
 

De Strandloper 
 
Contactorgaan van de 
Vereniging voor Vogelbescherming  
te Noordwijk. 
 
 
 
2e jaargang, nummer 4 
december 1970 

 
 
 

 
Redactiecommissie : J.Vink, K.Verwey en J. van Dijk 
Redactieadres : Jozef de Veerstraat 42, Noordwijk-binnen. 
Secretariaat      : Sluispad 5, Noordwijk-binnen. 
 

 
 
Mededelingen: 
 
Waarnemersvergadering: maandag 21 december,ten huize van Dhr. Cramer, 
Sluispad 5. Men kan hier zijn waarnemerslijsten inleveren. Verder  
zullen we de indeling van de inventarisatieterreinen in de Noordduinen  
voor 1971 bespreken. 
 
Dinsdag 29 december is er een ganzenexcursie naar Friesland. Vertrek 
om 6 uur v.m. vanaf de Punt, om 6.10 uur vanaf het Lindenplein. 
Opgave voor 24 december bij D. Passchier, Egmonderstraat 45.  
Kosten ca ƒ 7,50, jeugdleden, ca ƒ 4,- 
 
 
Duinweg .........weg duinen ? ? 

 
Ongetwijfeld zult u in de krant de actie gevolgd hebben die is onder- 
nomen tegen het plan van B & W om in de Noordduinen een nieuwe slag  
met bijbehorende parkeerterreinen te projecteren. 
In de strandloper willen we graag nog even de gebeurtenissen de revue  
laten passeren en onze verdere plannen uiteenzetten. 
 
juli 1970 :Bij inzage van het uitbreidingsplan Noordduinen bleek ter 
             hoogte van de woning van Houwaart een slag naar zee ge- 

 projecteerd te zijn, uitlopend op een parkeerterrein.  
6 aug. 1970 :"De Zeekant" besteedt in een artikel aandacht aan deze  
   plannen. 
13 aug. 1970:Ingezonden stuk in "De Zeekant" over kustverontreiniging.  
28 aug. 1970:In een schrijven aan de Gemeenteraad van Noordwijk ver- 
   zoeken wij de raad het bedoelde uitbreidingsplan te wij- 

 zigen t.a.v. de slag en het parkeerterrein. 
24 sept '70 :In een uitvoerig ingezonden stuk in "De Zeekant" reageren 

 wij op de p1annen en maken vooral bezwaar tegen de slag en  
 het parkeerterrein. Wij vragen hierin adhesiebetuigingen  
 te sturen naar ons secretariaat en verzoeken tot wijziging   
 te richten aan de raad. Vele reacties bereiken onze secre- 
 taris. 

12 okt. 1970:Alle raadslieden krijgen persoonlijk een brief, waarin on- 
   ze bezwaren nogmaals naar voren worden gebracht. 
13 okt. 1970:Behandeling van ons verzoek door de Gemeenteraad. B.& W 

adviseren om niet op ons verzoek in te gaan. Motivering:   
Wij zien in de aanleg van slag en parkeerterrein geen 
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 gevaar voor aantasting van het duinterrein; de aanleg 
 zal in samenwerking met o.m. S.B.B. plaats vinden. 
 Over de plaats en de vorm zal later overleg mogelijk zijn  
 met alle betrokkenen. De raad volgt dit advies op zodat ons 
 plan wordt verworpen. 

9 nov. 1970 :Aan de Commissaris der Koningin, die een bezoek aan Noord- 
 wijk brengt, wordt een open brief gericht waarin de aan- 
 dacht van de Commissaris voor de zaak gevraagd wordt.  
 De pers publiceert de open brief. 

19 nov.1970.:Een brief wordt gericht aan de directie van het S.B.B.  
 waarin wij onze verwondering en teleurstelling uitspreken 
 over het feit dat S.B.B. medewerking wil verlenen bij 
 de realisatie van deze plannen. 

26 nov.1970 :Drie mensen van onze verenging voeren een gesprek met de  
 Wethouder van Openbare werken. De standpunten van beide par- 
 tijen blijken ongewijzigd te zijn. 
 Resumerend moeten wij tot de conclusie komen: 

     a.dat de argumenten van B & W., welke door de Raad zijn over- 
       genomen, ons niet hebben overtuigd, integendeel. 

