
de STRANDLOPER 

28e jaargang, nummer 4 december 1996 

officieel orgaan van de vereniging voor natuur- en vogelbescherming noordwijk 



Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 

Bestuur 

J. van Dijk, voorzitter, L. Hellenberghof 32, 2202 XT Noordwijk 
C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 
J. Veefkind, penningmeester, Breiaftpark 26, 2201 TE Noordwijk 
W. Baalbergen, lid, Schoolstraat 15, 2202 HC Noordwijk 
Mevr. M. Bos, lid, Branding 46, 2201 WV Noordwijk 
J. Jacobs, lid, Prins Bernhardstraat 7, 2202 LD Noordwijk 
R. Sluys, lid, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk 
A. Steenvoorden, lid, Boekerslootlaan 79, 2201 BW Noordwijk 
H. Verkade, lid, Douzastraat 47, 2201 JC Noordwijk 
Contributie f 10,- per jaar (min.), jeugdleden f6,- per jaar (min.), donatie f5,- per jaar (min.) 
Gironummer: 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk te Noordwijk. 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro toegestuurd. 

Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden: Breiaftpark 26, 2201 TE Noordwijk 

De Strandloper 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk 
De redactie bestaat uit: E. Aartse, W. Kuijper, R. Sluys en C. Verweij 
Redactie-adres: R. Sluys, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk 
Bezorgadres: B. Heethuis, Derk Bolhuisstraat 64, 2202 VH Noordwijk, Tel. 01719-10813 
Oplage De Strandloper: 600 exemplaren 

Stichting Vogelasie l  Noordwijk 

Bestuur 

A. v.d. Werf, voorzitter, Beeklaan 64, 2201 BE Noordwijk 
Mevr. A. Marijnis, secretaris, Postbus 168, 2200 AD Noordwijk 
K. Frumau, lid, Northgodreef 27, 2202 XZ Noordwijk 
C. Verweij, lid, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 
Donatie minimaal f5,- per jaar, te storten op girorekening 3598755 t.n.v. Stichting Vogelasiel Noordwijk. Het 
vogelasiel is gelegen aan het Dompad. Gevonden vogels kunnen daar worden afgegeven. 

IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie 

afdeling Noordwijk 

Bestuur 

D. Passchier, voorzitter, Egmonderstraat 45, 2201 RK Noordwijk 
Mevr. N. Nooyen, secretaris, Joh. Malegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk 
P. Paumen, penningmeester, Merelstraat 25, 2211 KZ Noordwijkerhout 
Mevr. A. van den Oever, lid, Van Panhuysstraat 34, 2203 JR Noordwijk 
Mevr. J. van Sambeek, lid, Linnaeuslaan 12, 2215 PB Voorhout 

Jan Verwey Natuurcentrum 
Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade te Noordwijk. In het centrum bevindt zich een uitgebreide na· 
tuurbibliotheek, die voor iedereeen toegankelijk is. Ook is een er permanente tentoonstellingsruimte waarin de 
natuur in en rondom Noordwijk in beeld wordt gebracht. 
Voor groepenbezoek is het centrum het gehele jaar geopend. Contactadres: Mevr. T. Bom, Lijnbaanweg 26 
Noordwijk. Tel. 071-3611285. Tijdens de maanden mei Vm september is het centrum voor iedereen geopend 
op woensdagen en zondagen van 14. 00-16. 00 uur. 

S luitingsdatum inl everen kopij voor De Strandlope r 29e jaargang nr.1 :  
1 0 februari 1 997 

2 

ISSN:2589-2762 print       ISSN: 2589-2770 online



Inhoud 
Bij de voorplaat, A. Meyer 

In Memoriam Joanne van Sambeek, D. Passchier 

Agenda 

Vogels en visserij, J. van Dijk 

Nieuws uit de ledenvergadering van september, K. Verweij 

Nieuws uit de ledenvergadering van oktober, K. Verweij 

Bollenvelden onder water, A. Steenvoorden 

Vogeltoren bij Polder Hoogeweg, J. van Dijk 

pag.3 

pag.4 

pag. 5 

pag. 5 

pag. 6 

pag.6 

pag. 7 

pag.9 

Queesten op Terschelling, K. Vegter pag. 9 

Nieuwe plantenvondsten in de Duin- en Bollenstreek, M. de Graaf en J. van Dijk pag. 11 

Nieuws uit de Amsterdamse Waterleidingduinen, W. Kuyper 

Bij de dood van een vogelman, K. Vegter 

Oud Nieuws, K. Verweij 

Reisverslagen vogelvakanties, A. Steenvoorden 

Terschelling, een impressie, R. Sluys 

Kuieren door het kruidige bos, P. Paumen 

De vogels van Katwijk, J. van Dijk 

Stichting Vogelasiel Noordwijk, A. v.d. Werf 

Het vogelweekje, S. van Nes 

Rondje Groen, W. Andelaar 

Vogelnieuws, A. Steenvoorden 

Veldwaarnemingen juli, augustus en september, A. Steenvoorden 

Bij de voorplaat 
Arnold Meyer 

De Koperwiek 
In oktober en november beginnen de Koperwieken 
Nederland te bereiken. Massaal trekken de vogels 
weg uit Scandinavië om zich hier tegoed te doen aan 
allerlei bessen. 
De roep van de Koperwiek is een karakteristiek geluid 
in de herfstnacht De lucht is vol van hun ijle roepjes. 
De Koperwiek is gemakkelijk te herkennen aan de 
brede, lichte wenkbrauwstreep en aan de roest-rode 
flanken. 

pag. 14 

pag. 15 

pag. 15 

pag. 17 

pag. 19 

pag.20 

pag.20 

pag.21 

pag.22 

pag.23 

pag.24 

pag.26 



4 

In memoriam Joanne van Sambeek
Roberts 

Vrijdag 15 n ovember, De Zilk. E en verkeerson geval maakt een plot selin g ein d aan het leven 
van Joann e 

Tot dat momen t bruiste zij van en ergie. Van af de eerste ken n ismakin g in Noordwijk stortte zij 
zic h in alles wat voor haar voeten kwam. Voorjaar 1979 meldde zij zic h voor deeln ame aan 
een exc ursie in de duin en . Natuur wilde ze proeven, dus was dit een uit steken de gelegen heid. 
Het werd voor beide partijen een geden kwaardige dag. Voor haar, omdat zij in één klap veel 
men sen aan trof met dezelf de idealen en voor de n atuurveren igin gen in het Jan Verwey Na
t uurc ent rum die er van af dat momen t een en thousiast lid bij kregen . 

Plan ten , vogels, bomen , vlin ders in duin en of tuin en , het maakt e haar n iet uit . Voor alles had 
ze een on verzadigbare belan gstellin g met maar één versc hil. "Je kan toc h best wat later op de 
dag n aar de vogelzan g luisteren , daar hoef je t oc h  n iet perse vroeg voor uit de veren " ?  
Het was ook een gen oegen haar te horen vertellen bij het vert on en van de vele dia' s die zij tij
den s vakan ties en uitstapjes gemaakt had. 

Vele hon derden kin deren liet zij de af gelopen jaren ken n is maken met de n atuur, zowel in het 
Jan Verwey Natuurc en trum als t ijden s het herf stn at uurspel in Nieuw-L eeuwen horst 
Ooit realiseerde ze zic h dat er n og geen bomen rout e beston d tussen Noordwijk en Voorhout. 
Ze had maar één impuls n odig om het samen te stellen . E r  moest het n odige in vert aald wor
den , maar het kwam toc h  maar op papier. 

Op sport ief gebied oversc hatt e zij even spon taan haar mogelijkheden . E en af dalin g in de Py re
n eeën brac ht haar tot wan hoop. E en aan tal exc ursieleden was n odig om haar omlaag te bren
gen . Tijden s een van de koude wint ers zag zij iedereen sc haatsen , dus dac ht zij: " Ik ook" . Met 
de win d mee van Voorhout n aar Piet Gijs was zo gehaald, maar t oen terug . . ! Ac h er was alt ijd 
wel een Jan Verwey lid dat haar terug kon bren gen . 

Nog maar en kele weken geleden keerde ze terug van een veel te lan ge wan delin g in de AW
duin en . Ze was op zoek n aar vlin ders. Ze gen oot met volle teugen van haar bezoeken aan de 
duin en , de "Hof " en vooral van haar zomerhuisje aan de Duin weg. Daar was ze vaak, t emid
den van het groen om haar heen . Daar verzorgde zij met grot e lief de haar tuin . Ze wist van 
alle plant en de n amen en de plaats waar ze groeiden of soms wegbleven . Als bezoeker kreeg 
je een waterval van , met Amerikaan s acc en t  uit gesproken Iat ijn se n amen over je heen . E lke 
gast werd er ron dgeleid, van koff ie of soep voorzien en met wat bloemen zaad of een " st ekkie" 
uitgewuif d. 

Het is een voorrec ht haar van n abij te hebben leren ken n en .  

De n at uur beteken de veel voor haar, zij beteken de veel voor on s. We zullen haar missen . 

Dic k Passc hier 



Agenda 
Lezingen 
vrijdagavond 31 januari 
Lez in g met dia' s van de heer C .  C amphuy sen over 
z eevogels en visserij. 
vrijdagavond 28 februari 
L ez in g  met dia' s van de heer P. Frisbarn over 
vogels in de omgevin g van de Varan gerfjord in 
Noorwegen 
vrijdagavond 28 maart 
Jaarvergaderin g. H ierbij worden dia' s van eigen le
den vert oon d. Niet meer dan 20 dia's per persoon 
en de dia's moet en bet rekkin g hebben op de n a
t uur in bin n en - of buit en lan d. 

Excursies 
Zondag 29 december 
Ganz en exc ursie n aar Zeelan d. Vert rek om 08. 00 
uur van af het Jan Verwey Nat uurc ent rum. 
Zaterdag 25 januari 
Exc ursie n aar de Amst erdamse Wat erleidin g
duin en . Vert rek om 08. 00 uur van af het Jan Ver
wey Nat uurc ent rum. 

Vogels en visserij 
Je/Ie van Dijk 
Op vrijdag 31 jan uari 1997 z al Kees C amphuy sen 
in het Jan Verwey Nat uurc ent rum een lezin g ver
z orgen over vogels en visserij. Wie heeft n iet een s 
st aan kijken n aar de grot e z wermen meeuwen ac h
t er de vissersbot en als die n iet al t e  ver op z ee be
z ig z ijn . Het is dan zon der meer duidelijk dat daar 
heel wat t e  halen is. Dat die visserij de vogelst an d 
in de Noordzee st erk beïn vloedt , is al lan g beken d. 
Voor een deel is dat in n egat ieve z in .  De van gst 
van klein e soorten (bijv. zan dspierin g) voor de vis
meelfabrieken heeft veel kolon ies van Papegaai
duikers en Noordse St ern s aan de ran d van de 
afgron d gebrac ht. Aan de an dere kant profit eren 
veel z eevogels van de en orme hoeveelheid vis die 
bij de van gst op grot ere soort en als on bruikbaar 
over boord wordt gez et. Hierbij gaat het om vogels 
als Noordse St ormvogel en Jan van Gent. Maar 
ook de Nederlan dse kust meeuwen zijn voor een 
deel afhan kelijk van de visserij. On derz oek heeft 
aan get oon d dat de Klein e Mant elmeeuwen die op 
Tersc hellin g broeden t ot op 100 km van de kust 
visserssc hepen volgen om daar van het afval t e  
prof it eren . 
Kees C amphuy sen geldt t egen woordig als een 
van de groot st e deskun digen op het gebied van 
v isser ij en z eevogels. C amphuy sen begon z ijn vo
gelkun dige loopbaan als f an at iek zeet rekt eller op 
de H on dsbossc he en als c oö rdin at or van de lan de
l ijke t ellin gen van olieslac ht off ers (wat hij n og 
st eeds doet ! ). Dez e act ivit eit en maakt en hem dui
delijk dat veel vragen over het hoe en wat van 

dez e 'kust versc hijn selen'  pas beant woord kun n en 
worden door de kust t e  verlat en en de zee op t e  
gaan . Dit brac ht hem in c ont act met de Brit se 
zeevogelmen sen die aan een at las van de vogels 
op de Noordzee werkt en .  Ook bij het NIOZ (Neder
lan ds In st it uut voor het On derzoek der Zee) groei
de de belan gst ellin g voor de z eevogels op z ee 
st erk dan kz ij men sen als Mardik L eopold en Jan 
An dries van Fran eker. Naast zijn werkz aamheden 
voor de verspreidin gsat las organ iseerde C amphuy 
sen int ern at ion ale workshops over olievervuilin g 
en de st ran din g van zeevogels. Het is haast n iet t e  
geloven dat al de boven gen oemde act ivit eit en ge
daan werden als selfmade biloloog z on der vast e 
aan st ellin g. Pas t oen zijn public at ies over oliever
ont rein igin g t erec ht int ern at ion ale aan dac ht kre
gen , werd hij ben oemd als (t ijdelijke) medewerker 
van het NIOZ. Hier kreeg hij on der an dere de op
drac ht t e  on derzoeken wat er werkelijk ac ht er vis
sersbot en gebeurt .  Op de hem eigen sn elle en 
degelijke wijze produc eerde C amphuy sen rappor
t en over de vogels ac ht er vissersbot en en de mo
gelijke in vloed daarvan op de broedvogel popula
t ies. Dat hij daarn aast ook een uit gebreide lit era
t uurst udie maakt e  over de visst an d  in de Noord
z ee spreekt haast van z elf . Haast overbodig om op 
t e  merken dat C amphuy sen ook een groot deskun 
dige is op het gebied van zeezoogdieren .  

Uit het voorgaan de moge duidelijk zijn dat on s op 
31 jan uari een bijzon dere lezin g over een ec ht 
kust on derwerp t e  wac ht en st aat ! 
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Nieuws uit de ledenvergadering van 
september 
Kees Verweij 

Mededelingen bestuur 

Informatieborden van het Staatsbosbeheer 

De voorzit ter maakt melding van het f eit, dat on
langs in de t erreinen van het Staatsbosbeheer een 
aant al inf ormatieborden is geplaatst. Op zic h is dit 
een loff elijk initiatief en verder zijn deze borden 
qua uiterlijk goed verzorgd. Bij nadere lezin g van 
de geboden inf ormatie blijkt ec ht er, dat er ver
sc hillen de on juist e  gegeven s worden vermeld. Zo 
staan er vogelsoort en op, die n immer of hoogstens 
in het verre verleden ooit daar zijn waargen omen. 
Naar aan leidin g hiervan heef t de voorzit ter zic h  in 
een uitvoerige brief gewend tot het St aat sbosbe
heer met het doel deze tekortkomingen alsn og ge
c orrigeerd te krijgen . Dit heeft ec hter n og geen 
result aat gehad. De voorzitter betreurt deze gan g 
vooral, omdat leden van on ze veren iging jaarlijks 
in ventarisat ies plegen, zodat men heel goed op de 
hoogt e kan zijn van de aan wezige f aun a, met 
n ame waar het de vogels bet ref t. 

Vandalisme 

Helaas heef t men ron d het Jan Verwey Na
t uurc en trum in t oenemen de mate te maken met 
van dalisme. De vern ielin gen worden veroorzaakt 
door een groep ron dhangende jon geren . Uit verve
ling worden hekken vernield en ruiten in gegooid. 
Zo sneuvelden on lan gs weer t wee ruiten aan de 
zijde van het pad. Het ligt in de bedoelin g op korte 
t ermijn met het gemeent ebestuur kon takt op t e  ne
men teneinde aan deze vern ielzuc ht een ein de te 
maken. 

Onderhoud Jan Verwey Natuurcentrum 

Een poosje geleden heef t het Natuurc en trum aan 
de buiten kan t een algehele n ieuwe verf beurt on-

dergaan. Het geheel ziet er n u  weer keurig uit .  I n  
dit verban d past terec ht een woord van dan k aan 
degenen , die hieraan hebben meegeholpen .  Dit 
laatst e  geldt even zeer voor degenen , die de t uin 
aan de voorzijde geheel hebben opgekn apt. Ver
der is in middels een mooi en doelt reff en d  hout en 
hek geplaat st ter besc hermin g van de t uin en de 
ac hterzijde van het Natuurc ent rum. 

Paddestoelencursus 

De paddestoelenc ursus is bijn a weer af gesloten. 
Bijn a 20 deelnemers hebben ent housiast meege
daan aan een theorie-avond in het Nat uurc ent rum 
en de eerste exc ursie op het landgoed Keuken hof 
t e  L isse. Er volgt in oktober a. s. n og een exc ursie 
n aar het Pann elan d in de Amsterdamse Wat er
leidin gduin en . 

