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Bij de voorplaat 

De Spotvogel 
De Spotvogel voelt zich thuis in een parkachtig land
schap, aan de rand van bossen, in grote tuinen en in 
bosjes langs wegen en rivieren. Het is een levendige 
onvermoeibare zanger, die zijn naam dankt aan het 
vermogen andere vogels te kunnen imiteren. Hij keert 
heel laat in het voorjaar (d. w. z. half mei/begin juni) te
rug uit zijn overwinteringsgebied, dat is gelegen in de 
begroeide savannen van tropisch Afrika. 
Zijn nest maakt hij het liefst hoog in een boom in een 
vork van een tak en goed verborgen tussen de blade
ren. Het voedsel bestaat uit kleine insecten, larven en 
spinnen. Ook pikt hij graag aan rijp fruit. 
Begin augustus vertrekken de eerste vogels al weer 
richting het zuiden. 
In Nederland is hij vrij talrijk, maar in Noordwijk is het 
een vrij schaarse broedvogel (30-40 paar) van landgoe
deren en bosjes in de polders. 
De vroegste waarneming dateert van 28-04 en de 
laatste van 01-09. 
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Agenda 

Excursieprogramma 
vrijdag 5 september t/m zondag 8 september 

Waddenweekend naar Schiermonnikoog. Zie voor 
verdere mededelingen elders in dit blad! 

Lezingen 
Vrijdag 26 september 
Lezing met dia's van de heer W. Pompert over de 
vogels van Spanje 

Lezing over de vogels van Spanje 
Je/Ie van Dijk 
Dat Spanje een buitengewoon gevarieerde vogel
bevolking heeft, heb ik zelf tijdens een reis in het 
voorjaar van 1996 mogen ervaren. In totaal wer
den toen 245 verschillende vogelsoorten waarge
nomen. In De Strandloper van september 1996 
heb ik daar iets over verteld in het stukje "Enkele 
Spaanse impressies". In de loop der jaren heb ik al 
heel wat stukjes voor De Strandloper geschreven, 
maar nog niet eerder werd ik door zovelen aange
klampt naar aanleiding van een artikeltje. Het leek 
ons daarom een goede zaak een echte Spanjeken
ner voor een lezing uit te nodigen. Willem Pompert 
kan gerust een autoriteit op het gebied van de 
Spaanse avifauna genoemd worden. Al bijna twin
tig maal maakte hij een vogeltrip naar dit boeiende 
land. Daarbij nam hij de moeite veel foto's van vo
gels en landschappen te maken. 
Wie Spanje zegt, zegt natuurlijk in de eerste plaats 
roofvogels. En wie roofvogels zegt, denkt dan te
recht het eerst aan gieren. Nergens zoveel gieren 
als hier en gelukkig niet bedreigd maar in aantal 
toenemend! Maar er is nog zoveel meer te zien; 
opvallend gekleurde vogels als Hop, Bijeneter en 
Scharrelaar, maar ook nauwelijks opvallende soor
ten als Kleine Kortteenleeuwerik en Woestijnvink. 
Wilt u meer van Spanje zien dan de bekende Cos
ta's, kom dan op 26 september naar het Jan Ver
weij Natuurcentrum! 
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Nieuws uit de ledenvergadering van 
28 februari 1997. 

Mededelingen bestuur 
Jaarvergadering in maart 
De heer Baalbergen deelt mee, dat hij de volgen
de maand zal aftreden en niet meer herkiesbaar 
zal zijn. Voor hem is een opvolger gevonden in de 
persoon van de heer J. de Ridder. Het programma 
zal wederom een verrassing zijn, daar ver�chillen
de leden een keuze van hun mooiste opnamen zul
len laten zien. 
Start van de paddenbescherming in het Lange
veld: 
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Inmiddels is weer een begin gemaakt met de pad
denbescherming in het Langeveld. Zoals gebruike
lijk gaan iedere avond weer enkele leden kijken of 
er paddentrek is langs het traject Kapellenbos
laanNogelaarsdreef. Is dit het geval dan worden 
de wegen afgesloten door middel van hekken. He
laas kon bij de gemeente Noordwijk niet worden 
bereikt, dat op twee plaatsen de wegen volledig 
zouden kunnen worden afgezet. Daar de wegen 
slechts aan de rechterkant kunnen worden geslo
ten bestaat er steeds voor kwaadwillenden de mo
gelijkheid om langs het hek te rijden. 



Vog elobservati epi atform: 

Inmiddels is de omgeving van het vogelobservatie
platform in de Polder Hoogeweg opgeknapt. Over
tollig onkruid en zand zijn weggehaald en de 
toegang tot dit platform is geheel opgeknapt o.a. 
door het aanbrengen van een laag houtsnippers. 
De vicevoorzitter raadt een ieder aan om daar 
eens een kijkje te gaan nemen. 
Themanummer over roofvogels: 

Het ligt in de bedoeling in de maand april/mei een 
speciale editie van de Strandloper uit te brengen, 
die geheel is gewijd aan de roofvogels in de Duin
en Bollenstreek. Verschillende leden hebben gedu
rende het afgelopen seizoen roofvogelinventarisa
ties gedaan en allerlei gegevens verzameld. Het 
belooft beslist een heel interessant nummer te wor
den. 
Excursies: 
Er staan voor dit seizoen nog twee excursies op 
het programma n.l. op zondag 20 april a.s. naar de 
vogelkijkhut "De Starrevaart" bij Leidschendam en 

op zaterdagavond 10 mei a.s. naar het landgoed 
"Offem" te Noordwijk Binnen. 

Lezing van de heer Friskarn over de 
vogelwereld rond de Varangerfjord 
in het noorden van Noorwegen. 
De heer Friskom geeft allereerst een korte toelich
ting op zijn vele reizen naar het noorden van Noor
wegen. Daarna laat hij verschillende beelden zien, 
waarbij hij gebruik maakt van twee diaprojectoren, 
waardoor hij de ene opname in de andere kan la
ten overvloeien. Naast de vele vogels en prachtige 
landschappen laat hij verder nog een bijzondere 
ontmoeting met Bruine Beren zien. 
Na afloop ontvangt de heer Friskern een hartelijk 
applaus. Daarna dankt de vice-voorzitter hem na
mens alle aanwezigen en hoopt hem nog eens 
voor een volgende keer te kunnen uitnodigen. 

Nieuws uit de Jaarvergadering van 21 

maart 1997 

Jaarverslag van de Secretaris 
Dit jaarverslag was reeds in de laatste Strandloper 
opgenomen, zodat een ieder hiervan kennis heeft 
kunnen nemen. De voorzitter memoreert enige 
punten uit dit verslag. Geen der aanwezigen heeft 
t.a.v. dit verslag aan- en/of opmerkingen. 

Financieel verslag en begroting 
Het financieel verslag over 1 996 en de begroting 
voor 1997 waren reeds in de laatste Strandloper 
opgenomen. De penningmeester, Gle heer J. Veef
kind, geeft een korte toelichting op beide stukken. 
Deze toelichting bleek kennelijk voldoende, want 
vanuit de zaal kwamen verder geen vragen of op
merkingen. 

Verslag Kascom.missie en benoe
ming nieuwe kascommissie 
De huidige kascommissie heeft de financiële stuk
ken bekeken en in orde bevonden. Hierna wordt 
de penningmeester voor het gevoerde financiële 
beleid gedechargeerd. 
Voor wat betreft de kascommissie blijft P. v.d. 
Berg actief. Mevr. A. Marijnis komt erbij. De heer 
Heemskerk is reserve. 

Bestuursverkiezing 
De voorzitter richt allereerst het woord tot de schei
dende vice-voorzitter, de heer W. Baalbergen. Een 
lange reeks van jaren heeft hij het bestuur ge
diend. Enige belangrijke momenten uit zijn "loop
baan" worden door de voorzitter gememoreerd. 

Zadelzwam 

Onder het uitreiken van bloemen en een gierzwalu
wenpan dankt de voorzitter hem voor het vele 
werk, dat hij voor de Vereniging heeft gedaan. 
Verder zijn aftredend, maar wel herkiesbaar de he
ren Sluys en Verweij. Beide heren worden onder 
applaus herbenoemd. 

Presentatie van eigen werk door en
kele leden 
Ook dit jaar werden de diapresentaties verzorgd 
door eigen leden. We kregen een keur van prachti
ge dia's te zien, zoals paddestoelen, een kort reis
verslag van Spitsbergen, vogelopnamen uit 
Spanje enz. 
Juist deze bonte afwisseling bleek ook ditmaal 
zeer bij het publiek in de smaak te vallen. 
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Het vroege voorjaar in Gijs Kokkieshoek 
Ees Aartse 

Het is razend stil in duin op deze maandagmorgen 
10 maart 1997. Ik trek voorzichtig het hek van de 
Halfwegse Slag achter me dicht. Een Heggemus 
verwelkomt mij op deze eerste inventarisatieronde 
in Gijs Kokkieshoek. Hij wordt meteen genoteerd. 
Het schokt hem niet en hij zingt rustig verder. 
De lucht is klaar en de opkomende zon kleurt de 
horizon rose. De geluiden zijn haast onwezenlijk 
helder, te helder eigenlijk. Op bijna twee kilometer 
van de ingang is iedere brandingsgolf duidelijk te 
horen. Zelfs startende vliegtuigen op Schiphol 
overbruggen moeiteloos de afstand. Het verkeer 
landinwaarts is een monotoon geluid. Wat dichter
bij het snerpende geluid van een opgevoerde 
brommer. Hoe zou zo'n eeuw geleden de stilte zijn 
geweest? Echt stil, denk ik. Zoals Henriëtte Ro
land Holst in 1 903 dichtte: 

Oe stilte der natuur heeft veel geluiden 
en is toch vol rust voor ziel en zinnen 
die druppelt zacht en ongemerkt naar binnen 
tot in ons hart een zilvren toon gaat luiden. 

Vlaamse Gaai ,r r 
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Niet, zoals nu, razend stil. Overal door de stilte 
heen het door mensen geproduceerde geluid. Op 
het plein van de Langevelderslag is duidelijk hoor
baar dat een stratenmaker bezig is en op zee 
vaart hoorbaar een kotter voorbij. 
Plotseling is het duin wit. De dauw die eerst met tij-
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ne druppeltjes gras de lage struiken beparelde, is 
nu bevroren tot kunstwerken van fijn, breekbaar 
rijp. Op de grond verraadt het berijpte, witte web 
de aanwezigheid van een vroege spin. Het ver
schil tussen bewoonde en onbewoonde holletjes is 
opeens zichtbaar. Door de minieme aanwezigheid 
van waterdamp, afkomstig van de ademhaling in 
het bewoonde holletje is de ingang versierd met 
een extra rijprandje; onbewoonde holletjes hebben 
dat niet. 
In het Natte Bos zingt de Tjiftjaf een eentonig deun
tje en twee Roodborstjes wedijveren dicht bij el
kaar wie het mooist en hardst kan zingen. De 
Winterkoning is nog niet op zang. Het uitbundige, 
of zoals Guido Gezelle dat typeert 'het knettert in 
de dreven' ,  moet nog komen. Hij heeft in ieder ge
val de strenge winter overleefd. Een Koolmees 
pingt en overal om me heen zingen Heggemussen. 
Uit de Rozendel is het schreeuwerige gekras van 
de Vlaamse Gaaien te horen. 
Opeens staat de zon als een rode bol boven de bo
men langs het rijwielpad. Vreemd licht dat de 
ochtendschemer rose kleurt. Pierre Kemp noemt 
dit: 

Het licht is rond en rolt naar alle kanten 
de duinen op en af, de dalen door, 
de wezens in en uit, en langs de planten 
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor. 
Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga, 
omdat mijn handen en mijn voeten 
mijn ogen en mijn hart zo moeten 
en ik het licht nu eenmaal zo versta. 

