


 

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, Breloftpark 26, 2201 TE Noordwijk 
Mevr. M. Bos, lid, Branding 46, 2201 WV Noordwijk 
J. Jacobs, lid, Prins Bernhardstraat 7, 2202 LD Noordwijk 
Mevr. N. Nooyen, Joh. Molegraafstraat 14, 2201 LK Noordwijk 
J. de Ridder, lid, Gladiolusstraat 57, 2201 EO Noordwijk 
R. Sluys, lid, Bremkant 38, 2203 NG Noordwijk 
A. Steenvoorden, lid, Boekerslootlaan 79, 2201 BW Noordwijk 

Contributie f1 0,- per jaar (min.}, jeugdleden f6,- per jaar (min.), donatie f5,- per jaar 
(min.) 
Gironummer: 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk te Noord
wijk. 
Bij de eerste Strandloper van het nieuwe jaar wordt een acceptgiro toegestuurd. 

Ledenadministratie 

Adreswijzigingen, aanmelden nieuwe leden: Breloftpark 26, 2201 TE Noordwijk 

De Strandloper 

De Strandloper is het kwartaalblad van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescher
ming Noordwijk 

De redactie bestaat uit: E. Aartse, K. Erkelens, W. Kuijper en C. Verweij 
Redactie-adres: K. Erkelens, Stakman Bossestraat 68, 2203 GL Noordwijk 
Bezorgadres: B. Heethuis, Derk Bolhuisstraat 64, 2202 VH Noordwijk, Tel. 
071-3610813 
Oplage De Strandloper: 600 exemplaren 

Stichting Vogelasiel Noordwijk 

Bestuur 

A. v.d. Werf, voorzitter, Beeklaan 64, 2201 BE Noordwijk 
C. Verweij, secretaris, Vinkenlaan 23, 2201 BR Noordwijk 
Mevr. A. Marijnis, penningmeester, Obliehoren 38, Noordwijk 

Donatie minimaal f5,- per jaar, te storten op girorekening 3598755 t.n.v. Stichting Vo
gelasiel Noordwijk. 
Het vogelasiel is gelegen aan het Dompad. Gevonden vogels kunnen daar worden 
afgegeven. 

Jan Verwey Natuurcentrum 

Het centrum bevindt zich aan de Weteringkade te Noordwijk. In het centrum bevindt 
zich een uitgebreide natuurbibliotheek, 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. I. 
van Dijk, Duinkant 20, 2203 NK Noordwijk. Tel. 071-3616954. 

Tijdens de maanden mei t/m september is het centrum voor iedereen geopend op 
woensdagén en zondagen van 14.00-16.00 uur. 

Sluitingsdatum inleveren kopij voor De Strandloper 
30e jaargang nummer 2: 1 0 mei 1998 
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Bij de voorplaat 

Grote Karekiet (Acrocephalus arundina
ceus) 
De grote Karekiet is broedvogel in een groot deel van 
Europa, met uitzondering van het uiterste noorden en 
westen .  De overwinteringsgebieden van deze opval len
de zanger liggen in tropisch Afrika. De G rote Karekiet 
houdt van hoge, stevige rietkragen in n iet te ondiep wa
ter. Sterke overjarige rietstengels zijn nodig om het zwa
re nest te kunnen verankeren.  
De meerderheid van deze soort komt aan in  mei. Als ze 
terug zijn valt hun zang, een hard en rauw "karre karre 
kiet kiet'' sterk op. De meeste jongen vliegen in ju li uit. 
De broedgebieden beslaan delen van Friesland en NW
Overijssel, het rivierengebied, de laagveenmoerassen 
van Utrecht, Noord- en Zu id-Holland en Zeeuws-Vlaan
deren. In Nederland gaat het niet goed met de G rote Ka
rekiet. Een aantal oorzaken van de achteruitgang 
kunnen zijn: verslechterde omstandigheden in het over
winteringsgebied (droogte in delen van Afrika) , een te in
tensief rietbeheer waarbij overjarig riet grootschalig 
wordt gemaaid en de sterk toegenomen waterrecreatie. 
In Noordwijk komt de Grote Karekiet niet voor. Er is 
slechts één waarneming bekend (1 8-05- 1 974) bij Noord
wijkerhoek. 
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Wijzig ing in  de redactie 
Je/Ie van Dijk 
I n  1 989 verscheen voor de eerste maal op de bin
nenkant van De Strandloper de mededel ingen: "ko
pij voor het volgende nummer in leveren op 
Bremkant 38." Hiermee werd duidel ij k  gemaakt dat 
Nel leke S luys de werkzaamheden van Coby van 
Dijk had overgenomen. Hoewel de naam van Rien 
toen in  het geheel nog n iet werd genoemd, was 
wel van meet af aan duidelijk dat er iets veranderd 
was. De Strandloper verscheen namel ijk  in een ge
heel nieuw jasje. Het drukwerk werd door MultyCo
py verzorgd, maar de opmaak was het werk van 
Rien (eerst in samenwerking met Rob de Mooij) .  
Al spoedig vond er een verschuiving van werk
zaamheden in huize Sluys plaats waardoor de 
naam van Rien op het kaft verscheen. Zijn werk
zaamheden binnen de redactie breidden zich al 

Agenda 
Lezingen 
27 maart 
Lezing met d ia's van de heer B. Voslamber over 
Lepelaars. Jan Verwey Natuurcentrum. Aanvang 
20.00 uur. 

Excursies 
9mei 

Nachtegalenexcursie 
Verzamelpunt Duinweg bij het infomatiebord aan 
het begin van de Noordduinen. Aanvang: 20.00 
uur. 
1 juni (2de Pinksterdag) 
Excursie naar de Amsterdamse Waterleidingdui
nen. Verzamelpunt: Parkeerterrein ingang De Zilk. 
Aanvang 07.00 uur. 

spoedig uit met zaken als het verzamelen van ko
pij en het achter de vodden zitten van vaste mede
werkers om toch vooral op tijd hun bijdragen in te 
leveren. Dat er in al die jaren stipt op tijd vier 
Strandlopers per jaar geproduceerd werden ,  was 
vooral het resultaat van zijn inspanningen. Onze 
vereniging is Rien veel dank verschuldigd voor de 
ontelbare u ren die hij achter de computer door
bracht om te komen tot een goed gevulde Strandlo
per. 
De redactie is er gelukkig in geslaagd iemand te 
vinden die bereid is de technische werkzaamhe
den van Rien over te nemen.  Wij wensen Kees Er
kelens veel plezier en volharding toe bij dit 
belangrijke werk binnen onze vereniging 

Uitnod ig ing voor de jaarvergader ing 
De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op vrijdag 
27 maart a.s. in het Jan Verwey Natuurcentrum, 
Weteringkade 27 te Noordwijk. Na behandel ing 
van enkele punten van huishoudelijke aard volgt 
de verkiezing van het bestuur. Volgens het rooster 
van aftreden zijn dit jaar aftredend mevr. M. Bos 
en de heren J. van D ijk en A. Steenvoorden. Het 
eerstgenoemde bestuursl id stelt zich niet herkies
baar. De overige twee bestuursleden stel len zich 
herkiesbaar. Ook door de leden kunnen nieuwe be
stuurskandidaten worden voorgedragen tot voor 
de aanvangvan de jaarvergadering. 
Andere agendapunten op deze jaarvergadering 
zijn het jaarverslag van de secretaris en het financi
eel verslag van de penningmeester, welke u beide 
in deze Strandloper kunt vi nden . Verder doet de 
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kascommissie verslag van haar bevindingen. Te
vens zal er een n ieuwe kascommissie worden be
noemd. 
Tijdens deze jaarvergadering spreekt de heer B. 
Voslamber over Lepelaars in Nederland. Door om
standigheden was hij verhinderd deze lezing in ja
nuari j l .  te verzorgen. Het belooft een prachtige 
lezing te worden met veel nieuws en mooie beel
den over onze welhaast nationale vogel de Lepe
laar. 
Het bestuur wenst u een prettige jaarvergadering 
toe en hoopt, dat vele leden ,  net als in voorgaande 
jaren, weer de weg naar het Jan Verwey Natuur
centrum zul len weten te vinden. 



N ieuws u it de ledenvergader ing van 28 november 1997 
Kees Verweij 

Mededel ingen bestuur 
Terugblik paddestoelencursus 
I nmiddels is de paddestoelencursus afgesloten .  Ge
concludeerd mag worden, dat het geheel weer heel 
plezierig  is verlopen. De circa 1 5  deelnemers heb
ben enthousiast deelgenomen aan de theorieavond 
en de drie excursies. Een kort verslag zal volgen in 
de komende Strandloper. 
Actie "Laat de kust met rust" 
Op 9 november j l .  vond de genoemde actie p laats, 
die werd georganiseerd door de Stichting Duinbe
houd. De actie was gericht tegen de eventuele aan
leg van een vliegveld in zee. Helaas was de 
publ iciteit rond deze actie n iet zo geweldig, hetgeen 
wel l icht ook invloed had op de betrekkelijk geringe 
opkomst. Helaas waren er van onze Vereniging 
maar weinig mensen.  
Nieuwe folder 
Binnenkort zal er een n ieuwe folder uitkomen, 
waarin gegevens staan vermeld over onze Vereni
ging, het Jan Verwey Natuurcentrum, activiteiten 
enz. 
Tentoonstellingsgroep 
Op het ogenbl i k  is de Tentoonstel l ingsgroep bezig 
met het opknappen en het hier en daar vern ieuwen 
van het permanente tentoonste l l ingsgedeelte. In de 
grote zaal zal geen nieuwe tentoonstel l ing worden 
ingericht, maar zal werk van leden geëxposeerd 
worden. 
Beplanting rond het vogelobservatieplatform in 
de Polder Hogeweg 
Helaas is de beplanting rond het platform een twee
tal malen per vergissi ng weggemaaid. Met de 
gemeente Noordwijk is afgesproken, dat voor de 
derde maal nieuwe beplanting zal worden aange
bracht. Hopelijk zal deze in de toekomst b l ijven 
staan. 
Ooievaarspaal 
Het plan is opgevat wederom een ooievaarspaal op 
te richten, maar ditmaal op een wat meer gunstige 
plaats. De keuze is gevallen op een stuk weiland 

vlak achter de Nachtegaalslaan. Van de eigemaar is 
inmiddels toestemming hiervoor verkregen. Als al les 
mee zit kan deze paal nog voor het komend broed
seizoen worden opgericht. 
De Strandloper 
Besloten is de Strandloper met ingang van het n ieu
we seizoen in een ander jasje te steken. De huidige 
vorm gaat al weer een aantal jaren mee. 
Excursie- en lezingenprogramma 
Gewezen wordt op de laatste excursie van dit jaar 
n . l .  de Ganzenexcursie op 29 december a.s. Afhan
kelijk van de weersomstandigheden zal gekeken 
worden of deze naar Friesland of naar Zeeland zal 
gaan. I n  de komende Strandloper zal het program
ma voor het resterende seizoen worden vermeld. 

Lezing van Kees M ostert over vleermui
zen 
Na het u itwisselen van enkele waarnemingen ver
leent de secretaris thans het woord aan Kees Mos
tert. Kees Mostert gaat het a l lereerst in op de 
eigenschappen van deze bijzondere groep zoogdie
ren .  Hoewel de meesten van ons wel eens vleermui
zen hebben gezien is er bij het grote publ iek maar 
weinig over hen bekend. Vooral hun manier van 
voedsel zoeken met behulp van sonarsignalen is 
heel bijzonder. Zij vliegen bij voorkeur 's avonds en 
's nachts. Overdag hangen zij in gebouwen of hol le 
bomen om te rusten of te slapen. Zien doen we ze 
nauwelijks, tenzij we ze bewust gaan opzoeken. 
Na deze Introductie gaat Kees Mostert wat meer in 
op de verschi l lende soorten,  die in onze omgeving 
zijn waar te nemen .  Tevens geeft hij h ierbij aan, wel
ke soorten het beter doen of welke min of meer be
dreigd zijn .  Tot slot laat h ij zien welke beschermen
de maatregelen er inmiddels hier en daar genomen 
zijn .  Na afloop van deze lezing dankt de secretaris 
hem hartelijk voor zijn boeiende bijdrage en spreekt 
daarbij de hoop uit, dat het in gang gezette vleermui
zenproject in de bunkers van Noordwijk bi nnen af
zienbare tijd zijn beslag mag krijgen. 

N ieuws u it de ledenvergader ing van 30 januar i  1998 
Kees Verweij 

Mededel ingen bestuur 
De voorzitter deelt al lereerst mee, dat de heer Be
rend Voslamber wegens een operatie hedenavond 
verhinderd is de lezing over Lepelaars te verzorgen. 
Deze lezing is nu verschoven naar de Jaarvergade
ring. Gelukkig is Astrid van Ginneken bereid gevon
den vanavond een lezing over Orca's te houden .  
H ierna wordt Astrid van G inneken welkom geheten .  
Noordwijkse vogellijst 

De voorzitter laat vervolgens een exemplaar zien 
van de zg. Noordwijkse vogell ijst, een lijst van alle 
in Noordwijk en omgevi ng waargenomen soorten .  
Achter de namen is ru i mte voor het aantekenen van 
eigen waarnemingen. 

Liefhebbers kunnen zo'n lijst betrekken bij het Jan 
Verwey Natuurcentrum of bij de secretaris. 
Cheque Rotaract 
De voorzitter memoreert nog even de gift van deze 
groep jongeren ter waarde van f 1 .000,--Van deze 
gift zal een nieuw schrijfbord worden aangeschaft. 
Rioolpersleiding tussen Voorhout en Katwijk 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland is van plan 
een n ieuwe rioolpersleiding aan te leggen tussen 
Voorhout en Katwijk. Het tracé loopt voor een deel 
door de Polder Hoogeweg. Met de gemeente Noord
wijk heeft reeds overleg p laatsgevonden om te voor
komen, dat bij de aanleg hiervan de naruurwaarden 
zo min mogelijk worden geschaad. Zo zal worden 
getracht de werkzaamheden in de betreffende pol
der buiten de broedtijd uit te voeren. Op het ogen-
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bl ik is overleg gaande met het Hoogheemraad
schap. Voorwaarden ter bescherming van de na
tuurwaarden zijn in de aanlegvergunning vastge
legd. 
Waarderingssubsidie van de gemeente Noord
wijk 
Aan het begin van d it jaar ontving het bestuur van 
de gemeente Noordwijk het bericht, dat aan de 
Vereniging een waarderingssubsidie was toege
kend, met name vanwege de opvang van scholen 
in  het Natuurcentrum. Ook hier spreekt de voorzit
ter de dank namens allen u it voor deze bijzondere 
geste. Binnenkort zal over de besteding van dit be
drag binnen het bestuur worden overlegd. 
Bezwaarschrift Bestemmingsplan "Landelijk 
Gebied" 
Tijdens vorige ledenvergaderingen is reeds gespro
ken over dit bestemmingsplan, dat gedeelten van 
de Polder Hoogeweg en de duinzoom omvat. On
danks overleg met de betreffende wethouder zijn 
toch enkele bezwaren van onze zijde niet in het de
f in itieve voorstel overgenomen. Vandaar dat onze 
Vereniging thans een bezwaarschrift bij de ge
meente Noordwijk heeft ingediend. Het betreft hier 
met name het n iet mogen terugzetten van bollen
grond naar grasland, een te smalle bufferzone in 
de Klei-Oost en een wat magere ecologische ver
bindingszone tussen het Staatsbosbeheer en het 
landgoed Leeuwenhorst 
Paddestoelencursus 
De secretaris doet in het kort verslag van de 

Jaarvers lag van de secretaris 
Kees Verweij 

In 1 997 vonden er binnen onze vereniging weer 
veel activiteiten plaats en werden tal van i ntiatie
ven ondernomen. Verder kwamen wij met verschi l
lende ontwikkel ingen in  aanraking, d ie evenzeer 
onze aandacht opeisten. In het hierna volgende 
verslag worden de belangrijkste momenten en ge
beurtenissen van 1 997 aangestipt. 

Bestuur 
Het bestuur nam afscheid van twee vertrouwde ge
zichten, namelijk Wim Baalbergen en Hein Verka
de. Vele jaren hebben zij zich als bestuursl id voor 
onze vereniging ingezet. Gelukkig konden twee 
nieuwe bestuu rsleden worden aangetrokken name
l ijk  Job de Ridder en Nel Nooijen. 

Jan Verwey Natuurcentrum 
De jaarl ij kse wisseltentoonstel l ing was dit jaar ge
wijd aan de kruiden zoals die in de afgelopen eeu
wen in Noordwijk geteeld en verhandeld werden. 
Deze tentoonstel l ing kwam tot stand dank zij de 
Tentoonste l l ingsgroep, die tevens het permanente 
expositiegedeelte aan een opknapbeurt onder
wierp. 
Evenals in voorgaande jaren werd het Natuurcen
trum schoongehouden door onze schoonmaak
ploeg. Dankzij hen zag het centrum er steeds 
prima uit. Daarnaast mogen zeker niet de mensen 
worden vergeten, die regelmatig onderhoud aan 
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paddestoelencursus, die onlangs met succes is 
afgesloten. Een wat uitgebreider verslag stond in 
de laatste Strandloper. Deze week nog vond er 
een soort reunie plaats, waarbij de deelnemers in 
staat werden gesteld  hun mooiste vondsten, welke 
op dia waren vastgelegd, te tonen . 

Lezing van Astrid van Ginneken over 
de Orca's 
Na het huishoudelijk gedeelte verleent de voorzit
ter het woord aan Astrid van Ginneken, een zeer 
enthousiaste onderzoeker van deze opval lende 
diersoort. 
Al lereerst vertelt zij het een en ander over het dier 
zelf, waarbij zij tevens laat zien, waar zij voorko
men. Op verschi l lende plaatsen in de wereld is zij 
d irect bij het onderzoek naar deze dieren betrok
ken geweest, zoals bij Vaneauver lsland en Noor
wegen. Hoewel het om eenzelfde diersoort gaat, 
zijn er op d iverse plaatsen verschi l len te constate
ren in gedrag, voedselkeuze e.d .  
Haar verhaal gaat vergezeld van prachtige beel
den van Orca's. Na de diapresentatie laat zijn nog 
een boeiende videofilm zien. 
Na afloop van deze lezing dankt de voorzitter haar 
hartel ij k  voor deze prachtige bijdrage. Hoezeer 
deze lezing en het onderwerp in de smaak vielen 
mag bl ij ken uit de grote opkomst van vanavond. 
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het Natuurcentrum plegen,  zoals het u itvoeren van 
reparaties, het sch i lderen e.d.  Ook de tuin onder
ging een ware facel ift. Het resultaat mag gezien 
worden.  