Lezing van de heer Van den Brink 
over Boerenzwaluwen 
Na de rondvraag verleen t de voorzit ter het woord 
aan de heer Van den Brin k, die vervolgen s een 
korte in leiding houdt over deze bijzon dere vogels. 
Hij houdt zic h in het bijzon der bezig met de best u
dering van het trekgedrag van deze vogels. Daar
toe rin gt hij regelmatig vele ex emplaren nabij zijn 
woon plaats te Elburg. Verder heef t  hij reizen on
dernomen n aar o. a. de It aliaan se kust en Bot swa
na in Af rika, waar de Boerenzwaluwen langst rek
ken of 's wint ers verblijven. Aan de hand van ring
c on trole heef t hij in middels vele gegevens omtrent 
de trek en het trekgedrag kun n en verzamelen . Zijn 
betoog laat hij vergezeld gaan van vele prac ht ige 
opn amen. 
Na af loop dan kt de heer Van Dijk de heer Van den 
Brin k voor zijn boeien de betoog. Daarna ont vangt 
hij een hart elijk applaus van het aan wezige publiek. 

Nieuws uit de ledenvergadering van 
oktober 
Mededelingen bestuur 

Excursies 

Allereerst geef t de voorzit ter een kort verslag van 
de t rekvogelexc ursie op 12 oktober jl. bij de Was
senaarseslag. Er waren welismwaar niet zo veel 
deelnemers, maar degen en , die zijn meegegaan , 
hebben tal van vogels kun n en zien overtrekken . 
Verder was er in het duin gebied van Berkheide be
hoorlijk wat neergestreken , dat zeker de moeit e 
van het bekijken waard was. De eerst volgende ex 
c ursie vindt plaat s op zondag 10 november a. s. bij 
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de L angevelderslag. Het is de bedoelin g daar op 
het strand zowel n aar de vogelt rek als n aar ver
sc hillen de st ran dvon dsten t e  gaan kijken . Het ver
t rek is 's morgens om 8.00 uur van af het Jan 
Verwey Nat uurc ent rum. 

Vandalisme 

De laat ste tijd wordt het Natuurc ent rum get eist erd 
door een groep ron dhan gen de jon geren, die uit 
vervelin g allerlei vern ielin gen aan ric hten. Zo is het 
pas geplaatste hek ron d het Natuurc ent rum al 
twee keer voor een gedeelt e in elkaar get rapt en 



verder z ijn er en kele ruiten ges neuveld. Inmiddels 
heeft er overleg met de gemeente Noordwijk 
plaats gevonden, hetgeen waarschijnlijk op zal leve
ren, dat het voetpad tus s en de Openbare Biblio
theek en het Natuurc entrum zal verdwijn en en met 
s tevige s truiken z al worden ingeplan t. 

Opening vogelobservatieplatform 

Op z aterdag 9 november a.s .  om 1 1.00 uur z al het 
vogelobs ervatieplatform in de Polder Hoogeweg of 
fic ieel worden geopend door de burgemees ter van 
Noordwijk, de heer Van der Sluis .  Na afloop zal 
aan de aanwezigen in Res taurant De C ley burc h 
koffie worden aan geboden. Ook leden van onz e  
Vereniging z ijn hierbij van harte welkom. Er s taan 
overigens nog andere ontwikkelin gen in deze pol
der te wac hten. In de onmiddellijke n abijheid zal 
een z g. "nat-dras"-gebied worden gec reë erd, een 
z eer vochtig s tukje weiland, dat ongetwijf eld vele 
waadvogels en s teltlopers z al aan trekken . 
Een laats te mededeling in dit verban d is , dat on
langs het C ollege van Gedeputeerde Zaken van 
Zuid-Hollan d sc hrif telijk heeft laten weten , dat de 
golfbaanplannen in Polder Hoogeweg def initief 
van de baan z ijn. 

Vleermuizenbunker 

Met de afs luiting van de zg. "VIeermuizen bun ker" 
in de Noordduin en te Noordwijk gaat het voors poe
dig. Bin nen kort z al de s talen deur worden ge
plaats t, waardoor s traks vleermuiz en ongehin derd 
vrij in en uit kun nen vliegen . Daarmee is het laat
s te nog niet gez egd, wan t het ligt in de bedoelin g 
over enige tijd het overt ollige zan d in het bun ker
c omplex te gaan verwijderen. 

Versterking begeleiding jeugdafdeling 

Het ligt in de bedoelin g de jeugdafdeling te s plit
s en en wat meer mogelijkheden te bieden voor de 
wat oudere jeugd. De huidige begeleider, Ric hard, 
wil z ijn aandac ht meer gaan ric hten op de wat ou-

dere kin deren, maar dit beteken t, dat er iemand 
moet komen, die de jon gere kin deren gaat opvan 
gen . De voorzitter wekt de aanwezigen op een ge
sc hikte kandidaat te vinden dan wel voor te dragen. 

Lezing van de heer F. Koning over de 
rootvogels in de Amsterdamse Waterlei
dingduinen 

Na de ron dvraag verleent de voorz itter het woord 
aan de heer Konin g. De heer Konin g laat aan de 
hand van enkele diagrammen de on twikkeling van 
de versc hillende s oort en roofvogels in de Ams ter
dams e Waterleidingduinen z ien . Hij z elf in ventari
s eert al roof vogels vanaf de z es tiger jaren in deze 
duinen, waarbij ook roofvogels worden geringd en 
gec ontroleerd. Zodoende heef t  hij een heel goed 
beeld van de versc huivingen in de versc hillende 
populaties kunnen vas ts tellen . 
Zo hebben veran deringen in de vegetatie (vergras 
s ing en verruigin g) en het binn en dringen van 
andere roof vogels een behoorlijke in breuk ge
pleegd op reeds bes taan de broedvogels .  Verder is 
de Steen uil geheel verdwen en, terwijl ook de Ran
s uil behoorlijk is teruggelopen . Daarentegen doet 
de Bos uil het veel beter. Nieuwkomers of roof vo
gels , die zic h s terk hebben uitgebreid, zijn de Sper
wer en de Havik. Vooral de Havik sc hijn t  weer een 
bedreigin g te vormen voor reeds aanwezige roof
vogels , doordat zij en hun jongen zelfs als prooi 
voor deze Havik dien en . 
Ac htereenvolgens behan delt de heer Konin g de 
versc hillende s oort en roof vogels , waarbij hij in gaat 
op hun territoriumgedrag, hun wijze van jagen , hun 
voeds elkeuze en hun terrein voorkeur. Dit alles 
wordt aan de han d van diabeelden uitvoerig toege
lic ht. 
Na af loop dankt de heer Van Dijk de heer Koning 
voor zijn boeien de betoog. Daarn a ontvan gt hij 
een hart elijk applaus van het aan wezige publiek. 

Bollenvelden onder water 
Ab Steenvoorden 

Even als in een aan tal vooraf gaande jaren is ook in 
1996 tijdens de tweede helf t van de z omer weer 
aktief gez oc ht naar perc elen bollen lan d die ten be
hoeve van de on kruid- en ziektebes trijding voor 
een bepaalde tijd (eff ec tief bij vijf tot zes weken) 
onder water z ijn gez et. Helaas bes taat bij ons de 
indruk dat het on der water z etten van perc elen bol
lenland de laats te jaren in on ze s treek afn eemt. 
Veel perc elen worden er n iet meer gevonden. 
Tijdens de afgelopen n az omer z ijn er drie perc elen 
in de s treek gevon den. 

Perceel 1, Zwarte Laan, gemeente Lisse. 

D it perc eel werd half augus tus gevon den, het lag 
vrij ver weg van de openbare weg en kon niet 
goed bekeken worden. Tijdens het eers te bezoek 
werden er 8 Nijlganzen waargen omen. Helaas 

s ton d het perc eel tijdens het tweede bezoek al 
weer droog, en was men er op aan het werk met 
versc hillende trakteren . 

Perceel2, hoek Oude Herenweg/Aker
voerderlaan gemeente Voorhout. 

Dit perc eel werd gevonden op 29 juli. Waarsc hijn
lijk s tond het toen al en ige tijd on der water. Het 
perc eel is drooggezet in de week van 12 t/m 16 au
gus tus . 

Perceel 3, hoek Westeinde/Schulpweg ge
meente Noordwijkerhout. 

Dit perc eel werd gevon den op 16 s eptember. De 
eigen aar vert elde toen dat het perc eel al een week 
of vijf on der water s ton d. Het is jammer dat we het 
n iet eerder gevon den hebben, er zou dan ongetwij
feld nog veel meer gezien zijn. 
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Het perc eel ston d op 26 september n agen oeg 
droog, en op 28 september was men er met trak te
ren op aan het werk. 
Naast boven staan de waarn emin gen werden er 
n og op het perc eel waargen omen : 

E en Geelpootmeeuw op 17 september en een Ha
vik op 18 en 26 september. Opvallen d was ook het 
grote aan tal Boeren - en Huiszwaluwen dat boven 
het perc eel foerageerde en de vele Witte Kwik -

staarten (ron d de 100 ex emplaren ) die op het per
c eel aan wezig waren toen het n et drooggevallen 
was. 
L an gs deze weg wil ik iedereen bedan k en die 
waarn emin gen van het perc eel lan gs het Westein 
de/Sc hulpweg heef t in gestuurd. Dit zijn Rien 
Sluy s, Jan Jac obs, Job de Ridder, Jelle van Dijk, 
Johan Goudzwaard en Ric hard Zonn eveld. 

Waargenomen vogelsoorten perceel2: Oude Herenweg/Akervoorderlaan 

Datum I Soort 29-0 7  0 1-08 0 4-08 0 7-08 11-08 

Klein e Plevier 1 - - - -

Bon tbek plevier - 2 4 1 -

Klein e Stran dloper 1 - - - -

Bon te Stran dloper - - - 1 -

Kemphaan 26 31 10 15 4 

Watersn ip 6 - 8 15 8 

Grutto - - 1 - -

Groen pootruiter - - - 1 -

Witgat - - - 1 I 1 

Bosruiter - 2 1 5 2 

Oeverloper 4 6 6 6 1 

Visdief - 1 1 - -

Waargenomen vogelsoorten Perceel 3: Westeinde/Schulpweg 

Datum I Soort 16 -9 17-9 18-9 20 -9 21-9 22-9 24-9 26 -9 28 -9 

Bergeen d 7 7 7 7 7 7 - - -

Krak een d - - - - - 2 - - -

Slobeen d - - - - - 7 - - -

Smien t - - - - - - 4 - -

Klein e Plevier - - - - - 1 - - -

Bon tbek plevier - - - 2 - 1 16 13 1 

Zilverplevier - 1 1 1 - - 2 - -

Klein e Stran dloper 13 18 19 18 21 34 56 - 1 

Krombek stran dloper 1 1 4 
I - - - - - -

Bon te Stran dloper 2 6 5 5 8 16 12 22 -

Kan oet - - 1 - - - - - -

Kemphaan 4 5 6 7 7 9 11 2 -

Watersn ip - 1 6 2 - 1 - - -

Rosse Grutto - - 2 1 1 1 - - -

Zwarte Ruiter 1 2 1 6 1 3 4 1 -

Groen pootruiter 2 4 2 1 - - - I 1 -

Bosruiter - - - - - 1 - - I -

Oeverloper 1 1 2 I 1 1 1 - - l -
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Vogeltoren bij Polder Hoogeweg 
Je/Ie van Dijk 

Si nds 26 oktober is dichtbij het vogelinformatie
bord lan gs de Maandagse Watering een speciaal 
vogel uit kijkpunt ingericht. N a  de aanval op Pol der 
H oogeweg vanuit de golfbaanlobby leek het ons 
goed de vogelkundige betekenis van deze polder 
n og een s t e  benadrukken door een positieve actie. 
Binnen het bestuur was al eerder gesproken over 
het oprichten van een vogeltoren langs de rand 
van Polder Hoogeweg, maar de golfbaanperikelen 
zorgden voor het l aatste zetje om dit pl an nu door 
te zet ten . 
De vogeltoren , want zo zullen we verder dit uitkijk
platform maar noemen, is te vinden op zo' n 50 me
t er van het vogel i nformatiebord. Zoal s bekend is 
deze plek zowel met de fiets als de auto uitste
kend te bereiken. Vanaf de vogeltoren heeft men 
een pr ima uitzicht op het graslandgebied bij Kloos
t erschuur en m et een ster ke ki jker of telescoop 
kan men vr ijwel de gehele Polder Hoogeweg af
zoeken. Bovendien zal men vanaf de toren de ont
wi kkelingen in het aan te leggen moeras langs de 
west oever van de watering goed kunnen volgen. 
In het voorjaar zal men vanaf dit punt zeker de vol 
gende soorten goed kunnen observeren: Kievit, 
Grutto, Tureluur, Scholekster, Slobeend, Veld
l eeuwerik. Ook soorten als L epelaar en Zomerta
ling kunnen worden verwacht. In het winterhalfjaar 
i s  dit de plek voor Smi ent, Wintertaling, Slobeend, 
Krakeend, Kievit, Goudplevier, Wulp, Watersnip, 
Grote Mantelmeeuw, Zil vermeeuw, Stormmeeuw 
en Aalscholver. 
De vogeltoren werd gefinancierd uit eigen midde
len. De gift die onl angs werd ontvangen van 
N oordwijk L okaal ter gelegenheid van hun tienjarig 
j ubileum werd ook voor dit doel bestemd. 
Bel angrijker dan het geld is evenwel de arbeid die 
in dit stukje vakwerk gestoken werd. Dat dit vak
werk is, bleek al spoedig tijdens de eerste novem
berst or men .  Zelfs bij windkracht negen was 
nauwelijks een trilling te bespeuren! Dit degel ijke 
bouwwerk werd ontworpen door Jan Jacobs, die 
samen met Jan Gl asbergen ook al het timmer- en 
zaagwerk voor zijn rekening nam. Op de binnen
plaats van huize Verkade aan de Douzastraat wer-

den de onderdelen pasklaar gemaakt, net groot ge
noeg om nog door de poort getransporteerd te kun
nen worden. Hierna werd het hel e zaakje door 
acht man op zaterdag 26 oktober in elkaar gezet. 
Een takel kwam hier niet aan te pas, puur met 
mankracht werd de klus geklaard. 
Op zaterdag 9 november werd de vogeltoren door 
burgemeester J. W. van der Sl ui js officieel geo
pend. De burgemeester memoreerde een voorval 
uit zijn school tijd waardoor de belangstelling voor 
de natuur bij vel en van zijn klasgenoten in de kiem 
gesmoord werd. Hij prees de manier waarop onze 
vereniging probeert de bel angstelling voor de na
tuur te stimuleren. Hierna bekl om de burgemees
ter de vogeltoren met de opdracht een paar juist 
neergestreken steltl opers te determineren. Door 
zijn grote kennis van bankbiljetten van / 100 lukte 
het hem spoedig om met behulp van de opgestel 
de tel escoop de door Jan Jacobs afgerichte water
snippen op naam te brengen. Hierna bestormden 
de leden van de jeugdcl ub de toren om deze deter
minatie te bevestigen. N a  afl oop werd nog gezel lig 
nagepraat onder het genot van een kopje koffie in 
restaurant De C ley burch. 

