22-04 02-04 

Bosrietzanger 07-05-1 988 n.b. 20-05 

Kleine Karekiet 1 5-04-1 979 25-04 04-05 

Spotvogel 28-04-1 977 n.b. 1 6-05 

Tuinfluiter 1 5-04- 1 958 n.b. 25-04 

Grasmus 1 7-04- 1 996 23-04 1 8-04 

Braamsluiper 27-03- 1 975 1 8-04 21 -04 

Fitis 1 8-03-1 990 05-04 27-03 

Tjiftjaf o.z.w. 03-03 1 3-03 

Wielewaal 26-04-1 969 n.b. 1 6-05 

o.w. = overwinterend (waargenomen in decem ber, januari of februari) 
n.b. = niet bekend 
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1 994 1 995 1 996 

1 5-03 1 4-03 1 0-03 

24-04 1 5-04 29-03 

22-02 1 5-01 1 7-02 

03-04 08-04 29-03 

24-04 20-04 20-04 

23-04 22-04 20-04 

23-04 22-04 1 3-04 

1 6-04 09-04 1 0-04 

1 6-04 26-03 1 9-03 

09-04 09-04 06-04 

06-04 08-04 06-04 

27-03 1 8-03 1 8-03 

o.w. 1 5-03 1 5-03 

1 6-04 06-05 0 1 -05 

1 6-04 05-04 23-03 

1 4-03 04-04 1 7-03 

06-04 2 1 -04 1 4-04 

1 6-04 09-04 1 5-04 

24-04 1 3-05 0 1 -05 

30-04 05-05 27-04 

1 3-05 1 3-05 20-05 

24-04 24-04 27-04 

24-04 1 9-04 1 7-04 

1 6-04 25-04 20-04 

29-03 05-04 3 1 -03 

27-02 0 1 -03 o.w 

30-04 06-05 26-05 



Publ icaties van Gemeentewaterle id ingen 
Amsterdam 
Kees Verweij 

De meesten van u zullen ongetwijfeld meermalen 
een bezoek gebracht hebben aan het uitgebreide 
duingebied van de Amsterdamse Waterleidingdui
nen. U zult daar zien, dat er geregeld nieuwe be
heersingrepen plaatsvinden ter verbetering van de 
leefomstandigheden van de daar levende planten 
en dieren. Deze maatregelen worden beschreven 
in rapporten en brochures, die ook aan onze ver
eniging worden toegezonden. Zo hebben er al ver
schillende interessante publicaties een plekje in de 
bibliotheek van het Jan Verwey Natuurcentrum ge
vonden. Verder vinden er verschillende interessan
te inventarisaties plaats, waarvan ook overzichten 
worden gepubliceerd. 
De laatste tijd mochten wij de volgende publicaties 
ontvangen: 
-Ubellen in de Amsterdamse Waterleidingduinen 
van M.Th. Wasschar (1 996); 
-Loopkevers in de Amsterdamse Waterleidingdui
nen van M. Koning en H.J. Koning-van Vuuren 
(1 995); 
- Evaluatie van het maaibeheer in de duingraslan
den van de Amsterdamse Waterleidingduinen van 
J .  Maurik (1 995); 

Zandloopkever 

-Mycologische waarde van naaldbossen van L. M. 
Jalink en M. M. Nauta ( 1 996); 
-Hydrologisch onderzoek in de Amsterdamse Wa
terleidingduinen van E. de Bokx, M. van der Marel 
en M. Rosielle (1 996); 
-Begrazing door schapen op Paardenkerkhof/Sas
bergen; terreingebruik en voedselkeuze in de zo
mer van 1 995 van L. L. Zwiggelaar ( 1 996). 
Heeft u vragen of wilt u over bepaalde onderwer
pen wat meer weten, komt dan gerust op de ope
ningstijden of tijdens ledenvergaderingen even 
langs om deze publicaties te bekijken. 

Strandschoonmaak Actie Langevelderslag 
Op het strand komt nog zeer veel s lecht afbreek
baar afval terecht door strandrecreatie en scheep
vaart. Het gaat met name om plastics, glas en 

metalen. Dit afval zorgt voor verontreiniging van 
het strand en aantasting van het kustlandschap, 
maar ook voor schade aan de natuur. Zo kan piep
schuim of ander klein plastic afval in de maag van 
vogels terecht komen. Met name bij jonge vogels 
kan hierdoor het gevoel ontstaan van "geen hon-

ger hebben", waardoor de vogels zich slecht ont
wikkelen. 
Op drukke recreatiestranden bij de badplaatsen 
nemen gemeenten en strandtenthouders veelal de 
verantwoordelijkheid op zich om het strand schoon 
te houden. Op minder druk bezochte stranden, na
tuurstranden, is de schoonmaak vaak nog slecht 
georganiseerd. 
Stichting Duinbehoud wil de strandbezoeker en de 
verantwoordelijke beheerder van het strand be
wust maken van het probleem van strandvervui
ling. Ook moet slecht afbreekbaar afval van de 
stranden verdwijnen. Op een aantal plaatsen langs 
de kust van Zuid-Holland zullen dit jaar strand
schoonmaak acties worden gehouden. En op plaat
sen waar het strand niet wordt schoongemaakt 
door gemeenten. 
Na de herfstvakantie wordt er door Stichting Duin
behoud samen met basisscholen uit Noordwijk 
een schoonmaak actie gehouden op het strand 
van Langevelderslag. 
l edereen kan meedoen aan deze schoonmaak ac
tie. Voor meer informatie kun je terecht bij Stich
ting Duinbehoud, Marja Zandberg, 07 1 -5 1 3 1 800. 
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Oud nieuws 
Kees Verweij wen geteeld. Met name de wortel werd als groente 

gegeten en diende verder als veevoer. Naderhand 
raakte de plant in onbruik. Inmiddels verwilderde 
deze plant, maar zijn aanwezigheid is nog steeds 
een stille getuige van een vroeger zeer gewaar
deerd cultuurgewas. 

Gedurende de zomertijd kan men aan de voet van 
de duinen en langs verschillende paden een grote 
schermbloemige plant vinden met gele bloem
schermen. Bijna alle andere schermbloemigen, zo
als bijvoorbeeld het Fluitekruid, hebben witte 
bloemschermen. Vandaar, dat deze plant nogal op
valt. 

Ter i llustratie is hier een gedeelte bijgevoegd uit 
"Neerlands Plantenschat of Landhuishoudkundige 
Flora" van H.C. van Hall, hoogleraar te Groningen. 
Hier wordt het gebruik van de Pastinaak in het kort 
beschreven. Deze publikatie stamt uit 1 854. 

Geregeld vragen er mensen, wat dit voor een plant 
is en waar die oorspronkelijk vandaan komt. Het 
gaat hier om de Pastinaak, die oorspronkelijk uit 
Zuid-Europa komt. Deze plant werd in vroeger eeu-
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Pastinalce , 'Witte Wortel of Pinksternakel - Pastinaca sativa , J nlij c!' ; 
Bat. 348 - groeit zeer algemeen in het wild, vooral aan onze 
Noordelijke zeeknsten en ook binnenslands, op vochtige p laatsen . 

Door hare gele bloem, zamengedrukte, onbehaarde vrucht, en veel 
breed er blad, is zij "V"an de gewone wortel of peen (Dattcus 
Carota) ligtelijk te OI1derscheiden. De witte wortel onzer tuinen 

is, naar alle waarschijnlijkheid, uit de wilde ontstaan en wordt 
vooral in Zuidholland en Utrecht veel gekweekt als een zeer 
goed veevoeder·, vooral in het vroege voorjaar, daar men haar 
gedurende rlen w inter op het veld kan laten staan . .  lVIen bezigt 
haar meest tot vetmesting; want met drugtig vee moet men eenig
zins voorzigtig hiermede zijn, daar zoo wel het blad als de wor
tel eene afdrijvende kracht heeft. Men geeft dit hierom som
wijlen met opzet aan de koeijen, die afgekalfd hebben. Voor 
den mens eh is het een gezond voedsel, dat echter, om zijnen 
bijzonderen smaak, aan sommigen minder aangenaam is. 