Helaas werden in 1 997 rond het gebouw regelmatig 
vern iel ingen aangericht. Na overleg met de gemeen
te werd besloten het pad langs het centrum te ver
wijderen en de vrijgekomen ruimte te beplanten met 
doornig struikgewas. De overlast was hiermee ge
lukkig afgelopen. Van de gemeente werd verder 
een vergoedi ng ontvangen uit de zogenaamde van
dalismepot 
Een vertrouwd gezicht tijdens de pauzes van onze 
maandelijkse bijeenkomsten zul len we voortaan 
moeten missen. Annie van den Oever heeft onlangs 
te kennen gegeven de koffieverzorging tijdens deze 
avonden aan een ander te wil len overdoen. H ier 
past zeker een woord van dank aan Annie die vele 
jaren deze taak met toewijding heeft vervuld. 
Het aantal bezoekers vanuit het publ iek is helaas 
nog steeds dalende. Gelukkig wordt dit aantal ge
compenseerd door het groeiende bezoek van de 
scholen. 

Acties 
Ook het afgelopen jaar vroeg de Polder Hoogeweg 
weer onze aandacht. De plannen om een deel van 
de polder tot golfbaan te bestemmen werden geluk
kig niet uitgevoerd. Vele uren overleg met gemeen
te en provi ncie bleven gelukkig niet zonder resul
taat. Dat kan nog niet gezegd worden van onze pro
testen tegen de aanleg van een bloemenkwekerij in  
grasland dat is  aangewezen a ls  potentieel reser
vaatsgebied. 

Verder werd door de gemeente Noordwijk het Be
stemmingsplan buitengebied gepresenteerd. Dit 
plan omvat niet het gehele buitengebied van Noord
wijk; Polder Hoogeweg en het Langeveld bl ijven hie-
rin buiten beschouwing. Hoewel met verschi l lende 
wensen uit het verleden rekening is gehouden, von
den wij dat er toch wat karig is omgesprongen met 
de mogelijkheden om te komen tot goede ecologi-

sche verbindingen, met name langs de provinciale 
weg N206. Bovendien gaat de gemeente stimuleren 
dat grasland dat niet onder de provinciale emspuit
verordening valt, nu zo snel mogelijk in bollengrond 
wordt omgezet. Daarentegen mag geen centimeter 
bollengrond worden omgezet in weidegrond. 
Verder gaven wij advies t.a.v. de inrichting van het 
landgoed Offem.  Weliswaar mag het aantal vi l la's 
op het stukje bol lengrond in het zuid-oosten van dit 
landgoed worden u itgebreid, maar daar staat tegen
over, dat de bebouwingsmogel ij kheden op het land
goed zelf nu nog beter zijn geregeld. 
Ook de paddenbescherming ging eind februari weer 
van start. Ondanks de beschermende en zelfs ver
beterde maatregelen bl ijken toch steeds weer veel 
padden te worden doodgereden als gevolg van auto
mobil isten die langs de afzettingen rijden .  Hopelijk 
wordt het straks toch mogelijk tijdens paddentrek de 
weg op een of meer p laatsen geheel af te s lu iten .  
A ls  gevolg van het koude winterweer werden op en
kele plaatsen voederplaatsen ingericht voor 
hongerende vogels. 

Diverse activiteiten 
Een bijzonder intiatief was het uitbrengen van een 
speciaal roofvogelnummer van De Strandloper. Hier
voor werden door veel leden waardevolle bijdragen 
geleverd. 
De bordjes op de Trimbaan, d ie mede door ons toe
doen daar waren geplaatst, waren helaas geen lang 
leven beschoren. De een na de ander werd als sou
venier meegenomen. In 1 998 zal een nieuw bord 
aan het begin van het terrein geplaatst worden. Van 
deze gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om 
de tekst te corrigeren .  
I n  de  zeereep bij het Zuiderbad is een geheel nieu
we zeetrekhut verrezen .  De oude moest worden 
afgebroken in verband met de uitbreiding van h,et 
Zuiderbad. 
Na het succes van de onze vorige uitgaven " Vogels 
van Noordwijk en omstreken" en de "Flora van de 
Duin- en Bollenstreek" is het plan opgevat om te ko
men tot een n ieuwe uitgave die meer het karakter 
van een natuurgids voor onze streek zal hebben.  
Naast hoofdstukken over vogels en planten zul len 
bijdragen over dagvlinders, l ibel len , vleermuizen , 
mossen, strandvondsten en zoogdieren worden op
genomen. De voorbereidingsgroep hoopt in 1 999 
het boek uit te brengen. 
In het productieteam van De Strandloper zul len wij 
binnenkort het vertrouwde gezicht van R ien Sluys 
moeten missen. De technische zaken rond De 
Strandloper zullen voortaan behartigd worden door 
Kees Erkelens. Vanaf 1 989 heeft R ien de lay-out 
(en veel typewerk!)  van De Strandloper verzorgd. 
Door zij n  inspanningen verscheen vrijwel elk num
mer stipt op tijd. 
Bij het organiseren van de verschil lende lezingen en 
excursies is duidel ijk  gebleken,  dat de ene activiteit 
duidel ijk  meer in de smaak valt dan de andere. Om
trent de oorzaken hiervan werd uitgebreid geëvalu
eerd en tevens werden aanzetten gegeven tot een 
gewijzigde programmering. 
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Werkgroepen 
De Vogelwerkgroep werd onlangs weer n ieuw le
ven ingeblazen. Maandelijks komen de actieve 
waarnemers bij een van de leden thuis waarbij ver
sch i l lende activiteiten besproken worden.  
De Vlinderwerkgroep hie ld zich bezig met het in
ventariseren van enkele dui nterreinen. Helaas 
moet worden geconstateerd dat enkele leden zij n  
afgevallen, zodat zeker op  korte termijn naar uit
breiding moet worden gezocht. 
De Paddenstoelenwerkgroep organiseerde ook 
het afgelopen jaar een cursus en enkele excur
sies. De activiteiten werden steeds door een be
hoorlijk aantal belangstellenden bezocht. 
Over het werk van de Tentoonste l l i ngsgroep is 
reeds gesproken. 
R icard Zonneveld verrichtte weer belangrijk werk 
voor de Jeugdcl ub van onze vereniging. Onder
steuning bij de begeleiding van deze groep is nog 
steeds van harte welkom! 

Excursies in 1997 
22 maart: excursie naar het landgoed Leeuwen
horst te Noordwijkerhout; 
20 apri l :  excursie naar de vogelkijkhut 
"Starrevaart" te Leidschendam; 
1 0  mei: excursie naar het landgoed "Offem" te 
Noordwijk-Binnen; 
5-7 september: Waddenexcursie naar Schier
monnikoog; 
29 december: ganzenexcursie naar Friesland. 

Lezingen in  1997 
31 januari: vogels en visserij door Cees Camphuy
sen; 
28 februari: een arctische zomer in Varanger en 
Pasvik door Phi l ip Friskorn; 
21 maart: jaarvergadering met verschi l lende bijdra
gen van leden over Spanje, walvissen, 

paddestoelen en Spitsbergen; 
26 september: vogels van Spanje door Wil lem 
Pompert; -
31 oktober: opvang en verzorging van zeehonden 
in Pieterburen door Lenie 't Hart; 
28 november: vleermuizen i n  het westen van Ne
derland door Kees Mostert. 

grote hoefijzerneus 

Slotwoord 
Het beschrijven van al le activiteiten van onze ver
eniging zou ongetwijfeld nog een aantal pagina's 
in beslag nemen. Volstaan wordt hier met het noe
men van de hoofdmomenten.  Aan dit alles hebben 
wederom veel vrijwil l igers meegewerkt. Daarvoor 
een oprecht woord van dank. 

Overzicht ledenbestand per 1 januar i  1998 

Jaar 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 

Noordwijk 
303 328 370 387 397 403 404 395 384 376 361 352 339 339 

N'Hout/De Zilk 
23 25 25 27 30 30 35 39 35 32 31  34 34 37 

Katwijk 
1 6  1 8  21  22 31  29 1 7  1 6  1 5  1 5  1 5  1 7  1 7  1 8  

R'burgN'Burg 
1 5  1 6  1 6  1 4  1 4  1 8  1 7  1 6  1 6  1 4  1 4  1 5  1 7  1 6  

Leiden e:o. 
1 7  20 23 26 28 25 29 37 31  32 35 36 35 37 

Bollenstreek 
33 40 54 59 60 64 63 69 66 60 60 57 55 58 

Elders 
25 23 26 29 31  34 40 40 38 45 36 34 33 36 

Totaal 
432 470 535 564 591 603 605 6 1 2  585 574 552 545 530 541 
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Fi nancieel overz icht 1997 
J. Veefkind 

Staat van Baten en Lasten 

Baten In Uit Saldo 
Contributies en donaties 11299 
Rente 1532 
Batig saldo verkoop 3 

12834 
Saldo baten 12834 

Lasten 
Jan Verwey Natuurcentrum 
Entree, speciale avonden 925 
Giften 500 
Batig saldo kantine 181 
Bijdrage Stivono 500 
Exploitatie en onderhoud 3198 
Bibliotheek 232 
Expositie 507 

2106 3937 

Saldo Jan Verwey Natuurcentrum -1831 

Strandloper 
Advertenties 1500 
Drukkosten 4180 
Portokosten 602 
Diversen 128 

1500 4910 
Saldo Strandloper -3410 

Diverse lasten 
Bestuur, verg., activ. 2303 
Jeugdclub 225 
Contributies en giften 932 

3460 
Saldo diverse lasten -3460 

Jaarresultaat 4133 

Verkoop Flora 280 
U itki j kto ren/Zeetrekpost -958 
Reserve �natuurgids -2000 

Voordelig exploitatiesaldo 1455 
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Balans per 1 januari 1997 

Activa Passiva 
Kas, bank, giro 37915 Vooruitbet contributie 105 
Te ontvangen rente 1411 Te betalen rek. en deel. 595 
te ontv. advertentiegeld 1500 Reserve onderhoud 10000 
Vorderingen 890 reserve strandloper 1200 
Overige voorraad p.m. Algemene reserve 29816 
Overige bezittingen p.m. 
Totaal 41716 Totaal 41716 

Balans per 31 december 1997 

Activa Passiva 
Kas, Bank, Giro 46786 Vooruitbet contributie 35 
Te ontvangen rente 1519 Te betalen rek. en deel. 1328 
Te ontvangen adv.gelden 1500 Reserve onderhoud 10000 
Vorderingen 315 Reserve wintervoedering 1486 
Te ontvangen subsidie 1150 Reserve natuurgids 5000 
Overige voorraad p.m. Reserve Spec giften 2150 
Overige bezittingen p.m. 

Algemene reserve 
per 1 januari 29816 
expl. saldo 1455 

31271 
Totaal 51270 Totaal 51270 

Beg roti ng 1 998 

Ontvangsten Uitgaven 
Contributies I Donaties 11500 JVNC exploitatie en onderhoud 2000 
Rente 1400 JVNC energie 3000 
Strandloper advertenties 1500 JVNC verzekering 250 
Verkoop 150 JVNC belasting 210 
JNVC entree 850 JVNC permanente tentoonstelling 300 
JVNC consumpties 250 JVNC wisseltentoonstelling 300 
JVNC giften 100 JVNC bibliotheek 300 
JVNC Stivono 500 Strandloper druk 5000 

Strandloper porto 600 
Strandloper diversen 100 
Bestuur 1000 
Verzekering 100 
Vergader activiteiten 1300 
Jeugdclub 300 
Contributie en giften 950 
Diversen 250 
Folder 750 
Reserve natuurgids 2000 

Exploitatietekort 2460 

Totaal 18710 Totaal 18710 
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Toelichting 
De staat van baten en lasten behoeft wein ig toelich
ting. Het jaar wordt met een positief saldo afgeslo
ten, mede te danken aan meeval lende ene rgie- en 
onderhoudskosten voor het Jan Verwey Natuurcen
trum. Er is besloten om over te gaan tot het over eni
ge jaren uitgeven van een Natuurgids, vandaar dat 
reeds begonnen is met een reserveringspast daar
voor. De bedoel ing is de komende jaren steeds 
f2000,- hiervoor opzij te leggen. Tevens is dit jaar 
een n ieuwe zeetrekhut gemaakt. 
De balans heeft een paar nieuwe posten.  I n  de eer
ste plaats de reeds genoemde reservering voor de 
nieuwe Natuurgids. Behalve onze eigen reservering 
van dit jaar is aan deze post toegevoegd de subsi
die van f3000,- die de provincie Zuid-Hol land voor 
dit doel gegeven heeft. Daarnaast is nieuw de post 
wintervoedering. Ru im 1 5  jaar geleden is er onder 
de naam van "comité wintervoedering" een actie in 
Noordwij k voor dit doel geweest. Uit de opbrengsten 
van deze actie is de afgelopen jaren zonodig voer 
gekocht. Omdat inmiddels de bankkosten voor het 
aanhouden van deze wein ig gebruikte rekenig 
steeds hoger werden, is besloten het restant van 
f1 1 21 , - over te brengen naar de rekening van de 
vereniging en hier een aparte post van te maken. Af
gelopen jaar is er voor f35,- ten laste van deze post 
gekocht. 
Afgelopen jaar is de vereniging verblijd met twee bij-

zondere giften. Een gift van f1 000, - van Rotaract 
Katwijk, welke bestemd zal worden voor een nieuw 
schoolbord in het Jan Verwey Natuurcentrum en 
een waarderingssubsidie van de gemeente Noord
wijk, welke bestemd zal worden voor een nieuw op 
te richten fonds "Gierzwaluwnesten" .  Omdat de gel
den op 31  december 1 997 nog n iet besteed waren 
zijn ze op de balans opgenomen in reserve special

'
e 

gift. De reservepost "Strandloper" van de vorige ba
lans is dit jaar gebruikt voor het uitbrengen van een 
extra Strandloper gewijd aan Roofvogels. 
De Flora's zijn bijna uitverkocht. De nog aanwezige 
e�em.plaren en de overige voorraad voor verkoop 
ZIJn n1et op de balans opgenomen. Het is n iet te 
voorspel len of en hoeveel er verkocht zal worden. 
Alle verkoop zal als baten in de desbetreffende ex
ploi!a� ierekening opgenomen worden.  De overige 
bez1tt1ngen van de vereniging, te weten de inventa
ris, de bibl iotheek, schrijfmachines, audio-visuele ap
paratuur, een binoculair e.d.  zijn evenzo p.m. op de 
balans opgenomen .  Dit omdat verkoop niet in de be
doel ing l igt. 
De begroting behoeft weing toel ichting. Er is een te
kort voorzien, mede door i ncidentele uitgaven als 
het laten drukken van een n ieuwe folder en de al 
eerder genoemde reservering voor de Natuurgids. 
Mocht dit tekort zich inderdaad voordoen ,  dan zal 
het gemakkelijk opgevangen kunnen worden door 
de algemene reserve. 

Bezoekersaantallen Jan Verwey Natuurcentrum 
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Broedvogel i nventarisatie i n  de du inen en landgoederen 
rond Noordwij k in 1997 
samenstelling Rien S/uys 

I n  dit artikel worden de resultaten van twee, jaar
l ijks genventariseerde, gebieden beschreven.  Te
vens is een verslag opgenomen van landgoed 
Nieuw-Leeuwenhorst, waar, na een onderbreking 
van 1 jaar, het broedvogelonderzoek weer werd 
voortgezet. 

1 Coepelduynen 
Geïnventariseerd door Je/Ie van Dijk 

Voor het negende achtereenvolgende jaar werd dit 
dui ngebied in z'n geheel geïnventariseerd. Het 
deel dat grotendeels in de gemeente Katwijk l igt, 
werd onderzocht door Bram Schoenenberg ( in 24 
uren), terwijl Kees Verweij (1 4 uren) en Jelle van 
Dijk ( 1 7  uren) het Noordwijkse deel voor hun reke
n ing namen. De gegevens op de veldki;iarten wer
den volgens de richt lijnen van de Sovon-handlei-. 
ding "Broedvogels inventariseren in proefvlakken" 
(uitgave 1 996) uitgewerkt. Het onderzochte gebied 
omvatte ook dit jaar weer het terrein van camping 
"de Noordduinen". 