De zon krijgt wat kracht en opeens verdwijnt het 
witte duin en komen pareltjes aan planten en lage 
struiken weer terug. Het verschil tussen -0 en +0 is 
een kwestie van minder dan een minuut. Alleen op 
plaatsen waar de eerste zonnestralen de bodem 
nog niet kunnen bereiken, blijft de rijp wat langer 
aanwezig. 
De Boomleeuwerik in de buurt van de Rietkuil ver
welkomt de zon met zijn lieflijke zang dat velover 
het duin klinkt. Als de Boomleeuwerik zingt is het 
pas echt lente. Een vogelvriend van me zei eens: 
'Of God daar zingt' . . . .  Het zou kunnen. Het hele 
luchtruim heeft de Boomleeuwerik nu voor zich al
leen en er is geen concurrentie met andere zan
gers. In een wijde boog vertelt hij in zijn liedje 'ik 
ben terug'. Ik hoop dat hij, net als vorig jaar, een 
blijver is. Hoe slecht het weer ook is en hoe koud 
tijdens een inventarisatieronde, als de Boomleeu
werik zingt vergeet je alles. 
Aan de rand van de Rozendel jaag ik een Vos op. 
Even een flits van roodbruin tussen de struiken. Hij 
heeft zijn visitekaartje wel achtergelaten. Een ijl 
pluimpje damp kringelt omhoog boven de verse 
drol. De geur van urine hangt overal tussen de 
struiken en veel verse prenten zijn te vinden in de 
vochtige grond. 



In de Rozendel is de Goudvink op zijn paasbest. 
Zijn prachtige rode borst valt direct op tussen het 
kale hout. Geduld wordt altijd beloond: in dezelfde 
struik komt even later het vrouwtje omhoog. 
Als je jarenlang hetzelfde terrein inventariseert wor
den zingende vogels op jarenlang dezelfde plaats 
goede bekenden. Als een Heggemus op zo'n be
kende plaats niet zingt, wacht ik en heel vaak laat 
hij horen dat hij er toch is. 
De Merel murmelt even. Meer hoef je eigenlijk niet 
te verwachten, want zingen doet hij niet vaak. Zijn 
alarmroep verraadt vaker zijn aanwezigheid dan 
zijn zang. 
De Winterkoning in de Rozendel laat zich nauwe
lijks horen, maar ook hij heeft de winter overleefd. 
De Koolmezen zijn druk in de weer en op een 
rivaal die te dicht in de buurt komt wordt furieus 
jacht gemaakt zelfs dwars door de struiken heen. 
De overwinnaar laat op zijn stekkie luidkeels horen 
dat hij gewonnen heeft. 
Op de duinenrij van de Langevelderberg zie ik dat 
alle dalen zich gevuld hebben met mist die zeer 
scherp is afgetekend. Zo boven de mist, waar al
leen de hoge toppen van de duinen bovenuit ste
ken, ontbreekt iedere vorm van oriëntatie. Ik 
probeer het wel, maar afstanden schatten blijkt 
door het ontbreken van duidelijk herkenbare pun
ten niet mogelijk. Door de kracht van het zonnetje 
lost de mist op en het duin keert terug tot de nor
male proporties. Nu blijkt zonneklaar dat ik soms 
honderden meters mis zat met het schatten van de 
afstanden omdat de lagere duinen opeens mistvrij 
zijn. Nu ik het verschijnsel ken, kan ik er ook van 
genieten. Jaren geleden niet. Ik voelde me unheim
lich omdat het duin zo 'gekrompen' was. Kennelijk 
klampt een mens zich vast aan wat hij moet zien 
en raakt in verwarring als dat ontbreekt. Even de 
jubelende roep van de Wulp boven me. Zou hij blij
ven? Hij vliegt noordwaarts en is even later uit 
zicht. 
Op weg naar de Schapendel hoor ik de Kneu weer 
op de kop van de Bessenglop. Ook weer terug. De 
Veldhondstong laat overal zijn nieuwe zilvergroene 
sprieten zien en de rozetten van de Koningskaars 
zijn wit bedauwd. Een enkele Vroegeling heft zijn 
teer bloempje naar de zon, maar van het Kande
laartje is nog niet meer te zien dan een klein rood 
rozetje. Tussen wat lage struiken komt in fris, 
nieuw groen de Kleine veldkers op. Plaatselijk is 
de grond bedekt door de nog kleine plantjes van 
het Witte winterpostelein. De Grauwe wilg heeft 
katjes en de Kruipwilg zilveren dotjes. Nog is niets 
te zien van het duizendkleurig groen, dat zo ken
merkend is voor het voorjaar. 
Een Reebok met twee geiten breekt door de 

beplanting heen van de Schapendel en in razende 
vaart rennen ze duintje op en duintje af. Ver van 
mij blijven ze staan, draaien ze zich om, kijken en 
na een huppel zijn ze weg. 
In het Helmkruidsdel is de Roodborsttapuit nog 
niet terug, maar zijn plaats wordt tijdelijk ingeno
men door een paartje Glanskop. Op een blijvertje 
daar hoeven we niet op te rekenen, maar de af
stand naar de Rozendel is niet zo groot. Twee 
Graspiepers op dezelfde plaatsen als vorig jaar da
len zingend naar beneden. 
De zon krijgt steeds meer kracht en de schitteren
de waterdiamanten aan planten en struiken ver
dampen. 

J 
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Glanskop 

Het duin kan verder gaan met ontwaken, niet te 
weten dat 's middags een kille zeevlam de duinen 
zal inpakken in een klamme mist. De voorjaarszon 
van zestien graden 's morgens maakt dan plaats 
voor een grauwe deken van zes graden. 
Terug bij mijn fiets zingt de Boomleeuwerik nog 
een rondje voor me. Misschien tot volgende week 
kleine voorjaarsfladderaar. 
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Waddenexcursie 
R. Sluys 

Dit jaar vindt de "Waddenexcursie" plaats in het 
weekeinde van vrijdag 5 t/m zondag 7 september 
en gaat naar Schiermonnikoog 
Het vertrek met de touringcar van de firma Brou
wer vindt plaats op vrijdagmiddag 15. 00 uur uit 
Noordwijk, terwijl de terugkomst zondagavond zal 
zijn. 
Voor beide dagen zijn er excursies gepland. Zater
dagmorgen gaan we, in groepen vertrekkend van
uit de boerderij van de familie Talsma, de vogels 
en de specifieke flora bekijken. Bij terugkomst is ie
dereen vrij. 
De zaterdagavond zal weer het tijdstip zijn van de 
enige echte "Waddenquiz". 's Zondags heeft u de 
keuze: Op eigen gelegenheid de natuur en/of cul
tuur van het eiland te verkennen, of in groepjes, 
o. l.v. een excursieleider, de vogel-en/of plantenbe
volking van het eiland te ontdekken. 

Natuur op golfbanen 
Jelle van Dijk 
Natuur en golfbanen hoeven elkaar lang niet altijd 
te bijten. Op een ruim aangelegde golfbaan kun
nen veel planten en dieren voorkomen. Op het 
uitgestrekte terrein van de Noordwijkse Golfclub in 
de Noordduinen zijn buiten de greens en de fair
way's fraaie vegetaties te bewonderen. Hierbij 
moet wel bedacht worden dat deze botanische rijk
dom er niet is dankzij de golfbaan, maar ondanks 
de golfbaan! Vergeleken met de vroegere toestand 
van het terrein treffen we nu nog slechts (gelukkig 
fraaie) restanten aan. Ook het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen op de fairway's, soms zelfs 
bij windkracht 6, draagt hier beslist niet bij aan het 
behoud van de natuurwaarden in de naaste omge
ving. Bovendien moeten jagers er zorg voor dra
gen dat de konijnenstand laag blijft en dat kraaien 
zich niet laten zien. Bij zo'n anti-kraaienactie werd 
enkele jaren geleden ook een sperwerwijfje van 
het nest geschoten. 
Een beter voorbeeld van natuur op een golfbaan is 
te zien op het golfterrein van ESTEC aan de Zwar
teweg. Onder leiding van greenkeeper Willem Smit 
is deze baan omgevormd tot een vooral botanisch 
verrassend rijk terrein. Moerassige laagten werden 
aangelegd en er werden poelen met langzaam 
oplopende oevers gegraven. De bijzondere bodem
gesteldheid met zand, klei en schelpen heeft een 
gevarieerde vegetatie doen ontstaan. Met behulp 
van permanente kwadraten wordt de vegetatie-ont
wikkeling bijgehouden. 
In 1996 verscheen een boek onder de titel: 
Handboek natuur op golfbanen. Dit boek is uitge
geven door de Nederlandse Golf Federatie en het 
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visse
rij. De prijs bedraagt f50,- en het boek is aange-
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Op het eiland is de mogelijkheid aanwezig om fiet
sen te huren, maar op zaterdagmorgen vindt de ex
cursie voor alle deelnemers te voet plaats. 
De kosten bedragen ongeveer f 1 1  0,-. Leden kun
nen zich opgeven door dit bedrag over te maken 
op Gironummer 2573795 t.n.v. Penningmeester 
Vogelbescherming Noordwijk onder vermelding 
van Waddenweekend. 
U kunt zich tot 15 augustus opgeven, waarbij 
wordt vermeld dat het maximum aantal deelne
mers 50 bedraagt en dat de inschrijving plaats
vindt bij volgorde van aanmelding. 
Natuurlijk krijgen alle deelnemers nog nadere infor
matie, waaronder de exacte tijd en plaats van ver
trek. Indien u nog vragen heeft kunt u zich in 
verbinding stellen met Rien Sluijs. Telefoon: 071-
3610945 

J 

Kikkerbeet 

schaft voor de Jan Verwey Bibliotheek. Medewer
king verleenden de Vlinderstichting, de Grontmij 
en de Werkgroep Recreatie en Toerisme van de 
Landbouwuniversiteit Wageningen. 
Het boek maakt duidelijk dat er bij de inrichting 
van een (ruim!) golfterrein veel mogelijk is. Dat 
geldt met name voor het scheppen van leefgebie
den voor vlinders, libellen en amfibieën. Uiteraard 
is dit slechts mogelijk bij de aanleg van poelen, rui
ge graslandjes en kleine bosschages. 



Vijftig ha voor een 18-holes baan wordt het absolu- . 
te minimum genoemd. Goed aangelegde golfterrei- · 
nen kunnen worden ingepast in de Ecologische 
Hoofdstructuur van Nederland. In open agrarische 
gebieden kunnen ze zelfs een belangrijke schakel 
in een ecologische verbindingszone vormen. Ge
pleit wordt voor het medegebruik door wandelaars 
en zelfs fietsers. Dit zal volgens de samenstellers 
de maatschappelijke acceptatie aanzienlijk verho
gen. Ook zal bij de financiering dan een beroep ge
daan kunnen worden op verschillende subsidie
regelingen. 

Smient 

--. 

Of dit laatste erg realistisch is, valt te betwijfelen. 
Veel golfterreinen in ons land zijn slechts toegan
kelijk voor leden die veelal na ballotage worden 
toegelaten. Daarnaast zijn vooral de laatste jaren 
golfbanen ontstaan waar iedereen die dat wil, lid 
kan worden zolang er nog plaats is. Het is vrijwel 
ondenkbaar dat terreinen als van de Noordwijkse 
Golfclub of van de Haagse Golf-en Countryclub 
voor publiek zullen worden opengesteld. Dat het 
wel anders kan bewijst de situatie in Zweden. Veel 
vogelaars kennen de golfbaan van Falsterbö op 
het uiterste zuidpuntje van Zweden. In het najaar 
passeren hier duizenden roofvogels. Vogels waar
nemen en golfsport gaan hier gewoon samen. Op 