Pastinaak 



Enkele Spaanse impressies 
Je/Ie van Dijk 
Dankzij een bijzondere regeling kon ik in de afgelo
pen jaren een flink aantal verlofdagen sparen, 
waardoor Coby en ik in de gelegenheid waren de 
gehele maand mei in Spanje te verblijven. Naast 
het bezoeken van allerlei natuurgebieden werd 
ook van de gelegenheid gebruik gemaakt boeien
de steden als Barcelona, Madrid, Segovia, Toledo 
en Salamanca te bezoeken. Omdat het te ver gaat 
om hier het gehele reisverslag af te drukken, wil ik 
volstaan met enkele impressies van bijzondere ge
bieden. 

29 april - Aig uamolls de I'Emporda 
We bevinden ons net over de Franse grens, iets 
ten zuiden van Rosas aan de Middellandse Zee. 
Na twee dagen regen wordt het in de middag wat 
lichter en we rijden naar het bezoekerscentrum 
waar we onder toezicht kunnen parkeren. Aigua
malis de I'Emporda is het enige overgebleven kust
moeras ten noorden van Barcelona. Een 
wandelroute voert langs zeven, goedgeplaatste 
kijkhutten. De eerste hut levert meteen al de drie 
soorten moerassterns in één kijkerbeeld: Wit
wangstern (tientallen) , Zwarte Stern (enkele) en 
Witvleugelstern (3 ex.). Ook zien we een Zwarte 
Ibis rondlopen en in een hoekje is een (geïntrodu
ceerde} Purperkoet bezig een groot nest te bou
wen. Opvallend veel Zomertalingen en 
Krakeenden zijn aanwezig, maar ook Pijlstaart, 
Slobeend en Krooneend worden gezien. In ondie
pe plassen wemelt het van Steltkluten, Kluten, Bos
ruiters, Watersnippen en Kemphanen. Langs de 
rietzoom scharrelen Purperreigers, Ralreigers en 
Kleine Zilverreigers. Dichtbij het strand waar het 
water al zilt begint te worden, trekt een groepje Fla
mingo's de aandacht. In de struiken wemelt het 
hier en daar van zangertjes, ongetwijfeld nog op 
weg naar noordelijker streken: Bonte Vliegen
vanger, Fitis, Tuinfluiter. 

2 mei - Ebro Delta 
Ten zuiden van de Ebromonding bij het dorpje Eu
caliptus hebben wij de vorige dag dichtbij het 
strand een heerlijk campinkje gevonden. Met de 
auto rijden wij in de vroege ochtend over een kilo
meterslange landtong naar de zuidelijk zoutpan
nen. We stoppen af en toe voor een groepje 
Drieteenstrandlopers en voor Strandplevieren die 
al jongen hebben. Bij een eenzame struik houden 
we stil. Er blijken niet alleen vijf Roodkopklauwie
ren in te zitten, maar ook Bergfluiter, Fitis, Baard
grasmus en Orpheusgrasmus komen te 
voorschijn. Verder zuidwaarts jagen we enkele Ta
puiten en Blonde Tapuiten op. Een afgematte 
Scharrelaar is tot op enkele meters te benaderen. 
Na kilometers gehobbel bereiken we de kijkhut bij 
de grote zoutpannen. Honderden Flamingo's foera
geren hier, maar ook zijn er tientallen Krombek
strandlopers en enkele Kanoeten aanwezig. Het 

gaat hier evenwel niet om deze soorten hoe mooi 
ook, maar om de Audouins Meeuwen. Hier bevindt 
zich de grootste kolonie ter wereld! Omstreeks 
1 965 werd de wereldpopulatie op 1QOO paren ge
schat en nu heeft men het al over ruim 13000 pa
ren. De helft hiervan broedt in het gebied waar wij 
ons nu bevinden! De nesten liggen buiten ons 
gezichtsveld, maar wel zien we van heel dichtbij 
een constante stroom van vogels op weg naar de 
kolonie. Een andere bijzonderheid van dit gebied 
is de Dunbekmeeuw. Wij tellen hier 420 exempla
ren dicht opeen in een zoutpan. 
Tegen de middag hobbelen we weer terug naar de 
eigenlij ke delta. Onderweg stoppen we af en toe 
om over zee te kijken. Dit levert enkele Jan van 
Genten en g roepjes Vale Pijlstormvogels op. Op 
de vele onder water gezette rijstvelden zien we 
Steltkluten, Kleine Zilverreigers en enkele Ralrei
gers. Op een stuk land met een korte zoutvegeta
tie dat verder niet in cultuur  is gebracht, blijkt een 
groepje Vorkstaartplevieren te zitten. De Kleine 
Kortteenleeuwerik is hier trouwens de talrijkste vo
gel. In een ondiepe lagune met een paar zandban
ken wemelt het van de Dwergsterns, Visdiefjes en 
Lachsterns. Tegen de avond stellen we ons op tus
sen twee rietmoerassen. Er is veel activiteit van 
Kleine Zilverreigers, Koereigers en Purperreigers. 
Gelukkig hoeven we niet lang te wachten op de 
eerste Kwakken en Woudaapjes. 

5 mei - omgeving Belchite 
We zijn gisteren het droogste deel van S panje bin
nengetrokken. De dichtstbijzijnde camping bleek 
bij Caspe aan de Ebro te liggen, zo'n 80 km naar 
het oosten. Na anderhalfuur rijden doemt Belchite 
aan de horizon op. Eén grote ruïne! Na de ver
woesting in de Spaanse Burgeroorlog zijn de nieu
we woningen een eindje verderop neergezet. We 
rijden naar Codos en na zo'n 6 km slaan we link
saf. Na 2 km over een hobbelig pad gereden te 
hebben stoppen we. Aan weerszijden van het pad 
liggen velden die niet in cultuur zijn gebracht. Tus
sen de schrale zoutvegetatie en wat laagblijvende 
Affodils is overal de rode grond te zien. In de verte 
zijn de tafelbergen van Los Monegros zichtbaar. 
Opeens klingt van dichtbij een heldere fluittoon. 
Dat moet hem zijn: de Duponts Leeuwerik! Het 
kost ons geen moeite om deze merkwaardige leeu
werik met zijn lange poten en kromme snavel van
uit de auto te vinden. Snel rent hij van pollelje naar 
polletje, af en toe een fluittoon producerend. 
Voorzichtig voortrijdend krijgen we nog enkele Ou
pants Leeuweriken te zien, steeds weer op velden 
zonder een gesloten vegetatiedek. Een schrale 
gerstakker aan de rand van het gebied blijkt rijk te 
zijn aan Kortteenleeuweriken en Kalander
leeuweriken. Een poel waar regelmatig zandhoen
ders komen drinken, blijkt geheel te zijn 
uitgedroogd; het witte zout glinstert in de zon. 

11 



1 0 mei - omgeving Segovia 
Drie dagen geleden zijn we neergestreken op de 
camping La Prediza, zo'n 30 km ten noorden van 
Madrid. Gelukkig is het vanmorgen droog. We ne
men de weg over de Puorto de Navacerrada (1 900 
m).  Hier mist en motregen terwijl de natte sneeuw 
nog op de hellingen ligt. Na het hoogste punt ge
passeerd te zijn, komen we bij het paleispark van 
La Granja. Het achterste deel van het park bestaat 
voornamelijk uit hoogopgaand loofbos. De vogel
wereld doet ons aan Nederland denken: Holenduif, 
Groene Specht, Grote Bonte Specht, Vink, Zang
lijster, Roodborst, Vlaamse Gaai, Boomklever, 
Boomkruiper, Bonte Vliegenvanger en Vuurgoud
haantje. Tegen de middag klaart het wat op en we 
s laan een weggelje naar links in. Tijdens het eten 
van een boterham zien we enkele gieren omhoog 
komen. Twee vogels lijken net iets anders te vlie
gen dan de rest. Ook lijken ze wat groter en don
kerder. Snel wordt de picknicktoestand ingeladen 
en met enige acceleratie wordt spoedig de gieren
plek g evonden. Hier zitten dichtbij de weg 5 Mon
niksgieren, 20 Vale Gieren, 4 Zwarte Wouwen en 
2 Rode Wouwen bij elkaar. De gieren gaan af en 
toe wat rondjes draaien, maar door de geringe 
thermiek komen ze niet hoog en keren ze spoedig 
weer terug. Een herder met een schaapskudde is 
er de oorzaak van dat de groep zich laagvliegend 
verwijdert. 