Tabel 1: Broedvogels van de Coepel
duynen : 1992 t/m 1997 
Soort 92 93 94 95 96 97 

Bergeend 1 1 1 1 - -

Wilde Eend 1 - 1 1 - -

Patrijs 8 5 3 2 - 1 

Fazant 3 3 3 2 4 1 

Meerkoet - - 1 1 - -

Wulp 1 1 1 1 - 1 

Kievit - - 1 1 1 -

Tortelduif 1 1 1 1 - -

Houtduif 2 3 4 6 7 6 

Koekoek 3 3 3 3 3 2 

Veldleeuwerik 6 5 3 3 - -

Graspieper 22 1 8  1 8  31  1 8  1 6  

Winterkoning 1 2 6 3 2 3 

Heggemus 28 29 24 28 27 25 

Roodborst - 1 - - - -

Nachtegaal - 3 4 7 8 5 

Gekr. Roodstaart - - - - 1 1 

Roodborsttapuit 2 6 3 9 1 0  1 4  

Tapuit 5 4 3 2 3 2 

Paapje - 1 - - - -

Merel 1 4  1 6  1 4  1 8  1 5  1 2  

Sprinkhaanzanger 1 1 1 2 3 2 
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Bosrietzanger - 1 2 1 1 1 

Soort 92 93 94 95 96 97 

Kleine Karekiet - - - - 1 -

Braamsluiper 3 2 2 2 4 1 

Grasmus 34 33 41 44 50. 48 

Tuinf luiter 1 - - - - -

Zwartkop - 2 1 - - -

Spotvogel - - - - - 1 

Tj iftjaf 3 3 5 3 2 4 

Fitis 8 7 1 4  1 8  26 1 3  

Koolmees 3 4 4 3 4 2 
Ekster 3 1 1  1 0  9 9 1 1  

Vlaamse Gaai - - 1 - - -

Zwarte Kraai - - - 1 - 1 

Roodmus - 1 - - - -

Kneu 38 34 31  27 28 23 

Totaal aantal soorten 24 27 29 28 22 23 

Aantal broedgeval len 1 96 1 98 206 229 227 1 95 

Als de aantallen op het campingterrein in al le jaren 
niet worden meegeteld zijn de jaartotalen voor het 
eigenl ij ke duinterrein in de periode 1 989-97: 269 -
284 - 231 - 1 75 - 1 74 - 1 81 - 208 - 201 - 1 69. Hier
mee komt 1 997 als het jaar met het laagste aantal 
b roedparen uit de bus. Aan de lichte stijging die na 
de 'magere' jaren 1 992 en 1 993 kon worden vast
gesteld, is nu abrupt een e inde gekomen. Deze 
achteruitgang is niet toe te schrijven aan een be
paalde vogelsoort of groep van vogelsoorten .  pver 
vrijwel de gehele l in ie wordt dit terrein steeds ar
mer aan broedvogels. De enige soorten die het 
goed doen zijn Grasmus, Heggemus en Rood
borsttapuit .  De laatste soort was dit jaar zelfs talrij
ker dan ooit. 
Met de grondbroeders b l ijft het overigens tobben .  
De  Bergeend werd tweemaal waargenomen, maar 
broedgedrag werd n iet vastgesteld. Hetzelfde 
geldt voor de Wulp die driemaal werd gesigna
leerd. De Patrijs werd tweemaal waargenomen en 
de Fazant slechts eenmaal. De SOVON-normen 
maken het mogelijk deze soorten nog tot de broed
vogels te rekenen. Ook deze soorten staan echter 
op het punt definitief uit de Coepelduynen te ver- -
dwijnen. De Veldleeuwerik die vorig jaar voor het 
eerst verstek l iet gaan, werd dit jaar tweemaal ge
zien. Aanwijzingen voor een broedgeval leverde 
dit echter n iet op. De Tapuit werd tweemaal in juni  
waargenomen. Broedsucces kon helaas ook nu 
niet worden vastgesteld. 
Door de aanhoudende droogte was er ook dit jaar 
geen water in de Guytedel aanwezig. Wel kon in 
de ruigte langs de rand een territorium van een 
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Bosrietzanger worden vastgesteld. Op het terrein 
van de camping broedde dit jaar weer eens een 
Spotvogel ,  terwijl in de begroei ing van de nieuwe 
waterpartij langs het Zwarte Pad een Kleine Kare
kiet te beluisteren viel . 
Overzien we negen jaar inventarisatie dan kunnen 
we vaststel len dat ondanks de toegenomen rust in 
het terre in veel karakteristieke broedvogels of ver
dwenen zijn of sterk in aantal achteruit zijn gegaan. 
H ierbij kan gedacht worden aan de volgende soor
ten: 

1 989 1 997 
Bergeend 2 
Patrijs 1 0  
Koekoek 7 2 
Veldleeuwerik 26 
Graspieper 38 1 6  
Tapuit 9 2 
Fitis 30 1 3  
Kneu 43 24 

Over de mogelijke oorzaken is al heel wat gefiloso
feerd! Het is zonder meer duidelijk dat de hoge vos-

senstand veel te maken heeft met de belabberde si
tuatie bij de grondbroeders. 
Toch is er meer aan de hand. Soorten als Veldleeu
werik en Graspieper gaat het ook in het agrarisch 
gebied bepaald n iet voor de wind. De aantalf luctua
ties bij de Fitis worden wel in verband gebracht met 
de omstandigheden in het overwinteringsgebied 
(Afrika) . Hetzelfde geldt voor de Roodborsttapuit die 
het de laatste twee jaar weer heel goed doet. Enke
le jaren geleden was de populatie gedecimeerd van
wege strenge koude in ZW-Europa waar deze soort 
overwintert. 
Het achterhalen van de oorzaken bl ijft een moeil i jke 
zaak zo lang wij n iet weten hoe het met het broed
succes is gesteld. Enkele jaren geen of een slecht 
resultaat leidt op korte termijn tot het volledig ver
dwijnen van de soort, tenzij er vanu it gebieden met 
een goed broedresu ltaat aanvul l ing plaats vindt. 

Broedsucces wordt vooral bepaald door het voedsel
aanbod. 
Een vrouwtje in slechte conditie legt minder e ieren.  
Weinig voedsel in de periode dat de jongen opgroei
en leidt tot sterfte in het nest of di rect na het uitvl ie
gen. Of de voedselsituatie in de duinen voor veel 
zangertjes slechter geworden is, weten we gewoon
weg n iet. Maar wat weten wij van al die kleine bees
tjes die het voedsel vormen voor soorten als 
Graspieper, Tapuit en Veldleeuwerik? Het zou best 
eens zo kunnen zijn dat hier zaken spelen die wij 
n iet opmerken,  maar die minstens zo belangrijk zijn 
als de predatie door vossen. 

Noorddu inen-west 
Geïnventariseerd door Jan Glasbergen en Arie Cra
mer 

Voor het 1 3e achtereenvolgende seizoen werd d it 
kavel onderzocht. Er werden negen inventarisatie
ronden gelopen , welke tezamen 25 uren in beslag 
namen. 
Het terrein bestaat voornamelijk uit duingraslanden, 
struwelen en laag aangeplant hout.  Daarnaast zij n  
enkele restanten dennenbos aanwezig. D e  zeereep 
wordt beheerd door het Hoogheemraadschap van 
R ij nland en is n iet voor het publ iek toegankelijk. De 
oostgrens van het terrein wordt begrensd door het 
fietspad midden in het duin.  
Het overige gebied wordt beheerd door het Staats
bosbeheer en is via wandelpaden voor iedereen toe
gankelijk. Het kan hier erg druk zijn met wande
laars, trimmers enz. 
Er  waren dit jaar niet al te grote verschi l len in aantal 
in vergel ij king tot voorgaande jaren.  De Houtduif is  
met enkele broedgevallen in de zeereep wat toege
nomen in aantal. 
De Graspieper zorgde gelukkig weer voor een toe
name, naar het peil van voorgaande jaren.  De Nach
tegaal nam met 6 broedgevallen af en is kennelijk in 
ons terre in  over de top heen. De Roodborsttapuit 
l iet ons dit seizoen i n  de steek. De Zomertortel heb
ben we helaas in 1 997 niet kunnen traceren .  

Tabel 2: Broedvogels van de Noord

duinen-west 1992-1997 
Soort 92 93 94 95 96 

Fazant 1 3 2 2 2 

Houtduif 5 8 6 8 1 4  

Zomertortel 3 2 - 2 -

Koekoek 2 2 2 3 2 

Veldleeuwerik 4 1 - - -

Graspieper 22 1 7  1 6  22 9 

Winterkoning 1 1 7 5 4 

Heggemus 1 8  1 8  1 7  1 3  1 1  

Roodborst 1 - - 1 -

Nachtegaal 1 4  1 2  1 6  1 7  20 

Roodborsttapuit 1 1 - 1 2 

97 
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1 7  

-

2 

-

1 6  

2 

1 0  

-

1 4  

-
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Tapuit 2 4 6 8 4 
Merel 2 4 7 6 2 
Soort 92 93 94 95 96 
Braamsluiper 1 2 4 3 2 
Grasmus 9 12 11 10 9 
Fitis 7 7 9 10 11 
Koolmees - 2 1 1 2 
Vlaamse Gaai 1 2 1 1 1 
Ekster 6 8 8 10 7 
Zwarte Kraai 1 1 - 1 2 
Ringmus - - 1 - -

Kneu 9 6 4 7 8 
Totaal aantal soorten 20 20 17 20 18 
Aantal broedgeval len 110 113 118 129 112 

Nieuw-Leeuwenhorst 
Geïnventariseerd door Dennis v.d. Niet, Robert 
S/uys en Rien Sluys 

5 
4 
97 
4 
13 
14 
3 
1 
9 
1 
-

9 
17 
125 

Vanaf 1984 werd dit kavel jaarl ijks ,  met uitzonde
ring van 1996, geïnventariseerd. 
Het gebied wordt in het westen begrensd door het 
Westeinde, in het oosten door de Gooweg in het 
zuiden door de Hoogweg en in het noorden door 
het pad aan de zuidkant van de vijver. 
Het afgelopen jaar hebben zich een aantal veran
deringen voorgedaan in dit terrein .  Het beheer 

richt zich meer op de natuurwaarden dan op de re
creatie. De toegangsregels zijn verscherpt. Het ter
rein is nu alleen nog toegankelijk voor 
begunstigers van de Stichting Het Zuid-Hol lands 
Landschap en voor Noordwijkers die in  het bezit 
zijn van een door de Gemeente Noordwijk verstrek
te wandelkaart. Verder zijn veel paden verwijderd 
of afgesloten .  Wij zijn benieuwd of deze maatrege
len effect zullen hebben op de broedvogelpopu la
tie in dit terrein .  

Tabel 4: Broedvogels van een gedeelte 
van Nieuw-Leeuwenhorst 1 992-1 997 
1 Soort 

I I 1

92 
!

93 

14 

rr �

5 

�

7 

Wilde Eend 

Sperwer 

Buizerd 

Fazant 

Waterhoen 

Meerkoet 

Holenduif 

Houtduif 

Turkse Tortel 

Tortelduif 

Koekoek 

Bosui l  

Groene Specht 

Grote Bonte Specht 

Winterkoning 

Heggemus 

Roodborst 

Nachtegaal 

Merel 

Zanglijster 

Grote Lijster 

Braamslu iper 

Grasmus 

Tuinfluiter 

Zwartkop 

Fluiter 

Tj iftjaf 

Fitis 

Grauwe Vliegenv. 

Staartmee$ 

Glanskop 

Pimpe lmees 

Koolmees 

Boomklever 

Boomkruiper 

Wielewaal 

Vlaamse Gaai 

Ekster 

Kauw 

Zwarte Kraai 

Spreeuw 

Vink 

Totaal soorten 

Aantal broedgevallen 

8 5 7 
- 1 -

- - 1 
1 - -

2 2 2 
- - -

8 6 6 
15 20 16 
3 3 -

4 1 1 
1 - -

1 1 1 
2 3 3 
6 5 5 
17 18 19 
6 4 3 
24 23 21 
4 3 2 
16 17 15 
6 5 8 
1 1 -

- - 1 
- - -

2 2 3 
9 9 8 
- 1 -

8 11 10 
2 5 3 
3 2 -

1 - 1 
4 3 4 
21 19 20 
23 26 28 
1 - -

6 5 7 
- 1 -

3 4 4 
4 4 5 
20 25 25 
2 2 2 
7 1 -

3 1 2 
35 34 31 
249 247 236 

9 
-

-

1 
1 
- -

8 
17 
-

-

-

1 
3 
5 
17 
4 
23 
2 
12 
8 
-
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Broedvogel i nventarisat ies in  de Amsterdamse Waterleidi ng
du i nen i n  1997 
Samenstelling Rien S/uys 

I n  dit artikel worden de resu ltaten van vijf, jaarlijks 
geïnventariseerde gebieden in het zuidelijke deel 
van de Amsterdamse Waterleidingdui nen beschre
ven. 

1 Gijs Kokkieshoek 
geïnventariseerd door E. Aartse 

Terreinomschrijving: 
Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden 
begrensd door de Halfwegseslag, in het oosten 
door het rijwielpad, in het zuiden door de Langevel
derslag en in het westen door de Houtweg. Het ter
rein heeft een oppervlakte van ci rca 47 ha. waarvan: 
circa 7 ha. duinberkenbos 

Koekoek 

circa 15 ha. duindoorn/vl ierstruweel 
circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken 
circa 20 ha. open du in met Duinriet, Zandzegge en 
Helm. 
Volgens het beheersplan wordt een beperkte ver
stuiving toegelaten .  
Het terre in i s  erg geaccidenteerd. Vanaf de 
Langevelderberg (27 m + NAP) loopt het terrein 
glooiend af naar de Langevelderslag en de Halfweg
seslag. Paden komen in het terre in n iet meer voor. 
De oude voerbanen zij n  thans geheel dichtgegroeid. 
De Rozendel is nauwelij ks meer begaanbaar. 
Er werden 14 inventarisatieronden gelopen die teza
men 35,5 uren in beslag namen 
Terugkijkend op de inventarisatie van 1997 komt 
eigenlijk maar een ding overheersend naar voren: 
Koud! Koud was het alle keren dat ik i n  Gijs Kok
kieshoek was. Er zijn jaren geweest dat inventarise
ren een godsgeschenk was. Een heerl ijke 
temperatuur, zon, soms een voorjaarswindje uit het 
zuidoost�n. Dan was vanaf een duintje inventarise
ren een heerlijk en ontspannen tijdverdrijf. Terugkij
kend in de aantekeningen was er geen dag bij dat je 
kon zeggen:  hè, hè, vandaag lekker gevogeld.  Ik  

ben , dankzij de VUT, niet meer aangewezen op het 
weekend. Ik kan het zelf bepalen. Ook door die vrij
heid prikte ik soms mis. 
Op 29 mei, een datum die voor de broedvogels van 
het open duin en de lage struwelen, de nadagen be
tekent, was tegen zonsopgang het hele duin opeens 
wit. Ver voorbij de IJshei l igen was er even een f l in
ke nachtvorst. Als je daar niet op rekent, doen je 
handen om je kijker na een tijdje f l ink pijn om van je 
tenen in je schoenen maar n iet te spreken. Dan 
baal je. Even zitten is er niet bij .  Al les is koud. Op 
zo'n moment vraag je je af: moet ik doorgaan voor 
23 Heggemussen,  24 Nachtegalen, 25 Grasmussen 
of 22 Fitissen (+ of - een paar) . Nee, je doet het 
voor die ene Boompieper en ene Boomleeuwerik. 
Je hoopt op het geluid van de Glanskop, een zeld
zaamheid in het gebied. De Goudvink heb je na die 
ene keer als broedvogel afgeschreven omdat je het 
paartje daarna nooit meer hebt gezien of gehoord.  
Toch blijf i k  doorgaan en in 1998 zal ik  hetzelfde ter
rein inventariseren.  Waarom? Gijs Kokkieshoek 
heeft altijd verrassingen. Misschien weer een Wulp 
of een Patrijs. Komt de Zanglijster weer terug? Of 
weer eens een keer een Holenduif of een Bosriet
zanger of een Staartmees. I k  heb het Paapje daar 
ook al eens gezien. Je weet maar nooit. Komt de Ta
puit terug of is 1998 het def in it ieve eind van de Ta
puit als broedvogel in G ijs Kokkieshoek? 
Als je 1998 weer begint met inventariseren ben je 
het leed van het jaar daarvoor allang vergeten .  Je 
gen iet dan weer van de soms onwerkelijke stilte in 
het du in .  Zo'n stilte dat je je eigen hartslag hoort, 
maar ook het starten van de vliegtuigen op Sch ipo
hol ruin twintig kilometer ver. 

Broedvogels van Gijs Kokkieshoek: 
1993 t/m 1997 
Soort 93 94 95 96 
Fazant - - - 1 
Wulp 1 - - -

Holenduif - 1 - -

Houtduif 7 7 6 10 
Zomertortel 2 2 2 3 
Koekoek 1 1 1 1 
Boomleeuwerik - - - 1 
Boompieper 1 - - -

G raspieper - - 2 2 
Winterkoning 3 3 3 2 
Heggemus 17 23 17 24 
Roodborst - 1 1 -

Nachtegaal 15 21 18 21 
Gekr. Roodstaart - 1 2 2 
Roodborsttapuit 1 1 3 3 
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Tapuit 4 4 3 3 1 
Merel 5 4 5 6 1 
Zanglijster 1 1 - 2 -

Sprinkhaanzanger 1 2 1 3 1 
Bosrietzanger - 1 - - -

Braamsluiper 5 5 4 5 4 
Grasmus 13 16 15 22 25 
Zwartkop 2 2 2 1 1 
Tuinf lu iter - 1 - - -

Tjiftjaf 2 2 2 3 2 
Fitis 17 24 21 22 22 
Staartmees 1 1 - 1 -

Glanskop - 1 - - 1 
Pimpelmees 1 2 - 1 2 
Koolmees 4 5 4 5 4 
Vlaamse Gaai 1 2 2 2 1 
Ekster 6 5 5 5 5 
Kneu 4 5 4 6 7 
Goudvink - 1 - 1 -

Totaal aantal soorten 24 29 22 26 27 
Aantal broedgeval len 115 145 123 157 155 

Toel ichting 
Wat valt er te zeggen? De ene soort neemt iets af 
en de andere iets toe. G ijs Kokkieshoek is geen 
terre in waar trends gezet worden. Je kunt je al leen 
afvragen:  wanneer komt er een eind aan de stij
ging van het aantal Nachtegalen en Grasmussen. 
Het terre in is in de loop der jaren nauwel ijks veran
derd. Ergens moet een verzadigi ngspunt zijn .  
De Houtduif, d ie  fl ink bejaagd wordt door de Havik, 
is in  Gijs Kokkieshoek ook wat afgenomen. Een 
paar keer is een typische havikplukplaats gevon
den met resten van een Houtduif en een Ekster. 
Het terre in l igt tamel ijk uit de buurt van het territori
um van de Havik en de invloed van de Havik, in te
genstel l ing tot misschien andere gebieden in de 
AW-duinen, is in  Gijs Kokkieshoek dan ook gering. 

2 Boeveld-West 
geïnventariseerd door W. Baalbergen en J. Veef
kind 
Terreinomschrijving: 
Het geïnventariseerde gebied wordt in het Noor
den begrensd door het F innlayweggetje, in het 
oosten door de Houtweg en een stukje onverhard 
wandelpad, in het zuiden door het raster langs de 
Langevelderslag en in het westen door het voorma
l ige Van Limburg Sti rumkanaal. 
Het onderzochte gebied kan men grofweg in  twee 
delen verdelen. Het zuidelij ke deel wordt groten
deels bepaald door een vrij kaal duinenplateau 
met toppen van 18 m. Het noordelijke deel is be
groeid met struweel .  De oppervlakte bedraagt c ir
ca 28 ha. 
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De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de 
dichtbij gelegen ingang, erg groot. 