Queesten op Terschelling 
Koene Vegter 

Mogen ongepaarde mannetjes wel queesten. Een 
m oeil i jke, maar voor veel vogelaars een branden
de vr aag. Tijdens het jaarlijkse waddenweekeind 
dit keer op Terschelling in de Wierschuur van 2 7  
t ot 2 9  september 1 996 - gaat een sel ecte groep na
t uurvorsers op n ader onderzoek uit. Hieronder een 
verslag van wat zij zoal meemaken en waarne
men . Een enkeli ng die dit thema blijkbaar te ver 
gaat was op voorhand naar lstanbul gevl ucht. Dat 

dit niet mocht baten zal verderop blijken. 
Zoals bij al l e  spannende gebeurt enissen is er spra
ke van een proloog en deze speel de zich een dag 
voor vertrek naar T. in het duingebied ten noorden 
van N oordwijk af. Pogend mijn loopvermogen op 
peil te houden, ontmoet ik daar achtereenvol gens 
ex cursie-coö rdinator Rien Sluy s en verenigings
voorzitter Jell e van Dijk, blijkbaar bezig te schaven 
aan hun vogelherkenning, wat -naar mij later op de 
bootreis blijkt- nodig is geworden door een aantal 
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nieuw in het duin gepl aatste borden van Staatsbos
beheer, waarop diverse wel heel moeilijk te trace
ren vogels voork omen. Onze beide ex perts waren 
tot de on thutsen de con clusie gek omen dat veel vo
gels op deze borden domweg n iet tot de duinpopu
l atie behoren. 
Gelukk ig hoeven wij het op de wadden n iet met 
borden te doen, maar k unnen wij in ruime mate 
echte vogels bewonderen . Hein Verk ade, die ik al 
miste in de bus, bl ijk t met zijn hel e gezin vooruitge
reisd, om het n odige vooronderzoek te doen en hij 
meldt de eerste avon d al de aanwezigheid van 
tientallen vuurgoudhaantjes en an dere zangertjes 
die op trek zijn . Hel aas bl ijk t zijn ver trek de volgen
de dag ook voor veel van dit ty pe vogels een re
den het eiland vaarwel te zeggen . De win d is 
geruimd van oost naar west en de zon gaat over in 
regenvlagen bij een stormachtige win d. Geruime 
tijd heb ik nog met Ri en Sluy s door een bramen 
bosje gel open, ter wijl hij almaar mompel t ' ze moe
ten er zijn', maar verder dan een licht ' sie, sie' 
gelui d, k omen we n iet. Wel on tmoet ik dit fraaie vo
geltje in het Natuurdagboek van Han s Warren ' Ik 
gin g n aar de Noordn ol ' dat ik te lezen had meege
nomen -een schitterend en ieder aan te raden 
boek. Ook heb ik de n odige groepjes sijzen , witte 
k wik staarten en zwarte mezen gezien .  Gelukk ig is 
er ook genoeg ander moois te zien op roofvogel
en wadl opersgebied. 

� 

�Af«� '?ft 

- __ -;-_-..-_ �- -

--.- - -

Zo worden wij op de eerste ochtend al vroeg ver
rast door een snel jagen de smel lek en, natuurl ijk 
als eerste gezien door roofvogelk enn er Jaap Deel 
der, die recent is begonn en een seri e valk en uit 
steen te houwen . F eilloos determineert hij ook de 
roofvogels op mijn ' Birds of prey' - T shirt dat ik 
speciaal voor de nacht heb aangetrokken .  Hal ver
wege onze tocht over de Boschpl aat wordt een 
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slechtvalk waargenomen . Ook on tstaat grote op
win din g al s aan de horizon een groot uitgevallen 
roofvogel verschijn t. In mijn on schuld besluit ik tot 
een buizerd, maar n ee hij is groter en er is ook n o
gal wat wit te zien. Een visarend dan of een ruig
pootbuizerd. De desk undigen k un nen het er maar 
niet over een s worden, zodat de vogel maar eens 
rustig op een paal gaat zitten , nog eens opvliegt 
weer n eerdaalt en uiteindelijk toch besl oten wordt 
tot een lichte varian t van de buizerd. Uit de nabe
sprek ing blijk t dat het hier niet all een om de afzon
derl ijk e elemen ten gaat, maar meer n og om de 
totaalin druk , iets wat de En gelsen ' jizz' noemen en 
de Duitsers 'Gestal t' . 
Aan het ein d van de ochtend zien wij n og een man
n etje blauwe k iek endief en in de loop van de mid
dag het vrouwtje. I n  beide gevallen vliegen de 
vogels vrij laag over het duin en zijn minutenlan g 
te bewonderen . De witte stuit en de tek en ing in de 
vleugels zijn in het zonlicht zeer goed te zien . Voor 
mij éé n van de hoogtepun ten. 

Ook op het wad is van all es te zien. Kl agende wul
pen trekk en over dobberen de eiders, afgewisseld 
door wolk en met honderden scholek sters, waar
schijnl ijk op zoek n aar de 70 mossels, die ze -zo
al s l ater uit de quiz blijk t- per l aagwaterperiode 
weten te verorberen. Aan de ran d van het wad k lei
ne en drieteenstran dlopers, afgewisseld door een 
enk el e k an oet en een k rombek stran dl oper. Zonder 
ook maar één vogel boek te raadpl egen -terwi jl hij 
er in Moby Dick toch vele heeft- geeft Wi llem Baal
bergen col lege over de fijn ere nuances die deze ty 
pische wadvogel s onderscheiden . Hier is het een 
witte stuit -k an oet- daar een zwarte ok sel - zil verple
vier- waar on ze aan dacht zich op dient te richten. 
Zo bl ijft de Boschplaat, ook zon der aanl egmogelijk 
heid voor k offie met cran berr y gebak , een uiterst 
aantrekk elijk gebied. 
In totaal k omt de groep op zo'n 92 waarn emingen. 
Samen met 8 schedels, n a  afsn ijdin g verzameld 
door een jeugdig li d, resulteert dit in een fraaie 
100. Het leeuwen deel k omt op rek en in g van de 
zon overgoten eerste dag en de regenachti ge twee
de dag l evert hieraan een zeer bescheiden aan
deel. De ex perts k omen in hun eentje op ca 75 
waarnemingen uit. Inclusief auditieve en vluchtige, 
enigszins voorgezegde waarnemingen haal ik net 
een score van 55. Er is dus nog hoop. Huiswaarts 
in de bus beveelt voorzi tter van Dijk in dit verband 
n aast de door de veren igin g georgan iseerde ex cur 
sies ook de vrijdagavon dlezingen aan, waar via 
boeien de sprek ers veel k ennis k an worden opge
daan. Maar daar hebben wij natuurlijk ook onze ei
gen en en ige waddenquiz voor, dit jaar voor het 
eerst georgan iseerd door twee dames, te weten 
Els Lö hr en Miek e Bernard. Gestren g toetsen zij 
de k enn is van de deeln emers die di t zwoegend en 
soms tegensputteren d ondergaan . 
Uitein delijk blijk t wijsheid met het k limmen der ja
ren te k omen, zodat de familie Aartse glansrijk 
over wi nt. De meeste leden k unnen hun creativiteit 
vooral k wijt in fraaie, n iets verhull en de omschrijvin
gen van het op de eilanden zo popul aire queesten. 



Hopelijk hebben hun bijdragen de censuur van de 
redactie kunnen passeren, zodat u er in dit num
mer meer over kunt lezen. De aanwezige dokters 
zijn in elk geval zo opgewonden geraakt dat ze 
zich na afloop, samen met enkele -volgens de ca
tegorisering Rien Sluys- ongepaarde mannetjes, in 
snelle vaart richting de lokaal befaamde zanger 
Wessel spoeden om zich bij de deinende plaatselij
ke schonen te voegen. Thuis in de Wierschuur kan 
in het holst van de nacht nog Willem Baalbergen 
worden waargenomen, die slechts schaars ge
kleed een korte tafeldans uitvoert voor de strenge 
quizmeesteres Els Löhr. U begrijpt dat wij op dit 
hoogtepunt moeten afbreken. 

In de epiloog kunnen wij melden dat voor de vol
gende quiz opnieuw met een traditie werd gebro
ken: niet de winnaars, maar de naar lstanbul 
uitgeweken vluchtelingen zijn de gelukkigen in de 
persoon van Dineke Bruin en Kees Verwey. 
Als u hier -uiteraard- bij van de partij wilt zijn, reser
veer dan één van de eerste septemberweekenden 
voor de waddenexcursie naar Schiermonnikoog. 
Een eiland dat volgens sommigen op een vlo lijkt, 
maar de kenners weten wel beter. In elk geval 
Rien Sluys, die hier eindelijk Dick Passchier hoopt 
te verslaan in het langjarig organiseren van wad
denweekends. 

Nieuwe plantenvondsten in de Duin- en 
Bollenstreek 
Martien de Graaf & Je/Ie van Dijk 
In oktober 1994 publiceerde onze vereniging het 
fraaie boek "Flora van de Duin- en Bollenstreek". 
In het laatste hoofdstuk van dit boek werd een 
opsomming gegeven van alle soorten die binnen 
het onderzochte gebied waren aangetroffen. Zo'n 
plantenlijst is natuurlijk geen statisch geheel; er 
verdwijnen soorten en er komen nieuwe bij. Op het 
moment van verschijnen was al bekend dat bepaal
de soorten niet meer te vinden waren, omdat de 
groeiplaats inmiddels onder het asfalt verdwenen 
was. Aardiger dan te vermelden welke soorten 
waarschijnlijk inmiddels uit ons gebied verdwenen 
zijn, is het een lijst op te stellen van soorten die 
nog niet eerder in de Duin- en Bollenstreek wer
den aangetroffen. Dat blijken er nu al 22 te zijn! Be
halve de nieuwe soorten voor onze regio zullen in 
het volgende overzicht ook vondsten worden ver
meld van soorten die hier tot nu nog maar een en
kele keer werden aangetroffen. De onderstaande 
lijst heeft betrekking op de jaren 1995 en 1996, 
met een paar kleine uitstapjes naar het najaar van 
1994. Het betreft hier vondsten uit 1994 die be
kend werden na het afsluiten van het manuscript. 
Het ligt in de bedoeling een dergelijk overzicht re
gelmatig in "de Strandloper" op te nemen. 

Nieuwe soorten voor de Duin- en 
Bollenstreek 

Behaarde boterbloem - Ranunculus sardous 
Een paardeweitje langs de Leidse Vaart in Noord
wijkerhout (blok 24-58-52) bleek tijdens een be
zoek van JvD in juni 1996 helemaal vol te staan 
met deze boterbloem. Omdat paarden niet echt 
liefhebbers van boterbloemen zijn, konden de plan
ten het hier maandenlang volhouden. 
Ruige klaproos - Papaver argemone 
In mei 1995 werden door JvD enkele rijk bloeiende 
planten aangetroffen langs de Duinweg, dichtbij de 
ingang van het Staatsbosbeheer, blok 30-17-12. In 
1996 kon de soort hier niet worden teruggevonden 

Tengere zandmuur - Arenaria leptoelades 
Deze tot voor kort als ondersoort van de Zand
muur bestempelde soort werd door WilTamis in 
augustus 1996 ontdekt op de busparkeerplaats 
van de Keukenhof (blok 24-58-53). 
Fallopia compacturn (vroeger Polygonum compac
tum) 
Deze soort (nog niet te vinden in de nieuwste Heu
kels' Flora van 1996) werd vroeger beschouwd als 
een ondersoort van de Japanse duizendknoop. De 
soort wordt nogal eens aangeplant in plantsoenen 
en tuinen. Van daaruit vindt in toenemende mate 
(o.m. in Leiden) vestiging tussen het plaveisel 
plaats. In augustus 1994 trof MdG deze soort aan 
in straten bij Sint Bavo in Noordwijkerhout (blok 24-
57-54). Opvallend zijn de vrij kleine bladen met 
vaak rode nervatuur. 
Fluweelblad - Abutilon theophrasti 
In oktober 1994 vond MdG bij een bezoek aan een 
Voorhouts bouwterrein (blok 30-17-44) een exem
plaar van deze forse kaasjeskruidsoort. In augus
tus 1995 werd deze soort door JvD gevonden in 
de berm van de Duinweg in Noordwijk aan Zee 
(blok 30-17-21) en op een braakliggend landje ach
ter de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee (blok 30-
16-25). 
Teer guichelheil - Anagallis tenella 
Deze zeldzame soort werd in 1994 in het zuidelijke 
deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen ont
dekt, kort na het afsluiten van het manuscript van 
de "Flora van de Duin- en Bollenstreek" (medeling 
M. Koning). In 1995 bleek de soort zich hier flink te 
hebben uitgebreid en er werden veel bloeiende 
planten gezien. 
Kruisbladige wolfsmelk - Euphorbia lathyrus 
In de Haarlemmerstraat in Hillegom (blok 25-41-
41) vond MdG in september 1996 tussen het pla
veisel de karakteristieke kiemplanten van deze 
soort. 
Glanzige ooievaarsbek 
Deze soort is momenteel in opmars, vooral in ste-
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delijke gebieden. Een grote concen tratie bevin dt 
z ich in de Voorschoten se wijk bij De Vin k, waar de 
soort voorkomt tussen het pl aveisel bij tuinen. I n  
mei 1 996 trof MdG deze soort ook in on s gebied 
aan en wel aan de rand van bollenakkers langs de 
Zwartelaan bij L isse ( blok 2 4-58 -44). 
Glan sbesn achtschade - Sol an um phy sal ifolium 
Dat het afl open van stortpl aatsen wel eens lon end 
kan zijn, ondervond JvD bij een bez oek aan de 
Katwijkse Puin hoop ( bl ok 30-26 -13} op 31 augus
tus 1 996 . Tussen honderden planten van de Zwar
te nachtschade onderscheidden de ruim twin tig 
ex emplaren van deze zeldzame soort zich door de 
fraaie groen e tint van het bl ad en de dikke, gl an 
z ende groene bessen. 

Akkerereprijs 
Veronica agrestis 

Getande weegbree - Plan tage major subsp. inter
media 
Dez e niet zel dzame on dersoort van de zeer al ge
mene Grote weegbree werd door JvD ein del ijk ook 
in onze regio aan getroffen en wel in september 
1 996 op het terrein van de vuil verwerkin g bij Piet 
Gijs ( bl ok 30-1 7 -25 }. 
Mottekruid - Verbascum blattaria 

I n  een wegberm van de Heereweg bij L isse ( blok 
30-18 -32 ) vond MdG op 14 augustus 1996 een 
bloeien d ex empl aar van deze fraaie soort. Vermoe
del ijk is de plant afkomstig uit een ' wilde-bloemen
pakket' . 

Gespleten henn epnetel - Galeopsis bifida 

In bl ok 2 4-58 -44 ( Zwartel aan L isse) von d MdG in 
jul i 1996 op een storthoop in het bollenl an d éé n for
se, bloeiende pl ant. Mogelijk is dez e soort hier ver
z eild geraakt via het dekmateriaaL 
Bon te salie - Salvia viridis 

Deze verwilderde tuinpl ant ( n og n iet in de Heukel s' 
F lora 1 996 ) werd door MdG in de zomer van 1994 
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aangetroffen op een spoorwegterrein in Voorhout 
( bl ok 30-17 -5 4). De boven ste bladparen van dez e 
vrij forse plant dragen geen bloemen, maar z ijn 
fraai rood gekleurd. 
Akkerereprijs - Veron ica agrestis 

Tijdens de FLORON-in ventarisatie van blok 2 4-58 -
44 ( omgeving Zwartelaan bij L isse) vond MdG in 
augustus 1996 deze soort op bollenland. Opval
l en d  zijn de witachtige kroon bl aden die vooral op
vallen bij gesl oten bl oemen. 
Rode spoorbloem - C en tranthus ruber 
Al en kele jaren z iet MdG deze fraaie tuinplant op 
een sten ig ruderaal terrein l angs de Westerdreef in 
L isse ( blok 30-18 -14). In Zuid-Europa komt deze 
soort al gemeen op muren voor. In ons land wordt 
dez e soort steeds vaker tussen pl aveisel waarge
nomen , on der an dere in L eiden . 

Kl eine margriet - L eucan themum pal udosum 
Deze kl ein e, een jarige margriet, afkomstig uit ZW
E uropa, en veel in cul tuur als sierpl an t is een 
nieuwkomer die sterk profiteert van de ' verstenin g' 
in de Ran dstad. MdG von d deze soort reeds in 30 
blokken van FLORON-district Holl an ds Duin. In 
ons gebied was dat het geval op diverse kerkho
ven : De Zil k ( april 1995 bl ok 2 4-58 -13}, Hill egom 
( oktober 1994 blok 2 4-58 -25 } en Voorhout ( april 
1995 bl ok 30-17 -5 4). Tussen pl aveisel werd deze 
soort gezien 
in Noordwijkerhout Uuli 1 994 blok 30-17 -1 4), ge
volgd door Hillegom (L eidsestraat in juni 1 995 blok 
2 4-58 -45 ), L isse (Achterweg oktober 1995 blok 30-
18 -13) en Sassen heim (Teijlingerl aan oktober 
1995 bl ok 30-18 -41 ). 

Moerasmelkdistel - Son chus palustris 
In juli 1995 vond JvD vijf forse ex emplaren langs 
de oostoever van het Oosterduin semeer, blok 2 4-
58 -31. Deze en orme moeraspl an t was al enige ja
ren eerder lan gs de Kl in kenbergerpl as ( dus net 
buiten het beschreven gebied) gevon den ( medede
l in g  J. Kortselius). 
Saffloer - C arthamus tin ctorius 

Op 2 augustus 1994 vond MdG in de berm van de 
Heereweg buiten L isse ( bl ok 30-18 -2 3} een bloei
end ex empl aar van deze soort. In on s gebied 
wordt deze soort vrij veel gekweekt. 