1 1  mei - Monfragüe 
Vanmorgen hebben wij alles in de stromende re
gen ingepakt en zijn daarna naar Toledo gereden. 
Vanonder de paraplu hebben we toch nog heel 
wat van deze bijzondere stad gezien. Omstreeks 
vier uur kwamen we aan op de camping Monfra
güe, iets ten zuiden van Plasencia. Een heerlijk 
plekje! Tijdens het opzetten van de tent zagen we 
al Blauwe Ekster, Hop, Roodkopklauwier, Grauwe 
Gors, Rode Wouw en Boomvalk. We besluiten 's 
avonds in het restaurant te gaan eten en nu direct 
het nationale park in te rijden. We bevinden ons 
hier in het gebied van de dehesa's. Dit zijn g raslan
den waarin op regelmatige afstanden kurk- of 
steeneiken zijn geplant. De bomen zorgen voor 
schaduw en voorkomen totale uitdroging van de 
bodem. Nog geen kilometer na het verlaten van de 
camping stoppen we omdat een kleine 'biddende' 
roofvogel boven de weg onze aandacht trekt. Een 
blik door de kijker is voldoende om ons vermoeden 
te bevestigen dat we voor het eerst kennis maken 
met de Grijze Wouw. Deze roofvogel broedt pas 
sinds het beg in van de jaren zestig in Europa. Nu 
wordt de populatie van het Iberisch Schiereiland 
op 1 1 00-2000 paren geschat. We rijden verder het 
gebied in. Na saaie eucaliptusplantages bereiken 
we de Taag. Na de brug is het nog maar even tot 
aan de grote vogelrots. Tientallen Vale Gieren en 
enkele Manniksgieren zeilen op enkele tientallen 
meters over ons heen, geen enkele schuwheid to
nend. Op de rots zitten nog meer g ieren. In een 
holte dichtbij de waterlijn staat een Zwarte Ooi
evaar naast een wit donsjong. Even later zien we 
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een Zwarte Ooievaar tussen de gieren cirkelen, 
een vreemde combinatie. Vanaf de lage rotsen 
achter ons klinkt de heldere roep van de Blauwe 
Rotslijster en het droge geknars van een Zwarte 
Roodstaart. 

Kalanderleeuwerik 

14 mei - Trujillo 
We zitten op de uitgestorven Plaza Mayor in een 
schaduwrijk hoekje. De parkeerwachter heeft ons 
duidelijk gemaakt dat het vrij parkeren is tijdens de 
siësta. Vanmorgen hebben we de velden bij Beien 
afgezocht. We mogen niet klagen: Griel, Scharre
laar, Kleine Trap, Grote Trap, Kleine Torenvalk, 
Grauwe Kiekendief, Monniksgier, Klapekster, 
Spaanse Mus. Nu kijken we naar het beeld van Pi
zarro, de conquistador die met enkele honderden 
soldaten, enkele paarden en een kanon het gehele 
Incarijk omverliep. De stilte van de siêsta wordt al
leen onderbroken door het geklepper van de vele 
Ooievaars op het dak van de kerk en het gegier 
van de Gierzwaluwen. Er blijken ook veel Vale 
Gierzwaluwen bij te zijn. Hun lichte keel en licht
bruine buik is eigenlijk alleen maar te zien als ze 
laagvliegend langs een gebouw scheren. Rond de 
gebouwen op het plein zijn steeds Kleine Torenval
ken te zien; in dit stadje broeden er vele tientallen! 
Het lichte gekwetter van honderden Huiszwaluwen 
is continu aanwezig. Hun nesten vormen als het 
ware hele kettingen onder de dakranden. Nergens 
is te zien dat de bewoners de nesten afstoten. Een 
enkele Roodstuitzwaluw blijkt hier ook rond te vlie
gen. 



18 mei - La Serena 
We zijn vroeg vertrokken van de camping Proserpi
na bij Merida, want ons doel voor vandaag licht op 
ruim een uur rijden. Bij Campanaria rijden we La 
Serena binnen, een golvende grasvlakte met veel 
uitstekende rotspunten, waardoor grootschalige 
landbouw hier niet onmogelijk is. Door de harde 
wind ontgaat ons veel geluid. Toch horen we vaak 
het geknerp van de Kleine Trap. Langs een beekje 
loopt een groep van zo'n 50 Ooievaars. Op een 
pas geploegd akkertje drukken twee Grielen zich 
tegen de grond. Op een paaltje langs de weg kijkt 
een Steen ui( ons indringend aan. Een half verhard 
paadje voert ons naar oude zilvermijnen. Na veel 
Kleine Trappen en een enkele Grote Trap vliegt 
opeens een vreemde vogel voor ons op: eindelijk 
een Witbuikzandhoen! Een eindje verderop zien 
we ook een groepje Zwartbuikzandhoenders. Ze 
vliegen op en vertonen hun opvallend soepele 
vlucht, die in het geheel niet aan de vlucht van de 
echte hoenders doet denken. 

2 1  mei- Villafafila 
We bevinden ons in een volkomen vlak gebied in 
NO-Spanje, vrij dicht bij de Portugese grens. In het 
dorp zijn veel huizen opgebouwd uit leem. Op de 
akkers rond de dorpen staan duivenkotten in aller
lei vormen en maten. De duiven dienden vroeger 
voor wat vlees op het karige menu! Voor ons ligt 
de Salina Grande. Eindelijk weer eens Kieviten! 
Een overvliegende Zwarte Wouw veroorzaakt een 
felle reactie bij een paartje Grutto's, vermoedelijk 
het enige paar in geheel Spanje! In de lagune dob
beren wat Wilde Eenden, Krakeenden, Slobeen
den en Grauwe Ganzen. In de winter vormt deze 
lagune een van de belangrijkste pleisterplaatsen 
voor Grauwe Ganzen (20.000 ex.). Langs de wa
terkant foerageren Kluten, Steltkluten, Tureluurs 
en Kanoeten. Boven het water foerageren enkele 
Visdieven, Zwarte Sterns en Lachsterns. We slaan 
een zandpad in aan de zuidzijde. Per kilometer 
wordt zeker een Grote Trap gezien. Een ploegen
de boer jaagt een groep van 23 Grote Trappen 
van zijn veld. We bevinden ons dan ook in het be
ste trappengebied van Europa. 

24 mei - Picos de Urbion 
Gisteren zijn we op de camping in Vinuesa aange
komen. Vanmorgen in het oude dennenbos rond 
de camping een leuke wandeling gemaakt: Zwarte 
Specht, Boomklever, Zanglijster, Goudvink, Berg
fluiter en enkele Citroensijzen. Nu sta ik op een 
bergwei�e op zo'n 2000 m. Onder mij ligt de be
roemde Laguna Negra, achter mij liggen de be
sneeuwde toppen van de Picos de Urbion. Zojuist 
genoten van een fanatiek zingende Rode Rotslijs
ter. Ook de Waterpieper komt hier voor. De produ
cent van de rare geluiden op de steenhelling heb 
ik niet kunnen ontdekken. Het zou de Alpenhegge
mus geweest kunnen zijn. 