Broedvogels van Boeveld-West 1993 
tlm 1997 

( 

Soort 93 94 
Wilde Eend 1 1 
Fazant 1 3 
Meerkoet 1 -

Scholekster - 1 
Houtduif 2 4 
Zomertortel 1 1 
Koekoek 1 1 
Boompieper 1 1 
Graspieper 2 2 
Winterkoning 3 4 
Heggemus 12 12 
Roodborst - 1 
Nachtegaal 9 11 
Gekraagde Roodstaart 1 1 
Roodborsttapuit 2 4 
Tapuit 1 1 
Merel 2 3 
Zanglijster 1 -

Sprinkhaanzanger 1 2 
Bosrietzanger 1 1 
Kleine Karekiet 1 1 
Braamsluiper 3 2 
Grasmus 14 12 
Tuinfluiter 1 -

Tjiftjaf 2 2 
Fit is 13 14 
Staartmees 2 1 
Glanskop - 1 
Pimpel mees - -

Koolmees 2 3 
Vlaamse Gaai - 1 
Ekster 4 4 
Zwarte Kraai 1 2 
Kneu 6 7 
Goudvink 1 1 
Rietgors 2 3 
Totaal aantal soorten 31 32 
Aantal broedgevallen 94 108 
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3 Wolfsveld-West 
geïnventariseerd door B. Heethuis en J. Jacobs 

Terreinomschrijving:  
Het terre in wordt in het noorden begrensd door de 
Ruigenhoeker Schulpweg,  i n  het oosten door het 
Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan door 
een denkbeeldige l ij n  over de Kop van het Ronde 
Vlak en rechts langs het Spejendel, in het zu iden 
door het Finnlayweggetje en in het westen door de 
stuivende zandvlakte van het voormalige Van Lim
burg Stirumkanaal. 
Het terrein heeft een oppervlakte van ci rca 35 ha. , 
waarin 5 delen n . l . Lange Vlak, Spejendel, Abelen
del , Biezenvlakje en Ronde Vlak grotendeels be
staan u it Meidoorn , Liguster, Berk, Zomereik, 
Kardinaalsmuts, Vl ier en Duindoorn. 

Broedvogels Wolfsveld-West 1993 t/m 
1997 
Soort 93 94 95 96 97 
Buizerd - - - - 1 
Fazant 3 4 2 2 2 
Houtduif 5 6 3 4 4 
Koekoek 1 1 1 1 1 
Zomertortel - 1 2 1 2 
Boompieper - - - - 1 
Graspieper - 1 1 1 1 
Winterkoning 9 7 8 3 4 
Heggemus 16 20 13 13 14 
Roodborst - 1 - - -

Nachtegaal 11 13 11 13 11 
. Roodborsttapuit 5 4 4 4 4 
Merel 3 2 6 3 3 
Zanglijster 1 1 2 - 1 
Sprinkhaanzanger - 2 1 4 2 
Braamsl uiper - 2 3 3 3 
Grasmus 12 16 14 19 13 
Tjiftjaf 3 1 1 2 3 
Fitis 15 20 17 20 14 
Staartmees - 1 - - -

Pimpelmees 1 5 2 2 6 
Koolmees 7 5 7 4 5 
Vlaamse Gaai 1 2 1 2 1 
Ekster 6 5 4 5 4 
Zwarte Kraai 1 1 1 2 2 
Kneu - 6 2 3 4 
Goudvink - 1 - 1 -

À ietgors - - 1 - -

Totaal aantal soorten 17 25 23 22 24 
Aantal broedgeval len 100 128 107 112 106 

Toel ichting 
I n  1997 hebben zich geen schokkende veranderin
gen voorgedaan in het Wolfsveld. Het aantal broed
gevallen is l icht gedaald met zes broedsels en het 
aantal soorten is met twee toegenomen. Verdwenen 
is de Goudvink, hoewel in maart een baltsend paart
je werd gezien op bijna dezelfde plaats als vorig 
jaar. Verder zijn weer een Zanglijs�er en een Bo?m
pieper vastgesteld. Voor het eerst 1s ook een BUI
zerd als broedvogel waargenomen. Hoewel de 
waarnemingen van de Buizerd wat betreft de t ijdspe
riode en het aantal waarnemingen ruim voldoen aan 
de criteria en de Buizerd dus als broedvogel geregi
streerd kan worden, is er  geen nest gevonden.  Het 
d ichtsbijzijnde nest is gevonden in het Haasveld, 
maar gezien de grote territoria kan d it gemakkel ijk 
van het zelfde paartje Buizerds zijn .  
De belangrijkste veranderingen zijn verder de afna
me van de Grasmus en de Fitis. Maar d it soort fluc-
tuaties zijn al vaker voorgekomen. . 
Het tracé van het Van Limburg Stirumkanaal stuift 
nog steeds breder uit en raakt nauwel ijks begroeid. 
We hoeven wat betreft de broedvogels weinig te ver
wachten. De voorspelde vernatting is nog steeds uit
gebleven.  Misschien gaan we er dit jaar iets van 
merken. 

4 Westhoek/Haasvelderbeken 
geïnventariseerd door J. van Saase en W. van 
Leeuwen 

Terreinomschrijving: 
Het terrein wordt in het noorden begrensd door de 
Nieuwe Haasvelderweg of Heiweg, in het oosten 
door de slag van de Westhoek, in het zuiden door 
de Starrenbroekerweg en in het westen door de 
Haasvelder Klugtweg. 
Het terrein is n iet sterk geaccidenteerd. De Trapjes
berg is met ruim 16 meter + NAP de hoogste duin
top. In de omgeving van het Haasveld 
(oorspronkelij k  Haags-Veld) zijn nog vele �poren 
aanwezig van een vroegere landbouwvest1g 1ng, zo
als oude teelthoeken (=duinkrochten) en weitjes, 
droge wateringen, greppels en oude beekbeddingen. 
De vlakke gedeelten zoals de "Lange Velletjes" 

.
en 

"Het Weitje van de Wilgenpoort" zijn sterk verrUigt. 

Broedvogels van Westhoek - Haasvel
derbeken · 1 993 t/m 1997 
Soort 93 94 95 96 97 
Fazant 18 19 24 15 9 
Houtduif 5 4 4 6 3 
Zomertortel 1 1 1 - -

Koekoek 5 3 4 3 3 
G roene Specht 2 1 1 - -

Boompieper 13 12 9 8 5 
Graspieper - - 1 1 1 
Winterkoning 19 17 14 - 2 
Heggemus 8 9 9 9 6 
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Roodborst 1 - 1 1 1 
Nachtegaal 10 10 11 15 11 
Gekr. Roodstaart 1 3 1 3 3 
Paapje 4 - - - -

Roodborsttapuit 6 2 3 5 3 
Merel 2 2 4 6 2 
Sprinkhaanzanger 9 9 10 10 8 
Braamsluiper 2 2 4 4 1 
Grasmus 22 20 21 24 16 
Tuinf lu iter - - 1 - -

Tjiftjaf 3 3 5 4 5 
Fitis 64 61 59 58 49 
Glanskop - - 1 - -

Pi mpelmees 4 3 3 2 -

Koolmees 8 10 9 14 7 
Vlaamse Gaai - 1 1 2 1 
Ekster 5 4 7 4 -

Zwarte Kraai 1 1 1 - 1 
Vi nk - - - - 2 
Kneu 8 7 7 8 6 
Totaal aantal soorten 24 23 27 21 23 
Aantal broedgevallen 221 204 216 202 149 

5 Hoekgatterdu in 
geïnventariseerd door S. Vos 
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Terreinomschrijving : ' 

Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot. I n  het 
noorden en oosten wordt het terrein begrensd 
door de Hoekgatterweg, in het zuiden door de ZiJ
kerslag (Joppeweg) en in het westen door het Oos
terkanaal . Door het gebied lopen enkele 
zandpaden. Het gebied kenmerkt zich door een 
rug van vrij kale duinen met veel stuifgaten. 
We vinden verspreid over het terre in  enkele bosjes 
van voornamelijk e ikehakhout zoals b .v. het Ameri
kaanse Bosje. Langs het Oasterkanaal vinden we 
enkele bosjes van de Oosten rijkse den. 

Broedvogels van Hoekgatterduin :  1 993 
t/m 1 997 
[ Soort 

I 
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Soort 

Bergeend 

Wilde Eend 

Kuifeend 

Boomvalk 

Fazant 

Waterhoen 

Meerkoet 

Houtduif 

Koekoek 

Groene Specht 

Gr. Bonte Specht 

Boompieper 

Graspieper 

Winterkoning 

Heggemus 

Roodborst 

Nachtegaal 

Gekr. Roodstaart 

Paapje 

Roodborsttapuit 

Merel 

Zanglijster 

Sprinkhaanzanger 

Braamsluiper 

G rasmus 

Tuinfluiter 

Zwartkop 

Tj iftjaf 

Fitis 

Staartmees 

Glanskop 

Kuifmees 

Pimpelmees 

Koolmees 

Vlaamse Gaai 

Ekster 

Kauw 

Zwarte Kraai 

Ringmus 

Vink 

Kneu 

Goudvink 

Totaal aantal soorten 

Aantal broedgevallen 

93 94 95 96 97 
1 - 1 - 1 
- 4 1 1 4 
2 - - - 1 
1 1 1 1 -

2 1 1 1 1 
1 - - - -

1 - - - 1 
9 8 6 5 4 
1 1 1 1 1 
2 1 2 2 1 
- - 1 1 1 
6 7 7 6 6 
1 1 - - -

9 8 13 2 5 
13 16 12 4 9 
2 7 6 1 2 
17 12 15 17 14 
5 3 7 6 8 
- - - 1 -

- - - 1 1 
4 5 4 3 6 
- 1 2 2 1 
- - 1 1 3 
5 1 - - 1 
12 11 11 11 16 
- 1 1 1 -

- - - 1 2 
3 5 4 3 4 
33 22 32 27 28 
1 3 2 - -

- - 1 1 -

- 1 - - -

8 11 10 6 8 
16 19 12 9 14 
2 1 5 5 2 
5 5 5 5 3 
- - - - -

1 2 3 3 2 
- 2 1 - -

1 - 2 2 3 
2 1 2 2 2 
- - 1 - -

29 29 33 32 34 
166 161 174 131 159 



Totaal van de kavels 1 t/m 5 

Vastgesteld aantal broedgeval len per 
soort·  Kavels 1 tlm 5 1993tlm 1997 
Soort 93 94 95 96 97 
Nij lgans - - 1 1 1 
Bergeend 1 - 1 - 1 
Wilde Eend 4 5 1 1 4 
Kuifeend 2 - - - 1 
Boomvalk 1 1 1 1 -

Patrijs - - - - -

Fazant 24 27 27 20 14 
Waterhoen 1 - - - -

Meerkoet 2 - - - 1 
Scholekster - 1 - - -

Wulp 1 - - - -

Holenduif - 1 - - -

Houtduif 28 29 21 27 21 
Zomertortel 4 5 5 5 5 
Koekoek 9 7 8 7 7 
Groene Specht 4 2 3 2 1 
Gr. Bonte Specht - - 1 1 1 
Boomleeuwerik - - - 1 1 
Boompieper 21 20 17 15 14 
Graspieper 3 4 6 8 6 
Winterkoning 43 39 40 7 16 
Heggemus 66 80 61 62 62 
Roodborst 3 10 8 2 5 
Nachtegaal 62 67 64 71 66 
Zwarte Roodstaart - 1 - - -

Gekr. Roodstaart 7 8 10 12 14 

Soort 93 94 95 96 97 
Paapje 4 - - 1 -

Roodborsttapuit 14 11 12 17 12 
Tapuit 5 5 3 4 2 
Merel 16 16 21 19 14 
Zanglijster 3 3 4 4 2 
Sprinkh .zanger 11 15 14 18 15 
Bosrietzanger 1 2 - - -

Kleine Karekiet 1 1 - - -

Braamsluiper 15 12 12 14 11 
Grasmus 73 75 71 90 79 
Tuinfluiter - 2 2 1 -

Zwartkop 2 2 2 2 3 
Tjiftjaf 13 13 13 12 17 
Fitis 142 141 141 136 120 
Staartmees 4 6 2 - -

Glanskop - 2 2 1 1 
Kuifmees - 1 - - -

Pimpelmees 13 21 16 12 17 
Koolmees 37 42 32 33 31 
Vlaamse Gaai 4 7 10 12 6 
Ekster 26 23 25 21 14 
Zwarte Kraai 4 6 6 7 5 
Ringmus - 2 1 - -

Vink 1 - 2 2 5 
Kneu 20 26 21 26 23 
Goudvink 1 3 2 3 -

Rietgors 2 3 2 - -

Totaal aantal soorten 42 42 40 38 37 
Aantal broedgevallen 695 746 691 675 618 

N ieuwe plantenvondsten i n  de Du in- en Bol lenstreek i n  
1997 
Je/Ie van Dijk & Martien de Graaf 

I n de Strandloper van december 1996 (28e jaar
gang, nr. 4) werd voor de eerste maal een aanvul
l ing gegeven op de planten l ijst zoals die te vinden is 
in het boek "Flora van de Duin- en Bol lenstreek" uit 
1994. In dat strandloperartikel was te lezen dat er in 
de jaren 1995 en 1996 reeds 22 nieuwe soorten 
aan de soortenl ijst van de Duin- en Bollenstreek 
konden worden toegevoegd. Dat dit een uitzonder
l ijk hoog aantal was, bl ij kt wel uit het aantal dat in 
1997 aan die lijst kon worden toegevoegd, namelijk 
vier. 
Ev.\'mals vorig jaar wil len wij ons niet beperken tot 
de nieuwkomers, maar ook ingaan op vondsten van 
planten waarvan tot nu toe slechts zeer wein ig groei
plaatsen in onze regio bekend waren. 

Nieuw voor de Duin- en Bol lenstreek 
Stijve raket - Sisymbrium strictissimum: 
Al sinds 1992 groeien op een 'verdacht' plekje in de 
Noordduinen enkele geelbloeiende cruciferen van 
een tot voor kort onbekende soort. Dit plekje is ver
dacht omdat op deze plaats onder de dennen ook 
Roomse kamil le en Grasanjer werden aangetroffen. 
In 1993 werd een bloeiend exemplaar van de onbe
kende kruisbloemige naar het Rijksherbarium ge
stuurd, maar wegens het ontbreken van zaden kon 
de juiste soort daar niet worden vastgesteld. 
Tijdens een vakantie in Hongarije in de zomer van 
1994 trof JvD deze soort aan in het bergachtige 
grensgebied met Slowakije. Daarmee was evenwel 
nog steeds niet bekend om welke soort het ging. 
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Een goede plantengids van Hongarije lag niet zo 
maar voor het grijpen. Het raadsel werd pas dit 
jaar opgelost toen JvD bij een kennis het lijvige 
boekwerk " lconographia Florae partis Austro-Orien
talis Europae centralis" aantrof. In dit boek was de 
complete Hongaarse flora afgebeeld. 
Zonder veel moeite werd de tekening gevonden 
waarop de plant uit de Noordduinen stond afge
beeld. Op 1 3  juni 1 997 werd een plant met zaad 
uit de Noordduinen verzameld en naar het Rijks
herbarium gebracht. W. Holverda kon het met de 
determinatie eens zijn , al vond hij wel dat de hau
wen erg klein van stuk waren. Dat kan evenwel 
veroorzaakt worden doordat de plant nauwelij ks 
vruchtzetting vertoont. 
Van de Stijve raket zijn enkele vondsten in ons 
land bekend. De soort is nog niet op de officiële 
Nederlandse l ijst geplaatst. 
Vierzadige wikke - Vicia tetrasperma subsp. te
trasperma: 

Bij het onderzoek van blok 30-1 8-23 trof Wil Tamis 
langs de Achterweg bij Lisse deze wikke met l icht
blauwe bloemen aan. Deze soort is algemeen in 
het Deltagebied en komt ook plaatsel ijk voor in 
Zuid-Limburg, Groningen, Texel en hier en daar in 
stedelijke gebieden (o.a . Amsterdam) . 
Puntwederik - Lysimachia punctata: 
Deze tuinplant wordt steeds vaker verwilderd aan
getroffen. Reden voor het Rij ksherbarium om deze 
soort in de nieuwste druk van de "Heuke ls' Flora 
van Nederland" op te nemen. Al enkele jaren is 
een fraaie groeiplaats te vinden langs de sloot van 
Boerenburg in Noordwijk-Bi nnen (blok 30-1 7-22) . 
Op 1 0  ju l i 1 997 trof JvD enkele verwilderde plan
ten aan op het terre in van Sint Bavo in Noordwij
kerhout (blok 24-57-54) 
Gingellikruid - Guizotia abyssincia: 
I n augustus 1 997 ontdekte MdG in een nieuwe 
wegberm bij bedrijventerrein Gravendam in Noord
wijkerhout (blok 30-1 7-24) één exemplaar van 
deze geelbloeiende composiet. Aan de weten
schappelijke naam is al te zien dat we hier met 
een Afrikaanse soort te maken hebben (het twee
de deel van de naam verwijst naar Abessinië, het 
tegenwoordige Ethiopië) . 
In Oost-Afrika wordt de plant gekweekt om de olie
houdende zaden en als vogelvoer. In ons land 
slaat de plant wel eens op langs wegen. Vooral in 
warme nazomers zoals in 1 997 komt deze soort 
ook in ons land tot bloei. 
In september 1 997 vond MdG nog een bloeiende 
plant en wel langs het fietspad langs de A44 nabij 
de Mitsubishi-vestiging bij Warmond (blok 30-27-
1 5) .  