Oranje havikskruid - Hieracium aurantiacum 
In de Van Bönn inghausenlaan in L isse ( blok 2 4-58 -
5 4) von d MdG in augustus 1 995 deze soort tussen 
straattegels. 

Sn avelz egge - C arex rostrata 
Op 2 jul i 1996 vond JvD in een slootje l angs het 
Noordwijkse hockey veld een tiental planten van 
deze zegge ( blok 30-1 7 -31 ). Deze zeggesoort is 
zeldzaam in West-Nederl and en wordt vooral in 
vennen in Noord-Brabant en Gelderlan d aangetr of
fen . 

Wilde sorgo- Sorghum halepen se 
In september 1995 trof MdG deze grassoort aan 
op een bouwterrein ten zuiden van het raadhuis 
van Voorhout ( blok 30-1 7  -44). 



Geelr ode n aaldaar - Setar ia pumila 

In hetzelfde bl ok in Voor hout, maar n u  aan de 
westzijde van de Jacoba van Beier enl aan , von d 
MdG in september 1 995 een r ijk e gr oeipl aats van 
dit zeldzame gras. 

Overige vondsten van bijzondere 
planten 
Bastaar dpaar destaart- Equisetum x l itor ale 
Deze soort was tot n u  toe alleen tijden s on der zoek 
door de pr ovin cie aan getr offen . In n ovember 1995 
tr of MdG deze paar destaart aan in een n ieuwe 
sloot lan gs de Delfweg in N oordwijk er hout (bl ok 2 4-

58 -32 ). 

Zeekool 
Crambe maritima 

Dr uifkr uid - C hen opodium botr y s  

N a  de eerste von dst in 1994 wer d deze n ajaars
pl an t door JvD tweemaal in 1995 aan getroffen op 
' r ommelhoek jes' in N oor dwijk aan Zee (bl ok 30-17 -
2 1 , blok 30-1 6 -25 ) en ook lan gs de Duin weg bij 
tuin cen tr um Ygdr asil (bl ok 2 4-57 -43). 

Gelobde mel de - Atr ipl ex l acin iata 

In juli 1 995 tr of JvD enk el e pl an ten aan op de eer
ste opgan g in de N oordduin en (blok 2 4-57 -5 1). Tot 
n u  war en sl echts twee von dsten bek en d. 
Zeegr oen e muur - Steilar ia pal ustr is 

Bij een bezoek van de pl an ten werk gr oep in jun i 
1 996 aan de voor mal ige slotgr acht van Oud-L eeu
wen hor st bleek op twee pl aatsen deze soor t voor 
te k omen (blok 30-17 -34). Tot n u  was één groei
plaats bij San cta Mar ia bek en d. 

Zeek ool - Cr ambr e mar itima 

In juli 1995 wer den twee n ieuwe gr oeiplaatsen on t
dek t: zeer eep bij het n oorderstr an d van Katwijk 
(bl ok 30-1 6 =5 3, meded. M. Giel en )  en zeereep 
iets ten n oor den van N oordwijk (blok 30- 17 - 1 1, 
JvD). De en ige tot n u  toe bek en de gr oeipl aats be
von d zich op de Katwijk se Uitwater in g. 

Gr ijskr uid - Ber teroa in can a 
In september 1996 tr of JvD tien tal len plan ten aan 
in het Ter Wegen Park in Sassen heim-Zuid (bl ok 
30-1 7 -55 ). Ver moedel ijk zijn deze pl an ten afk om
stig uit een door de gemeen te gestr ooid ' wilde
bl oemen pakk et'. 

Moerasweder ik - L y simachia thyr sifl or a 
In een sl ootje l an gs de L eeweg (blok 30-17 -2 3) 
tr of JvD een r ijk e groeipl aats aan van deze in on ze 
r egio zeldzame plan t. De en ige bek en de gr oei
pl aats op Klein -L eeuwen hor st k wijn t weg en l aat al 
jar en geen bloeien de plan ten meer zien . 
Voorjaarshel mkr uid - Scr ophul ar ia vern alis 
In jun i 1995 trof J. Bouwmeester een r ijk e gr oei
plaats aan bij het vr oegere Piet Fl or isdal in de 
N oordduin en (blok 2 4-57 - 43). Deze soort k wam tot 
n u  sl echts voor op twee an dere plaatsen in de 
N oordduin en. 

Kl ein e r atelaar - Rhin an thus min or 
N a  de von dst van één pl an tje in 1994 wer den in 
juli 1995 door JvD op ver scheiden e pl aatsen lan gs 
de Haasvel derweg in bl ok 2 4-48 -41 n ieuwe gr oei
pl aatsen on tdek t. 
Pr achtk lokje - C ampan ul a persicifolia 
In jun i 1995 von d JvD op een open pl ek in het den 
n en bos van de N oor dduin en (blok 2 4-57 -52 ) één 
pol van deze populair e tuin plan t. 
Muur sla - My celis mur alis 
Op 6 juli 1995 tr of JvD enk el e  bloeien de pl an ten 
aan lan gs de Weideweg in de N oor dduin en (blok 
2 4-57 -33). Tot n u  was deze soor t slechts een maal 
aan getr offen en wel in een berm bij een tuin cen 
tr um in L isse. 
Bl eek gel e mor gen ster - Tr agopogon dubius 
L an gs de spoorl ijn bij L isse (blok 2 4-58 -42 )  von d 
MdG in augustus 1 996 deze ty pische spoor weg
vol ger. Tot n u  toe was sl echts één von dst bek en d 
(spoor lijn Voorhout). 

Hon dskruid - An acamptis pyr amidalis 
In het n oor del ijk e deel van de eoepelduin en wer d 
in 1 995 het r ecordaan tal van 5 1 8 bloeien de ex em
pl ar en vastgesteld. Bijzon der was de von dst van 
een ex empl aar vl ak bij Katwijk in bl ok 30-16 -5 4. 
Door de bijzon dere droogte bl eef het aan tal bl oei
en de pl an ten in 1996 beperk t tot enk ele tien tall en . 
Vleesk leur ige orchis - Dacty lor hiza in carn ata 
Ein d jun i 1996 wer den op de ESTEG -golfbaan 
(blok 30-16 -55 ) vijf ex . aan getr offen (meded. W. 
Smit). Tot n u  was één von dst (on der ver dachte 
omstan digheden ) uit een valleitje in de N oor ddui
n en bek en d. 
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Nieuws uit de Amsterdamse Waterleiding-
duinen : "-T . �--

Wim Kuijper 

Voor vogels is de AWD bijna altijd een bezoek 
waard. Zowel broedvogels, doortrekkers en winter
gasten zijn er te zien. In de Nieuwsbrieven Natuur
onderzoek AWD staan diverse waarnemingen van 
1 996 : o. a. ganzentrek, klapekster, voedselzoeken
de oever- en boerenzwaluwen op 1 9  april boven 
het Rechte Schusterkanaal. Ook de invasie van 
zwarte mezen dit jaar was in de duinen goed te 
merken. Aan roofvogels waren er zwarte wouw, 
rode wouw vechtend met sperwer (boven Zwarte
veld op 8 augustus), buizerd, blauwe kiekendief (ja
gend in infiltratiegebied op 5 juli) en bruine 
kiekendief (langs Westerkanaal, 19 augustus)_ De 
broedende roofvogels in 1 995 worden apart behan
deld in een artikeltje in een nieuwsbrief_ 
De broedende roofvogels in de AWD in 1996 wer
den behandeld door de heer F .  Koning_ Hij hield 
een interessante lezing in het Jan Verwey Natuur
centrum dit najaar over aantallen broedparen in de 
afgelopen tientallen jaren, de onderlinge beïnvloe
ding, de prooikeuze etc. Dit jaar werden er broe
dend aangetroffen: buizerd, havik, torenvalk, 
boomvalk, sperwer, ransuil en bosuil. 
Het vogelringstation AWD meldt ons een aantal 
leuke vangsten (tot en met september), namelijk 
blauwborst, bonte vliegenvanger, buidelmees, 
groenpootruiter, grote gele kwikstaart, roodmus, 
snor, sperwergrasmus, spotvogel, vuurgoudhaan, 
waterrietzanger en witgat 
Een stukje in een nieuwsbrief laat grote verschillen 
zien in de vangstaantallen op vinkenbanen. Zo vin
gen in 1995 ruim 300 vogelringers 3900 vinken en 
kepen in Nederland. Maar alleen al op de vinken
baan van Groot Bentveld werden er in 1 755 in 3 
dagen tijd 3165 vinken gevangen! 
In de nieuwsbrieven treffen we enkele artikeltjes 
aan over de zoogdieren in het duin_ Interessant is 
het vleermuizenonderzoek. De meesten van ons 
zullen ze wel niet zien tijdens een bezoek aan de 
waterleidingduinen, maar de afgelopen zomer had
den we 's-nachts de watervleermuis, dwergvleer
muis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, 
grootoorvleermuis en de laatvlieger kunnen zien of 
horen. 
De onderzoekers van eekhoorns schrijven in twee 
artikelen allerlei wetenswaardigheden over deze 
bosdieren. Ze schatten het totale aantal in de 
AWD op 1 34. Van de 15 0 schapen in het gebied 
Paardenkerkhof en Sasbergen is de voedselkeuze 
in 1 995 onderzocht. En in de nieuwsbrief "Strui
nen" kunnen we lezen dat er ongeveer 100 dam
herten in het duin rondlopen. 
Territorium en bronst worden kort besproken. 
Ook op plantengebied valt het nodige te melden. 
Op een aantal plaatsen waar vroeger akkertjes in 
het duin lagen zijn nu lucerne, gerst, rogge en ak
keronkruiden gezaaid. De plekken liggen bij de 
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Beukenlaan en de Pannelanderweg. In het voor
jaar van 1997 is het resultaat te zien. 
Verder lezen we in de nieuwsbrieven iets over 
maaibeheer in duingraslanden, paddestoelen en 
de vegetatie van de zeereep, het zeedorpenland
schap en de buitenduinen. Een nogal opmerkelijke 
vondst is die van de Bonte paardestaart (Equise
tum variegatum) op een droge duinhelling in de 
zeeduinen. Het is een zeldzame soort die op voch
tige plaatsen hoort te staan. 
Aan meer of minder opvallende werkzaamheden 
in de AWD valt het volgende te melden. Op 30 
maart legde de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemer
land twee ijsvogelwandjes aan op het Vogeleiland 
tegenover de vogelkijkhut Men hoopt dat er t. z. t. 
ijsvogels hierin hun nestholten graven. Begin 1 996 
is het werk aan het Verlengde Oasterkanaal afge
rond. Door de langdurige droogte stroomde hier 
echter dit jaar nog geen duinrel. Op het omgewoel
de zand groeiden er o. a. Rode aardbeispinazie en 
Doornappel. 
Het door koeien begraasde gebied (Zeeduinen) in 
het noordwestelijk deel van het duin wordt uitge
breid. 
Hiervoor zijn hekken geplaatst en drinkplaatsen ge
graven. Ook zien we veranderingen aan wegen en 
water de komende tijd. Het asfalt van een aantal 
wegen gaat het duin uit en wordt vervangen door 
betonklinkerkeien_ Dit i. v. m. een wat milieuvriende
lijkere situatie_ Er zijn en worden een aantal infiltra
tiegeulen geschoond. Hierbij worden gelijk oevers 
met een geleidelijke overgang water- land aange
legd. Voor veel planten en dieren beter dan de hui
dige steile oevers. Herrie in de vorm van motorza
gen kunt u in de winter horen. Allerlei boswerk
zaamheden vinden dan plaats. Er wordt vooral ge
dund in de bossen in het noordoosten. 

Natuurwandelingen in de AWD met Siem Lange
veld en Tom Puts. Vertrek 13. 00 uur vanuit het be
zoekerscentrum De Oranjekom: 5 en 19 januari, 2 
en 16 februari 1997 . 

geraadpleegde bronnen: 

Nieuwsbrief Natuuronderzoek Amsterdamse Wa
terleidingduinen 6 e  jrg. nr. 2 (juni 1996 ) en nr. 3 
(oktober 1996 ). 
Struinen. Nieuwsbrief Amsterdamse Waterleiding
duinen nr. 11 (herfst 1 996) .  



Bij de dood van een vogelman 
Koene Vegter 

Tijdens de laatst e waddenex curs ie bleek mij uit 
een klein e en quêt e dat , behalve voorz itt er J elle 
van D ij k  u i t eraard, niemand op de hoogt e  was van 
het r ecent e  overlijden van Roger Tory P et ers on, 
augustus 1 996 op 87 -jarige leeft ijd. I k  had het uit 
Time op gep ikt en het leek mij aardig voor een kort 
beri cht i n  dit bl ad. 
P et ers on was éé n van de beroemdst e birders t er 
wereld, die via z ijn vogelgids en de ornit hol ogie 
voor een br eder p ubliek t oegankelijk maakt e. H et 
begon allem aal met de p ublicat ie i n  1 9 34 van A 
F ield Gu ide t o  t he B irds , waarin hij z ijn t wee hob
by's vogels en s chil deren combineerde. H ij maakt e 
er een p r akt is che z akgids van di e vogels die op el
k aar l eken bij elk aar z ett e i n  p laats van een groe
p ering op s oort . D e  bel ang rijkst e veldkenmerken 
gaf h i j  aan m et kleine p ijlt jes . Ook bedacht hij kern
acht ige oms chr ijvingen z oals voor de A mer ican 
Goldf in ch ( ver gelijk onz e p utt er) :  'de enige klei ne 
gele vogel m et z wart e vleugels'. 
D e  eerst e druk best ond s lechts uit 2 000 ex emp la
r en ,  omdat de u it gever lang ni et zeker was van de 
pu blieks int eress e. Deze eerst e druk was echt er 
bi nnen een week uit ver kocht en er volgde een lan
ge reeks van herdrukken met in t ot aal z o' n  7 mil
JO en ex empl ar en en vert alingen in vele l anden. I n  
N eder land Pet ers ons vogelgids van alle Europ es e 
vogels, een bewer king door Mr J. Kist van A F ield 
Guide t o  t he B irds of B r it ain and Europ e. Om voor 
m ij myst erieuz e r edenen vaak de ' Pett ers on' in 
pl aats van " P iet ers on' genoemd. 
Toen m iJ n  vogellief de eindelijk op bloeide s chaft e ik 
m ij hiervan in 1 992 de t wi nt igst e  druk aan. U it mijn 
mi ddelbare s choolt ijd bezat ik nog Meulenhoffs Na
tu urgi ds Vogels in kleur en van Dr W. P. Post ma en 
H. Kl ey n, een eerst e dr uk uit 1956 , maar ik kan 
mij niet herinneren daar ooit iets mee gedaan t e  
hebben. De Pet ers on heb i k  wel int ens ief gebr uikt ;  
een goede gi ds , licht onhandig door de ges chei 
den opst elling van illustrati es, t ekst en kaart jes .  
S1 nds t wee jaar is hij meer i n  de ver get elhei d ge-

Oud Nieuws 
Kees Verweij 

De geschiedenis van de Duinstink
zwam 
H et z al de meest en van u ni et ont gaan z ijn, dat de 
p addest oelen dit jaar weer in behoorli jke aant allen 
aanwez ig z ijn. N iet alleen qua aant al, maar ook 
qua s oort en deden zi ch zeker in het af gelop en na
j aar weer de nodige ver rassi ngen voor. 
Zo werd ik begin okt ober verrast met de medede
li ng, dat er z elfs st inkz wammem in de helm vlak bi j 
het st rand gr oeiden. Op zich is dit een hele vreem
de p laats. want verreweg de meest e st inkz wam-

FIELDWORK (1961): A young osprey sits 
unruffled as Peterson takes notes 

raakt doordat ik inmiddels een goed bevallende 
dubbelmet hode hant eer . Voor op p ad de kleine 
zakgids Vogels van Pet er Hay man - makkelijk bij 
je t e  st eken en heel handi g om even iets op t e  zoe
ken - en voor t huis de s chitt erende J onss on Vo
gels van Europ a. Een echt e vogelbijbel waar 
eindeloos in gebladerd kan worden. D aar kan zelfs 
Pet erse n  niet t egen op . Niett emin blijft hi j éé n van 
de grot e wegbereiders op vogelgebied, di e mil joe
nen mens en meer bewust maakt e van nat uur en 
mi lieu. 