 Wij zijn gesterkt in de mening dat bedoelde slag en par- 
 keerterrein een start zullen zijn voor een verdere aan- 
 tasting van de duinen. 

     b.dat tegen onze alternatieve voorstellen (waaraan nauwelijks 
 aandacht is besteed) geen enkel steekhoudend argument is   
 ingebracht. 

     c.dat het argument: S.B.B. zal wel zorgen dat de natuur ter  
  plaatse niet wordt aangetast, hier niet op zijn plaats is. 

 Wij krijgen de indruk dat het gemeentebestuur de zwarte 
 piet wil doorspelen aan S.B.B. (een ambtelijke instantie  
 die voornamelijk adviserend optreedt). 

     d.dat wij, mede door de ontvangen reacties uit de bevolking 
 overtuigd zijn van het belang dat wij nu (dus niet wachten  
 tot het moment van aanleg) moeten doorgaan met onze actie. 
 Wij zullen ons daarbij laten adviseren door een ter zake   
 deskundige. 

Wij rekenen erop dat al onze leden zich achter deze actie zullen plaat- 
sen en, waar mogelijk, ook in het persoonlijk vlak ons willen steunen. 
UW suggesties vernemen we graag van u. Wij van onze kant zullen u spoedig 
op de hoogte brengen van de verdere plannen. 
 

W. Baalbergen. 
 

 
duinweg-wegduin-duinweg-wegduin-duinweg-wegduin-duinweg-wegduin-duinweg 

 
Activiteiten rond het asiel van 1 aug. tot 30 nov. Herfstaflevering. 
 
Het aantal slachtoffers is in bovengenoemde periode gelukkig nogal 
meegevallen. 
In totaal werden 46 slachtoffers binnengebracht, waarvan 12 stuks  
weer met succes in vrijheid konden worden gesteld. 2 Volièreduifjes, wel- 
ke werden binnengebracht, zijn door ons lid W. van Duin meegenomen,  
evenals een zwarte kraai welke een halve vleugel miste. 
Binnengebracht werden de hieronder volgende soorten: 
 
1 torenvalk 2 lachduifjes 2 jonge kauwen 
3 huismussen 2 stormmeeuwen 1 merel 
2 zilvermeeuwen 2 spreeuwen 8 jan van genten 
1 buizerd 1 zwaan 1 aalscholver 
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2 postduiven 1 nestjong groenling 1 kleinste jager 
3 kokmeeuwen 3 zwarte kraaien 2 zanglijsters 
2 zeekoeten 1 koekoek 1 waterral 
2 alken 1 tuinfluiter 1 wilde eend 
 
Losgelaten konden worden: 
1 torenvalk 1 wilde eend 1 huismus 
3 jan van genten 1 waterral 1 tuinfluiter 
1 jonge kauw 1 zilvermeeuw 1 mantelmeeuw 
1 stormmeeuw     
 
Als bijzonderheid kan worden vermeld van de torenvalk, welke door de be-
heerder van de bosflat in dezelfde flat gevangen werd, dat de vogel in  
mei jongstleden als nestjong in Budel (N.B.) werd geringd. 
Als zeer bijzondere gast verbleef in het asiel een kleinste jager. Deze  
is door de heer Moerkerk geprepareerd. 
Momenteel verblijven nog in het asiel: 
1 buizerd, 2 jan van genten en l stormmeeuw. 
Het aantal soorten dat het asiel in de loop van haar bestaan heeft ge-
huisvest, bedraagt momenteel 70. 
 

J. Hoek. 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  
 
Nestkastcontrole Nieuw-Leeuwenhorst 1970. 
 
Begin maart kregen we op Nieuw-Leeuwenhorst, dat door sommige Noortukkers 
zo hardnekkig met het "Zuidhollands Landschap" wordt aangeduid nog de 
beschikking over 20 superselectieve kasten. Dit zijn kleine ongeverfde  
met een nauwe invliegopening. Bij het ophangen van deze kastjes hebben we 
meteen een aantel andere kasten verplaatst, daar sommige kasten te dicht  
op elkaar hingen. D. Passchier verrichtte verder nog hier en daar een tech- 
nische ingreep, waardoor veel kasten veel gemakkelijker te controleren 
werden. 