27 mei- Dal van Hecho 
We staan al weer enkele dagen op de camping Pi
reneos. De dagelijkse kost bestaat hier uit Draai
hals, Dwergooruil en Oehoe. Vanmorgen rijden we 
eerst naar de kloof aan het einde van het dal van 
Hecho. Gisteren heeft een Engelsman ons verteld 
dat hij daar een Rotskruiper had g�en. Even 
voorbij Siresa is de weg afgezet wegens werk
zaamheden. Na een korte wandeling bereiken we 
de ingang van de kloof. Binnen een minuut weet 
Coby de vogel te vinden, maar hierna speelt de 
Rotskruiper continu verstoppertje. Na een half uur 
geven we de moed op. Net zijn we de kloof uitgelo
pen of er komt een gezelschap Engelsen aanzet
ten. Hun gids vertelt ons dat hij hier de plek van 
het nest weet! Gericht zoeken met 40 ogen op de 
goede wand levert na vijf minuten resultaat! 
We rijden het dal weer uit en stoppen bij Javierre
gay. Een grote groep Vale Gieren vliegt laag bo
ven het dorpje en regelmatig zien we vogels 
neerstrijken. We stoppen en lopen naar de bewus
te plaats. Een boertje wenkt ons om vanaf zijn erf 
naar de gieren te kijken. Hij maakt ons duidelijk 
dat er op die plaats een dood schaap is neerge
legd. De tientallen gieren zijn ondertussen tot het 
verscheuren van de buit over gegaan. Net als wij 
weer willen opstapen komt er vanuit het dal een 
grote slanke roofvogel aanzeilen. Zonder één vleu-

ZwarteWouw 

gelslag cirkelt de vogel laag over de krioelende 
massa gieren. Daarna komt hij rakelings over ons 
heen. Wij staan oog in oog met de Lammergier. 
Na nog een rondje verdwijnt de Lammergier in de 
richting van het hooggebergte. Zijn beurt bij dit 
schaap is nog niet gekomen. Na enkele dagen zal 
hij terugkeren om de botten te verorberen. 
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Circuit 
ZANDVOORT/'S-GRA VENHAGE 
Enige tijd geleden is er weer eens een 
bijeenkomst geweest bij de Raad van State 
rond de never-ending-story van het circuit 
van Zandvoort. Er werd een succesje ge
boekt, omdat een door Stichting Geluid
hinder Zandvoort en Stichting Duinbe
houd gevraagde schorsing van een geluid
hindervergunning werd toegewezen. Het 
blijkt echter een Pyrrusoverwinning, want 
het circuit brult vrolijk verder. 
Nu was één van de tegenargumenten van 
de gemeente Zandvoort dat er weinig men
sen zijn die last hebben van het circuitla
waai in Zandvoort. Stichting Duinbehoud 
heeft hier tegenover gesteld dat de bezoe
kers van het Nationaal Park Zuid-Kenne
merland wél last hebben van de herrie en 
dit zijn er op jaarbasis vele honderdduizen
den. Tussen april en oktober wordt er bijna 
elk weekend gereden en met de overheer
sende zuidwesten wind betekent dit ge
luidoverlast in ongeveer 2/3 van het Natio
naal Park. Daarom vragen wij aan alle 
lezers van DUIN die zich ergeren aan de 
herrie in de duinen van Bloemendaal e.o. 
om eens te bellen met de milieuklachten
lijn van de gemeente Zandvoort, telefoon 
023-5740200. 

Baldadige scholekster 
leeft zlèh uit op auto's 
ANP 
SASSENHEIM 
Een scholekster heeft de afgelopen 
tijd voor 15 duizend gulden schade 
aangericht bij een autobedrijf in Sas
senheim. De vogel poept het wagen
park onder, loopt over daken en mo
torkappen en voert geregeld duik
vluchten uit op het glimmende blik. 
De lak wordt hierdoor beschadigd. 

De eigenaar van het bedrijf heeft 
de hulp van de politie en een vogel
beheerdienst ingeroepen. Zij probe
ren de vogel met een netje te vangen. 
Als dat niet lukt, wordt naar rigau
reuzere maatregelen gezocht. 

\) .:!  Vv \\-t .Sk t"t·Y't Ü · - l  ' �hL 
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Rouwmantels 
WAGENINGEN - Elders in dit nummer is 
een artikel opgenomen over de invasie van 
de rouwmantel in de duinen. Vorig jaar 
werden er in het gehele land meer dan 1 200 

eksemplaren gezien, terwijl deze vlinder te 
boek stond als uitgestorven in Nederland. 
De Vlinderstichting in Wageningen wil nu 
graag weten of deze soort zich blijvend zal 
vestigen en zou graag waarnemingen ont
vangen. Men kan bellen met de Vlinder
stichting op nummer 03 17-467346 of een 
ongefrankeerd kaartje zenden aan de Vlin
derstichting, Antwoordnummer 230, 6700 
VB Wageningen. Men moet dan wel dui
delijk aangeven waar en wanneer men de 
rouwmantel heeft waargenomen. 

Dapper vogeltje 
Het was maar zo'n klein berichtje 
('Baldadige scholekster leeft zich uit 
op auto's', de Volkskrant, 26 juni) , 
maar wat een dapper vogeltje. In z'n 
eentje in Sassenheim de strijd aan
binden met het autogeweld. 

Ik zag de koppen al voor me: 'Na
tuur pikt het niet langer'. De Volks
krant houdt het op baldadigheid. Ik 
vind dat Sassenheim een monument 
mag oprichten voor deze dappere 
scholekster. Maar ik hou mijn hart 
vast wat zijn lot zal zijn als ie gevan
gen wordt. 

Heeft zo'n kanjer dan geen steun 
verdiend met deze gedurfde eenper
soonsactie? 
ZOETERMEER Ben Veldstra 
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Streekplan Zuidhol
land West 
' S-GRAVENHAGE - De provincie Zuid
Holland herziet dit jaar het Streekplan 
Zuid-Holland West. In het streekplan wordt 
het ruimtelijk beleid voor dit deel van de 
provincie voor de komende jaren vastge
legd. Het dient als basis voor het herzien 
van de gemeentelijke bestemmingsplannen 
in het gebied. De duinen van Den Haag tot 
De ZiJk liggen in het plangebied. Daarom 
heeft Duinbehoud gereageerd op het voor
ontwerp. 
Onze opmerkingen betroffen o.m. het ont
breken van aanduidingen en tekst over al 
vastliggende afspraken voor natuurontwik
kelingsprojecten in en om de duinen. Wij 
kunnen ons niet vinden in het in het streek
plan uitgesproken voornemen om het bol
lenteeltareaal strikt te handhaven. De bol
lenteelt kent een groot bestrijdingsmidde
lengebruik, waardoor bodem en 
grondwater ernstig worden vervuild. De na
tuur in het aangrenzende duingebied en de 
landgoederen op de nabije strandwallen on
dervindt daar de gevolgen van. Ook heeft 
Duinbehoud gewezen op het ontbreken van 
beleid voor het aangrenzende zeegebied en 
bezwaar gemaakt tegen het opnemen van 
een ' studiegebied ' voor de Kustlokatie (zie 
elders in dit blad). 

• GIFSPUITEN De bloembollensec
tor wilsloten en vaarten vanaf vol
gend jaar beter gaan beschermen 
tegen gif. De gifspuiten moeten mi
lieuvriendelijker worden en perce
len die aan het water liggen, moeten 
gifvrije zones krijgen. 
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Stichti ng Vogelas ie l  Noordwijk 
Albert van der Werf 

Verslag 1 e en 2e Kwartaal 1996 
In vergelijking met voorgaande jaren hadden we 
voor het eerst weer eens een strenge winter. Dit 
was duidelijk merkbaar aan vooral de soorten vo
gels, die afgelopen winter op het asiel werden aan
geboden. In plaats van zeekoeten, alken en 
stormvogels. (de gebruikelijke olieslachtoffers na 
een storm) kregen we dit jaar kramsvogels, een 
roerdomp en zelfs een pestvogel aan het asiel af
geleverd. 
Van de vogels, die tijdens de winterperiode 
werden aangeboden, konden er helaas weinig wor
den gered. De meesten waren door de kou en ge
brek aan voedsel dusdanig verzwakt, dat ze na 
enkele uren op het asiel toch het vaantje streken. 
De roerdomp leek het aanvankelijk goed te doen, 
maar overleed toch na een week, na later bleek 
aan een kapotte slokdarm. Uitgerekend tijdens 
een van de koudste nachten begaf de verwarming 
het en was de hele zaak de volgende ochtend be
vroren. Met behulp van extra gaskachels en na het 
vervangen van twee lekke radiatoren was het eu
vel twee dagen later weer verholpen. Niettemin 
verloren we hierdoor onnodig een aantal vogels. 
Wel werd tijdens de vorstperiode uitgebreid bijge
voerd op een aantal lokaties. In de Bronstgeest 
werd een groep van zo'n 50 reigers ieder dag van 
vis en visafval voorzien. 
Daarnaast werd in de polders random Noordwijk 
regelmatig graan en brood gestrooid. 