Vogels zijn ni et alleen mooi om naar t e  kijken of 
om op t e  sp oren, maar z e  zi jn vaak een eerst e  
aanwi jzi ng van wat er goed of f out gaat op onz e 
aarde. Miss chien is dat ook wel de r eden dat Pet er· 
s on naast t alloze onders chei di ngen ooit ook geno
mi neer d is voor de Nobelp ri js voor de vrede. Zo 
ziet u maar, welke i mp licati es een gewone vogel
gids allemaal kan hebben. 

men verkiezen t och de wat oudere bes chutt e 
bi nnenduinrandboss en zoals Off em, L eeuwen
horst , Keukenhof enz. I k  her innerde mij z o' n  st ink
z wam, die i k  al eens eerder in de z eereep , even 
t en noor den van de L angevelders lag had aange
t roff en. Het gi ng hi erbi j ni et om de gewone St ink
zwam (Phallus i mp udicus ), maar om de sp eciale 
Dui nst inkzwam (Phallus hadr iani), di e behoor lijk 
zeldzaam is . 

I k  ben daar gaan ki jken en ik t rof i nderdaad een 
aant al ex emp laren van deze t yp is che Duinsti nk
zwam aan, die maar op enkele onder delen ver
s chilt van de gewone sti nkzwam. Zo is zijn beurs 
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wat meer lila gekleur d, is het plaatje op de hoed 
gekart eld en is de hoed bovenaan meer afgeplat. 
Voor wat betr eft z ij n  voedsel i s  hi j slechts aange
wez en op de wortels van de Helm. Vandaar zi jn 
mer kwaar di ge standplaats. Ik heb er z elfs enkele 
gevonden, di e bij na op het strand stonden. 
Het leuke is, dat dez e paddestoel ook voor het 
eer st in N oor dwij k is ontdekt en beschr even, n. l. i n  
156 4  door een z eker e Adr iaen de Jonghe. Hij r aak
te kenneli jk z o  onder de i ndr uk van dez e stink
z wam, dat hij er een ui tgebr ei d L atijns geschri ft 
aan wij dde, geheel op ri jm. De ti tel van dit ge
schr ift luidt: " Phalli ex fungorum gener e i n  Hol
landiae sabuleti s passi m cr escenti s descr iptie et 
ad vivum ex pressa pi ctur a. Res nova et pr iori bus 
saeculi s i ncogni ta" . Hi er mee z egt hij, dat hi j een 
beschri jving en een natuur getrouwe afbeeldi ng 
biedt van de Phallus uit het geslacht der z wam
men, die over al in de z andduinen van Holland 
groei t, en dat dez e  stinkz wam een nieuwe en aan 
voor gaande eeuwen onbekende z aak i s. De Duin
stinkz wam wer d nader hand naar hem ver noemd. 
De beide ber oemde botanici uit de 16 e eeuw, 

C ar olus C lusius en Rember tus Dodonaeus, na
men dez e vondst uitgebr ei d in hun kr uidenboeken 
op, kennelij k evenz eer overt ui gd van de bijz onder e 
waarde van dez e paddestoel. Een gedeelte van de 
beschr ijving van de Dui nstinkz wam, destijds nog 
Zee C amper noellie geheten, uit het C r uy deboeck 
van Rember tus Dodonaeus ( editi e 1 6 18 ), volgt 
hier onder. 
I n  dit verband is het nog leuk te ver melden, dat ik 
op mijn weg naar de Duinsti nkz wam nog enkele 
z g. Peper bussen ontdekte, een van de meest z eld
z ame aardsterren in N eder land. Dez e aar dster i s  
ook in ander e landen z o  z eldz aam gewor den. dat 
hi j tot de bovenste 10 meest bedr eigde soor ten 
van Europa is uitger oepen. In landen als Enge
land, Zweden en Polen is hij al ger ui me tijd uitge
stor ven. 
Een aardige beschr ijving van dez e paddestoel 
kunt u ver der lez en i n  het vijfde deel van de N eder
landse G ecologische F lor a (blz 1 72 ). 

H E T  x x v. c A  p I T T  E L. 

'Watt:E:tt <ltampmtotllit 1 oft Phallus� 
langers eperm gt!Jtttm. 

1 6  
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Reisverslagen vogelvakanties 
A b  Steenvoorden 

St eeds vaker gaan vogelaars (ook verschillende le
den van onze vereniging) over de grens om op de 
meest bijzondere p laatsen naar vogels te kijken. 
V akanties worden geboekt in jaargetijden en naar 
streken waar op dat moment de meeste vogels te 
zien zij n. 
V aak i s  na af loop van zo' n " vogelvakantie" een 
veel gehoorde vraag: " hoe weten jul lie waar en 
wan neer al die vogels die jullie zien te vinden zijn"? 
Een goed hulp middel daarbij zijn de vele reisver
slagen di e door andere vogelaars gemaakt zijn, 
die de gebieden al eerder bezocht hebben. I n  N e
derland (maar ook daarbuiten) zijn vele honderden 
reisverslagen gemaakt van bezoeken aan de 
meeste bekende en onbekende vogelp aradijzen 
versp reid over de hel e wereld. 

Er is in N ederland een ap arte organisatie die zich 
bezig houdt met het uitgeven en verzamelen van 
reisverslagen namelijk de Dutch S irding Travel Re
p ort Service in Groningen. Deze organisatie heef t 
een catalogus uitgegeven met daari n vermeld elk 
r eisverslag dat er te krijgen is. Dit zijn er inmiddels 
meer dan duizend. Al deze verslagen kunnen wor
den aangevraagd (kosten 3 0  cent p er p agina) en 
worden na betaling van de kosten thuis gestuurd. 
De Dutch S irdi ng Travel Rep ort Service ( DBTRS) 
C atalogus is te verkrijgen bij DBTRS. P ostbus 
737. 97 00 AS in Groningen. 

O mdat het kop en van de r eisverslagen toch wel 
een kostbare za ak kan worden ben ik begonnen 
met het ver zamelen van deze reisverslagen. V eel 
l eden van onze vereniging gebruiken het verslag 
n adat ze het gebied bezocht hebben toch niet 
m eer, terwijl jui st andere leden, enthousiast gewor
den door de verhal en en/ of de dia' s, juist dat ge
bied will en gaan bezoeken. Het leek mij dan ook 

nuttig om voor onze verenigi ng een verzameling 
reisverslagen bij elkaar te zoeken die door iede
reen gebruikt kan worden. In onderstaand over
zicht worden de rei sverslagen die momenteel in 
ons bezi t zijn kort omschreven. 

I k  hoop dat als er mensen zijn die nog reisversla
gen hebben, of van p lan zijn die te gaan maken 
een kop ie wi llen af staan, . zodat ook die verslagen 
op genomen kunnen worden in de verzameling van 
de V ereni ging en ook anderen kunnen p rofi teren 
van de al aanwezige kennis van het te bezoeken 
gebied en met wat geluk ook de wat moeilijkere vo
gelsoort en in het gebied kunnen zien. 

België 
* O ost-België (en N oord-F rankrijk), de Gaume
streek omgeving Vi rton. Ap ri l  199 4. Kort verslag 
van de bezochte gebieden met een lij st van de 
waargenomen vogelsoort en. 

Cyprus 
* Zui delijk deel, C yp riotische rep ubli ek. Oktober 
1987 . Kort verslag van een aantal bezochte gebie
den met daarbij de waargenomen vogelsoorten. 

Frankrijk 
* O mgeving F lorac, L es Grandes C ausses. Ap ril I 
mei 1995 . U itgebreid verslag waarin van dag tot 
dag wordt omschreven welke gebieden er zijn be
zocht en welke vogels er zijn waargenomen. Te
vens een volledi g overzicht van de waargenomen 
vogelsoorten. 
* C amargue en omgeving. Ap ril, mei, augustus en 
sep tember. V erschillende verslagen, met beschrij
vi ngen van het gebied en diverse lijsten met waar
genomen vogelsoorten. 

• L ac du Der C hantecoq. J anuari, f ebruari, maart, 
augustus, november en december 1 99 0  - 1 992 . 
V erschi llende verslagen met omschrijvingen van 
de omliggende gebieden en lij sten van waargeno
men vogel- en zoogdiersoorten. 

• L ac du Der C hantecoq. N ovember 1 993 . U itge
breide gebiedsomschrijvingen, lijst van waargeno
men vogelsoort en en een comp lete af streep lijst 
met alle vogelsoorten die in de streek voorkomen. 
· Zuid-F rankrijk en Sp aanse Py reneë n. Juli 1 986 . 
Beschrijving van de bezochte gebieden en een 
comp leet overzicht van de waargenomen vogel
soorten. 

* Py renees comp ilation. Engelstalig. C omp leet 
overzicht van de belangrijkste vogelgebieden in de 
F ranse Py reneë n. 

Griekenland 
* N oordoost-Griekenland. 
Opp ervlakkig reisverslag waarin een aantal gebie
den met de daarin waargenomen vogelsoorten 
worden genoemd. 
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H ongarije 
* H ongarije, A Guide to Birdwatching in Hungary . 
Engelstalig, een overzicht van de beste vogelge
bieden van Hongarije met daarbij de vogelsoorten 
di e er waargenomen kunnen worden. 
* H ongarije ( incl. een gedeelte van oostelijk Slowa
kije en Oostenrijk).Ap ril 1992 . Engelstalig, routebe
schrijvingen naar de bezochte gebieden en een 
uitgebreide soortenl ijst 

• H ongarije. Juli 1 992 . Engelstalig, kaartjes van de 
bez ochte gebieden en een soortenlijst van waarge
n omen vogelsoor ten. 
* H ongarije ( incl . Slowakije). Juli I augustus 1 994. 
Kort e om schrijvingen van het gebied met soorten
lijsten, tevens een beknop te p lantenlijst 

Israël 
* Eilat en omgevi g. Ap ril 1 993. Komp leet verslag 
met van dag tot dag beschreven de gebieden die 
bez ocht werden en de waargenomen vogelsoor
ten. U itgebreide soortenlijst Veel f oto' s! 

I tal ië 

* Po-delta en Sardi nië .  Mei I juni . Verschillende 
verslagen, vri j opp ervlakkig. Korte omschri jvi ngen 
van de gebi eden en een soortenli jst 

Marokko 
* Marokko, rondri t. Juni 1988 . Korte omschrijvi n
gen van de bez ochte gebieden met daarbi j een 
aantal waargenomen vogelsoorten. 

Oostenrijk 

* Neusiedler See - Seewi nkel. Mei 1988 , 1991, 
1992 en 1995 . Verschi llende verslagen met uitge
breide gebiedsomschrijvingen, kaart jes en soorten
lijsten. Tevens een streep lijst met alle 
vogelsoorten die in het gebi ed voorkomen. 

Polen 
* Oostelijk gedeelte. Mei I juni 1991. Engelstali g, 

18  

komp leet verslag met gebiedsomschr ijvin gen. 
kaartjes en een soortenlijst 
* Oostelijk gedeelte. Mei I jul i 1 992 . Engel stal ig. 
Soortenlijsten van waargenomen vogel s en z oog
dieren. Goede kaartj es met aanvu l l ende i nf orm atie. 

* Oostelijk gedeelte. Me1 1994. Van dag t ot dag de 
waargenomen soort en en de bez och te gebieden 
beschreven, komp lete lij st van waargen om en vo
gel soorten. 

Portugal 
* Az oren. Sep tember 1 988 . Engel stal i g. al gem ene 
inf orm atie en soortenl ijst 

Roemenië 
* D obrogea en D onau delta. Ap r il. m ei en jun1 . Ver 
schill ende verslagen, Engels en N ederl andst al i g. 
Om schrijvingen van de bez ocht e geb1 eden. k aart 
jes en verschill ende soort enlijst en .  

Spanje 
* Rondreis vaste land. Mei 1 996 . Komp leet ver slag 
m et van dag tot dag de bez ochte gebi eden be
schreven en een u itgebr ei de soort en l ijst (p er dag 
de waargenomen vogelsoort en ) .  

Mallorca . 
* Birdwatching 1 n  Mal lorca, Engelst ali g. Kompl eet 
overzi cht van alle goede vogel gebi eden van Mal l or 
ca en de soort en di e er waargenom en ku nnen wor
den . 

* Ma! lor ca. Sept ember 1 988 , Engelstalig. Overz i ch
telij ke k aartjes en ui tgebrei de soort en lij st 

• Mallor ca. Mei 1 994. Soort enlijst en om schr ijvin
gen van de bez ochte gebi eden . 
* Mal l or ca. Sep tember 1 995 . U i tgebr eide soorten 
lijst. 

Turkije 
* Rondrei s.Mei t/ m augustus. Versl ag van verschil
l ende jaren, routebeschr ijvi ng, verschill en de kaart 
jes en soortenlijst 

Zweden 
* Zweden en Noorwegen, rondreis. Juli I augustus 
1995. Route p er dag beschreven, beknop te soor
tenlijst 

* Ö land. Mei 1 996 . U i tgebreide soortenlijst Streep 
lijst met alle op Ö land voorkomende vogel soorten 
en een overz icht van alle or chideeë n. 

Bovenstaande rei sverslagen bevi nden z ich op het 
moment nog bij mij thuis, maar z ullen i n  de toe
komst waarschi jnli jk verhuiz en naar het Jan Ver
wey Natuurcentrum. 
Mensen die gebruik willen maken van éé n of m eer
dere van bovengenoemde reisverslagen kunnen 
deze na een telef onische af sp raak ( na 19. 00 uur) 
bij mi j thui s komen af halen. 



Terschelling, een im pressie 
Rien S!uys 
Toen de bus om ev en ov er v ijv en v ertrok was ik 
benieuwd welke v errassingen m e  dit keer te wach
ten stonden. Zou er zich weer een sp ectaculaire 
v ogelsoort op het eiland bev inden, zoals de H av ik
arend v orig jaar op Vlieland? 
N a  een reis m et enig op onth oud, een behoorlijke 
fil e v oor de C oentunnel en een geop ende br ug bij 
Kornwerder zand, bereikten we Harlingen. De 
doem denkers en sensati ezoekers kregen ongelijk, 
want er waren nog 15 m inuten te gaan v oor dat de 
boot v ertr ok. Via boot en bus kwam en we in Oos
terend aan. waar H ein Verkade ons op wach tte en 
tu ssen de p iketp aaltjes door in het donker ov er de 
dijk loodste. Dat hij de juiste m an op de juiste 
p laats was bleek sp oedig. Zel fs tijdens zijn v akan
ti e lev ert hij dekbedden. 
Dat in de v aart der v olkeren ook de v er ste uith oe
ken van N ederland een gr aantje m eep i kken was te 
m er ken aan de Wierschuur. Er bev onden zich toi 
l etten en douch es . . . .  binnen. 
Gedurende het ochtendgloren wer den bij op ko
m end tij de eerste steltlop ers en eenden waargeno
m en. zoals Groenp ootru i ter s, P i jlstaarten. Zilv erp le
v ieren en Scholekster s. Eé n groep je had het geluk 
een Sm elleken v oorbij te zien kom en. N a  het ont
bijt togen 40 natuurl iefhebbers v ol goede m oed de 
B oschp laat op . Eerst werd er een bezoek gebracht 
aan de bosj es rondom de eendenkooi . H oewel de 
aantallen v ogels tegenv ielen werden er twee Goud
haantj es. een p aar Sijzen, éé n Grote B onte 
Sp echt en een p aar Zwar te Mezen waar genom en. 
E en enkel i ng zag en hoorde een groepj e Kram sv o
gels p asseren. Gel eideli jk v orm den zich een aan
tal kleinere gr oep en. De groep waar in ik v erzeild 
raakte had het gelu k een Slechtv alk tegen het l ijf 
te l op en, jagend door een groep steltlop ers bov en 
een sl enk. Even l ater werden we door een achter
op kom ende gr oep geattendeerd op een roofv ogel 
bov en ons. We konden het beest niet ontdekken, 
m aar later werd hi j. zittend op een p aal , teru gge
v onden. Kijkend door de telescoop wer den er di
v erse m ogel ijkheden geopp erd. m aar dat het op 
naam br engen v an een zittende roofv ogel niet een
v ou di g  i s  ( zie de "v liegende deur" v an Vli eland) 
bl eek toen het beest opv loog en sam en m et een 
ander ex empl aar dat i ets v er der was neer gestre
ken wegzeilde. H et was een. weliswaar v ri j  licht ge
kleu r de, B uizerd. Toen we nog wat stonden na te 
p r aten v loog er p r achtig dichtbij een Sm elleken 
l angs. 
Door een p aar kenners wer den ook de p addestoe
l en onder de loep genom en. Tijdens een te korte 
kenni sm aki ng m ij ner zij ds m et deze p lantengr oep 
ging er een wereld v oor m e  op en. Van de halluci
ner ende wer ki ng v an Kaal kop jes. de scherp e p e
p ersm aak v an de B aardige m elkzwam. de bij 