weg naar het observatiepunt staan bordjes met op
schriften als: Pas op, ballen van rechts. Verder is 
het gebruikelijk dat de golfers rustig (typisch 
Zweeds) wachten tot het groepje vogelaars de fair
way is overgestoken. Een dergelijke combinatie 
van golfsport met andere vormen van recreatie zie 
ik in Nederland nog niet zo snel tot stand komen. 
Het boek gaat ook in op het voorkomen van vogels 
op golfbanen. Door poelen aan te leggen lokt men 
Waterhoen, Meerkoet en wellicht nog een Knobbel
zwaan. Een rietzoom langs de waterkant kan Klei
ne Karekiet, Rietgors en Rietzanger aantrekken. 
De samenstellers van het boek zijn bij SOVON te 
rade gegaan om deze paragrafen body te geven. 
Gepleit wordt voor het laten staan van overjarig 
riet en het stimuleren van rijke oevervegetaties. 
Zelfs het voorkomen van de Noordse Woelmuis 
wordt in dit verband genoemd. Dat je bij een paar 
rietstengels niet direct vogels moet verwachten 
wordt nadrukkelijk aangegeven. De oppervlakten 
rietveld die nodig zijn om bepaalde soorten op de 
golfbaan te krijgen, zijn eerder aan de ruime dan 
aan de krappe kant. 
Natuurlijk is er met de aanleg van bosjes ook veel 
te bereiken. Voor de golfers kan dit ernstige proble
men opleveren, maar voor de vestiging van 
struweelbroeders op de golfbaan zijn ze onmis
baar. 
Het Handboek is heel duidelijk over het voorko
men van weidevogels. Bij de aanleg van een golf
baan in een graslandgebied zullen typische 
weidevogels als Kievit en Grutto verdwijnen. Voor 
deze soorten is een golfbaan te onrustig, terwijl 
het graslandareaal teveel versnipperd is. Hieraan 
kan worden toegevoegd dat dit natuurlijk ook geldt 
voor de vogels die in de wintermaanden de gras
landen bevolken zoals Smienten en Goudplevie
ren. 
Het is te hopen dat dit Handboek doordringt tot al
len die te maken hebben met het beheer en de 
aanleg van golfterreinen. Op ruim opgezette terrei
nen kan veel gedaan worden waarmee vooral de 
levenskansen voor planten, insecten en amfibieën 
sterk verbeterd kunnen worden. Voor vogels ligt 
het wat moeilijker omdat die meer ruimte nodig 
hebben. 
Tenslotte nog een opmerking over Polder Hooge
weg. Dit gebied is met afstand het belangrijkste 
weidevogelgebied van de regio. De aanleg van 
een golfbaan zal in dit gebied ongetwijfeld gepaard 
kunnen gaan met de komst van organismen die 
hier tot nu toe onbekend waren. De betekenis als 
weidevogelgebied zal echter geheel verloren 
gaan. Gelukkig laat dit Handboek daar geen enkel 
misverstand over bestaan. 
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Vervolg van de activiteiten van de padde
stoelenwerkgroep 
Kees Verweij 

Sedert twee jaar is er met groot succes in het Jan 
Verwey Natuurcentrum een paddestoelencursus 
georganiseerd. Deze cursus ging vergezeld van 
enkele excursies in de omgeving, waarbij een 
groot aantal fraaie exemplaren kon worden bewon
derd. Uit de deelnemers is een min of meer vaste 
kern gegroeid, die graag ook in het komend sei
zoen verschillende activiteiten wil organiseren. 
Gelet op het enthousiasme, waarop men heeft 
meegedaan, lijkt een vervolg zeker gerechtvaar
digd. 
Het voorstel is om op woensdag 27 augustus a.s. 
bijeen te komen in het Jan Verwey Natuurcentrum. 
Dan zullen er verschillende opnamen worden ge
toond van vondsten, die dit jaar na het afsluiten 

van de cursus zijn gevonden. Verder zal gespro
ken worden over de opzet van de komende activi
teiten, waarbij suggesties van belangstellenden 
zeker welkom zijn en zo mogelijk zullen worden 
verwerkt. 
In ieder geval zijn welkom de deelnemers van het 
vorig jaar. Zij zullen nog even schriftelijk worden 
herinnerd. Nieuwe belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij het secretariaat, Vinkenlaan 23, 
2201 BR Noordwijk. 
Te zijner tijd zal ook nog in de pers aan de nieuwe 
activiteiten op dit gebied aandacht worden besteed. 
Heeft u belangstelling, noteert dan alvast de da
tum van woensdag 27 augustus a.s. 

Bulgarije, vogelparadijs 
Rien Sluys 

In de periode van 1 mei tot 17 mei 1997 hebben 
mijn zoon Robert en ik een vogelreis door Bulga
rije gemaakt. 
Omdat het toeristenseizoen pas half mei begint, 
waren we aangewezen op een lijnvlucht van Am
sterdam naar Sofia, met een tussenstop in Wenen 
en van Sofia met een binnenlandse vlucht naar 
Varna. Een reis die al met al zo'n 9 uur duurde. 
We verbleven in Varna, een stad aan de Zwarte 
Zee. Van hieruit maakten we tochten met een 'rent
a-car' naar verschillende vogel gebieden. Tijdens 
onze excursies naar de verder gelegen gebieden, 
zoals het nationale park Rusenski Lom in het noor
den tegen de Roemeense grens en Krumovgrad in 
het zuiden in de omgeving van de Griekse grens 
overnachtten we in een tent. In de periode dat wij 
in Bulgarije verbleven waren alle campings geslo
ten, zodat we aangewezen waren op 'wild kampe
ren'. Het gegeven dat dit in Bulgarije streng 
verboden is, maakte deze overnachtingen tot een 
speciale gebeurtenis. Campings zijn hier trouwens 
geheel anders ingericht dan b.v. in Nederland en 
bestaan uit bungalows. Een plek om je tent op te 
zetten hebben wij nergens kunnen vinden. 
Het was gedurende ons verblijf stralend stabiel zo
merweer met elke dag een zwakke tot matige 
oostenwind en middagtemperaturen van rond de 
25 graden. 
Een geldig paspoort (visum is sinds maart 1997 
niet meer nodig) is noodzakelijk en Dollars rende
ren het best. In de grote steden kan met met Mas
tercard, Visacard e.d. terecht. In Varna was het 
zelfs mogelijk om op één plaats te pinnen met een 
gewone bankpas. Het maximaal op te nemen be
drag bedroeg 100.000 Leva, wat tijdens ons ver-
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blijf ongeveer f 135,- vertegenwoordigde. Op het 
platteland zijn Leva's onontbeerlijk. 
Vergeleken met Nederland is Bulgarije goedkoop. 

Woudaapje 

De levensstandaard is wel een stuk lager, toch zijn 
de mensen goed gevoed en zeker in de steden 
modieus gekleed. Er zijn voldoende levensmidde
len te koop, volop fruit, minder groente (vooral 
komkommers, tomaten en sla), volop vlees, maar 
bijna nergens is melk te vinden. Bier, wijn en aller
lei andere spititualia zijn prima te drinken en spot
goedkoop. 



Het openbaar vervoer in en rond de steden is uit
stekend geregeld, er rijden voldoende stadsbus
sen en altijd stipt op tijd. Het enige nadeel is dat ze 
ongelofelijk milieu-onvriendelijk zijn. Tijdens het 
spitsuur ziet de stad, zwart en grijs van de uitlaat
gassen, niet alleen van de bussen, maar ook van 
de oude Lada's, Mockbuys, Wartburgs en Traban
ten. Eenmaal buiten de stad verandert dit beeld 
drastisch. Hier rijden bijna geen auto's en is Bulga
rije leeg en fabelachtig wijds en groen. Dat er bijna 
geen auto's rijden komt omdat de benzineprijs in 
verhouding tot het salaris van de gemiddelde Byul
gaar (zo'n f40,-), enorm hoog is nl. f1 ,30 per liter. 
Het is meerdere malen voorgekomen dat er men
sen voor ons bij de pomp 2 liter benzine tankten. 
Dat het in het wijdse en groene Bulgarije fantas
tisch vogelen is zal blijken uit onderstaande trips. 

1 mei: Varna - Ezerovo - Dvenja - Kamchija 
Een dag gevogeld in de omgeving van Varna, de 
havens bezocht en de baai een stuk landinwaarts 
gevolgd. Het meest spectaculair was wel het over
vliegen van zo'n 700 Rose Pelikanen. Verder viel 
het op dat bij iedere stop met ook maar de gering
ste hoeveelheid riet, de Grote Karekiet zingend 
aanwezig was. En overal Zomertalingen, verreweg 
de meest voorkomende eend tijdens ons bezoek 
aan Bulgarije. Overigens bleek elk plasje Kleine Zil
verreiger, Ralreiger, Purperreiger en Blauwe Rei
ger te bevatten. Bosruiters, Kleine Strandlopers en 
Kemphanen en Steltkluten bevolkten de slikkige 
randen. 
Op het akkerland overal Grauwe Gorzen, Balkan 

Krombekstrandloper 

Gele Kwikstaarten en Paapjes. Dat we midden in 
de trektijd zaten bleek wel uit de aanwezigheid van 
bv. het Paapje. Deze soort was alleen de eerste 
week zeer talrijk, terwijl hij in de tweede week nau
welijks meer waargenomen werd. Van zijn familie-

lid de Roodborsttapuit hebben we maar 1 exem
plaar waargenomen. 
Bij het plaatsje Ezerovo vonden we een gigan
tische oeverzwaluwenkolonie van naar schatting 
800 paar. Op deze plek broedden ook Kuifleeuwe
riken. En overal was de roep van de Wielewaal en 
de Hop te horen. 

2 mei: Kamchija - Aheloj - Pomorie - Burgas -
Kamchija 
Als eerste hebben we een bezoek gebracht aan 
Kamchija, genoemd naar de rivier de Kamchija die 
hier in de Zwarte Zee uitmondt. Het gebied bestaat 
voor een groot deel uit moerasbos, maar omdat 
door de hevige regenval in de tweede helft van 
april de rivier buiten haar oevers was getreden, 
stonden er grote vlakten onder water. In het bos 
zong het dat het een lieve lust was, met soorten 
als Fluiter, Zanglijster, Merel, Spotvogel, Wiele
waal, Zwartkop, Grauwe Klauwier, Boomklever, 
Hoppen etc. De open vlakten werden als foera
geergebied gebruikt door o.a. honderden Witwang
en Witvleugelsterns, Zwarte Sterns, tientallen 
Bosruiters, een enkele Oeverloper, Steltkluten, Klu
ten, zo'n 50 Ooievaars, een paar Zwarte Ooi
evaars, Zwarte Ibis, Ralreigers, Kleine- en Grote 
Zilverreigers, Purper- en Blauwe Reigers. Op de 
hoger gelegen dijkjes konden we vele Grauwe 
Klauwieren, Bosrietzangers, en . . . .  onze eerste nieu
we soorten, de Balkan Gele Kwikstaart en de 
Spaanse Mus bewonderen. Terwijl we uitgelaten 
van deze soorten stonden te genieten vlogen er 
zo'n 40 Bijeneters over! Op het strand bij de mon
ding van de Kamchija troffen we 8 Oeverlopers 
aan (nog volop doortrekkend), terwijl de Strandple
vier en de Kleine Plevier hier broedden. Ook vloog 
er uit de kant een Woudaapje op. 
Op weg naar Burgas hebben we een vogelstop ge
maakt bij Aheloj. Direct langs de weg ligt aan bei
de kanten een prachtig natuurgebiedje, een 
meertje met prachtige waterplanten en mooie riet
kragen, een parkachtig landschap met oude bo
men en een stuk akkerland, omzoomd door ruige 
struiken. Hier zagen we o.a. 10 Kwakken, 4 Ralrei
gers, 6 Kleine Zilverreigers, 10 Witwangsterns, 30 
Witvleugelsterns, een Ijsvogel, Waterhoentjes en 
Zomertalingen. In de bomen zongen Wielewaal en 
Appelvink, Zwartkop, Tjiftaf en Bosrietzanger. In 
het akkerland bevonden zich natuurlijk Grauwe 
Gorzen en volop Balkan Gele Kwikstaarten. Op de 
telefoondraden zagen we meerdere Zomertortels 
en 5 Roodpootvalken. 
Bij Pomorie bevinden zich, evenals bij het Atanas
sovomeer bij Burgas, grote zoutpannen. Onze 
hooggespannen verwachting van deze gebieden 
kwam niet uit. Er bevonden zich wel enkele steltlo
pers. maar de aantallen die men hier zou kunnen 
waarnemen alsmede de hoeveelheid soorten vie
len erg tegen. Met veel moeite vonden we een 
paar Scholeksters, Bosruiters, Kluten en Scholek
sters. Ver weg liepen nog een aantal kleinere stelt
lopers, maar die waren niet te determineren. 
Waarschijnlijk kwam dit doordat de zoutpannen 
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i. v.m. de grote hoeveelheid regen vol wter stonden 
en er als gevolg hiervan nauwelijks slikkige plek
ken aanwezig waren. Terwijl we stonden te kijken 
vielen er wel 6 Lepelaars in. 
Dat het hier toch fantastisch vogelen is, als de om
standigheden goed zijn zal verderop in dit verslag 
blijken. 