Ons vermoeden dat begin maart te laat is om nog nieuwe kasten op 
te hangen, werd bevestigd. In de nieuwe kastjes vestigde zich slechts één 
paar (glanskopmezen), evenals in de verhangen kastjes. 

Het broedseizoen werd zodoende begonnen met 46 kastjes. Al vlug vloog  
er één met een flinke storm uit de boom, terwijl twee ander kastjes ver-
moedelijk gestolen werden, in ieder geval spoorloos verdwenen. 

De mezen begonnen dit jaar laat met broeden. Op 10 mei bevatte nog  
maar de helft van het totaal aantal gebruikte kasten een legsel De  
pimpels waren ook dit jaar weer iets vroeger dan de koolmezen. Opval- 
lend was dat het ene paar glanskoppen in het superselectieve kastje 
vroeger was dan alle andere kastbewoners. 

Bij twee kastjes, bewoond door koolmezen, vonden we iets merkwaardigs. 
In het ene kastje bleek, bij schoonmaak begin juli, onder het nest van  
de zojuist uitgevlogen jongen, zich nog een volledig legsel te bevinden.  
In een ander kastje vonden we, broedend op 4 eitjes, een koolmees- 
wijfje, met een gat in haar schedel. 
Beide gevallen zijn waarschijnlijk het gevolg van de onderlinge ruzies 
die bij koolmezen vaker voorkomen. In Natura van juni 1970 schrijft 
A. Smit over de koolmezen bij Nunspeet: 
"Het is naar mijn idee ook de meest agressieve mees. We vonden in de loop 
der jaren, en meestal in het voorjaar, enkele keren een dode koolmees in 
een nestkast, die een stukgepikte kop had. Omdat vrijwel alle jaarvogels  
op de legerplaats zijn geringd was soms de voorgeschiedenis te recon-
strueren. Daarbij bleek dat de gedode koolmees meestal de oudste bewoner 
van de nestkast was. De volgende bewoner was dan meestal een nieuwkomer 
(dus nog niet geringd)." 
Dat iets dergelijks zich bij onze kastjes ook heeft afgespeeld lijkt 
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zeer waarschijnlijk. Bij de kast met de dode koolmees, was 10 dagen  
later al een acht-tallig legsel aanwezig.  

Dan nu het lijstje: 
 
 aantal 

nesten 
aantal 
eitjes 

gemid- 
deld 

pulli gemid- 
deld 

koolmees   13  111   8,5   97   7,5 
pimpelmees   10  104  10,4   69   6,9 
glanskopmees    1    9   9    8   8 
 
Vorig jaar was het gemiddeld aantal eitjes voor kool- en pimpel- 
mees respectievelijk 8,5 en 8, terwij1 het gemiddeld aantal pulli  
6,6 en 5,7 bedroeg. 
Opmerkelijk was dat er ook dit jaar vrijwel geen tweede broedsels wa- 
ren. Twee paren pimpelmezen begonnen eraan, maar gaven de moed na een 
rommelig nest en wat eitjes op. 
 
                --- --- --- --- --- --- --- --- 
 
Broedvogels Nieuw Leeuwenhorst 1970 
 
Ook dit voorjaar werd weer een gedeelte van Nieuw Leeuwenhorst geïnven- 
tariseerd, n.l. het gedeelte dat begrensd wordt door Gooweg, Westeinde,  
het paadje ten noorden van de vijver en het asfaltwegje van het Park- 
hotel naar de Gooweg. 

Op 8 excursies werden alle waargenomen vogels op een kaartje inge- 
tekend. Alleen de vogels die steeds op dezelfde plaats werden waarge- 
nomen, zijn als broedvogel beschouwd. Natuurlijk werd niet van elk paar  
ook het nest gevonden, er werd ook niet naar gezocht. Andere lieden zoch- 
ten kennelijk wel, want gemakkelijk te vinden nesten werden allemaal 
uitgehaald, o.m.: kauw, staartmees, roodborst, merel, houtduif. 
Mijn bewering van vorig jaar dat de recreatie nauwelijks schadelijk is  
voor de broedvogelpopulatie, durf ik nu dan ook niet te herhalen.  
Dan nu de lijst. Tussen haakjes staan de aantallen van vorig jaar vermeld. 
 