wrijv ing geel v erkl eurende hoed v an de Anijscham 
p ignon. de " um bo( o) tjes" op de Weidekringzwam 
en last but not least de p lakkende steel v an de 
Kleef steelstrop har ia. Wat een wondere werel d 
waar ik tot m ijn schande niets v an weet. 
Op de terugweg ben ik sam en m et J an Jacobs 
weer langs de eendenkooi gelop en en daar kregen 
we p rach tig twee Vuurgoudh aantjes in de kijker. 
Terug bij de Wiersch uur hoorden we dat er ' s  m or
gens zev en Grauwe P ijlstormv ogels ov er zee v lo
gen. Een groep je besloot om alsnog een bezoek 
aan de kust te br engen. nadat een eerdere p oging, 
m idden op de dag, niets op lev erde. Zij sm aakten 
h et genoegen drie Grauwe Pijlstormv ogels te sco
ren. 
' s  Av onds, na de traditionele m acar oni, was h et 
weer tijd v oor de waddenquiz, dit keer georgani
seerd door Mieke B ernard en Els Lö hr. Elke keer 
zien de makers weer kans originele elem enten 
aan de quiz toe te v oegen; nu m oesten er, naar la
ter bleek v oor ex tra bonusp unten, tijdens de wan
deling natuurlijke m aterialen v erzam eld worden. Ik 
heb nooit geweten dat éé n konijnenkeutel bijna tot 
echtelijke ruzie kon leiden. 
Leerzaam was h et ook. Tot v oor kort wist ik bijv oor
beeld niet dat terwijl Gnodde' s broer Gnubbe langs 
het wad op zoek was naar de Wessalia, h et schip 
v an kap itein Rotgans. Jacoba v an B eieren haar 
tijd queestend m et heer Van Rossum in de m een
schar r en doorbracht op zoek naar p ap eklootjes. 
Men is nooit te oud om te leren. Om dat Dineke 
B ruin en Kees Verweij in het buitenland v erblev en 
en dus jam m er genoeg niet aan de qui z konden 
deel nem en werd v oorgesteld om hen. al s p leister 
op de wonde, de organisatie v an de quiz tijdens 
het v olgende waddenweekend te gunnen. Het 
v oorstel werd onder luid app laus aangenom en. Na 
een genoeglijke av ond m et een drankje en een 
roerige nacht m et storm en regen brak de zondag 
aan. Regen en wind zijn nou niet bep aald de om 
standigh eden om buiten in de natuur te v er toev en. 
toch waagden een p aar sterv elingen de, in het be
gi n sp iegelgladde, fietstoch t naar de zeekant. De 
h oop enkele sp ectaculaire zeev ogelsoorten te zien 
was echter snel v erdwenen, h et zich t was belab
berd en er v loog op een Kl eine J ager na niets v oor
bij. Later op de dag toen het weer wat beter wer d 
ging ieder zijns weegs, behalv e Hans Lö hr die na 
enig aandringen berei d bleek het knap p end haard
vu ur te bewaken. Om half v ijf werd de terugrei s 
naar N oordwijk aanv aard. Vanaf de boot werd nog 
een Kleine Jager gesignaleerd en in de h av en v an 
H arlingen v logen enkele Dwergm eeuwen. De bu s 
v an de firm a B rouwer stond zoal s altijd weer klaar 
en om half tien reden we na een winderige terug
reis N oordwijk binnen. 
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Kuieren in het kruidige bos 
Paul Paumen 

Wie wil dat n i et? Wan delen in een kleurrijk n ajaars
bos gen ieten d van de herfstgeuren , terwijl de sere
n e  rust en kel wordt verstoord door het geluid van 
vallen de kastan jes of eikels. 
Houdt u ook zo van die rust? . . . . . plan dan uw herfst
wan delin g n iet op de dag dat de IVN-afdelin g 
Noordwijk het jaarlijks herfstn atuurspel organ i
seert. Wan t dan zult u het bos moeten delen met 
hon derden en thousiaste kin deren die met de n a
tuur bezi g zijn . 
Ook dit jaar meldden er zi ch meer dan 35 0 kin de
ren bij de in gan g van het lan dgoed "Nieuw-L eeu
wen horst" voor dit jaarlijkse n atuurfeest. Vaak 
vergezeld van ouders of begeleiders en met broer
tjes of zusjes (in wan delwagen tjes) begon n en zij 
aan een an derhalf uur duren de speurtocht on der 
een stralen d herfstzonn etje. Het totaal aan tal deel
n emers dit jaar werd geraamd tussen de 55 0 en 
6 00. 
Tijden s de wan delroute moesten er 25 klein e op
drachten worden uitgevoerd. Je zag dan ook de kin 
deren in groepjes actief bezig met: zoeken , 
teken en, tellen van stammen , bladeren , vruchten 
en wort els om zo de verschillen de bomen , struiken 
en plan ten te leren on tdekken . 
Met veel en thousiasme n amen de kin deren deel 
aan de spelelemen ten die in de route waren opge
n omen , zoals het luisteren n aar geluiden van wa
tervogels of het maken van win d met een lucht
pomp, waardoor verschill en in de verspreidin g van 
lichte en zware zaden goed was te zien . 
Voor het spel 'ren n en als een kon ijn' om aan de 
vos te on tsn appen leek het alsof er 2 maal zoveel 
kin deren in  het bos waren ,  dat kwam omdat de 
meesten een tweede of derde kan s wilden om hun 
sn elheid met die van de vos te meten . 

De vogels van Katwijk 
Je/Ie van Dijk 

Zaterdag 2 n ovember was een bijzon dere dag 
voor de Vogelclub Katwijk. Op een win derige Pui n 
hoop overhan digde voorzitter Gijsbert van der 
B en t  het eerste ex emplaar van het n ieuwe boek 
" De vogels van Katwijk" aan wethouder B erkhey. 
Het is n atuurlijk n iet toevallig dat daarvoor deze lo
catie gekozen werd. J uist de Puin hoop heeft de 
Katwijkse vogelaars lan delijke beken dheid ver
schaft. I n  de loop der jaren is dit pun t uitgegroeid 
tot een van de beste posten voor het waarn emen 
van de n ajaarstrek. Deze faam is n iet alleen te 
dan ken aan de gun stige geografische li ggin g, 
maar zeker ook aan de geweldige ken n is van trek
gelui den die in de loop der jaren hier door Katwi jk
se waarn emers is opgebouwd. Daarn aast zijn op 
de Puin hoop op zeer veel n ajaarsdagen ervaren 
waarn emers aan wezig. Zo n eemt René van Ros-
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Als rode draad was dit jaar in de route in formatie 
verweven over het (vroegere) gebruik van boskrui
den voor medische doelein den . 
Ook de creati viteit van de kin deren werd op de 
proef gesteld en achteraf bleek dat dit zeer werd 
gewaardeerd. De eerste opdracht was: "Geef een 
n aam aan de oude eik" . Vaak werd gen oemd: opa 
en grootvader eik, maar ook: klimeik, octopus, de 
wijze heer, catweezle, kan jer en n atuurlijk . . . . . .  mi jn -
heer de koekepeer! 
De tweede opdracht was: Maak een eigen 
dichtregel op: " Kruipt de mist tussen de bomen 
dan i s  het herf st. Zit de krui sspin in zijn web dan is 
het herf st. Vliegen de vogels n aar het zuiden dan 
is het herf st" . De meeste kin deren kozen voor: Als 
de bladeren van de bomen vallen dan . . . .  of: Ko
men de paddestoelen uit de gron d dan . .  , maar 
ook: Ga je n i et zon der jas n aar buiten dan . . . .  en 
verrassen d: Als de kabouters gaan wippen dan is 
het herfst. 
Ten slotte! B ij het n alezen van de evaluatiekaartjes 
von d ik de echte reden waarom 1 0 IVN-medewer
kers met zoveel plezier zoveel tijd steken in deze 
dag en de voorbereidin g daarvan . Op dat kaartje 
had een kin derhan d met klein e han epootjes ge
schreven : "Het leukste was alles" . 

sum n og steeds de gehele maan d oktober verlof 
op om hier dagelijks te kun n en waarn emen. 
De Vogelclub Katwijk n eemt in Nederlan d een 
un ieke positie in . Naar mijn weten zi jn er geen vo
gelwerkgroepen elders in den lan de waar de n a
druk zo sterk ligt op het waarn emen van zeld
zaamheden . Deze tak van de orn i thologie wordt 
met volle overgave en grote kenn i s v an zaken be
dreven . De bosjes aan de zuidran d van de vrijwel 
boomloze C oepelduyn en worden frequen t afge
zocht op bijzon dere zan gertjes en en kele malen 
per dag spiedt wel ieman d de B inn en- en de B ui
ten waterin g af op zoek n aar een bijzon dere mee
uw of steltloper. 
Het is een goede zaak dat n u  ter gelegen heid van 
het tien jarig bestaan van de Vogelclub Katwi jk een 
overzi cht verschen en is van wat er allemaal gevon
den werd. De n adruk ligt uiteraard op de laatste 



t i en jaa r, maa r  ook oudere waa rnemingen zijn op
genomen. N iet a lleen de l engte va n de soortenlijst 
en de vele zel dzaa mheden daa rop ma ken indruk. 
Het zij n ook de vele waa r nemingen b ij de iets min
der zeldza me soorten die opva llen. Wa t te denken 
va n 13 maa l  een Morinelplevier, 1 5  maa l  een Hop 
en vi er maa l een Pa lla s' Basza nger. 

De b roedvogels worden in dit b oek niet vergeten. 
Een aa nta l leden va n de Ka twijkse club werkt mee 
aa n het b roedvogelonderzoek va n Berkheide en 
de C oepelduy nen. De aa nta llen uit de meest re
cente versla gen zijn in het b oek opgenomen. 
Bijzonder lezenswaa rd is het voorwoord geschre
ven door J o  Ra mpen, de nestor va n de Ka twijkse 
ornithologen. Hij b likt terug op de periode na de 

Tweede Wereldoorl og toen Na chtzwa luw, Kievit 
en Geelgors nog in Berkheide b roedden. Ook 
noemt hij vogelaa rs uit de ja ren '5 0 en '6 0 waa r
over Ra mpen f ijntjes opmerkt da t " hun b ela ngstel
ling meer naa r  de echt eigen vogels uitging" . 

Het Ka twijkse b oek ziet er verzorgd uit en heef t 
een f risse la y -out. De illustra tie is voor een b oek 
va n ruim honderd pa gina' s wa t overda dig. Het is 
b ekend da t er in Ka twijk veel goede vogelf otogra 
f en rondlopen, maa r  enige b eperking ha d b eslist 
geen afb reuk gedaa n. Zo zou het geen gemis zijn 
geweest a ls a lle f oto' s die ook a l  in " Vogels va n 
N oordwijk en omstreken" ( 198 9) wa ren af gedrukt 
in dit b oek wa ren weggela ten. 
Met deze uitga ve hebb en de sa menstellers Arnold 
Meijer, Arja n va n Egmond. Gijsb ert va n der Bent 
en René va n Rossum het tienja rig b estaa n va n de 
Vogelclub Ka twijk duidelijk gema rkeerd. Het zou 
aa rdig zijn a ls er over tien jaa r  weer een dergelijk 
overzicht zou verschijnen. Wellicht is er da n ook 
tijd en ruimte voor een hoof dstuk over de ontwikke
lingen in de b roedvogelb evolking va n Berkheide 
en over de vogels va n de uitgeb reide Ka twijkse 
woonwijken. 
" De vogels va n Ka twijk" verschijnt a ls b ijzonder 
nummer va n " de Duinsta g" , het b la d  va n de Ka t
wijkse Vogelclub . Niet- leden kunnen het b oek ko
pen voor slechts / 1 5 , - b ij Boekha ndel Va n den 
Berg in Ka twijk aa n den Rijn en b ij Boekha ndel 
Va n der Meer in Noordwijk aa n Zee. Ook b ij Mob y 
Dick in de Schoolstraa t is het b oek te koop. 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 
Albert v. d. Werf 

Verslag 3e Kwartaal 1 996 
Een vr ij r ustig derde kwa rtaal  dit jaa r  met opva l
l end veel verkeerssla chtoff ers onder met na me de 
meeuwen. De meeste meeuwen wa ren dusda nig 
gewond ( pla tgereden, vleugels geheel verdraa id), 
da t a fma ken de b este opl ossing voor hen wa s. 
Een heel jong puttertj e  werd met nest en a l  af gele
ver d aa n het a siel, maa r  kon hela a s  niet gered wor
den. Over het geheel genomen kon echter de helf t 
va n de aa ngeb oden vogels weer teruggezet wor
den in de na tuur. 
Wat b etref t de renova ti e va n het a siel het volgen
de. De b uitenvoliè r e  werd va n een ni euwe a chter
wa nd voorzien en ka n weer vel e ja ren mee. Voor 
de omb ouw r ond het ba ssi n is inmiddels een aa n
nemer gevonden - tegen het einde va n het jaa r/b e
gin volgend jaa r za l het a siel een geheel nieuw 
aa nzien hebb en. 

Naa st de renova tie hebben we ook pla nnen om 
naa st de huidi ge geb ouwen ee n drieta l kooien te 
b ouwen speciaa l  voor de t i jdelijke opva ng va n roof
vogels. Eé n va n onze vrijwi lligers, Annette L eunis
sen, heef t af gelopen zomer een maa nd doorge-

b ra cht op het roof vogela siel va n Herma n Wisselink 
in Doetinchem om de f ijne kneepjes va n het af tra i
nen va n roof vogels onder de knie te krijgen. Dit af 
tra inen is nodig om het tekort of geb rek aa n 
ja chterva ring va n de roof vogel, opgeda a n  tijdens 
het verb lijf op het vogela siel, weer aa n te vullen, 
zoda t hij uiteindelijk weer zelf ka n ja gen. Tot nu 
toe zorgden we er in Noordwijk a lleen voor da t 
roof vogels goed aa ngesterkt wa ren a ls ze het a siel 
weer verlieten. Daa rna werden ze overgeb ra cht 
naa r  Doetinchem om verder af getra ind te worden. 
Deze laa tste sta p in het reva lida tieproces va n roof 
vogels willen we nu zelf gaa n  doen, na tuurlijk on
der b egeleiding va n Herma n Wisselink. Gemeente 
Noordwijk heef t inmiddels de uitb reidingspla nnen 
goedgekeurd, het wa chten is nu nog op de af ron
ding va n de procedure i. v. m. eventuele b ezwa ren 
va n omwonenden. 
De kwestie rond de duiven b ij de N.H. kerk in 
N oordwijk Binnen lijkt ook een positieve wending 
gekregen te hebb en. Maa nda g 18 novemb er 1996 
za l er een gesprek plaa tsvinden tussen de wethou
der en een aa nta l mensen b etrokken b ij vogel- en 
dierenb escherming - het vogela siel ka n hierb ij dus 
nu ook een a dviserende rol spelen. 
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3e Kwartaal 1 996 

Soort Aan wezig G ebrac ht Dood G el ost Aan wezig 
1-7-1996 

Aal sc holv er -
Jan v an G en t  -
Noor dse Stormv ogel -

G r ote M an telmeeuw -
Zilv er meeuw -
Kok meeuw -
Stormmeeuw -
E en d  -
Tapuit -
Ek ster 1 
Kauw 3 
V laamse G aai -

Koek oek -

Z an glij ster -

M er el -
H uismus -
Koolmees -

Putter -
G ierzwaluw -

Duif 1 
Tortelduif 2 
H outduif -

Kwartel -
Kan ar ie -
Park iet -
Agaporn is -

Kip -

L_T� aal 7 

Het Vogelweekje 
Stef van Nes 

Op zater dag 7 septemb er fi etste ik n aar de AWD 
toe. Bij in gan g V ogel en zan g hield ik op met fiet
sen . Ik v on d  het wel gen oeg zo. Ik k oc ht een jaar
k aart en ik l iep v lug het geb ied in . M ijn vrij n ieuwe 
tel esc oop had ik b ij me. Al gauw arr iv eer de ik b ij 
de eerste waters. In die water s zaten een b oel een 
den . V oor al v eel krak een den .  M aar ook l ieten an 
dere soor ten v ogels zic h  b ewon deren . Z oals 
groen pootr uiter s, oev er lopers en één zwarte r uiter . 
Ik b esl oot daarn a om n aar de v ogel hut te gaan . Zo 
gezegd zo gedaan . H elaas zat er b ij de v ogel hut 
n iet ec ht iets l euk s. En daarom k eek ik maar een s 
in het b oek waarin all er lei waarn emin gen staan . 
De l euk ste waarn emin gen war en het porc elein 
hoen en de zwar te wouw. Al leb ei de soort en wa
r en n og in septemb er in de AWD gezien . Ik ston d 
op en v ertrok n aar het Renb aanv el d. On derweg 
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1 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
11 
2 
2 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

60 

30-09-96 
1 1 -

1 - -
- 1 -
1 - -
3 1 -

2 - -
1 - -
2 2 -
1 - -
1 1 1 
1 4 -

- 1 -

1 -

1 2 -
6 5 -

1 1 -

2 - -

1 - -
1 -

3 2 2 
1 4 1 
1 1 -

- 1 -
1 - -
- 1 -

- 1 -

- 1 -
33 I 30 4 

zag ik een zwarte spec ht v liegen . E en tijdje later 
k wam ik aan op de pl aats v an b estemmin g. Op het 
water zat haast helemaal n ik s. Slec hts een enk ele 
aalsc holv er en een paar een den. Bov en het water 
sc heer den ec hter wel een aan tal b oomv al k en .  
Pl ots werd mijn oog v err ast door een spec iaal 
soor t r oofv ogel. Ik k eek goed n aar het v liegen de 
wezen en k wam tot de on tdekk in g  dat de v ogel 
een sier lijk e vl uc ht heeft met diepe elastisc he vl eu
gelslagen . Bov en dien draaide de v ogel v aak zijn 
lan ge on diep gev ork te staart . V er der l eek de v ogel 
ook wel wat weg te hebb en v an een b uizerd en 
een br uin e k iek en dief. Nadat de r oofv ogel uit het 
gezic ht v erdwen en was, k eek in vl ug in het v ogel
b oek . En toen wist ik zek er wat het was. H et was 
n amel ijk een zwart e wouw. De zwar te wouw was 
tev en s  een n ieuwe soort v oor me (n ieuwe Neder 
lan dse soort). Na deze leuk e on tdekkin g gin g ik in 

. 
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wande lp as naar de Zwane np las. Maar bij deze 
p las z at we rke lijk niks. Dus daarom vond i k  he t ti jd 
om naar de uitgang te lope n. B ij de uitgang z al ik 
al gauw mijn oude ve rtrouwde fie ts staan. Ik 
sp rong e r  op e n  sjee ste we g. 