3 mei: Kamchija- Beloslav - Varna 
Aan de andere kant van de baai van Varna ligt het 
plaatsje Beloslav. Hier bevinden zich aan aantal 
meertjes, met slikkige oevers. Naast de bovenge
noemde soorten die in bijna elk meer(tje) bevon
den zich hier enkele Kuif- Tafel- en Slobeenden en 
opvallend veel Krakeenden. Op de oevers liepen 
Kleine Standlopers en Kemphanen te foerageren. 
Boven het riet vloog een Bruine Kiekendief met 
nestmateriaaL Op de daken van een paar verval
len boerderijen was het een drukte van jewelste 
veroorzaakt door een groep Kauwtjes, die er overi
gens iets anders uitzien dan "de onze", ze hebben 
nl. een iets lichtere hals en vaak een wit(achtige) 
zijvlek tussen hals en nek. 
Opeens gaf Robert een schreeuw "rover". Het 
beest kwam over het meer naar ons toe gevlogen, 
met als gevolg dat we onze eerste adulte Dwerga
rend (lichte vorm) konden bewonderen. Even later 
vloog er nog een Zwarte Wouw over. Dat er naast 
vogels ook nog diverse soorten vlinders aanwezig 
waren, zoals Koningspage, Citroenvlinder, Oranje 
Luzernevlinder, Oranjetip, Atalanta en een paar 
niet te determineren blauwtjes, maakte ons verblijf 
op dit "stekkie" wel zeer geslaagd. 

4 mei: Varna - Nevsa - Preslav - Ivanavo - Conevo 
- Staro Orjahovo - Varna 
Op weg naar Nevsa zagen we veel Ooievaars en 
een paar Zwarte Ooievaars. Een stop bij een park
achtig bos leverde naast wat algemeen gesnor 
een nieuwe soort op, de Balkan Vliegenvanger 
Ook hoorden we hier Grote Lijster en Staartmees. 
Bij Nevsa zou zich een mooi moerasgebied bevin
den, maar dat viel ons wat tegen, omdat we ons er 
iets anders van hadden voorgesteld. Eigenlijk was 
het een riviertje met aan beide kanten een strook 
vochtige bossen en struiken. Wel waren hier Spot
vogel, Cetti's Zanger, Bosrietzanger, Wielewaal, 
Hop, Grote- en Kleine Karekiet present. Ook broed
de hier de Buizerd. Van Nevsa zijn we via een 
voor ons begrip redelijk begaanbaar bergpad naar 
Preslav gereden. Tijdens deze rit hoorden we de 
Boomleeuwerik en hebben we kunnen genieten 
van Grauwe Klauwier, Cirlgors, Ortolaan en een ja
gende Boomvalk. 
Via Preslav en lvanovo, waar we op een plas-dras 
veld tussen 130 Ooievaars 4 Casarca's ontdekten. 
reden we richting Conevo. 
Een stop bij een ondergelopen stuk akkerland in 
de omgeving van Conevo leverde 4 soorten meeu
wen op nl. Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Zwartkop
meeuw en Dwergmeeuw. Ik kan me niet herinne
ren ooit deze combinatie te zijn tegengekomen in 
een plasje van zo'n geringe omvang. 
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5 en 6 mei: Varna- Silistra (Srebarnameer) - Ruse 
(Rusenski Lom - Belene (Eilandjes in de Donau) -
Varna 
Zowel Silistra als Ruse liggen aan de Donau tegen 
de Roemeense grens. Het Srebarnameer is vooral 
bekend om zijn populatie Kroeskoppelikanen en 
Rusenski Lom is een groot nationaal park dat be
kend staat om zijn "Limestone Gorges", een soort 
kloven met rotswanden van kalksteen en doorsne
den door prachtige beken. 
In Silistra stopten we onder een laan met Kurk
eiken met links langs een helling een soort volks-

tuintjes en rechts een wijngaard, omdat we een 
specht zagen wegvliegen. Eenmaal uitgestapt von
den we hem, een Syrische Bonte Specht, terug te
gen een stam. Een vreemd geluid dat we niet thuis 
konden brengen trok onze aandacht. Wie schetst 
onze verbazing toen we in de bomen recht boven 
ons twee paar broedende Kleine Klapeksters aan
troffen. Een spectaculairder begin van de dag kon
den we ons niet wensen. Bij het Srebarnameer 
hebben we tijdens het gebruik van de lunch; Glab, 
Maslov (=brood en boter) met . . .  jawel Hollandse 
hagelslag en een kop thee, genoten van o.a. Rose 
Pelikaan, Dwergaalscholver, Buidelmees, Do
daars, Fuut, Wilde Zwaan, Witoogeend, Bruine Kie
kendief, Spotvogel en Grote Karekiet. Helaas 
hebben we geen Kroeskoppelikanen kunnen ont
dekken, maar .. . er moet iets te wensen overblijven. 
Tijdens de rit naar Ruse zagen we een Grauwe 
Kiekendief boven de graanvelden. Tijdens het bin
nenrijden van Ruse passeerden we een rij van wel 
50 vrachtwagens, die allemaal stonden te wachten 
voor de grensovergang met Roemenië. Mocht het 
idee van een kijkje nemen aan de overkant al aan
wezig zijn geweest, werd dit na het zien van deze 
enorme file snel verlaten . . .  dus op naar Rusenski 



Lom. Na wat heen en weer gezoek werd de juiste 
toegangsweg gevonden en was het meteen raak. 
Een grote roofvogel trok onze aandacht en werd 
gedetermineerd als een onvolwassen Keizera
rend . . .. wat een kanjer. De twee Kleine Torenval
ken die op dezelfde lokatie werden waargenomen 
staken daar wel erg schril tegen af. Bij het binnen
rijden van Ivanavo troffen we een broedplaats aan 
van meerdere Bijeneters. In het bos tegenover 
deze plek zongen Zwarte Mees, Fluiter, Grote Bon
te Specht en Spotvogel. Even verderop vlogen 
twee gaaiachtige vogels weg . . .  juist Scharrelaars. 
We vonden ze terug op een telefoondraad. Wat 
een schitterende beesten. 
Omdat we vannacht in dit gebied zouden over-

Ooievaar 

nachten zijn we op zoek gegaan naar een geschik
te plek. We vonden een uitstekende plek, maar het 
was nog veel te vroeg om de tent op te zetten. De 
tijd besloten we te gebruiken om wat te gaan voge
len bij een beekje in de buurt. Dit leverde de vol
gende soorten op: Gierzwaluwen en Alpengier
zwaluwen cirkelend boven de kloof, Balkan Gele 
Kwikstaarten, Kleine Klapeksters, Grasmussen, 
Grauwe Gorzen, Ringmussen, Wielewalen, Boe
ren- en Huiszwaluwen, Roodstuitzwaluwen en 
Geelgorzen die allemaal kwamen drinken. 
In de struiken langs de oever zongen Nachtegaal 
Tjiftaf en Bosrietzanger om het hardst en als toetje 

kwamen 4 Roodpootvalken en z'n 20 Bijeneters 
overvliegen. Tegen het donker hebben we de tent 
opgezet en wachten we op de roep van misschien 
wel een uil. Ook hier werden we ruimschoots be
loond, want het duurde niet lang of Bosuil en Dwer
gooruil begonnen te roepen, afgewisseld door de 
roep van de Kwartel. Enig geritsel buiten de tent le
verde in het licht van de zaklantaarn een grote leer
schildpad op. Na een verkwikkende nachtrust, de 
Nachtegaal hield gelukkig zijn snavel dicht, heb
ben we in alle vroegte de tent opgebroken en heb
ben we nog een dag in dit grandioze gebied 
rondgezworven wat o.a Boomvalk, een mogelijk 
vrouwtje Steppenkiekendief, Grauwe Kiekendief, 
Buizerd, Schreeuwarend, Torenvalk en Kleine To
renvalk opleverde. Tijdens de rit naar Belene heb
ben we op diverse lokaties Duinpiepers waargeno
men. Ook de Schreeuwarend liet zich uitgebreid 
bewonderen. Belene zelf viel ons enorm tegen. 
Het natuurgebied bestond uit, op vrij grote afstand 
gelegen, eilanden in de Donau die voornamelijk be
stonden uit wilgen en populieren. Het enige wat 
we er hebben waargenomen, waren Aalscholvers 
en een paar Visdieven, die op een stuk drijfhout 
voorbij dreven. 

?mei: Varna - Nos Kaliakra- Varna 
Nos Kaliakra is een uitstekende punt in de Zwarte 
Zee, zo'n 60 km van Varna richting Roemenië. Het 
is een vlak plateau, met een stenige bodem, waar
op een vegetatie van lage planten en mossen 
groeit. Het ligt ongeveer 40 meter boven zeeni
veau en eindigt met een steile kliffenkust Het is 
een ideaal trekpunt voor land- en zeevogels. Op 
de uiterste punt broedt een geïsoleerde kolonie 
Kuifaalscholvers en rond de rotsen vliegen voortdu
rend Alpengierzwa!uwen. Over zee vlogen Grote 
Sterns en Visdieven. In zee hebben we een paar 
dolfijnen waargenomen, helaas was het te ver weg 
om de soort vast te stellen. Het vogelen bij Nos Ka
liakr<;i is een geweldige ervaring. We zagen hier 
o.a. Tapuit, lsabeltapuit, Bonte Tapuit en Finch Ta
puit, Zwartkopgors, Roodkopklauwier, Kleine Kla
pekster, Griel, Boomvalk en Arendbuizerd en nog 
veel meer klein spul. Op de draden overal Bijene
ters. Dit gebied is een absolute must voor de voge
laar die Bulgarije aandoet. 

Tot zover onze ervaringen op vogelgebied tijdens 
de eerste week van ons verblijf. In de Strandloper 
van september volgt het verslag van de tweede 
week. Dan komen o.a. Durankulak aan de Roe
meense grens en Krumovgrad aan de Griekse 
grens aan de beurt. Ook zal dan blijken dat Atanas
sovo dat eerst zwaar tegenviel nu barstensvol zit 
met allerlei steltlopers . . . . . .  
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Oud Nieuws 
Kees Verweij 

Op het ogenblik is er in het Jan Verwey Natuurcen
trum een overzicht te zien van de rijke geschiede
nis van de Noordwijkse kruidenteelt Dit is een 
leuke aanleiding om hiervan iets te laten zien in dit 
nummer van De Strandloper. 
Via Hein Verkade kreeg ik een afschrift in handen 
van een lijst van kruiden, die destijds werden ge
teeld bij de firma Groeneveld en Lindhout in het be
gin van de vorige eeuw. Hoewel het jaartal niet 
volledig is, kan toch worden opgemaakt, dat deze 
lijst dateert uit de periode van 1830 tot 1840. 
Indrukwekkend is de lange lijst van kruiden, die 

toendertijd bij deze firma werden geteeld. Daarbij 
moet nog worden bedacht, dat deze firma niet de 
enige was, die zich in die periode in Noordwijk op 
de teelt van kruiden toelegde. Zoals bekend was 
Noordwijk tot voor de eerste wereldoorlog een der 
belangrijkste centra in Nederland, waar kruiden, 
hoofdzakelijk voor medicinaal gebruik, werden ge
teeld en verhandeld. 
Wilt u meer over de Noordwijkse kruidenteelt we
ten dan kunt u het best even een bezoekje aan het 
Jan Verwey Natuurcentrum brengen. 

tl.8-l�l8&1à� ititVl�&R , IJl I� 
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Excursies naar 1 1Sta·rrevaart 1 1  te Leidschen
dam en het landgoed 1 10tfemll 
Kees Verweij 