merel 12 (14) bosuil  1 ( 1) grasmus  1 ( 2) 
zanglijster  4 ( 4) winterkoning  4 ( 6) rietzanger  1 ( 2) 
gr.lijster  1 ( -) tjiftjaf  5 ( 5) bosrietzanger  1 ( 2) 
huismus  2 ( 2) koolmees 13 (11) houtduif 10 (10) 
roodborst  3 ( 5) pimpelmees 10 (12) tortel  5 ( 4) 
nachtegaal  2 ( 4) glanskop  2 ( 0) turkse tortel  3 ( 1) 
heggemus  3 ( 3) staartmees  1 ( 0) vink  1 ( 1) 
spreeuw 12 (17) fazant  1 ( 0) wilde eend  4 ( 4) 
zw.kraai  1 ( 1) fitis  6 (11) waterhoen  2 ( 2) 
kauw  7 (11) zwartkop  7 ( 8) meerkoet  1 ( 1) 
gaai  2 ( 2) tuinfluiter  6 ( 6) Gr.vliegenv.  1 ( -) 
gr.bo.specht  1 ( 1)       
 
Enkele malen in broedseizoen gezien: 
wielewaal   fluiter   torenvalk   
spotvogel   vuurgoudhaantje groene specht   
 
Begin mei werd in het prikkeldraad langs de Gooweg een dode groene  
specht gevonden. Waarschijnlijk een vrouwtje, daar nog in de hele maand  
juni het gelach van een groene spechtman bleef te horen. 
De fluiter bleef twee weken onafgebroken zingen en was duidelijk onge- 
paard. 
De oppervlakte van het geïnventariseerde terrein bedraagt ca 23,5 ha. 

J. van Dijk 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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In 1970 meer huiszwaluwen in Rijnsburg. 
 
In de Strandloper 1e jaargang, nr 4 schreef de heer Glasbergen een ar-
tikeltje over de huiszwaluw in Rijnsburg. Hij vermeldde dat deze soort 
sinds jaren weer in Rijnsburg broedt.  
Daar het dorp niet systematisch onderzocht is toen, is het mogelijk dat  
er in 1969 meer nesten waren dan de twee die de heer Glasbergen toen  
vond. 
Dit jaar hebben wij 11 nesten geteld. We vonden ze zowel in als buiten  
het dorp. Bij twee huizen vonden we meer nesten bij elkaar, n.l. een  
keer twee nesten bij elkaar, en een keer drie nesten bij elkaar. Dit is  
in het geheel geen uitzondering, daar huiszwaluwen vaak kolonies vormen  
aan daarvoor geschikte huizen of andere gebouwen. 
Tenslotte zij nog vermeld dat de oude nesten van vorig jaar opnieuw  
werden gebruikt dit jaar. 
 

H. Kasteel 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
Inventarisatie Mr. Dr. Willem van der Bergstichting 1970 
 
Oppervlakte ca 36 ha. Topografische kaart 30 E.  
Het terrein van de stichting wordt gekenmerkt door een vrij open park-
landschap met weinig hoog hout. De paviljoens zijn meestel omgeven door 
dichte lege struiken evenals de vele gazons. Het terrein wordt aan de 
zeezijde begrensd door weiland en is verder omringd door bollenland. 
Dan nu het lijstje: 
 
groenling 7 roodborst 1 
kneu 17 merel ? 
putter 4 zanglijster ? 
vink 5 winterkoning 5 
veldleeuwerik 1 heggemus 5 
witte kwikstaart 2 waterhoen 2 
koolmees 5 houtduif 6 
pimpelmees 4 turkse tortel  
grauwe vliegenvanger 2 wilde eend 5 
tjiftjaf 2 kievit 3 
fitis 4 scholekster 2 
spotvogel 1 zwarte kraait 1 
kleine karekiet 2 ekster 3 
braamsluiper 1 vlaamse gaai 2 
grasmus 1 kauw 3 
tuinfluiter 2   
 

D. Barnhoorn 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 

Enige gegevens over in Noordwijk of omgeving gevonden ringen. 
 