1 e kwartaal 1996 

Het voorjaar verliep in principe als andere jaren. 
Jonge kauwen deden het voorspoedig, terwijl het 
voor jonge merels en spreeuwen wat moeil ijker 
bleek. Twee jonge bosuilen deden IQ et eveneens 
goed en werden doorgesluisd naar het roofvogela
siel van Herman Wisselink in Doetinchem; ze zijn 
inmiddels gelost. 
Tijdens de voorjaarsperiode speelde ook de zaak 
rond het afmaken van een aantal duiven, die de 
hervormde kerk in Noordwijk Binnen bevolken, on
derpoepen en volgens de Gemeente Noordwijk 
een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Ik 
heb tegen dit afmaken schriftelijk geprotesteerd en 
afschriften van mijn protest zijn zowel door de 
plaatselijke als de regionale pers gereproduceerd. 
Het teleurstellende is, dat ik tot op heden nog 
geen enkel antwoord, of zelfs maar een bevesti
ging van ontvangst van mijn brief aan B&W van 
Noordwijk, heb ontvangen. De Gemeente Noord
wijk blijkt dus nog steeds allesbehalve Natuurlijk. 
In juni zijn we begonnen met de renovatie van het 
vogelasiel. Het buitenhok heeft een nieuwe zij
wand gekregen en dit werk is zo goed als voltooid. 
Met de grootste klus, de ombouw rond het bassin, 
moet echter nog begonnen worden, maar ik heb 
goede hoop dat dit werk rond eind oktober voltooid 
zal zijn. Als financieel steuntje voor dit alles wil ik 
hier nog speciaal noemen de sponsorloop die door 
Scouting Katwijk werd georganiseerd en bijna 
tweeduizend gulden opbracht. 
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Scholekster - 1 0  8 1 1 

Wulp - 2 2 - -

Torenvalk - 1 - 1 -

Sperwer - 1 - 1 -

Kauw 1 - - 1 -

Spreeuw - 1 1 - -

Zanglijster - 1 1 - -

Merel - 5 3 2 -

Kramsvogel - 5 5 - -

Koperwiek - 1 1 - -

Vink - 1 - 1 -

Pestvogel - 1 1 - -

Duif 5 3 4 3 1 

Tortelduif - 1 - - 1 

Houtduif - 1 1 - -
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2e kwartaal 1996 
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Zeekoet - 2 
Zilvermeeuw 2 1 

Eend - 5 
Kuifeend 1 -

Meerkoet 1 1 

Waterhoen - 2 
Scholekster 1 2 
Bosuil - 2 
Sperwer - 1 

Groene Specht - 1 

Kauw - 1 0  

Ekster - 1 

Spreeuw - 6 
Zanglijster - 4 
Merel - 1 4  

Huismus - 2 
Koolmees - 1 

Gierzwaluw - 1 

Kuifleeuwerik - 1 

Duif 1 9 
Tortelduif 1 5 
Houtduif - 1 

Roselia - 1 

Kanarie - 1 
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Vl inders en l i be l len in de du inen 
Kees Verweij 

De vorige zomer waren wij getuige van een bijzon
dere rijkdom aan vlinders en libellen. Ook deze zo
mer is er weer het nodige te beleven. Zoals 
bekend is er sinds vorig jaar een aktieve vlinder
groep binnen onze vereniging werkzaam. Deze 

Distelvlinder 

groep, waarvan ook ondergetekende deel uit
maakt, is speciaal belast met de inventarisatie van 
de vlinders in de duinen in onze direkte omgeving. 
Juist over onze duinen is nog betrekkelijk weinig 
bekend en mede op initiatief van de Vlinderstich
ting is op onze vereniging een beroep gedaan om 
de nodige inventarisaties te verrichten. 
Het voordeel van zo'n gerichte inventarisatie is, 
dat je min of meer verplicht bent regelmatig het 
toegewezen terrein te bezoeken. Daardoor krijg je 
een nauwkeuriger beeld van de aldaar aanwezige 
vlinderpopulatie dan wanneer je zo hier en daar 
maar even rondkijkt. 
Vooral de laatste weken is het weer aardig opge
knapt, waardoor er heel wat vlinders aktief 
geworden zijn. Ikzelf inventariseer het noordelijk 
gedeelte van de Coepelduynen en ik heb de laat
ste tijd leuke waarnemingen kunnen doen zoals tal 
van Boomblauwtjes, lcarusblauwtjes en Bruine 
blauw�es. Binnen de groep Zandoogjes is het 
Bruin zandoogje wel zeer algemeen. Andere verte
genwoordigers van deze groep zijn de kleinere 
Hooibeestjes, de Heivlinder en het Oranje zand
oogje. Een leuke verschijning is het kleine oranje 
Zwartsprietdikkopje, dat zich op een gegeven 
ogenblik in grote getale tegoed deed aan de nec
tar van o.a. het Slangenkruid. Wat meer opvallen
de vlinders, die niet uitsluitend in de duinen 
voorkomen, waren de Distelvlinder, de Dagpauw-

oog, de Atalanta en de Kleine Vos. Dit is zo maar 
even een greep uit het rijke vlinderleven. Maak je 
bijvoorbeeld nog een uitstapje naar de Amsterdam
se Waterleidingduinen of het Panbos bij Katwijk 
dan kun je er nog andere verrassingen tegenko
men zoals het Landkaa�e, de Gehakkelde aure
lia, de Citroenvlinder, de Eikenpage en de Kleine 
Vuurvlinder. 
In vele gevallen maak ik van deze vlinders dia-op
namen via een speciale macrolens, gekoppeld aan 
een telelens. Daardoor kan ik het een en ander 
nog eens rustig thuis nakijken. Zo ontdekte ik pas 
thuis aan de hand van deze opnamen het Groot 
dikkopje en het Oranje zandoogje. Het fotografe
ren is een goed hulpmiddel en bovendien bouw je 
zo een interessante dia-collectie op, waarmee je 
ook anderen kunt laten meegenieten. 
Tijdens het inventariseren van de vlinders kom je 
ook heel wat libellen tegen. De herkenning van 
deze schitterende insekten is helaas wat moeilijker 
dan van de vlinders. Wat ik op het ogenblik doe is 
het fotograferen van deze dieren en ze proberen 
thuis te brengen aan de hand van enkele natuur
gidsen. Lukt dit niet dan zijn er in het land enkele 
specialisten naar wie ik afdrukken van de dia-opna
men kan toezenden. Zo heb ik er al enkele goed 

Kleine Parelmoervlinder 

op naam kunnen brengen. Ik moet zeggen, libellen 
vormen een wereld apart, zeker omdat het er zo
veel zijn. In dit verband is onlangs een interessan
te libelleninventarisatie uitgebracht van het 
Amsterdamse Waterleidinggebied. Dit rapport is te 
vinden in de bibliotheek van het Jan Verwey 
Natuurcentrum. 
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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. 

Vogels hebben de mens altijd geboeid. Ook in 
oude tijden keek men er naar en schreef er over. 
De profeet Elia keek al naar de trek van de Ooie
vaars en zowel van Aristoteles als van Plinius zijn 
geschriften over vogels bekend. 
Opvallend bij die belangstelling voor vogels is een 
voorkeur voor bepaalde soorten. De al genoemde 
Ooievaar bijvoorbeeld was en is geliefd in heel het 
verspreidingsgebied. Ook in landen waar op alles 
wat te eten is geschoten wordt, zal niemand het in 
zijn hoofd halen een Ooievaar dood te maken. Ze 
werden en worden leuk, aardig of mooi gevonden. 
En, een Ooievaarsnest op je huis brengt je boven
dien geluk. 
Er zijn meer van die vogelsoorten die geliefd zijn 
bij de mens. Drieteenstrandlopertjes bijvoorbeeld, 
dribbelend langs de vloedlijn, vissende Jan van 
Genten boven zee en het Roodbors�e in onze ach
tertuin. 
Toch geldt het niet voor alle vogels. Gieren met 
name staan letterlijk en figuurlijk in een kwade 
reuk. Om over de Eksters maar niet te spreken. 
Een vogel die ook niet zo tot onze verbeelding 
spreekt is de Aalscholver. Daarbij zal zijn wat plom
pe voorkomen zeker een rol spelen. Maar in alle 
boeken kan je lezen dat het een slokop is die zich 
volpropt met vis. Een vogel die er rondom zijn nest 
een rotzooitje van maakt en als dank voor het on
derdak de nestboom dood poept. Kortom een naar 
�. Maar daarom niet minder interessant. 