Nieuwe vindplaatsen van zeldzame 
soorten 
Eenjarige hardbloem - Scleranthus annuus: 
Op 31 augustus trof JvD honderden planten aan 
op het terrein ten noorden van het Oosterdui nse 
Meer dat voor kort eigendom was van het Leidse 
Volkhuis, maar waar nu recreatiewoningen worden 
gebouwd. Van dit nederige gewas kenden wij tot 
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nu slechts één groeiplaats: het kerkhof van de NH
kerk te Sassenheim. 
Rode schijnspurrie - Spergularia rubra: 
Op hetzelfde bouwterrein als waar Eenjarige hard
bloem werd gevonden, bleek ook veel RodeL 
schijnspurrie te groeien. Deze soort komt hier en 
daar voor op de paden bij het zweefvl iegveld, op 
de parkeerplaats van de AWD bij ingang De Zilk 
en bij station Lisse. 

Rode schijnspl!rrie 

Rechte ganzerik - Potentil/a recta: 
Op twee plaatsen, beide langs fietspaden gelegen , 
werden door JvD in ju l i rijke groeiplaatsen ontdekt. 
De eerste lag tussen Ruigenhoek en De Zi lk (blok 
24-58-22), de tweede werd gevonden langs het 
fietspad nabij de Duindamse Slag (blok 24-57-43) . 
Deze soort was tot nu toe alleen bekend van de 
beruchte 'zaaiplek' bij Ruigenhoek. Op deze plpats 
werden in de loop van de jaren tachtig vele zuidel ij
ke, in ons land zeldzame soorten aangetroffen. 
Vermoedelijk zijn de nieuwe groeip laatsen ook ont
staan door het bewust uitstrooien van zaad. Enke
le jaren gelden sprak JvD een hovenier uit 
Voorhout die opbiechtte dat hij tijdens een zomer
vakantie in Engeland heel wat zaad van bermplan
ten had verzameld. Dit zaad strooide hij hier en 
daar uit langs fietspaden! De Rechte ganzerik 
komt in Midden-Enge land vrij algemeen voor en 
kan dus op deze wijze onze omgeving bereikt heb
ben. Hoewel de Rechte ganzerik een fraaie plant 
is, verdient deze handelswijze zeker geen navol
ging. 
Voorjaarshelmkruid - Scrophularia vemalis : 
Op 6 augustus 1 997 trof JvD enkele niet bloeiende 
planten aan in de Engelse tuin van Sint Bavo in 
Noordwijkerhout (blok 24-57-54). Volgens welinge-



l ichte kringen (J. Bouwmeester) zijn de planten hier 
niet op geheel natuurlijke wijze beland. 
Vijfdelig kaasjeskruid - Malva alcea: 
Op 14 augustus 1997 troffen Rien Sluys en JvD een 
fors exemplaar aan op het terrein van de Noordwijk
se rioolzuiveri ng (blok 30-17-51) . Deze soort werd 
eenmaal eerder in onze regio aangetroffen. 
Hondspeterselie - Aethusa cynapium: 
Deze, in ons gebied zeldzame soort, werd in jul i 
1997 door MdG aangetroffen onder een haag langs 

Vijfdelig kaasjeskru id 

de Heereweg te Lisse (blok 30-18-32) . 
IJzerhard - Verbena officinalis: 
Op 3 september 1997 vond JvD een bloeiende plant 
op een ruderaal terreintje bij Ruigenhoek (blok 24-
58-21 ). Deze soort schijnt tegenwoordig ook ge
kweekt te worden en zou zo met tuinafval hier 
beland kunnen zijn . 
Akkermunt - Mentha arvensis: 
Op 2 september 1997 werd deze soort door JvD 
aangetroffen op het terrein dat tot voor kort eigen
dom was van het Leidse Volkshuis (blok 24-58-21) . 
Deze soort was al leen bekend van de Guytedel in 
de Coepelduynen. In 1997 bleek deze soort ook 
voor te komen in De Zanderij bij Katwijk (blok 30-26-
34) . 

Wilde Marjolein - Origanum vu/gare: 
Deze soort wordt veel in tuinen gehouden en kan 
gemakke l ijk met tuinvuil verwilderen. Dat is vermoe
delijk ook het geval geweest met de planten die JvD 
op 3 september 1997 aantrof bij Ruigenhoek (blok 
24-58-21 ) . De eerdere vondsten van deze soort wer
den gedaan in wegbermen. 
Akkerklokje - Campanula rapunculoides: 
Deze plant wordt in toenemende mate in stedelijke 
gebieden (onder meer in Leiden) tussen straatste
nen nabij tuinen aangetroffen . In augustus 1997 
werd deze soort door MdG in een dergelijk mil ieu 
aangetroffen langs de 2e Loosterweg te Hi l legom 
(blok 24-58-14). 
Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens: 
Ook deze soort is sterk in opmars. In 1997 werden 
door MdG grote groeiplaatsen ontdekt bij en op het 
nieuwe bedrijventerrein Gravendam te Noordwijker
hout (blokken 30-17-24 en 30-17-25) . De plant werd 
ook aangetroffen in Sassenheim (blok 30-27-15) en 
Rijnsburg (blok 30-27-22) . 
Alsemambrosia - Ambrosia artemisiifolia: 
Op de plaats langs de A44 waar MdG het bloeiende 
Gingel l ikruid vond, trof hij in september 1997 ook 
zes forse planten aan van deze uit Noord-Amerika 
afkomstige soort. De Alsemambrosia l ijkt wat de 
bloeiwijze betreft sterk op de Zandambrosia die tal
rijk voorkomt bij het begin van het fietspad bij de vil
la Hoogwaak in Noordwijk aan Zee. Bij H il legom, 
langs de Oude Weerlaan (blok 25-51-12) trof Wil Ta
mis ook een fors exemplaar van deze soort aan. Tot 
nu toe was de soort alleen bekend van twee plaat
sen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Bleke morgenster - Tragopogon dubius: 
Op 7 jul i 1997 trof JvD deze soort talrijk aan langs 
de spoordijk bij Sassenheim (blok 30-28-11 ). Deze 
typische spoorlijnplant was tot nu toe al leen bekend 
van de spoorberm nabij Voorhout en Lisse. 
Moeslook - Allium oleraceum: 
I n juni 1997 vond JvD een groeiplaats met tiental len 
exemplaren in Noordwijkerhout (blok 30-17-14) . De 
groeiplaats l igt in het bosje achter het apparte
mentencomplex dat in de plaats is gekomen van het 
vroegere Huize Clemens. Er was slechts een kleine 
groeiplaats in de Coepelduynen bekend. 
Stomp kweldergras - Puccinellia disfans subsp. 
distans: 
Op 21 september 1997 trof JvD op het bedrijventer
rein Gravendijk in Noordwijkerhout (blok 30-17 -25) 
een grote groeiplaats van dit onopval lende grasje 
aan . Dit gras wordt de laatste jaren steeds vaker 
aangetroffen langs snelwegen, waar de soort zich 
kan vestigen dankzij het veelvu ldig gebruik van we
genzout. Op de groeiplaats in Noordwijkerhout heeft 
dit evenwel geen rol gespeeld. Tot nu toe was deze 
soort van slechts één plaats in onze regio bekend. 
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Schotland , weer of geen weer (deel 3) 
Coby en Dick Passchier 
Het plaatsje Scourie, zo'n 1 5  km onder de meest 
Noordwestelijke punt van Schotland, zal niet snel 
het predikaat "beschermd dorpsgezicht" ontvan
gen. De huisjes die er staan hebben alle stij len of 
helemaal geen. De enige uitzondering daarop is 
het Lodge waarop we vanaf onze standplaats op 
de camping uitkijken. De camping l igt op loopaf
stand van het dorp aan de baai (alweer) en de af
wezigheid van zelfs een struikje verleent ons een 
vrije fraaie blik in al le richtingen. 
Naar het westen zien we ons uiteindel ijke doel, het 
ei landje Handa net aan de horizon opdoemen. 
Links van ons een eindeloos langzaam oplopende 
groene hell ing met bijna achteloos her en der neer
gekwakte witte huisjes. Rechts een primitief haven
tje met daarachter het Lodge. Voor ons zien we 
twee Roodkeelduikers regelmatig onder water ver
dwijnen en uit de richting van het Lodge komt een 
geluidje dat ik voor een Roodmus verslijt. Raar 
"Johnsson's Vogels van Europa" weet van geen 
enkele Roodmus in heel Groot-Brittannië, dus zal 
het m'n leeftijd zijn. 
Vannacht heeft het GEREGEND en volgens de we
reldomroep krijgen we vandaag nog meer. De 
wind mag je rustig stevig noemen, kortom een 
heel klein beetje Schots. De oversteek naar Handa 
daarom nog even uitgesteld want we wil len van 
deze kans zo optimaal mogel ijk gebruik maken. 
Dus toeren we wat in de omgeving. Weggetjes zijn 
hier onmogelijk smal en sl ingeren alle kanten op. 
soms kijk je regelrecht de hemel in dan weer on
der een stei le hoek omlaag. Een absoluut onbegrij
pel ijk verkeersbord bezorgt ons wat hoofdbrekens 
tot we bijna boven aan een klim de betekenis ont
dekken . De daling volgt zo snel achter de top dat 
je een meter of tien alleen de hemel boven de mo
torkap ziet opdoemen. Leuk als daar nou net een 
Schot aankomt met hetzelfde uitzicht! 
Een heus plaatsnaambord vertelt ons dat we Fag
namore zijn genaderd. Drie huizen en geen kroeg. 
Natuurl ijk ligt het aan het water en aan een steil 
piertje ligt een motorvlet met mensen daarin . Die 
staan met z'n allen te wenken, dus even een sprint
je getrokken en op hun uitnodiging ingestapt. Het 
bl ijkt een rondvaart te zijn . Toeval?? De schipper 
zet er direct flink de gang in, want we blijken van 
achter in het Loch tot aan een rij eilandjes te moe
ten varen, die het Loch van de Atlantische Oceaan 
afsluiten. Op zich vormen die ei landjes een goede 
buffer tegen de grote golven die er op stuk slaan, 
maar daarachter is het niet bepaald rustig. Vlakbij 
een grote steenklomp laat de schipper de boot uit
drijven om van dichtbij Kuif- en gewone Aalschol
vers te bekijken. Met het blote oog gaat dat nog 
wel maar in de kijker krijg je ze niet, nog minder 
door de zoeker van de camera, zo gaat de vlet te
keer. We varen een heel nauwe kloof in om in het 
midden te stoppen en een kwart slag te draaien. 
We blijken nu voor een nog nauwere doorgang te 
l iggen waarvan de wanden hoog boven ons uitrij-
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zen. Vanaf de andere kant persen sissend en bor
relend de golven door de spleet. In de veronder
stel l ing dat het hier weer om vogels te doen is 
zoeken we de wanden af, maar niet bijzonders. Op 
het moment dat het rumoer wat bedaart geeft de 
schipper alle gas van de wereld en "vl iegen" we 
met hooguit een meter water aan weerszijden door 
de kloof heen. Aan de andere kant kijken we el
kaar nog wat beduusd aan, enigszins wit om de 
neus. Vanachter het stuur vandaan bereikt ons 
een stevige Schotse grijns. De buitenste rij ei land
jes wordt aan de zeezijde geteisterd door de Atlan
tische Oceaan, maar aan de landzijde daarvan 
zien we volop Drieteenmeeuwen, Aalscholvers en 

Roodmus 
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Zeehonden. Als de laatste dichtbij de boot onder
duiken kunnen we ze nog een heel eind volgen, zo 
helder is het water. 
In het grauwe wolkendek verschijnen een paar 
stukjes blauw. Dit bezorgt ons een fantastisch 
schouwspel van schuine lichte banen naar het wa
ter en waar ze de rotsen raken jagen verlichte plek
ken het land in. Met een sukkelgangetje tuffen we 
terug. Op een ei landje wat verder Lochinwaarts tel
len we 1 2  reigernesten . Bij gebrek aan bomen heb
ben ze allerlei materiaal verzameld op richels en 
daar broeden ze sinds een jaar of tien volgens de 
schipper. Voor de tweede maal ervaren we dat 
Blauwe Reigers door de Schotten worden gekoes
terd. 
Een ei landje ernaast scharrelen twee paar Grauwe 
Ganzen met hun donsjongen tussen de begroei
ing. Dieper in het Loch zien we dat zalmkweek 
grootschalig wordt uitgeoefend. We passeren een 



aantal drijvende stel lages, zo groot als voetbalvel
den, compleet met keten om te schui len en voor op
slag van voer. 
Tegen het eind van de middag naderen we de drie 
huizen van Fagnamore,  zonder ook maar een drup
pel regen .  Dus hadden we toch maar naar Handa . . . .  
Ach wat, morgen weer nieuwe kansen,  eerst maar 
terug naar Scourie. Weer een pad met hier en daar 
uitsluitend hemel door de voorruit, maar geen onver
wachte tegen l iggers. Wel een hevig verontruste Oe
verloper die kennel ij k  het nest had verstopt in de 
één meter brede keienberm tussen het pad en een 
meertje .  We hebben 'm als souvenir  meegeno-
men . . .  op de video. 's Avonds is er nog tijd voor een 
wandel ing naar het Lodge aan de overkant van de 
baai .  Een bord met "garden" vertelt ons waar de 
tuin l igt maar ook dat we voor het fraaie landhuis 
lang mogen. Van wind merken we h ier niets , want 
het l igt heel strategisch achter een hoge rots. 
Rondom in al le kleuren bloeiende Rododendrons en 
achter het huis de ommuurde tu in .  Naast het houten 
poortje hangt uitnodigend een plastic tweeliterbl ik 
met bovenin een sleufje voor de vrijwi l l ige bijdrage. 
De tuin lag er netjes bij ,  dat wel. Toch zouden we 
niemand aanraden ervoor naar Schotland te komen. 
Goed . . .  er staan een aantal Palmen, die er bepaald 

Stichti ng Vogelas ie l  Noordwijk 
A/bert van der Werf 

Zoals reeds vermeld in het verslag over het eerste 
halfjaar van 1 997 is het vogelasiel het afgelopen 
jaar grondig gerenoveerd en u itgebreid met een spe
ciale opvang voor roofvogels. Alle werkzaamheden 
zijn nu voltooid, de verwarming is geïnstal leerd en 
de pomp van het bassin werkt weer. Met andere 
woorden, we kunnen weer draaien .  
Van de  nieuwe roofvogelopvang wordt al goed ge
bruik gemaakt. Een Buizerd en een aantal Toren
valken konden na reval idatie worden gelost. Momen
teel wordt de roofvogelopvang bevolkt door twee 
Steenui ltjes; de een heeft een scheve nek, terwijl de 
ander niet kan vliegen - we hebben echter goede 
hoop, dat ze na verloop van tijd toch weer in vrijheid 
gesteld kunnen worden. 
Aan het eind van het jaar zijn er  veel Zeekoeten af
geleverd aan het asiel .  De meeste waren 

gezonder uitzien dan die aan onze boulevard, wat 
wijst op een subtropisch klimaat aan de Schotse 
westkust. Verder een aantal verschi l lende gerani
ums, wat i rissen en een leuke vijver. Daar ben je 
toch redel ijk  snel op uitgekeken als niet op het juiste 
moment een paartje Rouwkwikstaarten besluit een 
baltsshow tussen de geraniums op te voeren, die 
menig vogelaar tot voorbeeld kan dienen. De vrijer 
snelt met afhangende vleugels over de grond voor 
het vrouwtje langs. Steeds als hij dichtbij haar komt 
valt ze naar hem u it en herhaalt de run zich een me
ter verderop opnieuw. We volgen zo aandachtig de 
verrichtingen van het verl iefde paar dat we bijna 
een geluidje uit de achterzijde van de tuin missen.  
We hadden het al eerder gehoord vanaf de camping 
en het ook al een jaar geleden leren kennen tijdens 
onze vakantie in Polen . 
De Roodmus, de "Jonhsson's Vogels van Europa" 
ten spijt. Van met wilgen en berken begroeide water
kanten waar de Roodmus een voorkeur voor heeft 
is hier geen sprake, maar hij zat er . .  en dus wisten 
we nu zeker, de voorgaande dagen ook al ! !  We heb
ben het tweeliterbl ik niet volgegooid, maar ook niet 
leeg gelaten. 
We weten het nu zeker, morgen gaan we naar Han
da, weer of geen weer. 

ol ieslachtoffers en heel mager. Slechts een viertal 
kon gered worden en ik ga ervan uit dat deze vo
gels t.z.t. weer gelost kunnen worden op de Pier 
van IJmuiden. Overigens was het een rustig najaar 
en hebben we tot nu toe een zeer mi lde winter, dus 
een rustige periode op het asiel .  
We wilden de renovatie en uitbreiding van het voge
lasiel g raag vieren met een feestel ijke opening.  
Deze zal  plaatsvinden op zaterdag 20 j uni 1 998. 
Houdt daarom deze dag vrij om het asiel met een 
bezoek te vereren. Tevens zal het asiel in dat week
end open huis houden. Dat zal samenval len met de 
Open Tuinen Dagen, zodat u uw bezoek aan het 
asiel kunt combineren met een bezoek aan de tuin 
van de fami l ie Van den Oever, welke di rect achter 
het asiel is gelegen. 
Tot ziens op zaterdag 20 of zondag 21  juni .  

Weidevogelbescherm ing i n  Noordwij k 
D. Pekelharing 

Hierbij het tweede verslag van de weidevogelgroep 
Noordwijk en wel over het jaar 1 997. Misschien 
wordt het tijd om al een beetje plannen te gaan ma
ken voor het eerste lustrum!  
Het afgelopen jaar kende zoals te verwachten zowel 
en beetje wel en soms ook een beetje wee. 
Het jaar begon met zeer strenge vorst in januari (Elf
stedentocht 4 januari) , maar februari en maart wa
ren betrekkel ijk zachte maanden. Op 6 maart werd 
in Zuid-Hol land reeds het eerste kievitsei gevonden. 
Wat onze eigen terreinen betreft waren er enkel min
punten te verwerken. Een van de boeren d ie vorig 

jaar met ons startte wilde onze activiteiten al leen 
maar verder toestaan, indien wij voor ieder nest zou
den betalen. 
D it was een grote teleurstel l ing,  daar het betref
fende terrein een goed terrein was gebleken.  Nu 
zijn er in Zuid-Hol land wel enkele experimenten aan 
de gang, waarbij de boeren een vergoeding kunnen 
krijgen voor een door hen geleverd "natuurresul
taat" . Bij weidevogelbescherming betekent dit, dat 
de boeren een vergoeding ontvangen voor een be
broed weidevogelnest 
En hoe zeldzamer de soort, hoe hoger de vergoe
ding. In onze omgeving, waar weidevogelbescher-
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ming net van de grond begint te komen is van beta
l ing echter geen sprake. Bij deze experimenten is 
het ook de bedoel ing dat de boer zelf de nesten 
opspoort! Maar in onze situatie betekent het voorlo
pig dat de opsporing wordt verricht door de vrijwil l i
gers en dat de boer vrijwil l ig meewerkt door soms 
op wat onpraktische wijze zijn werkzaamheden uit 
te voeren om de nesten te vermijden. En boven
dien toestaat dat er geregeld pottenkijkers over 
zijn  land dwalen. 