Bij het verschijnen van dit nummer van De Strand
loper zijn de excursies van dit voorjaar alweer ach
ter de rug. Niettemin dacht ik, dat het toch wel 
aardig zou zijn de ervaringen van deze excursies 
hier nog even voor u samen te vatten. 
Zondagmorgen 20 april jl. vertrokken wij met een 
helaas wat klein gezelschap naar de nieuwe vogel
kijkhut "De Starrevaart" te Leidschendam. Bij de 
voltooiing van de reerelatieplas " De Vlietlanden", 
even ten zuiden van Leiden, verdwenen helaas 
ook de laatste leuke plekjes voor de vogels. Om 
dit verlies te compenseren werd een groot weiland 
ten zuiden van de Vlietlanden gedeeltelijk uitge
baggerd en onder water gezet. Aan de rand van 
dit nieuwe natuurterrein werd een paar jaar gele
den een prachtige kijkhut neergezet, vanwaar men 
een prachtig uitzicht heeft op dit nieuwe natuurge
bied. 
Eigenlijk is het een stukje " Oostvaardersplassen" 
in het klein. 
Tot de bijna vaste bezoekers behoren enkele Lepe
laars, die men van betrekkelijk korte afstand goed 
kan waarnemen. Vlak voor onze hut zwom een 
paartje Geoorde Futen. Deze futen hebben al en
kele jaren hier met succes gebroed . 
Opvallend was verder het grote aantal verschil
lende soorten eenden, zoals Slobeenden, Smien
ten, Krakeenden, Kuifeenden, Tafeleendetl , Win
tertalingen, Bergeenden enz. Aan steltlopers is 
hier ook geen gebrek, want langs het water en in 
de lucht hoort men Tureluurs, Grutto's, Kieviten, 
Groenpootruiters, Scholeksters, Oeverlopers, Klei
ne Plevieren èn Bontbekplevieren. Afhankelij k van 
het tijdstip, waarop men dit gebied bezoekt, kan dit 
aanta1 nog groter zijn. Wat verder in het voorjaar 
kan men er bijvoorbeeld Kleine Zilverreigers zien. 
Op een paar buizen in het water zaten tal van Aal
scholvers. Boven hen vloog een paartje Bruine Kie
kendieven, die gezien hun gedrag duidelijk aan
stalten maakten om daar te gaan broeden. In de 
verte waren ook nog enkele Kluten te zien. Bij het 
teruglopen naar de auto vloog nog een Watersnip 
op. 
Dit is nog maar een greep van het grote aantal vo
gels, dat men daar kan zien. Het "logboek" in de 
kijkhut kan dit bewijzen. 
Kortom: een leuke vogelbestemming, waarvoor 
men niet ver behoeft te reizen. 

De tweede excursie betrof een bezoek aan het 
landgoed "Offem", even ten oosten van Noordwijk 
Binnen, op zaterdagavond 1 0  mei jl. Gestart werd 
met ongeveer 30 deelnemers bij de hoofdingang 
aan de Nieuwe Offemweg. 
Normaal is dit landgoed voor het publiek gesloten, 
maar de Gravin van Limburg Stirum geeft ons een
maal per jaar vergunning om onder onze leiding 

een excursie te verzorgen. 
Zoals ook in vorige jaren biedt dit landgoed een be
hoorlijk afwisseling aan zowel diverse soorten 
zangvogels als planten. Een groot aantal vogels is 
daar vertegenwoordigd , zoals bijv. Roodborst, 
Zwartkop, Grote Bonte Specht, Groene Specht, 
Grauwe Vliegenvanger, Boomkruiper, Boomklever 
enz. enz. Opvallend is het behoorlijk grote aantal 
nesten van de Blauwe Reiger, die hier al geruime 
tijd hoog in de bomen broedt. 
Het landgoed kenmerkt zich verder door een groot 
aantal zogenaamde stinzenplanten, planten, die 
hier geruime tijd geleden zijn ingebracht, maar 
zich zonder noemenswaardige zorg zich goed heb
ben weten te handhaven. Zo zijn het Sneeuwklok
je in grote getale en ook het Lenteklokje hier 
vertegenwoordigd. Verder ziet men er de Bosane
moon met zowel enkele als gevulde bloemen, de 
Daslook, de Prachtframboos, het Haarlems Klok-

Boomkruiper 

... 
,;· -

kenspel en de Wilde Blauwe Hyacint, die zich hier 
over grote oppervlakten uitstrekt. Op enkele plaat
sen is ook het knikkend Vogelmelk te vinden. 
Nog steeds komen jaarlijks in groot aantal de 
narcissen op, die hier tijdens de expositie " Flora 
Park" in 1932 geplant zijn. Een waar bloembollen
museum! 
Tot slot vallen de imposante en soms ook zeldza
me bomen en struiken op. Een aparte ontdekking 
was een groepje Pronkridderzwammen. Deze for
se mooie witte ridderzwam verschijnt in tegen
stelling tot de meeste andere paddestoelen, reeds 
vroeg in het voorjaar. 
Na ongeveer twee uur, bijna tegen het einde van 
de excursie, begon het helaas fors te regenen. 
Daardoor verliep het einde wat haastiger dan de 
bedoeling was. Niettemin hadden alle deelnemers 
weer volop in dit prachtige landgoed genoten. 
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Ziel<te is zeer moeiliJ I< te herl<ennen 

Vossen vetspreiden 
dodelijke lintworm 
Door Corno van den Berg 

Apeldoorn -:- De vos ver
overde de laatste 25 jaar 
bijna heel Nederland. Als 
cultuurvolger zoekt hij de 
nabijheid van de mens. Hij 
struint vuilnisbakken 
langs autosnelwegen af, 
graaft holen in stadspar
ken en zwemt de Wadden
zee over. 

De Nederlandse jager brengt de vos 
graag in verband met rabiës, beter 
bekend als hondsdolheid. Andere 
Europese landen, zoals Duitsland , 
Polen en Frankrijk, zien de vos bo
vendien als de verspreider van de 
dodelijke lintworm echinococcus 
multilocularis. In deze landen 
worden vossen afgeschoten van
wege de dodelijke parasiet die het 
dier bij zich kan dragen. 
In Nederland is over de parasiet en 
de ziekte (echinococcose) die hij 
veroorzaakt tot nog toe weinig be
kend. Hoeveel mensen jaarlijks 
overlijden aan besmetting met de 
parasiet is onduidelijk. De diagno
se 'echinococcose' is moeilijk te 
stellen. Vandaar dat het Rijksinsti
tuut voor Volksgezondheid en Mi
lieu (R:VM) en de Universiteit 
Utrecht onderzoekgaan doen naar 
de dodelijke lintworm. 

Het onderzoek, dat deze maand 
begint, i-s een initiatief van prof. dr. 
Frans van Knapen, hoofd afdeling 
Veterinaire Volksgezondheid van 
de Universiteit Utrecht en tot vorig 
jaar werkzaam bij het RIVM. De 
hoogleraar was deze zomer op een 
Europees congres van parasitolo
gen in het Italiaanse Parma. "Alle 
gegevens rond deze ziekte ware;ro 

Het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Mi
l ieu (RIVM) en de Uni
versiteit Utrecht ga�n 
binnenkort onderzoek 
doen naar een dodeiijke 
l intworm, die wordt ver
spreid door vossen. In 
Europa overl ijden jaar
l ijks minstens dertig 
mensen aan deze be
smetting. Komt binnen
kort het advies geen wil
de bramen, bosbessen en 
paddestoelen meer te 
eten? 

verzameld en in kaart gebracht. Ik 
was beschaamd. Nederland is een 
witte vlek. Het betekent dus niet 
dat de ziekte hier niet voorkomt, 
maar simpelweg çlat er geen onder
zoek naar is gedaan." 
Inde onsomliggende landen wordt 
de bevolking al jaren gewaar
schuwd om geen wilde vruchten te 
eten die op de grond liggen of laag 
bij de grond groeien. "In de Duitse 
deelstaat 1-iordrhcin-Westfe!en, 
net over de Nederlandse grens, 
blijkt 1 7  procent van de vossen te 
zijn besmet met de parasiet. In de 
Ardennen is dat zelfs vijftig pro
cent. Dus kan het niet anders dat 
ook hier besmette dieren rondlo
pen,'! zegt Van Knapen. 

Echinococcose is net als tbc, pest, 
rabiës en de Ziekte van Lyme een 
zogeheten zoönose, een aandoe
ning die wordt overgedragen van 
dieren op mensen. Wereldwijd zijn 
zo'n 1 70 zoönosen beschreven. 
Het aantal meldingen van dit soort 
ziekten in de Westerse wereld 
gro�it, o�dat 

_
stee�s vaker de om:-

De worm die uit het ingeslikte 
eitje kruipt vestigt zich in de lever, 
soms ook in andere vitale organen. 
In de organen ontwikkelt de worm 
zich tot een blaasworm, die zich 
vervolgens weer opdeelt in vele 
blazen die dwars door het orgaan
weefsel groeien. Als de vos op zijn 
beurt we!'r bf'smette dieren eet is de 
cyclus rond. 

De ziekte echinococcose is zeer 
moeilijk te herkennen, mede om
dat die een incubatietijd heeft van 
minimaal tien jaar. Als de ziekte 
dan bij de patiënt wordt geconsta
teerd is deze ten dode opgeschre
ven. De inwendige organen zijn 
dan al zo sterk aangetast dat de pa
tiënt reddeloos verloren is. 

Volgens hoogleraar Van Knapen 
wordt het hoog tijd dat ook in Ne
derland wordt voorgelicht. Ook al 
verwacht hij er niet veel van. "In 
het voorjaar van .1994 hebben we 
een landelijke actie gehouden over 
spoelwormen bij honden en kat
ten, die ook overdraagbaar zijn op 
mensen. Uit bloedonderzoek is ge
bleken dat tien procent van de 
mensen weleens zo'n besmetting 
heeft meegemaakt. Meestal treden 
geen ziekteverschijnselen op of ze 
lijken veel op griep. Soms openba
ren ze zich in lever- oflongaandoe
ningen." 
Via folders en reclamespotjes werd 
het probleem toegelicht en aange
pakt. Achteraf werd onder het pu
bliek, huisartsen en dierenartsen 
ondervraagd over h,m k�nr:ls v<>.n 

spoelwormen. "Het resultaat was 
weinig bemoedigend. Ook bij de 
beroepsgroepen bleek de kennis 
minimaal. Deze manier voldoet 
dus niet." 
Van Knapen wil overigens niet dat 
de vos tot Staatsvijand Nummer 
Eén wordt uitgeroepen. "Wel ver
wacht ik dat we met Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid en andere 
belanghebbenden om de tafel gaan . 
zitten. De mensen moeten weten 
dat het bos een bepaald risico heeft. 
Dat zijn we hierin ditgeciviliseerde . 
Ia�d niet ge\\'end, daarom is het-.(; 



Vogelbelevenissen in en rond OXFORD 
(Engeland) 
Kees Verweij 

Op 30 april jl. vertrok wederom een grote groep be
langstellenden naar Oxford in het kader van de ste
denband Oxford- Leiden. 
Het was een indrukwek kend en zeer gevarieerd 
gezelschap. Zo waren er vertegenwoordigers van 
sportverenigingen, een suikerwerkindustrie, wa
penbroeders, Stichting Hollandse Molen en zeker 
niet te vergeten vogelliefhebbers uit Leiden en 
Noordwijk. 
Daar ondergetekende tot de laatstgenoemde cate
gorie behoort, zoals u wellicht wel weet, zal ik mij 
tot de belevenissen van deze laatstgenoemde 
groep vogelliefhebbers beperken. 
Onze groep bestond uit een achttal personen, die 
na aankomst over een viertal adressen werd ver
deeld. Het is altijd weer even spannend om te erva
ren, waar je terecht komt. Zo kwam ik tezamen 
met een ander lid van deze groep bij een Angli
caanse dominee terecht, die onmiddellijk bekende 
niet veel van vogels te weten, maar niettemin 
graag het een en ander daarover wilde horen. 
Voor dit laatste kregen wij ruimschoots de gelegen
heid en bij het afscheid konden wij vaststellen, dat 
zijn vogelkennis sterk verbeterd was en hij het 
voornemen had toch wat meer op de vogels te 
gaan letten. In die zin had ons bezoek al de nodi
ge vruchten afgeworpen. 
De anderen uit ons gezelschap hadden het iets 
gemakkelijker, daar de gastheren en/of gastvrou
wen reeds over een behoorlijke voorkennis be
schikten. 
De eerste dag dachten wij reeds in de vroege och
tend vogels te zien, maar tot onze grote verrassing 
werden wij meegevoerd naar de Magdalen Bridge 
in Oxford, waar een zangkoor hoog in de Magda
len Tower ons luid toezong. Even waren wij in de 
veronderstelling, dat deze aubade voor ons be
doeld was, totdat van alle kanten beschonken stu
denten toestroomden en iedere welluidende toon 
van het zangkoor doeltreffend overstemden. Som
migen waren zelfs zo enhousiast, dat zij onder het 
slaken van wat primitieve vreugdekreten pardoes 
de Thames indoken. Dat is nog eens een echte 
koude douche om 6.00 uur 's morgens. Om de tijd 
tussen deze weliswaar wat kortstondige happe
ning en het ontbijt in het Stadhuis van Oxford goed 
te besteden werden wij meegevoerd naar de uitge
strekte Universiteitstuinen. Daar kregen wij voor 
het eerst de echte vogels te zien, zoals bijvoor
beeld de Grote Lijster, die in ons land helaas 
behoorlijk zeldzaam is geworden. 
's Middags werden wij naar het Aston Rowant Na
ture Reserve gebracht, waar wij o.a. verschillende 
Rode Wouwen en Buizerden prachtig konden zien 
rondcirkelen. Het bos, waar wij doorheen wandel
den, was nagenoeg geheel bedekt met een prach
tig tapijt van de Wilde Blauwe Hyacint. 