Van oorsprong is het een dier van het zoete water. 
Bekende kolonies waren te vinden in Lekkerkerk 
en in Wanneperveen. Het aardige is dat ze het de 
laatste tientallen jaren zo goed doen dat ze ook 
aan de kust zijn gaan broeden. Zo zijn ze nu te vin
den op Voorne en in de Amsterdamse Waterlei
dingduinen. 
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Deze dieren foerageren op zee, voeden zichzelf 
en hun jongen dus met zeevis. Een aanpassing 
die ze kennelijk zonder moeite hebben verricht. 
Zag je bij het kijken over zee in vroeger jaren zo 
nu en dan maar eens een Aalscholver, nu heb je 
ze vrijwel altijd in het kijkerbeeld. Bij een zeiltocht
je over de wadden, deze zomer, zag ik ze zelfs vis
sen tot in het haventje van Schiermonnikoog. 
Niet alleen in ons land nemen de vogels in aantal 
toe. Een paar jaar geleden heb ik met een Roe
meense vriend meer dan een uur staan kijken 
naar de slaaptrek van Aalscholver. Het was in de 
delta van de Donau. Bij duizenden verplaatsten ze 
zich, tegen de schemering, van het voedsel- naar 
het slaapgebied. De lucht was er vol van. 
Een interessante vogel dus, de moeite waard op 
er op te letten, Maar toch blijven we het maar een 
'engerd' vinden. 
Hoe komt dat toch? Waarom vinden we een Pan
dabeer een 'schatje' en een Adder een 'griezel'? 
Midas Dekkers zei eens dat dat iets met de aai
baarheid te maken had. We knuffelen een dier 
graag. 
Maar met die Ooievaar en die Aalscholver gaat 
dat niet op. Bij beide valt niets te aaien. Nee ik 
denk dat het meer in de kleur zit. We vinden witte, 
of gedeeltelijk witte vogels liever dan zwarte. Wit is 
voor ons nog altijd de kleur van onschuld en rein
heid en zwart van het kwade. 
Ik ben bang dat de Aalscholver van dat imago 
nooit meer afkomt. 



Vogeln ieuws 
Ab Steenvoorden 

Broedende Rouwkwikstaarten in de 
streek 
Op 25 juni werd een paartje Rouwkwikstaarten 
waargenomen nabij de Langevelderslag. De vo
gels liepen te foerageren op het fietspad en rond 
de fietsenstalling direct ten noorden van de Slag. 
Gezien de tijd van de waarneming en het gedrag 
van de vogels werd een broedgeval niet uitgeslo
ten en na enig zoeken en observeren van de oude 
vogels kon het nest worden gelokaliseerd, het be
vond zich in een zijwand van een niet in gebruik 
zijnde trampoline. De jongen zijn vlak voordat de 
trampoline in gebruik zou worden genomen 
(schoolvakantie, half juli) uitgevlogen. 
Ook in het Vinkenveld, de Willem v.d. Bergh en 
rond de Uitwatering bij Katwijk is tijdens het afgelo
pen voorjaar en zomer veelvuldig een paartje 
Rouwkwikstaarten waargenomen (zowel door de 
Noordwijkse als de Katwijkse Vogelwerkgroep). 
Het vermoeden bestaat dus dat ook in die omge
ving (misschien op het terrein van de Estec) een 
paartje Rouwkwikstaarten heeft gebroed. 
De Rouwkwikstaart is een ondersoort van de ge
wone Witte Kwikstaart en komt hoofdzakelijk als 
broedvogel in Groot-Brittannië en Ierland als broed
vogel voor. Op het vaste land van Europa komen 
wel eens broedgevallen voor, en dan hoofdzakelijk 
langs de Noordzeekust. Ook in onze omgeving zijn 
al enkele broedgevallen van de Rouwkwikstaart 
vastgesteld, in 1 973, 1 974 en 1 985. Het kan ook 
voorkomen dat een Rouwkwikstaart paart met een 
gewone Witte Kwikstaart. Deze 'gemengde' paart
j�s werden in 1 925, 1 97 4 en 1 976 in onze omge
vmg vastgesteld. 

Late wintergasten 
Mogelijk komt het door de strenge winter van het 
afgelopen jaar, maar er werden het afgelopen voor
jaar nog een opvallend aantal vrij typische winter
gasten in onze omgeving waargenomen. Zo 
vlogen er op 1 april nog 6 Nonnetjes en op 7 mei 
nog 2 Brilduikers langs over zee, terwijl de laatste 
groepjes Pijlstaarten in de polders nog tot half april 
werden waargenomen. Een erg late Pestvogel 
werd �ezien in de Holbeekstraat in Noordwijk op 
1 2  apnl. De laatste Kramsvogel werd gezien op 25 
april op het terrein van de Willem v.d. Bergh en de 
laatste Koperwieken, een exemplaar op 28 april 
langs het Dompad in Noordwijk en 3 exemplaren 
op de Willem v.d. Bergh, op 30 april. 

Vogeltrek over zee 
Zeetrek kijken kan vrijwel ieder jaargetijde erg leuk 
zijn. Zo ook in het voorjaar. Een belangrijke factor 
voor wel of geen goede zeetrek is de windrichting. 
In het voorjaar is het belangrijk dat de wind vanuit 
een oostelijke richting (noordoost - oost - zuidoost) 

komt. Er kunnen dan gigantische aantallen sterns, 
steltlopers en eenden vlak langs de kust in noorde
� ijke richting trekken. Tijdens het afgelopen voor
Jaar waren er een aantal dagen met _noordooste
lijke wind en vlogen er redelijke aantallen vogels 
langs de kust. Op 3 en 8 april werden in twee uur 
tij� 245 e.n 505 langsvliegende Smienten geteld. 
Wintertalingen werden gezien op 3 april, 1 6 1 
exemplaren, op 4 april 1 00 en op 8 april 1 1 2 exem
plaren. Op 1 5  mei werden in één uur tijd 540 Zwar
te Zeeëenden geteld. Zilverplevieren werden 
gezi�n op 7 mei, 81 exemplaren, op 8 mei 295, op 
9 mel 447 en op 1 2  mei 1 6 1 exemplaren. Rosse 
Grutto's werden niet in zulke vreselijke hoge aan
tallen waargenomen, maar toch werden ze regel
ma!ig gezien, de hoogste aantallen waren 98 op 8 
me1 �n 1 00 op 9 mei. Tureluurs werden gezien op 
6 apnl, 1 42 exemplaren en op 1 7  mei, 63 exempla
ren. Verder zijn opvallend qua aantal 2660 Kok
meeuwen, langsvliegend in drie uur op 6 april en 
3 1 2  'noordse/dieven' in één uur op 8 mei. 

Exoten in de regio 
Een Zebravink werd gezien nabij het Jan Verweij 
natuurcentrum op 1 3  april. Een paartje Krooneen
den en een paartje Mandarijneenden werden waar
genomen in een poldersloot nabij het 
Oosterduinsemeer op 1 4  en 2 1  april en een 
vrouwtje Mandarijneend werd gezien langs het 
Laantje in het Vinkenveld. Een Casarea werd ge
zien op 27 april in de Polder Hoogeweg. Een hybri
de Casarea x Nijlgans werd waargenomen in de 
Binnenwatering bij Katwijk op 1 1  mei. En tot slot, 2 
Indische- of Streepkopganzen werden gezien 
langsvliegend over zee op 28 april. 