Een tweede tegenslag was, dat een mooi perceel 
dit jaar ten offer viel aan de aanleg van een weg 
rondom Voorhout. En een perceel in Hi l legom 
wordt bedreigd door won ingbouw. 
De dit jaar aan ons toegewezen veldmedewerker 
kon echter in de vooral in Noordwijkse vogelaars
kringen bekende Polder Hoogeweg twee boeren 
vinden die bereid waren mee te werken. Hopelijk 
kunnen we onze activiteiten in deze polder u itbou
wen. Als er leden zijn die in deze polder connec
ties hebben met boeren/grondeigenaren die 
misschien ook breid zijn om aan weidevogelbe
scherming mee te doen, dan houd ik m ij aanbevo
len voor tips! 

Jaarvers lag van de Jeugdclub  
Richard Zonneveld en Johanna Plug 

De jeugdclub (8-1 2  jaar) telde het afgelopen jaar 
1 6  leden. De ene week kwam de groep op vrijdag
avond bij e lkaar in het Jan Verwey Natuurcentrum, 
de andere week was zij op zaterdagmorgen in het 
veld te vinden. 
Op de vrijdagavonden werden dia's bekeken of 
werd er "gequized" .  Onderwerpen als ganzen (ver
zorgd door Ab Steenvoorden) en vlinders (Kees 
Verweij) waren zeer indrukwekkend. Er is n .a.v. 
deze lezingen zelfs een jeugdlid mee op excursie 
gegaan naar Zeeland. Verder heeft de groep zich 
beziggehouden met het maken van nestkasten 
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Een aardig detail is nog, dat op het terrein van een 
van deze twee boeren op 1 3  en 1 4  apri l 3 Kraanvo
gels aanwezig waren. (Zie ook Strandloper nr. 4, 
afdeling Vogelnieuws, tweed kwartaal) . 
En dan tot slot de cijfers van onze groep in 1 997. 
Mede door het inzetten van twee extra vrijwi l l igers 
op het vliegveld Valkenburg, kon hier getalsmatig 
een fl inke vooruitgang worden geboekt. De vorig 
jaar voor het eerst in jaren in Zuid-Hol land broe
dende Wulp l iet zich dit keer echter niet zien. 

Soort Aantal U it Niet 

nesten uit 

Grutto 29 23 6 

Kievit 1 45 1 28 1 7  

Tureluur 1 1  9 2 

Scholekster 37 34 3 

Kuifeend 32 21  2 

Krakeend 1 8  1 8  -

Slobeend 1 0  7 3 

Wilde Eend 20 1 7  3 

Wintertal ing 2 2 -

Zomertaling 1 1 -

Bergeend 3 3 -

Veldleeuwerik 3 3 -

Kluut 1 1 -

Kleine Plevier 2 1 1 

Fuut 9 9 -

Meerkoet 2 2 -

Watersnip 1 1 -

Totaal 31 7 280 37 

( 1 996) 235 1 81 54 

Opvallend was de achteruitgang van de Grutto. In  
1 997 29 nesten, in 1 996 50 nesten. 

De zaterdagen werden besteed aan een excursie 
naar de Pier van IJmuiden, het bezoeken van o.a. 
Leeuwenhorst, Offem en Polder Hoogeweg. En na
tuurlijk werden de gemaakte nestkasten ,  die be
stemd zijn voor o.a. zwarte roodstaart en 
vl iegenvangers, opgehangen in het bos. 
Voor het volgende jaar zoeken we nog iemand die 
ons wil helpen bij het begeleiden van de groep. 
Wie durft! ! ! ! ! ,  graag even contact opnemen met Ri
chard Zonneveld, telefoon: 071 -361 5023 
Hierbij wil len wij iedereen bedanken die ons in de 
gelegenheid stelden om weer een goed jaar voor 
onze jeugdclub te draaien. 
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Rondje G roen 
W. Andelaar 

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

Het bekijken van wilde dieren, het observeren van 
dieren in het wild is een leuke bezigheid.  Je kunt er  
a ls  mens ook nog wat van leren. De geschiedenis 
door, hebben mensen naar dieren gekeken. Dat zal 
in vroeger jaren wel met andere ogen zijn geweest. 
In de tijd dat de Holenbeer hier nog leefde was het 
van levensbelang om zo'n beest n iet tegen het l ijf te 
lopen. Daarnaast was het nuttig om het hoe, wat en 
waar van dieren te weten om 's avonds iets in de 
pot te hebben. 
De laatstgenoemde reden om achter dieren aan te 
gaan , om op jacht te gaan geldt nog steeds. Ook al 
heeft de jager een wat minder goede naam gekre
gen, deze 'sport', wordt nog altijd bedreven. Al is er  
versch i l  van mening mogel ijk  over de jacht, toch kan 
ik me wel iets voorstel len bij die jachtdrift Je zult 
maar in de morgenschemering op je hoogzit zitten 
en er komt een Edelhert heel voorzichtig uit het bos 
op je toelopen. 
Inmiddels zijn we er wel achter gekomen dat er ook 
andere motieven voor het observeren van wild zijn 
te noemen. In het verlengde van de jacht is dat het 
maken van foto's, maar ook gewoon met plezier 
naar dieren kijken. Steeds meer mensen gaan dat 
ook doen. Op safari naar Kenia, whalewatching aan 
de oostkust van Amerika of dichtbij huis op zoek 
naar Reeën en Vossen in de duinen. Om die laatste 
te zien hoefde je eerr paar zomers geleden niet op 
zoek te gaan. Nabij de eerste afgang in de Noord
duinen verbleef een stel met jongen die je n iet kon 
missen. Tussen zeven en acht uur 's avonds kwa
men de dieren de gegri lde kippen aan het raster in 
ontvangst nemen. 
Zo tam worden Reeën nooit, al voelen ze zich in de 
afgesloten zeereep wel vei l ig.  Afgelopen najaar 
stond ik met Leo Schaap, op de uitkijkpost in de 
Noordduinen naar de vogeltrek te kijken. In de zee
reep kwam op een bepaald moment een jonge 
Reebok uit de struiken en bleef wat staan eten zon
der zich iets van ons aan te trekken . Even later za
gen we een tweede exemplaar wat verder weg op 
een duintop staan . Er waren die ochtend niet veel 
trekvogels maar de Reeën maakten veel goed. 
Er zij n niet altijd Reeën in de duinen geweest. Enke
le tiental len jaren gelden doken zij hier op, al of niet 
uitgezet. Over dat uitzetten is overigens het laatste 
woord nog niet gesproken. Ik houd het er maar op 
dat de dieren zo langzamerhand vanuit het oosten 
hier naar toe zijn gekomen. Het gebied van de Am
sterdamse Waterleiding is daarbij als eerste gekolo
niseerd. Van daaruit is een kleine groep de 
Noordduinen gaan bevolken. Het heeft wat langer 
geduurd voor dit ook voor onze Zuidduinen gold. 
Kennelijk passeerden de dieren het dorp wat minder 
gemakkel ijk.  Inmiddels is er echter ook daar sprake 
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van een klein reeënbestand. Sinds kort worden er  
ook Reeën ten zuiden van Katwijk gezien. Ook h ier  
vormde het dorp een barrière en was het voor de 
beesten niet eenvoudig om hier, langs de onderduin
rand of langs het strand, naar het zuiden te trekken. 
Reeën en herten staan bi j  mens in  een goed 
blaadje. Ze hebben iets l iefs over zich. De verhaal
tjes over Bambi zijn  door mi ljoenen kinderen ver
slonden; er zijn smartlappen gemaakt over 
reebruine ogen,  die de jager aankijken terwijl in de 
kerken eeuwenlang is gezongen over het hijgend 
hert dat naar de koele waterbronnen dorst. Dat h ij
gende hert is inmiddels een moede hinde gewor
den, maar toen ik wat d ia's vertoonde voor de 
vrouwen van de Gereformeerde Bond heb ik, na af
loop, de oude berijming nog uit vol le borst meege
zongen. 
Enkele ontmoetingen met herten en Reeën zijn me 
altijd bijgebleven. Met een groepje mensen reden 
we eens een nacht door de Karpaten. Langs smalle, 
onverlichte, wegen,  met onverwachte obstakels zo
als ossenkarren, vee en dronken voetgangers, was 
dat geen onverdeeld genoegen. Gelukkig reed er 
een auto voor me die i k  kon volgen, tot deze onver
wacht stopte. In het l icht van de koplampen stond 
een groot Edelhert met een geweldig gewei op de 
weg naar ons te kijken. 
Een andere ervaring hadden we met Wapitiherten in 
Canada. Op een camping i n  de Rocky Moutains lie
pen deze dieren rondom onze camper en kwam er 
een zelfs naast onze picknicktafel l iggen. Ze keek 
ons het brood u it de mond. 
M'n mooiste ervaring was echter met een Reebok in 
de Amsterdamse Waterleidingduinen. We waren 
met z'n drieën heel vroeg het duin ingegaan en 
hoorden een bok roepen. De grondmist hing echter 
nog zo laag dat we het dier niet konden zien. Lang
zaam zakte de mist naar beneden tot we de bok op 
een duintopje konden zien, omgeven door de mist. 
het leek of het dier in de lucht zweefde. 
Ontmoetingen met dieren die je n iet meer vergeet 
en d ie je in gedachten weer kan projecteren. Daar 
kan geen televisie tegen op. 
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Ornitholog isch overzicht 1997 Vogelwerkgroep Noordwijk 
Ab Steenvoorden 

Januari : 
Het begon di rect goed, met op 1 januari een Pest
vogel langs de Boekerslootlaan .  Door het aanhou
dende winterweer (de Elfstedentocht werd op 4 
januari verreden) trokken de eerste weken van 
deze maand veel vogels over zee in zuidel ijke rich
ting. Opvallend waren de 6 Bokjes in de slootjes 
langs de Dui nweg, evenals de groep overwinteren
de Boomleeuweriken aldaar. Vanaf begi n januari 
was er een leuke groep Sneeuwgorzen te vinden 
op de Tri mbaan in de Noordduinen. 

Februari : 
Het was vrij rustig, er was nog wel geregeld goede 
zeetrek en ook in de polders waren vrijwel dage
l ijks leuke overwinteraars te vinden. De eerste 
Grutto werd al weer op de achste gezien. Een 
groepje Ooievaars vloog over de Grashoek en er 
werd een Grote Jager boven zee waargenomen. 
Op 22 februari werd een Strandleeuwerik nabij de 
Binnenwatering in  Katwijk en een Lepelaar in de 
Elsgeesterpolder waargenomen. Ook de groep 
Sneeuwgorzen was nog de hele maand in de om
geving van de Trimbaan te vinden. 

Maart: 
Op de eerste van de maand vloog een Ruigpoot
bu izerd over de Elsgeesterpolder. Tijdens de eer
ste week van deze maand werden verschi l lende 
leuke steltlopers gezien zoals Kluten en Kempha
nen. Vanaf 1 6  maart werden er weer enkele Pest
vogels in Noordwijk waargenomen, in het 
Vinkenveld en in de G rashoek. Opval lend deze 
maand was het grote aantal Rouwkwikstaarten die 
te zien waren op het bollenland in het Vinkenveld. 

Apri l :  
Dit was een leuke maand met verschi l lende onver
wachte soorten .  Het hoogtepunt voor vele waarne
mers waren ongetwijfeld de 3 Kraanvogels die al 
baltsend in de Polder Hoogeweg te zien waren. 
April is ook ieder jaar de maand met de meeste 
beflijsterwaarnemingen, zo ook het afgelopen jaar 
met de grootste groep, 7 exemplaren in de Coepel
duynen. Er werden verschi l lende Ooievaars en Le
pelaars waargenomen en een verdwaald Bokje 
vloog op vanuit het Helmgras in de Coepelduynen. 
Eind april werden verschi l lende ondersoorten van 
de Gele Kwikstaart en het eerste Paapje van het 
jaar waargenomen. 

Mei :  
Leverde een nieuwe soort voor Noordwijk op ,  en 
wat voor één ! Een tweetal adu lte Rosse Spreeu
wen werden (helaas) kortstondig waargenomen op 
de trimbaan in de noorddu inen. Er werden een 
tweetal Zwarte Wouwen,  een G rauwe Kiekendief 
en de enige Visarend van het jaar waargenomen. 
Onze zuiderburen, de VWG-Katwij k deed het ook 
niet slecht met een Kwartel in de Krom en een 
Draaihals en Europese Kanarie in  de Coepelduy-
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nen. De maand werd afgesloten met een waarne
ming van een Roodmus op de 31 e.  

J u n i :  
Begon met een viertal langsvliegende Strandple
vieren over zee. Een Hop werd gezien vanaf de 
Noordwijkerhoekbrug in de Polder Hoogeweg. Een 
Wielewaal werd gehoord en gezien in de AWD en 
een drietal Roodmussen werden gezien in de 
noordduinen. Vanaf half juni  begonnen er groepjes 
Kruisbekken over te trekken.  Helaas was het eind 
juni vresel ij k  slecht weer met veel regen. Dit had 
wel tot gevolg dat er in de polders grote plassen 
op het wei land kwamen te staan hetgeen verschil
lende soorten steltlopers zoals Zwarte Ruiter, Bos
ruiter, Witgat en G roenpootruiter aantrok. 

� §  

J u l i :  
Begon zoals juni eindigde, met veel regen e n  ver
schi l lende steltlopersoorten op de natte stukken in 
de polders. Begin j ul i  was vrij rustig ,  de eerste trek
vogels begonnen weer op te duiken. De tweede 
helf van ju l i  was beter, veel beter. Over zee wer
den verschi l lende leuke soorten gezien zoals 
Noordse Pijlstormvogel ,  G rote Jager en Zwartkop
meeuw. Hoogtepunt was het vrouwtje Roodkop
klauwier dat op 26 en 27 ju l i  zeer fraai te zien was 
bij de Puinhoop in de Coepelduynen. Een Rood
pootvalk vloog aan het einde van de maand over 
Polder Hoogeweg. 

Augustus:  
Was erg heet. Op een enkele soort na zoals een 
overvliegende Rode Wouw werden er deze maand 
geen heel bijzondere soorten waargenomen,  wel 



veel leuke soorten .  Zoals bijvoorbeeld overvl iegen
de Lepelaars, een Purperreiger, Wespendief en klei
ne groepjes Kruisbekken (de verwachtte invasie 
zette toch nog niet echt door). Opval lend was het 
kleine grut dat langzaam maar zeker begon door te 
trekken zoals Bonte Vl iegenvangers en Paapjes. 

September: 
Leverde vooral tijdens de zeetrek verschil lende leu
ke soorten op, zo werden er onder andere gezien 
Noordse en Grauwe P ij lstormvogels, een Stormvo
geltje, Vaal Stormvogeltjes en Grote Jagers. Ook de 
landtrek begon goed op gang te komen met verschi l
lende Grote Piepers, Befl ijsters, Smel lekens, Zwar
te Mezen en IJsgorzen. Tijdens de landtrek werd 
ook een totaal onverwacht soort gezien zoals de Or
tolaan, 1 9  exemplaren. 

Oktober: 
Deze maand gaat ongetwijfeld de geschiedenis in 
a ls één van de beste zeetrekmaanden van de afge
lopen jaren. Overal langs de kust in Nederland wer
den hoge aantallen en veel soorten waargenomen. 
Een aantal van de in Noordwijk waargenomen soor
ten zijn  2 Kleine Alken,  1 Vorkstaartmeeuw, 1 0  Mid
delste Jagers, 6 Grote Jagers, 1 8  Vale Stormvo
geltjes, 2 Noordse Pijlstormvogels en 23 Grauwe 
Pijlstormvogels. Natuurlijk werd er niet alleen naar 
zeetrek gekeken, ook de landtrek werd vanaf ver
schi l lende plaatsen in de duinen gevolgd. Dit lever
de ondermeer de volgende soorten op een 
Kortteenleeuwerik (2e voor Noordwijk), een Duinpie
per, 3 Grote Piepers, 5 Appelvinken,  1 6  Geelgor
zen, 3 Europese Kanaries, versch i l lende groepjes 
Kruisbekken, een late Lepelaar, een Ruigpootbui
zerd en 3 Bokjes. Verder was er een groepje van 
maximaal 1 3  Strandleeuweriken enkele dagen aan
wezig op het Wantveld bij Katwijk en werd een IJ
seend gezien in de zuidel ijke Amsterdamse 
Waterleidingduinen. 

November: 
Was vrij rustig ,  de wintergasten begonnen overal in 
klei ne aantallen weer op te du iken. Zo werden er op 
verschi l lende plaatsen al weer typische wintereen
den gezien zoals Grote Zaagbek en Bri lduiker. Ook 
werden er met enige regelmaat groepen overtrek
kende ganzen waargenomen. Een " russische" 
Kauw was op de achtste aanwezig in de Elsgeester
polder. Een Roerdomp en een IJseend werden aan 
het einde van de maand nog waargenomen in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen. 

December: 
Korte en vaak donkere dagen. Opvallend was de 
adult winterkleed Zwartkopmeeuw die nog steeds 
op het Noordwijkse strand gezien wordt en daar al 
vanaf oktober aanwezig is .  Een Klapekster werd ge
zien in de Amsterdamse Waterleidingduinen nabij 
het Haasveld. In de tuin bij Jel le verschenen op de 
twintigste een tweetal Appelvinken. Over zee werd 
nog een onvolwassen G rote Burgemeester achter 
een vissersboot en een tweetal Grote Jagers waar
genomen. 