's Avonds stond ons een lezing over vogelzang te 
wachten, georganiseerd door de plaatselijke vogel
vereniging. Na enige korte huishoudelijke medede
lingen werd de voorzitter enigszins bleek om zijn 
neus. De oorzaak hiervan was, dat de spreker 
maar niet wilde opdagen. Er werd nog een poosje 
gewacht, waarbij in de zaal toch enig rumoer ont
stond. Tot slot werd de knoop doorgehakt, toen 
men vernam, dat ik toevallig een aantal dia's bij 
mij had over verschillende karakteristieke vogels 
uit Nederland. Dat bleek de redding van de avond. 
De voorzitter trad op mij toe met het verzoek of ik 
deze dia's kon laten zien, uiteraard begeleid door 
een Engels commentaar. Dit was mijn kans voor 
een echte "maiden-speech" in Engeland. Het werd 
uiteindelijk geen speech, maar een lezing van 
meer dan een uur. De avond kon niet meer stuk 
na deze "surprise-show". 

/ :  . .  ; -". i 

Grote Gele Kwikstaart 

De volgende dag hadden wij een compleet dagpro
gramma. Allereerst togen wij naar de Forest of 
Dean, gelegen op de grens met Wales. Langs een 
der riviertjes, die door dit lieflijke gebied stroom
den, zagen wij plotseling een Waterspreeuw op 
een steen zitten. Deze merkwaardige donkere vo
gel met z'n deftige witte bef is in staat snel onder 
water over de bodem te lopen op zoek naar allerlei 
waterdiertjes. Qua vorm lijkt hij op een reusachtige 
Winterkoning. Daar in de buurt liepen enkele Grote 
Gele Kwikstaarten snel heen en weer. Op een der 
hellingen ontdekten we nog enkele Rode Patrijzen. 
Op dezelfde helling zouden volgens onze Engelse 
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gastheren Grielen moeten broeden, maar helaas 
hadden wij in dit opzicht wat minder geluk. De Grie
len, die zich daar ongetwijfeld ophielden, lieten 
zich niet aan ons zien of horen. Blijven zij op de 
grond zitten dan zijn ze ook nauwelijks te ontdek
ken. Verdere waarnemingen waren verschillende 
Zwarte Mezen, een Kortsnavelboomkruiper en en
kele Gekraagde Roodstaarten. Voor ons was het 
ook bijzonder de Rouwkwikstaart in grote aantal
len te zien. Deze kwikstaart neemt in Engeland ei
genlijk de plaats in van onze Witte Kwikstaart, die 
daar weer heel zeldzaam is. De meest bijzondere 
waarneming van deze dag was een Grote Slecht
valk, die in een groot gat in de steile rotswand zat 
te broeden. 
Voor deze dag stond ook nog een bezoek aan het 
getijdengebied Slimbridge op het programma, 
maar doordat het al behoorlijk laat was geworden, 
werd van dit bezoek afgezien. 
De zaterdag werd ook geheel benut. Een groot 
deel van ons gezelschap kreeg 's morgens een uit
gebreide en indrukwekkende rondleiding door de 
Bodleyan Library, die werd verzorgd door een der 
gastvrouwen, die daar werkte. 's Middags gingen 
we met z'n allen naar Port Meadow, een nog onge
schonden weide- en uiterwaardengebied aan bei
de zijden van de Thames. Daar kregen wij 
verschillende watervogels en steltlopers te zien, 
die bij ons ook niet onbekend zijn. Opvallend was 
ook hier het behoorlijke aantal Grote Lijsters. Een 
leuke verrassing was de ontdekking van een das-

Rondje groen 
W. Andelaar 

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

Zeehonden horen in de zee en niet op het land. 
Toch gebeurt het nogal eens dat zo'n zeedier op 
het strand is aan te treffen. Enkele tientallen jaren 
geleden wat meer dan nu, dat is waar. Vooral in 
die jaren dat er van een kolonie zeehonden in de 
Zeeuwse wateren sprake was. Er was in die tijd re
delijk druk verkeer tussen de wadden en Zeeland. 
De kans dat er dan een exemplaar eens uitrustte 
op het Noordwijkse strand was dan ook groter. 
In die tijd betrof het altijd de Gewone zeehond, de 
soort die in onze wateren voorkonmt. Enige tijd ge
leden zat er ter hoogte van de vuurtoren ook een 
zeehond op het strand. Dit bleek echter een Grijze 
zeehond te zijn. Een beest dat wat meer in Enge
land en Ierland thuishoort. Belangrijk groter dan 
onze zeehond en met een grote kegelvormige kop. 
Jaren geleden, op een vakantie in Ierland, maak
ten we deze Grijze zeehonden van nabij mee. In 
een baai in het zuiden verbleef een kolonie op de 
rotsen met vrijwel spierwitte jongen er tussen. Met 
een bootje lieten we ons heel langzaam op de 
stroom naar de dieren toedrijven. Tot je ze haast 
kon aaien. 
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senburcht De dieren zelf hebben we niet gezien. 
Daarvoor moet je 's avond en 's nachts er op uit 
gaan. Tegen het einde van de middag begon het 
behoorlijk te regenen, zodat wij genoodzaakt wa
ren de vlucht te nemen tot een naburige pub. Een 
stevige pint deed deze plotselinge douche snel ver
geten. 
Zondagmiddag brachten wij een bezoek aan het 
grote landgoed Blenheim, even ten noordoosten 
van Oxford gelegen. In het bos vielen vooral de 
enorme Eiken op, waarvan sommigen door ons op 
meer dan 500 jaar werden geschat. 
Op maandag, de laatste dag, werd voor ons nog 
een extra programma georganiseerd. In de och
tend werden een groot waterbekken en moeras bij 
Oxford (Farmoor) bezocht. Verschillende watervo
gels en steltlopers zoals bijvoorbeeld Aalschol
vers, Visdieven, Kleine Plevier en Bergeenden 
lieten zich vanuit een speciale vogelkijkhut aan 
ons zien. De dag werd besloten met een bezoek 
aan de Valley of The White Horse. De naam dankt 
deze vallei aan een hele grote afbeelding van een 
paard in de heuvelwand, die daar al in prehisto
risch tijden zou zijn aangebracht. 
Hiermee werd ons programma afgesloten. Wij 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagd bezoek, 
mede dank zij de grote inzet van onze gastheren 
en gastvrouwen. Wij hebben ze uitgenodigd voor 
een tegenbezoek in Nederland in het volgend jaar. 

- -
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Zo gemakkelijk te benaderen was het dier voor de : 
vuurtoren niet. Bij de nadering van wandelaars 
werd er direct weer zee gekozen. Ook van eerdere 
ontmoetingen met zeehonden op het Noordwijkse 
strand kan ik me dat gedrag herinneren. 
De vraag dringt zich op, waarom deze dieren het 
strand opzoeken. Is het alleen maar om wat uit te 
rusten. 
Nieuwsgierigheid misschien? Nee zeggen oudere 

, <··� \ ' 
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Grijze Zeehond 
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Noordwijkers, die dieren zijn ziek. Ze komen naar 
het strand, kruipen naar de duinkant en eten daar 
helm. Om op deze manier van een bedorven 
maag af te komen. Eerlijk gezegd geloof ik niet 
veel van deze verhalen. Dat onze hond gras eet 
en op deze wijze de maag reinigt wil niet zeggen 

dat zeehonden dat ook doen. Ik hou het er maar 
op dat ze gewoon wat willen rusten en het zonne
tje even op hun bast willen voelen. En daar is het 
Noordwijkse strand prima geschikt voor. 
Een heel andere ontmoeting hadden we eens met 
Zeeleeuwen. We maakten met een bootje een 
tocht langs enkele eilanden van de Galapagos. Bij 
het voor anker gaan in een baai kwam er een 
groepje van deze dieren op de boot af en dartel
den wat om de boot. Tot iemand van de groep in 
het water sprong en ze direct met haar gingen spe
len. Even later lag ook ik in het water en was ik 
een robbertje aan het touwtrekken met een jonge 
Zeeleeuw. Hij(of zij) met het ene eind van een ve
ter in de bek en ik met het andere eind in de hand. 
Terug naar Noordwijk, het zijn niet alleen volwas
sen dieren die op het strand komen. Het gebeurt 
nogal eens dat er een jong exemplaar wordt ge
vonden. Vaak zijn dat zogenaamde 'huilers' die de 
moeder zijn kwijtgeraakt. Deze gaan dan zo spoe
dig mogelijk naar Pieterburen. Toen wij daar deze 
winter eens op bezoek waren werd er verteld dat 
er de dag daarvoor een jonge Grijze Zeehond uit 
Noordwijk was gebracht. We kwamen er daar ook 
achter dat er enkele mensen van de Noordwijkse 
Reddingsbrigade speciaal in Pieterburen zijn ge
traind voor de opvang van zeehonden. Vooral de 
eerste verzorging van zo'n gevonden dier schijnt 
heel belangrijk te zijn. 
Te zijner tijd zal dit beestje vanuit Pieterburen 
weer worden teruggezet in zijn element, de zee. 
Wij, wandelaars, blijven op het Noordwijkse strand 
achter en hebben het nakijken. Maar zeg nu zelf, 
dat is toch geen straf? 

Vogelnieuws 1 e kwartaal 1997 

Ab Steenvoorden 

Inleveren aankomstdata zomer
gasten 1997 
Alle zomervogels zijn inmiddels weer teruggekeerd 
uit de overwinteringsgebieden en zullen wel op ei
eren zitten of jongen hebben. Het wordt dan ook 
de hoogste tijd om de eerste waarnemingen van 
1997 in te sturen. Achter in de vorige Strandloper 
is het bekende formulier te vinden waarop alle eer
ste waarnemingen kunnen worden ingevuld. In de 
komende Strandloper zal weer een overzicht ver
schijnen met alle eerste waarnemingen van zomer
gasten in onze omgeving. 
Het is wel belangrijk dat alle ingezonden waarne
mingen verricht zijn binnen de grenzen van het in 
de Vogels van Noordwijk en Omstreken genoem
de gebied. Waarnemingen buiten deze grenzen ge
ven een vertekend beeld met voorgaande jaren en 
zullen daarom niet opgenomen worden. 
In verband met de verwerking van de gegevens de 
ingevulde formulieren graag voor 1 juli inleveren. 