Ik kwam om 1 6 . 1 5  uur uit school. He t was maan
dag 9 sep te mbe r. Ik fie tste naar huis toe . Ee nmaal 
thuis ze i mijn z usje dat ik de voge llijn e ve n  moe st 
be lle n. Ie mand had dat name lijk doorge ge ve n door 
de tele foon. Dus be lde ik ge lijk de voge lli jn. Ik hoor
de dat e r  ee n klei ne sp otvoge l in de noordwe st
hoe k van de Zande rij te n z uide n Katwijk z at. Als 
ee n raze nde donde r fie tste ik naar de de sbe tre ffe n
de p le k. Ee nmaal bij de p laats ge arri vee rd, z ag ik 
al ee n horde vogel aars staan. Ik ging e r  op af. De 
voge l moe st volge ns he n in ee n ve ldje me t hoge 
ste nge ls z itte n. En ja hoor. Ik z ag he t voge ltje hee l  
e ve n  door he t bee ld gaan. He t ve rstop te z ich wee r  
gauw in he t oe rwoud van ste nge ls. Late r kree g ik 
he t be te r in mij n bee ld. He t z at e ve n  uit te ruste n, 
want he t voge ltje wordt tel ke ns wee r  op ge jaagd 

Rondje G roen 
W. Andelaar 

Als geen dorp leent Noordwijk zich voor een rond
je groen. Met de vuurtoren als middelpunt iets op
pikken van wat de natuur ons te bieden heeft 

He t strand e n  de zee me t stormachtig wee r  boei t 
vee l  me nse n. Le kke r  uitwaaie n wordt e r  dan ge
ze gd. Daar is ee n ste vige strandwande ling dan 
ook uitste ke nd ge schikt voor. Toch kan he t stil
staan of z itte n me t de rge lijk wee r  ook boe ie nd zi jn. 
He t is da n we l z aak dat je e e n  ' oppe rtje' kan vin
de n. Ee n p le kje in de luwte .  In de z ome r is dat 
gee n  p roble e m. Er staan dan tal van te nte n op he t 
strand waar je uit de wi nd ove r zee kan ki jke n. ' s  
W inte r s  is dat wat minde r ee nvoudig. Eige nlijk he b 
je dan de ke us tusse n de p olitiep ost e n  he t hutje 
bij he t Zui de rbad. 
He t rondje gr oe n  gaat dan nie t de noord in, maar 
volgt ee n z uide lijke koe rs. 
Voor al me t we ste lijke winde n z ijn e r  i nte re ssante 
dinge n bove n zee te z ie n. Ze ldz aamhe de n soms, 
z oals p ijlstormvoge ls of Kle ine Al ke n. Maar ook al
ge me ne soorte n waaronde r de Jan van Ge nt. W it 
e n  z war t in he t volwasse n klee d e n  grau we r naar 
ge lang ze jonge r z ijn. 
Drie tee nmee uwe n ook, vanuit hun broe dge bie d in 
he t noorde n kome n ze dan aange vloge n. De vol
wasse n voge l s  van deze soort he bbe n ' in inkt ge 
doop te vle uge lp unte n' te rwi jl de jonge voge ls ee n 
v-vorm ige vle k op de bove nvle uge ls late n z ie n. 
Ee n van de aardigste mee uwtje s vind ik de Dwe rg
mee uw. Ee n kle in mee uwtje,  de naam ze gt he t al, 
dat z ich danse nd bove n he t wate r ve rp laatst. Ee n 
sie rlijk bee stje , als ze ve rde r we g ove r zee vlie ge n 
z ijn ze ge makke l ijk me t ste rns te ve rwisse le n. 

door de voge laars. Ik kon nu goe d  de lichte we nk
brauwstreep zie n. Na nog ee n tijdje ge ble ve n te 
zi jn, ging ik maar wee r  ee ns de hort op . Deze 
schooldag i s  e inde li jk e cht le uk geë indigd. 

Op donde rdag 12 sep te mbe r ging i k  vroe g uit de 
ve re n. Ik had be slote n om in deze vroe ge ochte nd 
te gaan zee tre kte lle n. Er stond ee n goeie wind. Na
me lijk NW -wind. Ik fie tste naar de surfclub bij 
Noordwi jk. Ik stap te in he t strandhokje e n  ging z it
te n. Ik z ag al gauw ee n aantal kle ine jagers, jan
van- ge nte n e n  z warte zeeëe nde n. L ate r z ag ik me t 
nog e e n  p aar voge laars de ee rste noordse storm
voge l. En dat be te ke nde voor mi j ee n nie uwe 
soort. Je kon he t hee l  mooi zie n. Je z ag goe d de 
witte kop , lange smalle vle uge ls e n  de korte staart. 
Er we rde n  hie rna nog mee r  noordse stormvoge ls 
gezie n. In totaal ware n he t 10 tot 15 stuks. Al 
gauw be gon voor mi j de ti jd te dringe n, want i k  
moe st nog naar school toe . Op school ge noot i k  
nog e ve n  na van deze waarne mi ng. 

- -

Small i s  be auty ful l, ze gge n de Enge lse n. In de vo
ge lwe re ld i s  dat vaak he t ge val. De ste rns z ijn al 
e ve n  ge noe md, ee n van deze ste rn is de Dwe rg
ste rn. Ook z o' n  ve rbaze nd aardig bee stje . Als vlin
de rs tre kke n  ze i n  he t voor- e n  najaar langs onze 
kust. De Dwe rggors, die we op de toe ndra moe te n  
z oe ke n; de Dwe rgare nd, die je in he t najaar in gro
te aantalle n ove r de golf van Gibraltar kan z ie n  
tre kke n; de Dwe rgaalscholve r van de Donaudel ta; 
he t z ijn alle maal li llip utte rs onde r hun soortge no
te n. Mi sschie n vinde n we ze daarom we l z o  aar
di g. Zoals we me t wat ve rte de ri ng naar ee n pe uter 
kunne n kijke n. 
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Te rug n aar de Dwe rgmee uw. He t op n aam b re n 
gen e n  te llen  v an v oge ls l an gs de kust i s  een le u
ke bez ighe id, maar in wezen is het be kijken v an 
ge drag v an v oge ls vee l i n te re ssan te r. Ook het ge 
drag v an de Dwe rgmee uw kan b oe ien de bee lden 
opleve ren .  Zoals die kee r  dat e r  v ie r  v an deze kle i
ne mee uwtje s v an uit he t n oorde n  aan kwamen v lie -
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Vogel nieuws 
Ab Steenvoorden 

Zeetrekwaarnemingen 
Misschien i s  he t al opgev alle n ,  de ge tallen achte r 
de zee tre kwaarne min gen in de waarne min gsr u
b rie k. Me t in gan g v an deze Stran dlope r wil ik pr o
be ren om achte r de zee tre kwaarne min gen he t 
tijdstip v an de waarne min g te ve rme lde n .  Er wordt 
de laatste tijd stee ds v ake r e n  door stee ds mee r  
waarn e me rs n aar de v oge ltre k ove r  zee ge ke ken .  
Normali te r we rd dit v rijwe l uitsluite n d door een 
kle in groe pje v aste waarn e me rs in de de v roe ge 
ochten duren ge daan . Te gen woordi g komt he t 
stee ds v ake r v oor dat e r  ' s  ochten ds v roe g en in 
de n amiddag ge ke ken wordt. Om te v oorkomen 
dat e r  waarne min gen ve rlore n  gaan (b ijv oorbee ld 
als e r  z owel in de ochten d als in de middag door 
ve rschil len de waarn e me rs deze lf de soorten wor
den waar gen omen ) lijkt he t mi j han dig om de aan 
v an gstijd en de e in dt ijd v an de pe riode dat e r  
zee tre k ge ke ken wordt achte r de waarne min g te 
ve r me lden .  Van daar ook me teen deze oproe p aan 
éénie de r  d ie zee tre kwaarne min gen in leve rt; n otee r  
achte r de waarne min g ook de t ijd waar in i s  ge ke 
ken .  
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gen .  Drie v ol wassen die ren en een j on g  exe m
pl aar. Min of mee r  re cht v oor me bleven ze wat 
han gen en pikten ze v oe dse l v an het wate roppe r
v lak. In de be schuttin g v an de pol itie post, z on de r  
last te hebben v an de z uid-we sten wi n d. stalen die 
v ie r  mee uwtje s v oor mij de show. Di re ct i n  en om 
he t laatste gol fje te gen he t str an d, pikten ze 
stee ds wat ee tb aars uit he t wate r en  t rappel den 
daarb ij me t hun poten op dat wate r. He t dee d  me 
een bee tje den ken aan he t trappe len v an K ievi ten 
in he t gras om wormen n aar b oven te halen .  Maar 
me t wat be te r  aan schouwen had he t t rappe len 
n aar mijn gev oe l  t och een an de re oorz aak. Ze v on 
den daardoor, b i j het oppi kken v an he t v oe dse l, 
wat ste un op he t wate r oppeNi ak. In n av olgin g van 
Pet rus ' l open'  ze op he t wate r z ou je kunnen ze g
gen . 
Zo' n kwartie rtje kij ken n aar vie r  Dwe r gmee uwt je s 
doe t je wat. Maakt j e  dag goe d. Of bete r geze gd, 
de dag was net  be gonnen .  het kan dan die dag 
n i e t  mee r  stuk. 

In z ijn b oe kje 'He t  ve rloren paradijs' vertel t Ben gt 
Be r g  ove r  de Dwe rgmee uwen v an Ö l an d. D at · wa
te rt r appelen '  ve rhaalt hi j n i e t, maar we l doe t hiJ uit 
v oe rig ve rsl ag van de ge dragin gen v an de 
mee uwtje s  b ij hun n e sten.  Ook hij is on de r de in 
druk v an deze bee stje s. ' Ze ldz ame . f i jne , kle ine v o
ge l !  Hoe kan je on s hart roe ren '  r oe pt hij uit . 
In de r daad, kle in maar f ijn . Smal I i s  be aut y full. 

Ringvondsten 
Tijden s de af ge lopen win te r pe ri ode (95-96) z ijn e r  
ve rschillen de v oge lrin gen afge lezen e n  is e r  b ij het 
uitpluizen v an b raakb allen een rin g  gev on den .  
Alle ree rst de v on dst v an een rin g  in een b raakb al 
door Denn is v . d. Nie t. De b r aakb al len (ve rmoe de
lijk v an Ran sui len )  z ijn i n  jan uar i en be gin feb r uar i 
gev on den op he t golf te rre in in de n oordduinen 
(Arn he m v.t .  F .585307) .  De r in g b lee k te z ijn v an 
een Graspie pe r,  ge rin gd op 26 de ce mbe r  1 995 in 
de duinen v an C ast ricum. Noord-Hollan d. 
Op 1 0  maart 1 996 we rd een Gr auwe Gan s me t 
een kle urrin g om z 'n  n e k  waargen omen in de Els
gee ste rpolde r (groen ZTT). Deze v oge l is ge r in gd 
op 9 j uli 1 99 1  in Ve ga Nordlan d, Noorwe gen .  Op 
1 7  maart 1 996 we rd e r  ook een Grauwe Gan s me t 
een kle urrin g om z'n ne k waar gen omen in Pol de r 
Hooge we g (b lauw B2K ). Deze was ge r in gd op 2 
juli 1 995 in Ve ga Nordl an d, Noorwe gen .  
Op 1 7  maart 1 996 we rd er  l an gs de Le idse Vaart 
b ij Oud-Lee uwen horst , me t be hulp v an een te le
scoop een me talen pootr in g v an een Schole kste r 
af ge lezen (Arn he m v. t. 5235690) . Deze v oge l  i s  
ge rin gd op Nee ltje J an s  in Zee lan d  op 1 3  oktobe r 
1 987. 



Invasies 
H et is ongetwijfeld opgevallen dat vanaf de tweede 
helft van septemb er veel, erg veel Zwarte Mezen, 
Gaaien, Vuurgoudhaantjes en Grauwe Pijlstormvo-

gels zijn waargenomen. Ik zal prob eren om voor 
de volgende Strandloper een zo' n c ompleet moge
lijk overzic ht te maken van de waarnemingen van 
deze vier soorten. Het was nog niet mogelijk om 
dat te doen voor deze Strandloper, want de aantal
len van een paar soorten loopt nog steeds op (half 
oktob er). Vooral Zwarte Mezen en Gaaien worden 
overal in en om het dorp waargenomen en zijn 
vaak niet of nauwlijks sc huw. 
Om tot een kompleet overzic ht te komen verzoek 
ik éé nieder die de b ovengenoemde soorten heef t 
waargenomen dit aan mij door te geven. Hierb ij is 
het b elangrijk dat vooral het aantal en de datum 
van de waarneming b ekend zijn. 

Eerste najaarsvogels 
De eerste Kleine Jager, een onvolwassen ex em
plaar werd gezien op 7 juli langsvliegend in noorde
lijke ric hting b ij de L angevelderslag. Op 21 juli 
werden op de weilanden rond Oud-L eeuwenhorst 
4 Goudplevieren en in de Elsgeesterpolder 1 
Goudplevier waargenomen. De eerste Duiker 
spec. (Roodkeel- of Parelduiker) werd waargeno
men, langsvliegend over zee in zuidelijke ric hting 
op 21 septemb er. Smienten werden gezien op 21 
septemb er over zee en op 22 septemb er in de F a
gelsloot b ij Oud-L eeuwenhorst en in de vijver van 
Nieuw-Leeuwenhorst. 
De eerste Koperw ieken (over de C oepelduy nen) 
en de eerste Kramsvogels (over de noordduinen) 
werden gezien op 22 septemb er. 

Jan van Genten 

Tijdens het zeetrek kijken in augustus en septem
b er waren er dagen b ij dat er redelijk wat Jan van 
Genten langsvlogen. Vooral b ij wind vanuit een af 
landige ric hting kunnen deze vogels erg dic ht on
der de kust langsvliegen en zijn dan ook met een 

kijker met een kleine vergroting erg goed te zien. 
Het komt dan nog wel eens voor dat de vogels 
over de b randing vliegen en zic h af en toe als een 
pijl naar b eneden storten. Je staat dan altijd weer 
met enige verb azing te kijken dat ze niet met hun 
snavel in het zand op de b odem zijn b lijven steken. 
Als de Jan van Genten zo dic htb ij langs vliegen is 
het leuk om eens naar de versc hillende leef tijden 
van de vogels te kijken. 