' Engelse' Gele Kwikstaarten 
Evenals de Rouwkwikstaart is ook de Engelse 
Gele Kwikstaart een ondersoort. Niet van de Witte 
Kwikstaart maar van de Gele Kwikstaart. Van de 
Gele Kwikstaart zijn vele ondersoorten bekent, 
�aarvan de No��dse en de Engelse vrijwel jaar
lijks, hoofdzakeliJk op doortrek in april en mei in 
onze regio worden waargenomen. 
De Engelse Gele Kwikstaart die bij ons word waar
genomen is te herkennen aan de gele kop. Deze 
ondersoort broed in Groot-Brittannië en langs de 
kust van Frankrijk, België en Nederland. 
In Nederland broedt de soort in een circa 20 kilo
meter smalle strook direct langs de kust en dan 
met name in bollenvelden. 
Ook rond Noordwijk is deze ondersoort regelmatig 
als broedvogel vastgesteld. Ook het afgelopen sei
zoen is de soort als doortrekker en als broedvogel 
waargenomen. Op 22 april werd een groep van 1 5  
exemplaren gezien in de Coepelduynen. Minimaal 
2 broedgevallen zijn er gevonden, één langs het 
Laantje in het Vinkenveld en één in de omgeving 
van het Oosterduinsemeer. 
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Veldwaarnemingen van apri l ,  mei  en j un i  1996 

Roodkeelduiker 

Dodaars 

Kuifduiker 

Geoorde Fuut 
Noordse Stormvogel 

Kuifaalscholver 
Kleine Zilverreiger 

Ooievaar 
Lepelaar 

Pijlstaart 

Zomertaling 

Grote Zeeëend 
Brilduiker 

Nonnetje 
Middelste Zaagbek 

Wespendief 

Zwarte Wouw 

Rode Wouw 

Bruine Kiekendief 

20 

3 

2 

2 

3 

2 

9 

2 

8 

4 

2 

2 

4 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

6 

2 

3 

3 

3 

1 

2 

02-04 

06-04 

07-04 

08-04 

07-04 

29-04 

01 -04 

03-04 

1 3-04 

28-04 

30-04 

2 1 -06 

29-06 

2 1 -04 

06-05 

20-05 

1 4-04 

08-04 

1 3-04 

23-04 

24-04 

01 -05 

06-05 

06-04 

06-04 

08-04 

1 4-04 

1 5-04 

02-04 

05-04 

06-04 

06-04 

08-04 

08-04 

08-04 

1 5-04 

1 7-04 

20-04 

1 6-05 

07-04 

07-05 

01 -04 

1 4-04 

22-04 

26-04 

30-04 

1 6-05 

1 4-04 

25-05 

26-06 

1 4-04 

25-04 

01 -05 

07-04 

2 1 -04 

04-04 

06-04 

07-04 

1 4-04 

Maandagse Wetering thv Golfbaan 
Fagelsloot Bronsgeest 
Leidse Vaart Noordwijkerhoek 
Schippersvaart Noordwijkerhout 
Maandagse Wetering 
vijver Nieuw-Leeuwenhorst 
Oosterduinsemeer 
Oosterduinsemeer 
Oosterduinsemeer 
over zee noord 
over zee noord 
over zee noord 
over zee noord 
over zee noord 
overvliegend Noordwijk-Binnen 
overvliegend Noordwijk aan zee 
overvliegend Achterweg Noordwijk 
Polder Hoogeweg 
polder Kloosterschuur 
AWD overvl iegend Wolfsveld 
AWD overvl iegend Luchterduinen 
weilanden Oud-Leeuwenhorst 
overvliegend Bronsgeest 
Elsgeesterpolder 
Polder Hoogeweg 
Elsgeesterpolder 
over zee noord 
Elsgeesterpolder 
Leidse Vaart Noordwijkerhoek 
over zee noord 
Elsgeesterpolder 
Fagelsloot Bronsgeest 
Leidse Vaart Noordwijk 
Elsgeesterpolder 
Polder Hoogeweg 
weilanden Oud-Leeuwenhorst 
Oosterduinsemeer 
Leidse Vaart thv Fagelsloot 
over zee 
AWD Oesterkanaal 
over zee 
over zee 
over zee zuid 
over zee noord 
over zee noord 
over zee zuid 
over zee 
overvliegend Polder Hoogeweg 
overvliegend Coepelduynen 
overvliegend Noordwijk-Binnen 
overvliegend Noordwijk-Binnen 
overvliegend Boerenburg 
overvliegend Puinhoop Coepelduynen 
overvliegend Coepelduynen 
overvliegend Noordwijk aan zee 
overvliegend Bronsgeest 
over zee noord 
Polder Hoogeweg 
overvliegend Coepelduynen 

AS 
AS 
AS 
JdR 
JJ 
RZ/AS 
JvD 
JvD 
JvD 
AS 
AS 
AS/JvD 
HV/JvD 
JJ 
HV 
WB 
AS 
JJ/HV 
JvD 
JJ 
WB 
AS 
AS 
AS 
AS 
HV 
AS 
JvD 
AS 
JGW 
AS 
AS 
JdR 
KV/JJ/HV 
RZ 
RZ/AS 
JvD 
AS/JdR 
JJ 
AS 
JJ 
JvD 
AS 
JJ 
JJ 
AS 
JJ 
MN 
VWKW 

HV 
HV 
RZ 
VWKW 

HV 
JJ 
AS 
JGW 
HV 
JdR 



Bruine kiekendief 20-04 overvliegend noordduinen JGW 

22-04 overvliegend Coepelduynen AS 

1 3-05 overvliegend Oosterduinsemeer AS 

Havik 07-04 noordduinen JGW 

20-04 AWD Haasveld AS 

21 -04 noordduinen JGW 

28-04 overvliegend Boerenburg RZ 

1 8-06 AWD Haasveld ÁS 
Roodpootvalk 1 5-05 overvliegend Polder Hoogeweg MN 

Kwartel 25-04 Puinhoop eoepelduinen VWKW 

Waterral 1 3-04 Oosterduinsemeer JvD 

Porseleinhoen 06-04 Oosterduinsemeer oostoever AS 

Kraanvogel 02-04 overvliegend Polder Hoogeweg MN 

Kluut 47 05-04 over zee noord JGW 

1 1 -05 over zee JdR 

Kleine Plevier 02-04 Binnenwatering Katwijk VWKW 

Bontbekplevier 2 1 3-04 Leidse Vaart Noordwijk JdR 

8 08-05 over zee JJ 

Kanoetstrandloper 53 07-05 over zee noord HV 

42 08-07 over zee JJ 

322 09-05 over zee noord JGW/HV 

1 1 -05 strand Uitwatering Katwijk JdR 

Kemphaan 01 -04 Vinkenveld Noordwijk AS 

55 05-04 over zee noord JGW 

22 06-04 over zee noord JGW 

2 06-04 Polder Hoogeweg AS 

1 1  07-04 Polder Hoogeweg HV 

7 08-04 Polder Hoogeweg RZ/JJ/HV 

4 1 4-04 over zee noord AS 

1 28-04 over zee noord HV 

1 09-05 over zee noord HV 

Houtsnip 1 4-04 opvl iegend Coepelduynen AS 

1 5-04 Oud-Leeuwenhorst RZ/AS 

Regenwulp 1 2  1 4-04 over zee noord AS 

1 5  28-04 over zee noord AS 

2 01 -05 weilanden Oud-Leeuwenhorst AS 

77 09-05 over zee noord JGW/HV 

Zwarte Ruiter 1 1 4-04 overvliegend noordduinen AS 

4 07-05 over zee noord HV/JJ 

Groenpootruiter 1 4  07-05 over zee noord HV/JJ 

5 09-05 over zee noord HV 

1 0  1 1 -05 Oosterduinsemeer AS 

1 6-05 over zee JJ 

1 4  1 7-05 over zee noord JGW 

Witgat 06-04 Oosterduinsemeer AS 

1 2-04 overvliegend v. Panhuysstraat Noordwijk JdR 

1 4-04 Vinkenveld Noordwijk AS 

1 5-04 weilanden Oud-Leeuwenhorst RZ/AS 

Kleinste Jager 31 -05 overvliegend Coepelduynen VWKW 

Zwartkopmeeuw 1 03-04 Uitwatering Katwijk VWKW 

2 29-06 Binnenwatering Katwijk VWKW 

Dwergmeeuw 1 3-04 over zee noord WB 

1 0  20-04 over zee thv Uitwatering JdR 

1 5  2 1 -04 over zee noord JJ 

45 22-04 over zee noord JJ/HV 

1 9  28-04 over zee noord AS 

4 30-04 over zee noord AS 

1 8  01 -05 over zee noord WB 

1 2-05 over zee noord AS 

Geelpootmeeuw 08-05 strand Uitwatering Katwijk VWKW 

Drieteenmeeuw 1 2-06 Binnenwatering Katwijk VWKW 

1 9-06 over zee noord AS 

Noordse Stern 1 29 1 6-05 over zee noord HV 

Dwergstern 6 21 -04 over zee noord JJ 
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Dwergstern 1 28-04 over zee noord AS 