Vogels in de Polder Hoogeweg 
Met het invallen van de vorst eind december '96 
vertrokken de meeste steltlopers in zuidelijke rich
ting. Vrijwel de hele maand januari was er op een 
enkele Kievit na nauwlijks meer een steltloper in 
de polder te vinden. Eind januari begonnen lang
zaam maar zeker de aantallen Kieviten weer toe te 
nemen en begin februari, de achtste om precies te 
zijn werden er weer Goudplevieren, 3 exemplaren 
gezien. Ook de eerste Grutto van 1997 werd toen 
al waargenomen. Op 15 februari was het aantal 
Goudplevieren opgelopen tot zo'n 200 exemplaren 
en op 22 en 23 februari werden er 450 exemplaren 
geteld. 
Ook het aantal Grutto's, doortrekkers was toen op
gelopen tot 465 exemplaren. Op 1 maart was het 
aantal Goudplevieren gigantisch opgelopen, er 
werden toen 3600 exemplaren geteld. In de twee
de helft van maart namen de aantallen Goudplevie
ren weer af, op 15 maart werden er nog 950 
exemplaren geteld, terwijl er op 1 6  maart nog 
maar tien exemplaren werden waargenomen. 
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Dat er januari nauwlijks steltlopers in de polder te 
vinden waren wil nog niet zeggen dat er in de pol
der totaal geen vogels meer aanwezig waren. Het 
aantal overwinterende eenden in het zuidelijk deel 
van de polder was af en toe nauwlijks te tellen. In 
januari werden er naast erg veel Wilde Eenden 
maximaal 480 tot 500 Smienten, ruim 400 Winter
talingen, 90 tot 100 Krakeenden, een tiental Slob
eenden, 2 Pijlstaarten en een Bergeend waarge
nomen. Verder waren er vrijwel dagelijks verschil
lende soorten duikeenden in de wakken in de 
Maandagse Wetering aanwezig. Ook in februari en 
maart waren er grote groepen overwinterende een
den in de polder aanwezig, maar van de meeste 
soorten lagen de aantallen toch wel beduidend la
ger dan in januari. 
Opvallend was het grote aantal overwinterende 

Veldleeuwerik 

Veldleeuweriken in de polder. Verspreidt over de 
hele polder moeten het er tussen de 400 en 600 
geweest zijn. De grootste groep van 200 tot 400 
exemplaren was meestal recht tegenover de uitkijk
toren te vinden. 

Exoten in de omgeving 
In vrijwel iedere Strandloper van de laatste jaren 
schrijf ik wel een kort stukje over de exoten (uit ge
vangenschap ontsnapte vogels) die in onze omge
ving waargenomen zijn. Vaak gaat het dan om 
steeds dezelfde soorten. Zo ook nu weer, want de 
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Casarca's en de kruising van de Nijlgans x Casar
ca zijn ook de afgelopen maanden in de omgeving 
waargenomen. Ze werden hoofdzakelijk gezien in 
de poldergebieden en langs de Binnenwatering in 
Katwijk. 
Een dode Rosse Stekelstaarteend werd gevonden 
op 5 januari in de Bronsgeest Een Heilige Ibis 
werd waargenomen langs de Leidse Vaart achter 
het Keukenhofbos op 29 januari en na enkele ja
ren van afwezigheid werd er weer eens een Mus
kuseend gezien, een exemplaar langs de 
Nachtegaalslaan in landgoed Offem op 22 maart. 

Overwinterende en vroege zomervo
gels 
Tijdens de eerste drie maanden van het jaar zijn er 
regelmatig Witte Kwikstaarten waargenomen. Vier 
exemplaren langs het Oegstgeesterkanaal bij 
Rijnsburg op 9 januari, een exemplaar in de Bin
nenwatering in Katwijk op 29 januari en vier exem
plaren op 23 februari langs het Dompad. 
Opvallend was natuurlijk ook de grote groep over
winterende Veldleeuweriken in de Polder Hooge
weg en de verschillende groepen elders in de 
omgeving (Eisgeester polder, Bronsgeest, Duin
weg, enz.) .  
Een overwinterende Zwartkop was vrijwel d e  hele 
maand januari aanwezig in tuinen langs de de 
Branding en Hoogtij in het Vinkenveld. Een Rosse 
Grutto in zomerkleed vloog langs in zuidelijke rich
ting over zee op 4 januari. 

Aalscholver zorgt voor lichte paniek 
Op 9 januari werd er op de oever van de Maan
dagse Wetering een gekleurringde Aalscholver 
waargenomen. De vogel werd gezien vanuit de ob
servatie-toren. De vogel had om z'n ene poot een 
aluminium ring en om de andere poot een oranje 
kleurring. Omdat oranje kleurringen in Engeland 
en Schotland gebruikt worden dacht men dat men 
hier te maken had met een zogenaamde 'Grote' 
Aalscholver (Phalacrocorax carbo carbo) . Deze on
dersoort komt alleen maar in Engeland en Schot
land voor en is in het veld niet of nauwlijks van de 
gewone Aalscholver te onderscheiden. In Neder
land is de Phalacrocorax carbo carbo slechts tien
maal vastgesteld. Van al deze exemplaren werden 
de ringen afgelezen. Helaas was dit niet het geval 
met de geringde Aalscholver in de Polder Hooge
weg. Navraag leerde ons dat niet alleen de vogels 
in Engeland en Schotland met oranje kleurringen 
geringd worden, maar dat deze kleur ook in ande
re landen gebruikt wordt. Het kan dan ook even
goed een gewone Aalscholver geweest zijn. 
De vogel werd ook nog op 10 januari waargeno
men, maar ook toen was het niet mogelijk om de 
kleurring af te lezen. 
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Veldwaarnemingen januari februari en 
maart 1997 

Roodkeelduiker 1 2  05-02 in  zee achter branding (1  groep) JvD 
08-02 in  zee thv zeetrekhut AS/RZ 
24-02 in  zee thv Uitwateri ng Katwijk . AS 
28-02 in  zee thv zeetrekhut JJ 

2 22-03 in  zee thv zeetrekhut AS 
Parelduiker 31 -01  Oegstgeesterkanaal thv Rijnsburg JGB 

29-03 in  zee foeragerend JJ 
Dodaars 0 1 -01  Maandagse Wetering JdR 

03-01 Maandagse Wetering AnM 
1 7-01  Uitwatering Katwijk AS 
25-01 dood gevonden Maandagse Wetering AS/DN/MS 
3 1 -01  Oegstgeesterkanaal thv Rijnsburg JGB 
09-03 Maandagse Wetering Polder Hoogeweg HV 

Roodhalsfuut 1 1 5-02 over zee zuid (08.45 - 09.45) HV 
Kuifduiker 1 08-02 in  zee thv Uitwateri ng Katwijk VWKW 
Ooievaar 2 29-01 Leidse Vaart thv Keukenhof ON 

3 1 3-02 overvl iegend Grashoek Noordwijk ON 
7 1 0-03 foeragerend Hogeveense Polder med. AS 

Lepelaar 22-02 foeragerend Elsgeesterpolder JvD 
Kleine Zwaan 1 6  1 4-01  Elsgeesterpolder AS 

1 1 8-01  Elsgeesterpolder JGW 
7 08-02 Elsgeesterpolder AS/RZ 
3 22-02 Elsgeesterpolder JvD 
4 0 1 -03 Elsgeesterpolder AS 
4 08-03 Elsgeesterpolder AS/JvD/RZ 

Wi lde Zwaan 1 7  1 4-01  Elsgeesterpolder AS 
23 1 8- 0 1  Elsgeesterpolder JGW 

8 25-01 Polder Hoogeweg AS 
9 26-01 Polder Hoogeweg HV 
2 28-01 Elsgeesterpolder JvD 

29-01 Polder Hoogeweg AS 
4 29-01 Elsgeesterpolder AS 
1 08-02 Polder Hoogeweg AS/RZ 
6 1 5-02 Elsgeesterpolder AS/JvD 
1 1 7-02 Polder Hoogeweg AS 
3 22-02 Elsgeesterpàlder JvD 
4 22-02 Polder Hoogeweg JvD 
2 0 1 -03 Elsgeesterpolder AS 
2 08-03 Elsgeesterpolder AS/JvD/RZ 

Rietgans spec. 1 5  23-01 overvl iegend Duinpark JvD 
1 20 25-01 overvliegend Noordwijk-Binnen AS 

Toendrarietgans 2 1 5-02 Elsgeesterpolder AS/JvD 
Brandgans 1 30 1 1 -0 1  overvliegend Duinpark JvD 

1 1 0 1 1 -0 1  over zee zuid DN/RbS 
1 80 2 1 -0 1  overvliegend Duinpark JvD 

56 22-01 over zee (09.00 - 09. 30) JvD 
86 25-01 overvl iegend Noordwijk-Bi nnen AS 

9 0 1 -02 over zee (09.30 - 1 0. 30) RS 
1 20 23-02 over zee noord ( 1 o. 00 - 1 o. 30) JGW 

3 04-03 over zee noord (09. 1 5  - 1 0. 1 5) JJ/RS 
Krakeend 2 04-03 over zee noord RS 
Pij lstaart 1 4-0 1 Polder Hoogeweg AS 

1 6-01 Maandagse Wetering JdR 
1 1 8-01 Maandagse Wetering JdR 
2 25-01 Polder Hoogeweg AS 

26-01 Polder Hoogeweg HV/RZ 
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Zomertal ing 1 1 2-03 in  zee thv U itwateri ng Katwijk VW'tWV 
4 25-03 vijver Nieuw-Leeuwenhorst AS 
2 29-03 vijver Nieuw-Leeuwenhorst ON 
2 3 1 -03 Elsgeesterpolder AS 

Topper 1 5 1 0 1 -01 over zee zuid (09 . 00 - 1 0. 00) AS 
38 03-01 over zee zuid (09 . 30 - 1 0. 30) AS 
48 04-01 over zee zuid (09.30 - 1 0. 30) AS 
1 3  05-01 in  en over zee ( 1 4 . 1 5 - 1 4. 4 5) JdA 

2 05-01 Utwatering Katwijk JdA 
3 1 1 -0 1  Uitwatering Katwijk HV 
6 1 4-01 Uitwatering Katwijk AS 

650 1 7-01  in  zee thv Uitwatering Katwijk AS 
6 1 8-01 Uitwatering Katwijk JdA 
3 23-01 Uitwatering Katwijk AnM 
4 29-01 Uitwatering Katwijk AS/JdA 

88 0 1 -02 over zee (09.30 - 1 0. 30) AS 
248 02-02 over zee (08. 50 - 09. 50) AS 

47 09-02 over zee noord (09. 1 5 - 1 0. 00) AS 
1 4-02 over zee zuid (08.45 - 09. 45) AS 
03-03 over zee noord (08. 1 5-09. 1 5) AS 

1 2  20-03 over zee noord (08. 1 5  - 09. 1 5) JJ 
Grote Zee-eend 4 20-03 over zee noord (08. 1 5  - 09. 1 5) JJ 
Bri lduiker 31 0 1 -01 over zee zuid (09. 00 - 1 o. oo) AS 

5 03-01 over zee zuid (09. 30 - 1 0. 30) AS 
37 04-0 1 over zee zuid (09 . 30 - 1 0. 30) AS 

6 05-01 Uitwatering Katwijk JdA 
3 06-01 Maandagse Wetering AnM 
2 08-0 1 Maandagse Wetering JdA 
3 1 1 -0 1  Uitwatering Katwijk HV 
4 1 1 -0 1  Maandagse Wetering HV/JdA/AnM 
2 1 4-01 Maandagse Wetering AS/JdR 
4 1 4-01 Uitwatering Katwijk AS 
3 1 8-01 Maandagse Wetering JdA 
4 1 8-01 Uitwatering Katwijk JdA 

25-01 Maandagse Wetering AS 
2 26-01 Polder Hoogeweg HV 

29-01 Binnenwateri ng Katwijk AS/JdA 
0 1 -02 Maandagse Wetering JGB 

4 02-02 over zee (08. 50 - 09. 50) AS 
08-02 over zee zuid (08. 1 5  - 08. 45) AS 
08-02 Oosterdui nsemeer AS 
23-02 Oosterdui nsemeer JdA 

1 1 6-03 over zee noord (08. 30 - 09. 00) AS 
Nonnetje 8 0 1 -01 over zee zuid (09 . 00 - 1 0. 00) AS 

9 03-01 over zee (09.30 - 1 0. 30) AS 
7 03-01 over zee zuid (1 0.35 - 1 1 . 35) HV 

1 1  04-01 over zee zuid (09.30 - 1 0. 30) AS 
1 04-01 slootje Vogelaardreef - Duinschoten AS 
1 06-01 Maandagse Wetering JdA/AnM 
5 1 1 -01 over zee zuid DN/AbS 

1 4-01 Maandagse Wetering AS/JdA 
2 1 8-01 Maandagse Wetering JdA 

1 8-01 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdA 
1 25-01 Maandagse Wetering AS 
2 26-01 Maandagse Wetering AZ 
5 28-01 Leidse Vaart AbS 
6 29-01 Leidse Vaart ON 
9 0 1 -02 Leidse Vaart thv Delfweg AS 
5 08-02 Oosterdui nsemeer AS/AZ 
1 08-02 Leidse Vaart thv Delfweg AS 
2 1 4-02 over zee noord (08.45 - 09.45) AS 