Enige getal len 
Als je zo de waarnemingenrubrieken in de Strandlo
pers van het afgelopen jaar naloopt valt het op dat 
er redelijk veel boven zee waargenomen wordt. Nu 
is het zeker n iet zo dat er altijd als je zeetrek zit te 
kijken er volop vogels te zien z ijn .  Vaak zie je maar 
kleine aantal len of zijn de weersomstandigheden 
dusdanig dat dat er totaal n iets te zien is. Zo is er al
les bij elkaar door de leden van de Vogelwerkgroep 
het afgelopen jaar in totaal zo'n 304 uur naar zee
trek gekeken in vrijwel alle maanden van het jaar. 
Natuurlijk werd er  niet al leen maar naar zeetrek ge
keken. Gedurende het voorjaar werden er acht ka
vels geïnventariseerd op broedvogels. Vijf kavels in  
de Amsterdamse Waterleidingduinen ,  een kavel in  
de noorddu inen, één in de Coepelduynen en een ka
vel in N ieuw-Leeuwenhorst Bij elkaar werd er zo'n 
200 uur geïnventariseerd. 
Tijdens het afgelopen jaar werden er in totaal (inclu
sief Nij lgans, Casarea en Fazant) 21 9 verschi l lende 
vogelsoorten in Noordwijk en omgeving waargeno
men. Dit is exclusief de vele exoten. 

Wat werd er verder nog gedaan 
In februari en december werd er geteld voor SO
VON,  het Punt Transeet Tell ingenproject (PTI) . Dit 
houdt in dat er een bepaalde route wordt afgelegd 
en op twintig verschi l lende punten op d ie route wor
den gedurende vijf minuten al le aanwezige vogels 
geteld. 
Het afgelopen jaar werden in 6 verschi l lende maan
den Provinciale Waterwildtel l ingen gehouden. Ver
schil lende waterrijke gebieden zoals de polders, het 
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Oosterduinsemeer en de U itwateri ng worden dan 
geteld. 
Tijdens een viertal wintermaanden januari ,  februa
ri, november en december werd het strand afgelo
pen op zoek naar stookolieslachtoffers. ledere 
keer werd het traject Noordwijk - Katwijk gelopen 
en een enkele keer het traject Zandvoort - Noord
wijk. Al le dode aangespoelde vogels werden ge
teld. 
Evenals ieder ander jaar zijn we ook het afgelopen 
jaar weer volop aktief geweest om de eerste zo
mergasten te vinden. Al leen de Fitis werd vroeger 
dan ooit in Noordwijk ontdekt. 
Alle inspanningen van 1 996 om in het voorjaar het 
hele gebied te inventariseren op roofvogels werd 
het afgelopen jaar beloond met het uitkomen van 
een themanummer over de roofvogels in Noord
wijk en omgeving. Nadat alle gegevens in de win
ter 96 - 97 uitgewerkt waren verscheen er in mei 
het themanummer. 
Drastische veranderingen rond het Zuiderbad wa
ren er de oorzaak van dat wij genoodzaakt waren 
om een nieuwe zeetrekhut te bouwen.  De nieuwe 
hut werd afgelopen zomer gebouwd en kon in het 
najaar als bouwpakket geplaatst worden . Hij wordt 

inmiddels veelvu ldig door de zeetrektel lers onder 
ons gebruikt. 
Het afgelopen jaar werd ook een begin gemaakt 
met het organiseren van vogelaarsavonden "nieu
we stij l " .  Het is de bedoeling .dat er ongeveer 
maandelijks een avond wordt georganiseerd, ge
volgd door een vogelexcursie in het weekend daar
na. ledere avond wordt door een andere vogelaar 
georganiseerd en er kunnen al lerlei onderwerpen 
die met vogels of het vogelen te maken hebben be
sproken worden. 
De eerste avond was in oktober bij Rien Sluys. 
Hier werd over versch i l lende onderwerpen gespro
ken waaronder de Noordwijkse Lijst en een nieuw 
waarnemingsformul ier. 
De tweede avond was in december en werd gege
ven door Wil lem-Jan Hooymans en Ab Steenvoor
den. Het onderwerp van deze avond was het 
determineren van Amerikaanse vogelsoorten in Eu
ropa. 
Tot slot nog het nestkasten-project dat volgend 
jaar van start gaat in de landgoederen Leeuwen
horst. Voor dit project werden al zo'n 60 nestkas
ten gebouwd, maar meer hierover komt nog wel in 
één van de komende Strandlopers. 

Vogeln ieuws, vierde kwartaal 1997 
Ab Steenvoorden 

Aan komstdata zomergasten 1998 
Achterin deze Strandloper is weer het jaarlijkse 
waarnemingsformul ier te vinden met daarop de in 
onze omgeving broedende zomergasten. Om weer 
een zo'n kompleet mogel ijk  overzicht te maken 
met daarop al le eerste waarnemingen van een 
aantal zomervogels is het belangrijk dat zoveel mo
gel ijk waarnemers het formul ier invu l len en het in 
de loop van het voorjaar terugsturen. Ook al zijn er 
maar één of twee van de genoemde soorten waar
genomen. Misschien zijn dat dan wel net een paar 
extreem vroege aankomers.  Het is wel belangrijk 
om de juiste plaats van de waarneming in te vullen 
want a l leen vogels waargenomen in Noordwijk en 
omgeving worden in het overzicht opgenomen. 
Omdat de Tjiftjaf en de Zwartkop ook de afgelopen 
winter weer overwinterend zijn vastgesteld in het 
missch ien leuk om de datum van de eerste zingen
de exemplaren te noteren .  
Het overzicht wordt gepubl iceerd in Strandloper 
nummer 3, september 1 998 en de formul ieren kun
nen tot uiterlijk 1 ju l i  ingeleverd worden. 

Exoten in  de omgeving 
Allereerst nog een laat binnengekomen waarne
ming. Vorig jaar winter is een nestkast voor Toren
valken opgehangen in landgoed Oud-Leeuwen
horst, vlak bij de woning van de beheerder. Tij
dens de controle van deze nestkast bleek er een 
Nijlgans in te broeden. Er werden vijf e ieren in de 
kast aangetroffen .  Bij een volgende controle, zo'n 
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twee weken later was de kast leeg. Waarschijn l ijk 
zi jn de eieren uitgekomen en hebben de vogels di
rect de kast verlaten (jonge N ij lganzen springen 
gewoon naar beneden). Het is natuurlijk ook moge
lijk dat een predator de kast heeft leeg gehaald. 
Er werden tijdens het afgelopen kwartaal al leen 
een tweetal "vreemde" eenden waargenomen. 
Een adult mannetje Carol ina-eend werd gezien op 
6 november in de Maandagse Wetering langs de 
Polder Hoogeweg en een vrouwtje Rosse Stekel
staarteend werd op 1 4  december gezien in de 
sloot ten oosten van het Oosterduinsemeer in 
Noordwijkerhout. 

Late zomervogels 
Direct nadat de voorjaarstrek tot een einde geko
men is begint de najaarstrek al weer. In juni trek
ken er nog volop sterns in noordelij ke richting 
langs terwijl de eerste steltlopers in juni of jul i  al 
weer in zuidelijke richting vertrekken. Het is ieder 
jaar weer leuk om de typische zomergasten op 
een zo'n laat mogel ij ke datum in het jaar waar te 
nemen. Tijdens het afgelopen najaar zijn veel soor
ten onopvallend in zu idel ijke richting vertrokken.  
D i t  had te maken met de weersomstandigheden, 
stevige soms stormachtige wind vanuit het westen 
en noordwesten. De landtrek gaat dan heel onop
val lend en de meeste vogelaars zijn dan op strand 
te vinden omdat het daar dan vaak spectacu lair 
zeetrek kijken is. 
Veel soorten zijn dan ook vertrokken zonder dat 
het opgevallen is. Een aantal soorten hebben we 
toch nog vrij laat in het jaar waargenomen . 



Een volop zingende Tjiftjaf was aanwezig langs de 
Boekerslootlaan op 25 oktober. Op 30 november 
werd nog een exemplaar gezien in de Douzastraat 
en vrijwel de hele maand december werd een exem
plaar (misschien dezelfde vogel) in de omgeving 
van de H. van Neslaan en de Boekerslootlaan ge
zien. Dat Fitissen veel eerder wegtrekken dan de 
Tjiftjaf bl ijkt wel uit de laatste waarneming van een 
Fitis, 1 5  oktober in zeereep bij de Coepelduynen. 
De laatste Huiszwaluw werd waargenomen op 1 8  
oktober en de laatste Boerenzwaluw op 22 oktober, 
beide vliegend over de Coepelduynen . Een late 
Gele Kwikstaart werd waargenomen op 7 oktober, 
ook overvl iegend over de Coepelduynen. 
Tapuiten werden nog gezien op 1 7  oktober bij de 
Puinhoop in de Coepelduynen en op 1 8  oktober in 
het Vinkenveld. Een Tuinfl u iter werd nog gezien op 
22 oktober en een Roodborsttapu it op 31 oktober in 
de zeereep nabij de Puinhoop. Een Zwarte Rood
staart op 30 november op de parkeerplaats bij de 
zeetrekhut langs de Astridboulevard. Een Rosse 
Grutto was enige tijd te vinden bij de Uitwatering in 
Katwijk en werd op 8 november voor het laatst ge
zien. Een late Visdief of Noordse Stern (Noord
se/Dief) vloog langs over zee op 9 november. Een 
Kleine Mantelmeeuw werd op 1 3  december in de 
Binnenwatering in Katwijk gezien en een drietal Tu
reluurs bevonden zich op 1 9  december op het 
strand tussen Katwijk en Noordwijk. Tot slot een 
overwinterende Zwartkop. Deze werd waargèno
men op 30 december in het Duinpark in Noordwijk. 
Russische Kauw in de Elsgeesterpolder 
Op zaterdag 8 november werd door Johan Goud
zwaard een zogenaamde Russische Kauw (Corvus 
monedula soemmerringi i ) in de Elsgeesterpolder 
waargenomen. Dit is waarschijn l ijk de eerste keer 
dat deze ondersoort in onze omgeving is waargeno
men . 
De Russische Kauw verschi lt van de gewone, bij 
ons broedende Kauw (Corvus monedula spermolo
gus) door de opval lende witte halsvlekken. Verder is 
het grijs op de zijkant van de kop iets lichter, daar
door valt het zwart bovenop de kop meer op. De 

WAARNEMERS:  
JGW Johan Goudzwaard 
JvD Jelle van Dij k 
JJ Jan Jacobs 

Skandinavische Kauw (Corvus monedula monedu
la) word wel vaker in de omgeving waargenomen, 
vooral tijdens de najaarstrek en in de wintermaan
den. Deze is te herkennen aan het ontbreken van 
de sneeuwwitte halsvlekken maar heeft wel lichte 
halsvlekken die duidelijk afsteken tegen het grijs op 
de kop. 
De 'Russische' Kauw broedt in Oost-Europa en 
Azië. Deze en de Skandinavische ondersoort wor
den jaarlijks in Nederland waargenomen, zeker in 
het noorden en noord-oosten van het land. 
Waarnemingen van Lepelaars in  1 998 
In 1 995 werd er door Vogelbescherming Nederland 
een rapport uitgebracht met daarin alle voedsel- en 
rustgebieden van de Lepelaar in Nederland. Vele 
honderden waarnemingen van Lepelaars werden in 
het rapport verwerkt. 
Eind 1 998 eindigt het Soortbeschermingsplan Lepe
laar. Om de waterbeheerders in het land beter te 
kunnen adviseren en de Lepelaar te helpen aan 
goede rust en voedselgebieden worden ook in 1 998 
alle waarnemingen van fouragerende en rustende 
Lepelaars verzamelt door Vogelbescherming Neder
land. Aan het einde van het seizoen worden dan 
alle gegevens verwerkt tot een nieuw en actueel 
overzicht van alle voedsel- en rustgebieden in Ne
derland. 
Het is daarom van belang om de waarnemingen 
van Lepelaars zo volledig aan mij door te geven, zo
dat ik per kwartaal alle waarnemingen vanuit onze 
omgeving naar Vogelbescherming kan sturen. Ook 
waarnemingen van buiten ons gebied zijn welkom 
en worden aan Vogelbescherming doorgegeven. 
De volgende gegevens zijn bij de waarnemingen 
van belang: 
* het aantal Lepelaars 
* de precieze lokatie (evt met atlasbloknummer) 
* datum van waarneming 
* indien bekend: juveniel of adulte vogels 
* i ndien gekleurringd: de kleuren en de codes 

RS Rien Sluys 
AS Ab Steenvoorden 
HV Hein Verkade 

JC Jeugdclub olv Richard Zonneveld VWKW Vogelwerkgroep Katwijk 
AnM Annel ies Marijnis RZ Richard Zonneveld 
MN Michel Nederpel 
JdR Job de Ridder 

29 



Veldwaarnemingen oktober, november en december 1997 

Roodkeelduiker 1 25-1 1 in zee thv Uitwatering Katwijk VWKW 

Dodaars 3 1 8- 1 0  vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR/AS 

2 20- 1 0  slootje Elsgeesterpolder AS 

3 24- 1 0  AWD Oesterkanaal JdR/AnM 

2 26- 1 0  Leidse Vaart Noordwijkerhout JdR 

3 26- 1 0  AWD Oesterkanaal ingang D e  Zilk AS 

29- 1 0  Oosterduinsemeer JdR/An M  

1 01 - 1 1 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

6 02-1 1 AWD Oesterkanaal AS 

9 02-1 1 AWD Westerkanaal thv Pindabergje AS 

08-1 1 Binnenwatering Katwijk AnM 

09-1 1 Noordzijderpolder slootje Randweg AS 

29-1 1 AWD Oesterkanaal JdR 

2 30-1 1 AWD Oesterkanaal AS 

1 2 1 - 1 2  Oosterduinsemeer AS 

5 2 1 - 1 2 AWD Westerkanaal thv Pindabergje AS 

28- 1 2  Fagelsloot Oud-Leeuwenhorst JdR 

Roodhalsfuut 2 05- 1 0  over zee zuid (08.00 - 09.00) AS/JdR 

2 28- 1 2  over zee noord (09 . 1 5 - 1 0 .1 5) RS/AS 

Noordse Stormvogel 1 04- 1 0  donkere fase over zee zuid (08.30 - 1 0.30) AS/JvD/HV 

3 1 1 - 1 0  over zee zuid (08.00 - 09.30) JGW 

25- 1 0  over zee noord (09.00 - 1 0.00) AS 

3 25- 1 0  over zee noord ( 1 6.00 - 1 7.00) AS 

0 1 - 1 2  over zee zuid (09 . 1  0 - 1 0. 1  0) HV 

2 26- 1 2  over zee ( 1 3.00 - 1 4.00) JJ 

Grauwe Pijlstormvogel 3 02- 1 0  over zee (08.30 -09.30) RS 

6 04- 1 0  over zee zuid (08.30 - 1 0.30) AS/JvD/RS/HV 

8 1 0- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) RS 

4 1 1 -1 0 over zee zuid (08.00 - 1 0.30) AS/JGW 

3 25- 1 0  over zee noord (09.00 - 1 0.00) AS 

25- 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7  .00) AS 

Noordse Pijlstormvogel 1 04- 1 0  over zee noord (08.30 - 09.30) RS 

1 04- 1 0  over zee zuid ( 1 3.00 - 1 4.00) AS 

Vaal Stormvogeltje 2 04- 1 0  over zee zuid (08.30 - 1 0.30) AS/JvD/RS/HV 

7 1 0- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) RS 

6 1 1 - 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 0.30) AS/JJ 

3 1 1 - 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7.00) AS/JdR 

Roerdomp 1 30-1 1 AWD opvliegend Van Limburg Stirum kanaal AS 

Lepelaar 1 1 2- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

Kleine Zwaan 5 28- 1 0  over zee thv Puinhoop Katwijk JdR/AnM 

9 31 -1 0 over zee thv Puinhoop Katwijk VWKW 

Wilde zwaan 9 30- 1 1 AWD overvl iegend Pindabergje AS 

4 2 1 - 1 2  AWD Westerkanaal thv Pindabergje AS 

Rietgans spec. 4 28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR/AnM 

Brandgans 1 38 28- 1 0  over zee zuid thv Puinhoop Katwijk JdR/AnM 

3 1 6  1 3- 1 1 overvliegend Elsgeesterpolder AS 

1 08 1 8- 1 1 over zee zuid (1 0.30 - 1 1 .30) JGW 

25 30-1 1 AWD overvliegend Pindabergje AS 

1 64 30- 1 2  over zee (09.1 5 - 1 0 . 1 5) JvD/RS 

Pijlstaart 4 04- 1 0  over zee noord (08.30 - 1  0.30) AS/HV 

2 1 1 - 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 0.30) AS 

3 30-1 1 AWD Westerkanaal thv Pindabergje AS 

Topper 1 6  1 9- 1 1 over zee zuid (08. 1  0 - 09.1 0) RS 

5 1 3- 1 2  over zee noord (09.1 5 - 1 0.1 5) AS 

IJseend 1 26- 1 0  AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

30-1 1 AWD Westerkanaal thv Pindabergje AS 

Grote zee-eend 1 1 0- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) RS 

1 1 - 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 0.30) AS 

3 1 4- 1 0  over zee (09.30 - 09.00) JvD/JdR 

25- 1 0  over zee zuid (09.00 - 1 0.00) AS 
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Grote Zee-eend 1 01- 1 2 over zee noord (09 . 1 0  - 1 0. 1 0) HV 

9 1 3- 1 2  over zee noord (09 . 1 5  - 1 0.1 5) AS/JvD/JJ 

Brilduiker 22 25- 1 0  AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

1 7  02-1 1 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

3 1 9- 1 1 over zee zuid (08.1 0 - 09.1 0) RS 

4 29-1 1 AWD Van Limburg Stirum kanaal JdR/AnM 

35 30-1 1 AWD Van Limburg Stirum- en Wasterkanaal AS 

1 1 3- 1 2  over zee zuid (09. 1 5 - 1 0.1 5) AS/JJ 

2 2 1 - 1 2  Oosterduinsemeer AS 

3 2 1 - 1 2  AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

Nonnetje 2 1 - 1 2  AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

Middelste Zaagbek 1 3  02- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) RS 