Juveniel 

Geheel b ruin-zwar t met lic hte vlekjes en lic hte (wit
te) stuit. 

2 e  Kalenderjaar 

Witte b uik en kop en vrijwel geheel donkere b oven
vleugel en staart. 

3e Kalenderjaar 

Gelige kop en vlekkerige zwart- witte b ovenvleu
gels en donkere staart. 

4e Kalenderjaar 

Gelige kop en op de zwarte vleugelpunten na een 
weinig zwart op de b ovenvleugels en in de staart. 

Adult 

Het adulte verenkleed wordt tussen het vierde en 
het zesde levensjaar verkregen okergele kop, witte 
b uik, staart en vleugels met zwart e vleugelpunten. 
Jan van Genten zijn het hel e j aar door op de 
Noordzee te vinden, maar veel vogels trekken in 
het najaar in zuidelijke ric hting (tot de Westaf ri
kaanse kust) weg. Adulte vogels komen vaak al in 
januari terug. 
Enkele opvallende waarnemingen van Jan van 

Genten zijn die van een onvolwassen vogel die op 
12 novemb er 1995 op de b oulevard van Katwijk 
een f ietser van z' n f iets vloog en de onvolwassen 
vogel die op 16 septemb er 1996 b ij windstil weer 
over het fietspad door de C oepelduy nen vloog. 

25 

· • . ·  . .. · .. 



VE LDWAARNEM ING EN ,  JU LI  AU G U STU S 
EN S E PTE M B E R  1 996 
Roodkeelduike r  1 3 1 -07 in zee thv U itwatering Katwijk VWKW 

Dodaars 1 07-07 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

1 8-08 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

Noordse Stormvogel 1 08-08 over zee noord (09.00 - 1 0.00) RS 

09-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS/JvD 

1 3-08 over zee noord JJ 

1 4-08 over zee RS/JvD 

23-08 over zee noord (08.00 - 09.00) RS/JJ 

1 24-08 over zee zuid MN 

2 25-08 over zee zuid (07.45 - 09. 1 5) AS/JJ/JvD 

9 30-08 over zee noord (07.30 - 09.30) JGW 

4 30-08 over zee zuid (08.00 - 1 0 .00) RS/JJ 

2 30-08 over zee zuid ( 1 5 . 45 - 1 7 . 1 5) AS 

2 3 1 -08 over zee (07.30 - 09. 1 5) JvD 

7 1 2-09 over zee (07.35 - 08.35) "JvD/RS 

5 1 2-09 over zee noord ( 1 5.00 - 1 7.00) AS/JvD/RS 

G rauwe Pijlstormvogel 1 30-08 over zee noord (08.00 - 09.00) RS 

30-08 over zee noord ( 1 3 .00 - 1 4. 00) RS 

1 2-09 over zee noord ( 1 5 .00 - 1 7.00) AS/RS 

2 2 1 -09 over zee noord (08.00 - 09 . 1 5 ) AS/Jv/RS 

2 28-09 over zee zuid (08. 1 5 - 09. 1 5) RZ/AS 

2 29-09 over zee zuid (08.00 - 09.00) RZ/AS 

Noordse Pijlstormvogel 1 30-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS/JJ 

Vale Pijlstormvogel 1 23-08 over zee zuid ( 1 5 .45) AS 

24-08 over zee zuid ( 1 1 .40) M N  

Kuifaalscholver 1 04-08 adult over zee noord (08.30) AS 

Purperreiger 1 09-07 overvliegend G rashoek Noordwijk RS 

Kleine Zilverreiger 1 1 0-08 Binnenwatering Katwijk VWKW 

Ooievaar 2 2 1 -07 overvliegend N oordwijk-Binnen AS 

Lepelaar 2 1 2-07 Zwelterpolder Noordwijk O P  

6 2 1 -07 overvliegend N oordwijk-Binnen J d R  

1 8-08 over zee noord JGW 

3 07-09 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 

Pijlstaart 1 2 1 -09 over zee zuid (08.00 -09 . 1 5 ) AS 

Toppereend 1 1 3-08 over zee noord JJ/JvD 

Grote Zee-eend 1 29-08 over zee noord ( 1 3.00 - 1 4.00) R S  

Middelste Zaagbek 3 28-09 over zee zuid (08. 1 5  -09. 1 5) RZ/AS 

Wespendief 1 20-07 overvliegend Noordwijk-Binnen noord AC 

24-08 overvliegend strand Noordwijk zuid AS/HV/JvD 

1 24-08 overvliegend v.d. Berghstichting zuid JdR 

2 02-09 overvliegend Noordwijk-Binnen J d R  

1 8-09 overvliegend noordduinen Piet Florisdal RS 

Bruine Kiekendief 1 1 4-07 overvliegend Elsgeester polder AS 

28-07 over zee zuid (07.30 -09. 00) AS 

02-08 over zee zuid JGW 

04-08 overvliegend AWD Wolfsveld AS 

Havik 1 07-07 AWD Marelvlak AS 

1 1 -07 Leidse Vaart Noordwijkerhout JdR 

1 3-07 AWD Schrama AS 

22-07 AWD Schrama AS 

03-08 overvliegend Boerenburg Noordwijk RZ 

1 5-08 ingang noordduinen Duinweg AC 

08-09 noordduinen Noordwijk JGW 

1 1 8-09 overvliegend zeereep noordduinen JGW 

2 22-09 noordduinen Noordwijk JGW 

Visarend 1 26-08 overvliegend N oordwij k- Binnen JdR 

06-09 overvliegend N oordwijk-Binnen HV 

1 2-09 overvliegend zeereep Coepelduynen VWKW 
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Smelleken 1 6-08 overvliegend Noordwijk aan zee JJ 

1 22-09 over zee noord (08.00 - 09.00) AS/JvD/RS 

Bontbekplevier 7 24-08 over zee zuid (07 . 45 - 09. 1 5) AS 

5 25-08 over zee zuid (07.45 -09. 1 5) AS/JJ 

Morinelplevier 2 07-09 overvliegend Coepelduynen zuid VWKW 

Kanoet 1 3-08 over zee zuid JJ 

1 2 1 -09 over zee noord (08.00 -09. 1 5) AS/JJ 

2 22-09 strand thv U itwatering Katwijk VWKW 

22-09 strand thv zeetrekhut AS 

Kleine Strandloper 4 29-07 strand U itwatering Katwijk VWKW 

2 08-09 over zee noord JJ 

4 2 1 -09 over zee zuid (08 .00 - 09. 00) JGW 

2 1 -09 strand U itwatering Katwijk VWKW 

Paarse Strandloper 1 4-09 U itwatering Katwijk VWKW 

Kemphaan 1 0 1 -09 Elsgeesterpolder AS 

6 08-09 Elsgeesterpolder J d R  

5 1 4-09 E lsgeesterpolder J d R/AnM 

Regenwulp 3 1 3-07 over zee zuid AS 

5 23-07 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

2 29-07 Polder Hoogeweg AS 

06-08 over zee zuid JJ 

4 07-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

1 6  07-08 overvliegend Polder Hoogeweg AS 

65 1 2-08 overvliegend Noordwijk-Binnen HV 

7 25-08 over zee zuid (07.45 - 09. 1 5) AS/RZ 

Zwarte Ruiter 04-08 overvliegend Offem Noordwijk AS 

Groenpootruiter 09-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

1 1 2-08 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 

1 1  1 5-08 overvliegend Polder Hoogeweg M N  

2 1 8-08 AWD Van Limburg Sti rum kanaal AS 

7 27-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

07-09 roepend over zeetrekhut RZ 

1 4-09 Polder Hoogeweg JdR/AnM 

Witgat 1 07-07 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

2 1 9-08 overvliegend Vinkenveld Noordwijk AS 

Bosruiter 1 2-08 weilanden Oud-Leeuwenhorst AS 

Grote Jager 03-08 foeragerend boven zee (07. 1 5 - 08.45) AS 

28-08 over zee noord (07.35) RS 

Zwartkopmeeuw 25-07 Uitwatering Katwijk AS 

02-08 over zee noord (07.00 - 08.00) JGW 

02-08 over zee zuid ('s middags) JGW 

03-08 over zee noord (07. 1 5 - 09.45) AS 

28-08 Uitwatering Katwijk VWKW 

Dwergmeeuw 3 2 1 -07 over zee zuid (07.45 - 08.45) AS/RS 

2 23-07 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

1 9  28-07 over zee zuid (07.30 - 09.00) AS 

1 03-08 over zee noord (07. 1 5 - 08.45) AS 

3 07-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

2 22-08 over zee zuid (08. 1 5  _ 09. 1 5) RS 

27-08 over zee zuid (08. 1 5 - 09. 1 5) RS 

28-08 over zee noord (07.30 - 08.30) RS 

30-08 over zee zuid ( 1 5.45 - 1 7. 1 5) AS 

4 3 1 -08 over zee noord (07.30 - 09.00) JvD/JdR/AS 

2 1 7-09 over zee noord ( 1 3.00 - 1 3.30) RS 

5 28-09 over zee zuid (08. 1 5 - 09. 1 5) RZ/AS 

6 29-09 over zee zuid (08 .00 - 09.00) RZ/AS 

Geelpootmeeuw 08-07 tuin Douzastraat Noordwijk H V  

08-07 schuurdak Boekerslootlaan Noordwijk AS 

1 0-08 Binnenwatering Katwijk VWKW 

08-09 Binnenwatering Katwijk H V  

1 1 4-09 Vi nkenveld Noordwijk JvD 

2 1 5-09 Uitwatering Katwijk VWKW 

22-09 Vinkenveld Noordwijk AS 
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Drieteenmeeuw 1 25-08 over zee noord jj 
7 30-08 over zee (07.30 - 09.30) JGW 

2 30-08 over zee noord (09.00 - 1 0 .00 )  RS/JJ 

3 1  30-08 over zee noord ( 1 3.00 - 1 4. 00) RS 

2 30-08 over zee noord ( 1 5 .45 - 1 7. 1 5) JvO/AS 

2 3 1 -08 over zee zuid (07.30 - 09.00) JvD/AS 

5 28-09 over zee zuid (08. 1 5 - 09. 1 5) RZ/AS 

Dwergstern 2 07-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

08-08 over zee zuid (09.00 - 1 0 .00) RS 

5 23-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

Zwarte Stern 2 2 1 -07 over zee zuid (07.30 - 09.30) A SIRS 

8 28-07 over zee zuid (07.30 - 09.00) AS 

1 2  29-07 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

30 06-08 over zee zuid (08.00 - 09.00 )  RS/JJ 

5 07-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

4 1 1 -08 over zee noord (08.30 - 09.30) RS 

1 1 3-08 over zee zuid jj 
2 1 6-08 over zee noord (08.00 - 09.00) RS 

20-08 over zee zuid jj 
1 8  23-08 over zee zuid (08.00 - 09.00) RS 

1 5  23-08 over zee zuid { 1 5.30 - 1 6.30) AS 

7 24-08 over zee noord (07.45 - 09. 1 5) AS 

4 25-08 over zee noord (07.45 - 09. 1 5) AS/JJ 

28-08 over zee zuid (1 0.00 - 1 1 .00) RS 

Zeekoet 1 28-08 over zee noord (07.30 - 08.30) RS 

Ransuil  5 j ul i  Defensieterrein Polder Hoogeweg MN 

Velduil 1 20-09 noordduinen Golfterrein med. JvD 

28-09 uit zee richting Coepelduynen VWKW 

Kleine Bonte Specht 1 1 8-08 overvliegend noordduinen JGW 

Oeverzwaluw 3 20-07 over strand zuid H V/AS 

07-09 overvliegend Coepelduynen Noordwijk AS 

Grote Pieper 1 07-09 overvliegend Polder Hoogeweg zuid JGW 

Duinpieper 1 25-08 overvliegend zeereep Coepelduynen VWKW 

2 07-09 overvliegend Coepelduynen VWKW 

1 1 0-09 Coepelduynen nabij Puinhoop Katwijk RS 

G rote Gele Kwikstaart 2 1 6-08 overvliegend Polder Hoogeweg MN 

1 5-09 overvliegend Coepelduynen Noordwijk AS 

5 1 8-09 overvliegend noordduinen JGW 

30-09 overvliegend Oude Zeeweg N oordwijk AS 

Rouwkwikstaart 1 Gerleeweg Vinkenveld Noordwijk JdR 

Gekraagde Roodstaart 1 1 6-09 noordduinen Ouindamse S lag AC 

Paapje 2 1 9-08 Coepelduynen Noordwijk AS 

3 20-08 Elsgeester polder AS 

1 27-08 Gerleeweg Vinkenveld Noordwijk JdR 

3 30-08 Gerleeweg Vinkenveld Noordwijk JdR 

3 02-09 Elsgeester polder AS 

07-09 Coepelduynen Noordwijk AS 

08-09 Elsgeester polder AS 

4 1 0-09 Coepelduynen nabij Puinhoop Katwijk RS 

5 1 4-09 Polder Hoogeweg JdR/AnM 

3 1 5-09 Vinkenveld Noordwijk JdR 

4 1 5-09 Coepelduynen Noordwijk AS 

Beflijster 1 1 6-09 overvliegend noordduinen JGW 

2 1 -09 Coepelduynen nabij Puinhoop VWKW 

Grote Lijster 1 20-07 AWD nabij ingang De Zilk AS 

08-09 overvliegend noordduinen AS 

1 2 1 -09 noordduinen trimbaan JvD 

5 2 1 -09 overvliegend noordduinen AC 

Kleine Zwartkop 1 1 7-09 Oe Zuid Dennenweg Noordwijk RS 

Bladkoning 1 1 5-09 tuin Boekerslootlaan Noordwij k- Binnen AS 

Vuurgoudhaan 2 06-09 zeereep noordduinen JGW 

3 07-09 noordduinen JGW 

2 1 5-09 landgoed Offem Noordwijk HV/AS 

1 5-09 noordduinen 1 e strandopgang JvD 
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Vuurgoudhaan 4 

3 

4 

6 

2 

Grauwe Vliegenvanger 1 

4 

Bonte Vliegenvanger 

3 

Zwarte Mees 1 0  

2 

1 4  

50- 1 00 

94 

300 

60 

40 

1 5  

5 

25 

1 38 

1 2  

5 

Grauwe Klauwier 

Goudvink 

3 

WAARNEMERS:  
AC 
JGW 
J vD 
JJ 
H r. Kn 
AnM 

MN 
O P  
RS 
Rb S 

AS 

Arie C ramer 
J ohan Goudzwaard 

J elle van D ijk 
J an J acob s  
H r. Knappert 
Annelies Marijnis 

Michel Nederpel 
D ick P aschier 
Rien Sl uy s 
Rob ert Sl uy s 

Ab Steenvoorden 

1 6-09 

1 8-09 

2 1 -09 

2 1 -09 

2 1 -09 

24-09 

1 7-08 

0 1 -09 

26-09 

0 1 -09 

05-09 

1 6-09 

1 6-09 

1 6-09 

1 7-09 

1 8-09 

1 8-09 

2 1 -09 

2 1 -09 

22-09 

22-09 

27-09 

28-09 

30-09 

30-09 

30-09 

1 4-08 

07-07 

1 8-08 

HV 
VWKW 

RZ 

H ein Verkade 

Vogelwerkgroep Katwijk 
Richard Zonneveld 

noordduinen Piet Florisdal RbS 

zeereep noordduinen JGW 

noordduinen Piet Florisdal AS/RS 

N ieuw-Leeuwenhorst nabij tankval AS 

Westeinde Nieuw-Leeuwenhorst RS 

tuin Dr. Nolenslaan Noordwijkerhout AS 

Coepelduynen Noordwijk AS 

Dompad Noordwijk AS 

tuin Duinpark Noordwijk JvD 

Coepelduynen Noordwijk AS 

Dompad Noordwijk AS 

noordduinen Piet Florisdal RbS 

noordduinen Piet Florisdal RbS 

Mossenest Noordwijkerhout AS 

Mossenest Noordwijkerhout AS 

noordduinen Randweg RS 

overvliegend noordduinen JGW 

noordduinen binnenduinrand Duinweg RS 

noordduinen Piet Florisdal AS 

noordduinen Golfterrein AS 

Coepelduynen Noordwijk JdR 

tuin Gooweg Noordwijk hr .Kn 

noordduinen Duindamse Slag RZ/AS 

overvliegend Oude Zeeweg Noordwijk AS 

Gladiolusstraat N oordwijk-Binnen JdR 

Weteringkade Noordwijk-Binnen JdR 

zeereep noordduinen ad. JGW 

AWD Marelvlak AS 

AWD Ooster kanaal nabij De Zi lk AS 
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