22-02 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JvD 
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Middelste Zaagbek 54 0 1 -01 óver zee zuid (09.00 - 1 o. 00} AS 
45 03-01 over zee zuid (09.30 - 1 0. 30} RS 
6 6  04-01 over zee zuid (09.30 - 1 0. 30} AS 

05-01 dood gevonden Uitwatering Katwijk JdR 
4 7  0 1 -02 over zee (09.30 - 1 0. 30} RS 

9 02-02 over zee (08.50 - 09. 50} RS 
1 56 05-02 één groep in zee JvD 

43 08-02 over zee noord (08. 1 5 - 08. 45} AS/RZ 
8 09-02 over zee noord (09. 1 5  - 1 0. 00} · AS 

1 4  1 4-02 over zee noord (08.45 - 09. 45} AS 
7 1 5-02 over zee (08.45 - 1 0. 00) JdR 
2 1 7-02 overvl iegend Vinkenveld RS 

1 0  03-03 over zee noord (08. 1 5-09. 1 5} RS 
3 1 5-03 over zee noord (08. 1 5  - 09. 1 5} jj 
4 20-03 over zee zuid (08. 1 5  -09. 1 5} jj 
3 22-03 over zee noord (08.30 - 09. 30} AS 
7 30-03 over zee noord (08. 45-09.45} RS 

27 30-03 over zee noord (08.00 - 1 0. 00} JGW 

Grote Zaagbek 1 3  0 1 -0 1 over zee noord (09.00 - 1 0. 00} AS 
2 1  02-01 over zee zuid ( 1 0 . 00 - 1 1 . 30} JGW 

4 02-01 overvl iegend Grashoek Noordwijk DN 
54 03-01 over zee zuid (09.30 - 1 0. 30} RS 
70 03-01 over zee zuid (1 0 .35 - 1 1 . 35} HV 
1 5  04-0 1 over zee noord (09.30 - 1 0. 30} AS 
28 04-01  over en i n  zee ( 1 4 .45 - 1 6. 00} JdR 

4 04-01  slootje Vogelaardreef - Duinschoten AS 
3 1 1 -0 1  Maandagse Wetering HV/JdR 
7 1 3-01  overvl iegend van Panhuysstraat Noordwijk JdR 
2 1 4-01  Maandagse Wetering AS/JdR 
5 1 7-01 Oosterdui nsemeer AS 
2 1 8- 0 1  Maandagse Wetering JdR 

1 0  24-01 Oegstgeesterkanaal thv Rijnsburg JGB 
3 25-01 Maandagse Wetering AS 
3 29-0 1 Oegstgeesterkanaal thv Noordwijkerweg AS 
2 29-0 1 Leidse Vaart DN 

1 6  08-02 Oosterdui nsemeer AS/RZ 
5 08-02 Leidse Vaart Noordwijkerhout AS 

1 5-02 over zee (08.45 - 1 0. 00} JdR 
1 1 7-02 over zee zuid AS 
5 23-02 Oosterdui nsemeer JdR 
1 1 3-03 over zee noord (09. 1 5 - 1 0. 00} jj 
1 1 6-03 over zee noord (08.30 - 09. 00} AS 
8 29-03 over zee noord (08.30 - 09. 30} jj 

Blauwe Kiekendief 1 0 1 -01 over zee zuid (09.00 - 1 0. 00) AS 
2 05-01 overvl iegend noordduinen zuid JGW 

06-01 overvl iegend Oosterduinsemeer JdR 
09-01 overvl iegend Schiestraat Noordwijk AnM 
1 0-01 overvl iegend Leidse Vaart AS 
1 4-01 Polder Hoogeweg JdR 
2 1 -0 1  overvl iegend Duinpark JvD 
25-01 Elsgeesterpolder jagend JGW 
28-01 Leidse Vaart thv waterzuivering Noordwijkerhout RbS 
28-01 Oosterdui nsemeer RbS 
03-02 noordduinen jagend JGW 
06-02 De Blink noorddu inen AC 
1 4-02 Oosterdui nsemeer D iP 
26-03 overvliegend Coepeld uynen JvD 

Havik 04-0 1 Jagend Oosterduinsemeer AS 
26-01 overvliegend N ieuw-Leeuwenhorst jj 

Ruigpootbuizerd 0 1 -03 overvliegend Elsgeesterpolder AS 

Smelleken 05-01 overvl iegend Duinweg DN 
1 6-03 jagend Vinkenveld Noordwijk AS 

Waterral 02-01 doodgevonden Grashoek Noordwijk DN 
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Kluut 56 1 0-03 over zee noord (1 0. 1 5  · 1 1 . 00) JGW 

Paarse Strandloper 03-01 strand Noordwijk · Katwijk AC 

Houtsnip  2 0 1 -01 landgoed Offem AS 
1 03-01 Duinweg Noordwijk DN/MS/RbS 
2 04-01 dood Duinweg Noordwijk AS/ON 

Kemphaan 4 04-03 Polder Hoogeweg Jvd/JJ 

Bokje 6 03-01 slootje Duinweg Noordwijk RS/HV/DN RbS/MS 
2 04-01 slootje Dui nweg Noordwijk AS/O N 

Grote Jager 1 4-02 over zee zuid (08.45 · 09.45) AS 

Zwartkopmeeuw 02-01 over zee thv zeetrekhut JvD 
0 1 -02 Binnenwatering Katwijk VWKW 
03-03 Binnenwatering Katwijk VWKW 
30-03 over zee noord (09.00 · 1 0. 00) JGW 

Dwergmeeuw 9 24-02 boven zee thv Uitwatering Katwijk AS 
0 1 -03 over zee ( 1 3 . 00 • 1 4. 00) JdR 
02-03 over zee zuid AS 
03-03 ovrr zee noord RS 

Geelpootmeeuw 1 5-03 rustend Elsgeesterpolder AS 
27-03 Elsgeesterpolder O N  

Drieteenmeeuw 03-01 over zee zuid (09.30 · 1 0. 30) RS 

29 1 4-02 over zee zuid (08.45 · 09.45) AS 
1 7-02 over zee zuid AS 
02-03 over zee zuid AS 

Zeekoet 1 7-01 Uitwatering Katwijk AS 
3 09-02 in  zee thv zeetrekhut AS 

1 4-02 in  zee thv zeetrekhut AS 
1 5-02 in  zee thv zeetrekhut JdR 
1 7-02 in  zee thv zeetrekhut AS 
0 1 ·03 in  zee thv zeetrekhut JdR 
02-03 in  zee thv zeetrekhut AS 

Alk 4 1 4-02 in  zee thv zeetrekhut AS 
5 28-02 in zee thv zeetrekhut JJ 

Bosui l  28-01 roepend Duinwetering Noordwijk RS 
30-01 Algemene Begraafplaats Dom pad Noordwijk AnM 
1 5-02 Dompad Noordwijk AnM 
03-03 roepend Boerenburg Noordwijk RZ 
1 4-03 roepend Nieuw-Leeuwenhorst AS 
29-03 roepend Kle in-Leeuwenhorst RS/RbS 
29-03 roepend Nieuw-Leeuwenhorst RS/RbS 
30-03 roepend Douzastraat Noordwijk HV 

Ransui l  1 9-02 v.d .  Berghstichting Zwarteweg VWKW 
1 1 -03 Leidse Vaart Noordwijkerhout JdR 

Boomleeuwerik 1 6  04-01 Duinweg Noordwijk AS 
6 1 1 -0 1  Duinweg Noordwijk HV 

Strandleeuwerik 1 22-02 Wantveld Katwijk VWKW 
Oeverpieper 3 1 2-03 Wantveld Katwijk VWKW 
Grote Gele Kwikstaart 1 1 -0 1  Golfbaan Noordwijk aan zee JdR 

1 9-02 Polder Hoogeweg nabij KTS Voorhout O N  

1 2·03 Binnenwatering Katwijk VWKW 
1 2 1 ·03 overvl iegend 't Heen Katwijk VWKW 

Rouwkwikstaart 8 04-03 Vinkenveld Noordwijk AS 
3 06-03 Vinkenveld Noordwijk JdR 
7 07-03 Vinkenveld Noordwijk Jd R/An M 
1 08-03 Elsgeesterpolder AS/RZ 

24 08-03 grasland Wantveld Katwijk AS/RZ VWKW 
1 2  08-03 Vinkenveld Noordwijk AS/HV/J d R  RZ/An M 
1 2  09-03 Vinkenveld Noordwijk JJ/JdR 

3 1 2-03 Puinhoop Coepelduynen Katwijk VWKW 
4 23-03 Elsgeesterpolder JGW/AS 

24-03 Vinkenveld NoordwiJk JdR 
Pestvogel 0 1 -01  Boekerslootlaan Noordwi j k-Binnen AS 

1 1 6-03 omgeving Hoffenne Vinkenveld Noordwijk TG/AS/HV 
1 1 9-03 omgeving Hoffenne Vinkenveld Noordwijk TG 
2 20-03 Zonnekant · Dui nkant Grashoek Noordwijk vDB 
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Pestvogel 
Grote Lijster 2 

2 

3 

4 

2 

3 

Vuurgoudhaan 
Roek 2 

Frater 1 9  

2 

1 4  

Barmsijs 6 

8 

2 

1 

Goudvi nk 2 

Sneeuwgors 1 0  

1 1  

1 1  

9 

1 1  

1 4  

9 

1 5  

1 6  

1 5  

1 8  

1 8  

1 7  

1 6  

1 5  

4 

WAARNEMERS 
AC 
JGB 
JGW 
JvD 
vDB 
TG 
BH 
JJ 
WM 
DN 
DP 
DiP 
MS 
RS 
RbS 
AS 
HV 
VWKW 
RZ 

Arie Cramer 
Jan Glasbergen 
Johan Goudzwaard 
Jelle van Dijk 
I. van Dijk - Boot 
Tim Gorris 
Benno Heethuis 
Jan Jacobs 
Willem Meijers 
Dennis van der Niet 
Dick Passchier 
Dick Pekelharing 
Martin Sluys 
Rien Sluys 
Robert Sluys 
Ab Steenvoorden 
Hein Verkade 

Vogelwerkgroep Katwijk 
Richard Zonneveld 

2 1 , 03 Invaltij Vinkenveld Noordwijk TG 
26-01 Elsgeesterpolder AS/DN/RbS 
0 1 -02 Coepelduynen VWKW 
08-02 Elsgeesterpolder AS/RZ 
22-02 Langeveld DiP 
0 1 -03 Elsgeesterpolder AS 
1 5-03 Elsgeesterpolder AS 
1 4-03 Zwarte Pad Coepelduynen VWKW 
24-03 overvliegend Vinkenveld Noordwijk AS 
1 1 -0 1  noordduinen thv Hoogwaak JvD 
0 1 -02 Coepelduynen VWKW 
20-01 Puinhoop Coepelduynen Katwijk VWKW 
03-01 Beeklaan Noordwijk JdR 
1 4-01 noordduinen Duinweg AS 
0 1 -02 Coepelduynen VWKW 
06-03 v.d .  Berghstichting Noordwijk AnM 
31 -03 A WO Wolfsveld JJ/BH 

'0 1 -01 strand Duindamse Slag - Noordwijk OP 
02-01 Trimbaan noordduinen Noordwijk JvD 
02-01 strand thv Duindamse Slag JGW 
1 5-01  Trimbaan noordduinen Noordwijk RS 
1 8-01  Trimbaan noordduinen Noordwijk JvD 
08-02 strand thv Duindamse Slag JGW 
1 4-02 op strand thv Vuurtoren Noordwijk AS 
1 4-02 Tri mbaan noordduinen Noordwijk JvD 
1 6-02 strand thv Duindamse Slag JGW 
1 9-02 Trimbaan noordduinen Noordwijk RS 
20-02 Trimbaan noordduinen Noordwijk WM 
25-02 Trimbaan noordduinen Noordwijk WM 
28-02 Trimbaan noordduinen Noordwijk WM 
0 1 -03 Trimbaan noordduinen Noordwijk RZ 
02-03 Trimbaan noordduinen Noordwijk WM 
04-03 Trimbaan noordduinen Noordwijk WM 
07-03 Vinkenveld Noordwijk Jd R/AnM 
08-03 Vinkenveld Noordwijk AnM/AS HV/JdR/RZ 
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