7 03- 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7.00) AS 

6 04- 1 0  over zee zuid (08.30 - 1 0.30) AS 

9 04- 1 0  over zee zuid (1 3.00 - 1 4.00) AS 

1 5  07- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) RS 

1 3  1 0- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) RS 

2 1 1 - 1 0  over zee (1 6.00 - 1 7.30) JdR 

4 1 4- 1 0  over zee (08.00 - 09.00) JdR 

9 28- 1 0  over zee (09.00 - 1 1 .00) JdR 

3 08-1 1 over zee zuid (08. 1 5  - 09. 1 5) AS 

7 1 9- 1 1 over zee zuid (08. 1  0 - 09.1 0) RS 

2 30-1 1 over zee zuid (09.00 - 1 0.00) JJ 

1 2  1 2- 1 2  over zee zuid (09.30 - 1 0.30) AS 

3 1 3- 1 2  over zee zuid (09. 1 5 - 1 0.1 5) AS 

1 0  26- 1 2  over zee (1 3.00 - 1 4.00) JJ 

20 28- 1 2  over zee zuid (09.1 5 - 1 0.1 5) AS/RS 

Grote Zaagbek 01- 1 1 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

1 03-1 1 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

2 1 5-1 1 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

23-1 1 vijver Nieuw-Leeuwenhorst HV 

5 29-1 1 AWD Van Limburg Stirum kanaal JdR/AnM 

30-1 1 vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR/HV 

1 7  30-1 1 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

8 07- 1 2  AWD Van Limburg Stirum kanaal JvD 

2 1 4- 1 2  Oosterduinsemeer JdR/An M  

1 1  2 1 - 1 2  Oosterduinsemeer AS 

1 4  2 1 - 1 2 AWD Van Limburg Stirum kanaal AS 

1 25- 1 2  over zee (09.00 - 1 0.00) JvD 

4 26- 1 2  AWD Oostarkanaal JdR/An M  

8 27- 1 2  Oosterduinsemeer JdR/An M  

1 30- 1 2  dood gevonden Oosterduinsemeer JvD 

3 3 1 - 1 2  vijver Nieuw-Leeuwenhorst JdR 

Blauwe Kiekendief 1 7- 1 0  overvliegend noordduinen Driehoek RS 

1 8- 1 0  overvliegend Coepelduynen AS/AnM 

1 26- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

2 28- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

1 3 1 - 1 0  overvliegend Coepelduynen zeereep VWKW 

2 04-1 1 overvliegend noordduinen JGW 

29-1 1 AWD nabij ingang De Zilk JdR/AnM 

Havik 26- 1 0  AWD jagend Achterhaasveld AS 

28- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

02-1 1 AWD overvliegend Haasvelder duinen AS 

2 30-1 1 AWD Haasvelder duinen AS 

Ruigpootbuizerd 27- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

Smel leken 03- 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7.00) AS 

04- 1 0  over zee zuid (08.30 - 1 0.30) AS/JvD/HV 

06- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

07- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

1 7- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW/AnM 

1 03-1 1 Elsgeesterpolder JGW 

Waterral 3 26- 1 0  AWD roepend Van Limburg Stirum kanaal AS 

1 5- 1 1 overstekend Herenweg Noordwijk RZ 

30-1 1 Oosterduinsemeer oostoever JdR 
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Waterral 5 30-1 1 AWD Van Limburg Stirum- en Westerkanaal AS 

Bontbekplevier 2 1 1 - 1 0  strand Uitwatering Katwijk VWKW 

28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

01- 1 1 overvliegend Coepelduynen zeereep VWKW 

Paarse Strandloper 2 07- 1 0  Uitwatering Katwijk VWKW 

1 1 5- 1 0  Uitwatering Katwijk VWKW 

Bokje 3 1 6- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

Houtsnip 1 26-1 0 Coepelduynen omgeving Puinhoop VWKW 

Witgat 1 30-1 1 AWD Westerkanaal thv Pindabergje AS 

2 1 -1 2 AWD opvliegend Van Limburg Stirum kanaal AS 

Middelste Jager 1 02- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) RS 

1 03- 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7  .00) AS 

3 04- 1 0  over zee zuid (08.30 - 1 0.30) AS/JvD 

05-1 0 over zee noord (1 6.30 - 1 7.00) AS 

1 1 0- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) RS 

2 1 1 -1 0 over zee zuid (08.00 - 1 0.30) AS 

25- 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7  .00) AS 

Grote Jager 1 03- 1 0  over zee (08.00 - 08.30) JvD 

05- 1 0  over zee noord (08.00 - 09.00) AS/JdR 

1 1 - 1 0  over zee zuid (08.00 - 09.30) JGW 

1 3-1 0 op strand thv Astridboulevard (1 3.00) JdR 

25- 1 0  over zee noord (07.30 - 08.30) JGW 

1 25- 1 0  over zee zuid (09.00 - 1 0.00) AS 

2 26-1 2 over zee (1 3.00 - 1 4.00) JJ 

Zwartkopmeeuw 1 04- 1 0  strand Uitwatering Katwijk VWKW 

27- 1 0  adult overvliegend noordduinen JGW 

20-1 1 Uitwatering Katwijk VWKW 

27- 1 2  adult zwemmend in zee thv zeetrekhut (09.30) JvD 

27- 1 2  adult o p  strand thv Huis ter Duin HV 

Dwergmeeuw 1 03- 1 0  over zee zuid (1 6.00 -1 7.00) AS 

2 04- 1 0  over zee zuid (08.30 - 1 0.30) AS/JdR 

6 05- 1 0  over zee zuid ( 16 .30 - 1 7.00) AS 

1 5  1 1 - 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7.00) AS/JdR 

1 2- 1 0  over zee zuid (08.00 - 09.00) JdR 

1 07 20- 1 0  over zee noord (1 4.45 - 1 5.00) AS 

32 25- 1 0  over zee zuid (09.00 - 1 0.00) AS 

1 28 25- 1 0  over zee zuid ( 1 6.00 - 1 7.00) AS 
1 4  08-1 1 over zee zuid (08.1 5 - 09.1 5) AS 

32 09-1 1 over zee zuid (09.00 - 1 0.00) AS 

1 3  01 - 1 2 over zee noord (09.1  0 - 1 0. 1  0) HV 

1 3- 1 2  over zee noord (09. 1 5  - 1 0 . 1 5) AS 
7 28- 1 2  over zee zuid (09. 1 5  - 1 0.1 5) AS/AS 

Vorkstaartmeeuw 1 1 1 - 1 0  onvolwassen over zee zuid (08.00 - 09.00) JGW 

Geelpootmeeuw 1 01 - 1 0 op strand nabij Uitwatering Katwijk VWKW 

05- 1 0  o p  strand thv Astridboulevard RS 

20- 1 0  Binnenwatering Katwijk HV 

Grote Burgemeester 1 29- 1 2  i n  zee thv zeetrekhut (09.55 - 1 0.55) HV 

Drieteenmeeuw 1 1 0- 1 0  over zee zuid (08.30 - 09.30) RS 

5 1 1 - 1 0  over zee zuid (08.00 - 1 0.30) AS/JJ 

1 20- 1 0  over zee noord (1 4.45 - 1 5.00) AS 
3 25- 1 0  over zee noord (09.00 - 1 0 .00) AS 
6 25- 1 0  over zee noord (1 6.00 - 1 7.00) AS 

43 08- 1 2  over zee zuid (09.40 - 1 0.40) HV 

6 1 2- 1 2  over zee noord (09.30 - 1 0.30) AS 

1 65 1 3- 1 2  over zee noord (09.1 5 - 1 0 . 1 5) AS/JJ/HV 

1 3- 1 2  Binnenwatering Katwijk HV 

3 20- 1 2  over zee (09.00 - 1 0.00) JJ 

9 26- 1 2  over zee (1 3.00 - 1 4.00) JJ 

22 28- 1 2  over zee noord (09.1 5 - 1 0. 1 5) AS/RS 

Zeekoet 3 09-1 1 over zee door branding (09.00 - 1 0.00) AS 

28- 1 2  dood op strand thv politiepost Noordwijk JdR/AnM 

Kleine Alk 1 25- 1 0  in  zee thv Uitwatering Katwijk VWKW 

27- 1 0  i n  zee thv Uitwatering Katwijk VWKW 

Bosuil 1 04- 1 1  jagend Nachtegaalslaan Offem Noordwijk RZ 
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Bosuil 1 1 0- 1 1 roepend Klein-Leeuwenhorst {06. 1 5) AS 

IJsvogel 1 -2 naj r. v.d. Berghstichting Noordwijk med. AS 

Boomleeuwerik 4 1 6- 1 0  overvliegend Coepelduynen JdR/An M  

26 1 8- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JdR/AnM 

1 2 1 - 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AnM 

1 26- 1 0  overvliegend noordduinen Kachelduin AS 

3 28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR 

29- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AnM 

1 2  22- 1 2  bollenland Langeveld Noordwijk JvD 

Strandleeuwerik 3 06- 1 0  Wantveld Katwijk VWKW 

1 2  07- 1 0 Wantveld Katwijk VWKW 

1 3  1 0- 1 0  Wantveld - Uitwatering Katwijk MN/VWKW 

1 3  1 1 - 1 0  overvliegend Uitwatering Katwijk MN 

1 0  1 2- 1 0  opvliegend U itwatering Katwijk AS 

2 1 7- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

1 1  28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

Kortteenleeuwerik 1 27- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

Grote Pieper 2 06- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

26- 1 0  AWD overvliegend Pindabergje AS 

Duinpieper 27- 1 0  overvliegend noordduinen J GW 

Oeverpieper 07- 1 0  Uitwatering Katwijk VWKW 

1 2- 1 0  Uitwatering Katwijk AS 

28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR 

2 1 3- 1 1 Uitwatering Katwijk VWKW 

Grote Gele Kwikstaart 05- 1 0  overvliegend noordduinen AS/JdR 

05- 1 0  overvliegend Noordzijderpolder JGW 

4 05- 1 0  overvliegend strand Noordwijk AS/JdR 

06- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

1 6- 1 0  overvliegend Gladiolusstraat Noordwijk-Binnen JdR 

1 7- 1 0  overvliegend noordduinen Driehoek RS 

1 1 7- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AnM 

2 1 8- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JdR/AnM 

25- 1 0  Astridboulevard Noordwijk AS 

29- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR 

06- 1 1 Polder Hoogeweg Noordwijk AS 

1 6- 1 1 Gladiolusstraat Noordwijk-Binnen JdR 

25-1 1 Van Panhuysstraat Noordwijk JdR 

1 3- 1 2  Dompad Noordwijk JC/RZ 

30- 1 2  overvliegend Vinkenlaan Noordwijk-Binnen AS 

Paapje 1 1 - 1 0  Elsgeesterpolder Vinkenweg-Rijnsburgerweg MN 

Befl ijster 1 7- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

27- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

3 1 - 1 0  AWD Wolfsveld JGW 

Grote Lijster 04- 1 0  overvliegend Coepelduynen JdR 

4 1 8- 1 0 overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JdR/AnM 

7 22- 1 0  overvliegend Coepelduynen JdR 

3 28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR 

2 29- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR/An M  

Vuurgoudhaan 3 1 2- 1 0  Nieuw-Leeuwenhorst AS 

1 3- 1 0  noordduinen Duindamse Slag JdR 

1 5- 1 0  Coepelduynen zeereep VWKW 

1 9- 1 0  noordduinen Duindamse Slag AS 

23- 1 0  Nieuw-Leeuwenhorst JdR 

2 1 - 1 2  AWD Achterhaasveld AS 

1 3 1 - 1 2  noordduinen Duindamse Slag JdR 

Baardman 2 2 1 - 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

"Witkop" Staartmees 24- 1 0  Zwarte Pad Coepelduynen VWKW 

Zwarte Mees 1 2  05- 1 0  noordduinen Duindamse Slag AS 

5 1 3- 1 0  noordduinen Duindamse Slag JdR 

31  1 4- 1 0  overvliegend Coepelduynen JdR 

8 1 4- 1 0  noordduinen Duindamse Slag JdR 

88 1 8- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JdR/AnM 

4 1 9- 1 0  Boekerslootlaan Noordwijk AS 

6 1 9- 1 0  picknickplaats Leeuwenhorst AS 
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Zwarte Mees 4 23- 1 0  noordduinen Duindamse Slag JdR 

22 26- 1 0  AWD Achterhaasveld AS 

3 04-1 1 Middengebied Noordwijk JC/RZ 

2 1 3-1 2 Dompad Noordwijk JC/RZ 

32 2 1 - 1 2  AWD Achterhaasveld AS 

2 31 - 1 2 noordduinen Duindamse Slag JdR 

Klapekster 1 2 1 - 1 2  AWD langs Oude Haasvelderweg AS 

" Russische" Kauw 1 08-1 1 Elsgeesterpolder JGW 

Roek 1 1 8- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JdR/AnM 

7 27- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

1 5  28- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

20 28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdRNWKW/AnM 

29- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR 

6 04-1 1 overvliegend noordduinen JGW 

4 1 8-1 1 overvliegend noordduinen JGW 

Bonte Kraai 1 28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR/AnM 

Europese Kanarie 2 2 1 - 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW/AnM 

22- 1 0  Puinhoop Coepelduynen JdRNWKW/AnM 

Frater 2 3 1 - 1 0  omgeving Uitwatering Katwijk VWKW 

Barmsijs 1 1 8- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JdR 

3 2 1 - 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW/AnM 

26- 1 0  AWD overvliegend Pindabergje AS 

28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR/AnM 

4 29- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR/AnM 

12 31 - 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

Kruisbek 28 1 8- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JdR/AnM 

1 1  2 1 - 1 0  noordduinen rondvliegend JGW 

5 26- 1 0  AWD Achterhaasveld AS 

1 4  26- 1 0  overvliegend noordduinen Kachelduin AS/JGW 

3 28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR/AnM 

29- 1 0  overvliegend noordduinen JdR/AnM 

1 6  29- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen JdR/AnM 

4 02- 1 1 AWD Haasveld AS 

Goudvink 1 1 2- 1 0  overvliegend Coepelduynen AnM 

1 8- 1 0  overvliegend noordduinen JGW 

1 8- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

5 26- 1 0  AWD Marelvlak AS 

28- 1 0  noordduinen rondvliegend JGW 

2 02- 1 1 AWD Vogelenveld Ronde del AS 

08- 1 1 overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

7 30-1 1 AWD De Vellen AS 

3 2 1 - 1 2  AWD Marelvlak AS 

Appelvink 3 1 8- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen AS/JdR/AnM 

2 26- 1 0  overvliegend noordduinen Kachelduin JGW/AS 

2 20- 1 2  L .  Hellenberghof Duinpark Noordwijk JvD 

IJsgors 2 06- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

2 1 6- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

1 7- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

Sneeuwgors 1 22- 1 0  Uitwatering Katwijk VWKW 

2 28- 1 0  Uitwatering Katwijk JdR/AnM 

2 31 - 1 0  omgeving Uitwatering Katwijk VWKW 

4 23-1 1 op strand Noordwijk - Katwijk JdR 

2 29- 1 1 U itwatering Katwijk VWKW 

30- 1 1 Elsgeesterpolder JGW 

3 1 9- 1 2  Uitwatering Katwijk JvD 

Geelgors 2 1 5- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

2 1 - 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

1 26- 1 0  overvliegend noordduinen Kachelduin AS 

3 26- 1 0  Zwarte Pad Coepelduynen VWKW 

8 27- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

28- 1 0  overvliegend Puinhoop Coepelduynen VWKW 

30- 1 1 AWD overvliegend Vogelenveld AS 
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Aankomstdata zomergasten i n  Noordwijk en Omstreken 
Ab Steenvoorden 
I ngevulde formul ieren inleveren voor 1 ju l i  1 998, al leen waarnemingen, die i n  het gebied zijn gedaan dat 
door de vogelwerkgroep van onze vereniging wordt onderzocht, worden in het overzicht opgenomen. Ingevul
de formul ieren kunnen worden ingeleverd bij Ab Steenvoorden, Boekerslootlaan 79, 2201 BW Noordwijk 

Aankomstdata zomergasten Noordwijk en Omstreken 1 998 
Soort Aantal Plaats Datum 

Zomertal ing 

Boomvalk 

Grutto 

Visdief 

Tortelduif 

Koekoek 

Gierzwaluw 

Hu iszwaluw 

Boerenzwaluw 

Gele Kwikstaart 

Boompieper 

Tapuit 

Roodborsttapuit 

Paapje 

Gekraagde Roodstaart 

Zwarte Roodstaart 

Nachtegaal 

Sprinkhaanzanger 

Bosrietzanger 

Kleine Karekiet 

Spotvogel 

Zwartkop 

Tuinf luiter 

Grasmus 

Braamsluiper 

Fitis 

Tjiftjaf 

Wielewaal 

Naam waarnemer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Lijst van werkgroepen en commissies 

Redactie De Strandloper 
Kees Erkelens 
Stakman Bossestraat 68 
2203 GL Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 41 43 

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

Planologische Commissie 
Kees Verweij 
Vinkenlaan 23 
2201 BR Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 221 9 

Kantin ievoorzien ing Natuurcentrum 
Annie van den Oever 
Van Panhuysstraat 34 
2203 JR Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 2461 

Werkgroep tentoonste l l i ngen 
Nel  Nooyen 
Joh . Molsgraafstraat 1 4  
2201 L K  Noordwijk 
Telefoon:  071 -361 1 347 

Beheerscommissie Natuurcentrum 
Wim Baalbergen 
Schoolstraat 1 5  
2202 HC Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 02 1 0  

36 

Paddenbescherm ing 
Jan Jacobs 
Prins Bernhardstraat 72 
2202 LD Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 0396 

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

Werkgroep bib l iotheek 
Marian Bos 
Branding 46 
2201 WV Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 8636 

Jeugdnatuurclub 
Richard Zonneveld 
Van Struyckstraat 57 
2203 HO Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 5023 

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

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

Coördinatrice bezoek 
Natuurcentrum 
lneke van Dijk 
Duinkant 20 
2203 NK Noordwijk 
Telefoon: 071 -361 6954 
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