1 1 -05 over zee JdR 

3 1 6-05 over zee noord HV 

1 1 8-05 over zee JdR 

Zwarte Stern 5 2 1 -04 over zee noord JJ!WB 

3 28-04 over zee noord AS 

1 01 -05 over zee noord WB 

3 07-05 over zee JJ 

37 1 1 -05 over zee noord JGW 

1 1 1 -05 Oosterduinsemeer JdR 

2 1 2-05 over zee noord AS 

5 1 6-05 over zee noord HV/JJ 

2 1 7-05 over zee noord WB 

1 8-05 over zee JdR 

Zeekoet 1 1 3-04 over zee noord JvD 

Alk 3 1 3-04 t.p. in zee JvD 

Bosuil 1 1 8-04 Klein-Leeuwenhorst RZ/AS 

3 29-04 Nieuw-Leeuwenhorst onvolwassen ex. RZ/AS 

0 1 -06 Nieuw-Leeuwenhorst RZ 

Ransuil 1 1 8-04 Klein-Leeuwenhorst RZ/AS 

Velduil 1 07-04 Coepelduynen AS 

Zwarte Specht 1 1 3-04 Duindamse Slag noordduinen AC 

1 1 7-04 noordduinen JvD 

1 1 2-05 overvliegend Noordwijk-Binnen HV 

2 1 6-06 AWD nabij ingang De Zilk MN 

Boomleeuwerik 1 03-04 overvliegend Duinweg Noordwijk AC 

Oeverzwaluw 2 03-05 Oosterduinsemeer JdR 

2 05-05 Oosterduinsemeer JdR 

2 07-05 Oosterduinsemeer AS 

3 1 1 -05 Oosterduinsemeer JdR 

4 1 7-05 Oosterduinsemeer AS 

4 1 8-05 Oosterduinsemeer JdR 

Grote Gele Kwikstaart 1 01 -04 Dompad Noordwijk JdR 

Rouwkwikstaart 1 1 5-04 v.d. Berghstichting AnM/JdR 

2 20-04 Coepelduynen HV 

28-04 Gravendijkseweg Noordwijk AS 

29-04 v.d. Berghstichting JdR 

30-04 v.d. Berghstichting JdR 

1 0-05 v.d. Berghstichting JdR 

1 2-05 Uitwatering Katwijk AnM/JdR 

1 8-05 Uitwatering Katwijk JdR 

1 5-06 v.d. Berghstichting - Vinkenveld AnM 

25-06 ZHL Langeveld AS 

2 25-06 zeereep Langevelderslag broedgeval JB 

Pestvogel 1 1 2-04 Holbeekstraat Noordwijk WH 

Gekraagde Roodstaart 1 07-04 AWD nabij ingang De Zilk AS 

1 4-04 Coepelduynen AS 

1 4-04 nabij Alexander-hotel Noordwijk AnM 

20-04 Elsgeesterpolder JvD 

1 05-05 Coepelduynen AS 

Paapje 2 1 5-05 AWD Verbrande Vlak WB 

1 9-05 Uitwatering Katwijk VWKW 

25-05 Gerleeweg Vinkenveld JdR 

Beflijster 1 07-04 Coepelduynen AS 

3 07-04 AWD Haasveld AS 

3 1 3-04 Defensie-terrein Rijnsburgerweg DBA 

1 3-04 Estec-terrein Noordwijk AnM/Jd R 

9 1 3-04 Coepelduynen AnM/JdR 

2 1 4-04 noordduinen AS 

3 1 4-04 Coepelduynen AS/HV 

2 1 4-04 v.d. Berghstichting JdR 

4 1 5-04 Coepelduynen JvD 

4 20-04 AWD Vogelenveld AS 

2 22-04 Coepelduynen AS 
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Beflijster 2 

1 

Grote Lijster 2 

1 
2 

Rietzanger 

2 

Fluiter 
Vuurgoudhaan 
Grauwe Vliegenvanger 2 

Bonte Vliegenvanger 
Wielewaal 

Grauwe Klauwier 
Roek 

Barmsijs 4 

Goudvink 2 

2 

3 

Waarnemers 
WB Willem Baalbergen 
J B  Joost Bouwmeester 
AC Arie Cramer 
JvD Jelle van Dijk 
DBA Dutch Sirding Vogellijn 
JGW Johan Goudzwaard 
WH WJ P Heemskerk 
JJ Jan Jacobs 
AnM Annelies Marijnis 
MN Michel Nederpel 
JdR Job de Ridder 
JR Jan Roos 
AS Ab Steenvoorden 
KV Koene Vegter 
HV Hein Verkade 
VWKW Vogelwerkgroep Katwijk 
RZ Richard Zonneveld 

03-05 

1 7-05 

01 -04 

07-04 

07-04 

05-05 

1 0-06 

06-04 

2 1 -04 

08-06 

1 6-06 

1 4-04 

30-04 

21 -05 

26-05 

02-06 

27-04 

28-04 

05-05 

08-05 

02-06 

1 0-06 

06-04 

06-04 

08-04 

20-04 

02-06 

AWD Wolfsveld JJ 
zeereep noordduinen JGW 
Zweefvliegveld Langeveld AS 
AWD Haasveld AS 
Psych. Langeveld JJ 
Gooweg Noordwijk JdR 
AWD Vogelenveld AS 
Oosterduinsemeer As 
Golfbaan Polder Hoogeweg JGW 
rietkraag De Halle Oud-Leeuwenhorst JvD 
AWD zingend nabij ingang De ZiJk MN 
Coepelduynen AS 
broedend Defensieterrein Hoogeweg MN 
AWD Marelvlak JR 
Langevelderweg JdR 
ZHL Langeveld JGW 
AWD omgeving Rozendel JB 
overvliegend Estec-terrein JdR 
overvliegend Vinkenveld AnM 
Gravendijkseweg Noordwijk AS 
overvliegend Oud-Leeuwenhorst RZ/AS 
overvliegend Polder Hoogeweg MN 
Polder Hoogeweg MN 
AWD Wolfsveld JJ 
AWD Wolfsveld JJ 
ZHL Langeveld AS 
AWD Dosterkanaal nabij Schrama AS 
AWD Verbrande Vlak JB 
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Lijst van werkg roepen en commiss ies 

Redactie De Strandloper 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 0945 

Ledenadministratie 
Jan Veefkind 
Breiaftpark 26 
2201 TE Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 2368 

Planologische Commissie 
Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201 BR Noordwijk 
Telefoon: 071 -36 1 221 9 

Beheerscommissie 
Natuurcentrum 
Wim Baalbergen 
Schoolstraat 1 5  
2202 HC Noordwijk 
Telefoon: 07 1 -36 1 02 1 0  

Werkgroep tentoonstellingen 
Nel Nooyen 
Joh. Malegraafstraat 1 4  
2201 LK Noordwijk 
Telefoon: 071 -36 1 1 347 

Kantinievoorziening 
Natuurcentrum 
Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34 
2203 JR Noordwijk 
Telefoon: 071 -36 1 246 1 

Paddenbescherming 
Jan Jacobs 
Prins Bernhardstraat 7 
2202 LD Noordwijk 
Telefoon: 071 36 1 0396 

24 

Vogelwerkgroep 
Ab Steenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
220 1 BW Noordwijk 
Telefoon: 071 -3649 1 54 

Plantenwerkgroep 
Ees Aartse 
Joh. Maleg raafstraat 6 
2202LK Noordwijk 
Tefefoon: 071 -361 4268 

Werkgroep bibliotheek 
Marian Bos 
Branding 46 
2201 WV Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 8636 

Groepenbezoek 
Natuurcentrum 
Toos Bom 
Ujnbaanweg 26 
2201 LE Noordwijk 
Telefoon: 071 -36 1 1 285 

Jeugdnatuurclub 
Richard Zonneveld 
Van Struyckstraat 57 
2203 HO Noordwijk 
Telefoon: 071 -381 5023 

Veldwaarnemingen 
Ab Steenvoorden 
Boekerslootlaan 79 
2201 Bw Noordwijk 
Telefoon: 071 -36491 54 

Excursies 
Rien Sluys 
Bremkant 38 
2203 NG Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 0945 
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