Al enige jaren verzamelt ons lid de heer Glasbergen ringgegevens van  
door onze leden gevonden en opgestuurde vogelringen. Hieronder vindt  
u een lijstje van de door hem ontvangen gegevens. 
(pas nu zie ik dat het blaadje vol is, u vindt dus het lijstje op de 
volgende pagina) 
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SOORT GERINGD GEVONDEN VINDPLAATS VINDER 
alk 06 07 65 

Handa Sutherland 
Schotland 

23 01 66 strand Noordwijk 
dood gevonden 

Baalbergen 

zilvermeeuw 07 07 66 
Rottumeroog 

19 09 66 strand Noordwijk 
dood gevonden 

V.d.Linden 

kokmeeuw 22 06 63 
Balgzand 

27 11 66 strand Noordwijk 
dood gevonden 

V.d.Linden 

merel 16 08 66 
Westeinderplassen 

20 01 67 dorp Noordwijk 
dood gevonden 

Cramer 

stormmeeuw 08 09 66 
Kijkduin 

24 03 68 strand Noordwijk 
dood gevonden 

J.Hoek 

spreeuw 09 11 68 
Kennemerduin 

03 01 69 duin Noordwijk 
dood gevonden 

D.Hoek 

graspieper 05 11 68 
Kennemerduin 

11 01 69 duin Noordwijk 
in ransuilbal 

W.v.Duyn 

vink 13 11 68 
Duin bij Castricum 

18 01 69 duin Noordwijk 
in ransuilbal 

W.v.Duyn 

vink 09 11 68 
Kennemerduin 

12 04 69 duin Noordwijk 
in ransuilbal 

W.v.Duyn 

spreeuw 13 12 68 
Apeldoorn 

26 04 69 duin Noordwijk 
in ransuilbal 

W.v.Duyn 

blauwe reiger 09 05 68 
Amsterdamse bos 

03 04 69 Noordwijkerhout 
dood gevonden 

J.Vink 

merel 12 11 67 
Meopham (Kent) 

01 05 69 polder Noordwijk 
dood in broeikas 

H.v.Duin 

steenuil 10 06 61 
A.W. duinen 

29 10 69 Noordwijkerhout 
dood gevonden 

J.Hoek 

scholekster 23 06 64 
Kennemerduin 

06 04 68 polder N’wijk-R’- 
burg dood gevonden 

v.Hameren 

putter 30 09 68 
Wassenaar 

06 06 69 Voorhout 
dood gevonden 

Glasbergen 

torenvalk 29 06 70 
Budel (N.B.) 

03 08 70 Gevonden in flat 
Noordwijk, na ver- 
zorging losgelaten 

J.Hoek 

grote stern 29 06 62 
Forvie (Aberdeen) 
Schotland 

13 06 70 strand Noordwijk 
dood gevonden 

V.d.Linden 

noordse stern 29 06 70 
Arholva (Uppland) 
Zweden 

09 08 70 strand Noordwijk 
dood gevonden 

J.v.Dijk 

kneu 30 09 69 
Wassenaar 

20 08 70 duin Noordwijk 
in ransuilbal 

W.v.Duyn 

 
Mocht u ringen vinden van dode vogels, of geringde vogels in uw hand 
krijgen, dan houdt de heer Glasbergen zich zeer aanbevolen. 
U kunt de ringen toesturen aan de heer J. Glasbergen, 

    P. van Saxenstraat 7 
    Rijnsburg. 

Hij zorgt dan voor verdere verzending naar het ringstation. U kunt na- 
tuurlijk ook de ring zelf opsturen naar Ringstation 

     Kemperbergerweg 11 
     Arnhem. 

De gegevens zou de heer Glasbergen dan natuurlijk heel graag ontvangen. 
 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
 
Onze buizerd, die al sinds enige tijd met een verlamde vleugel in het  
asiel logeert en een geduchte aanval doet op de muizenfok van Wim. v.  
Duyn, zal zo spoedig mogelijk naar het ooievaarsdorp Liesveld verhuizen 
alwaar een speciaal hok wordt gebouwd voor revalidatie van roofvogels. 
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Inventarisatie 1970 van een gedeelte van de polder bij Sancta Maria. 
top. krt. 30 E; opp. ca. 50 ha. 
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Het getal voor 
de soort geeft 
het aantal 
broedparen aan; 
de letter(s) er- 
achter de code 
op het kaartje. 
 
13 kievit     K 
 2 grutto     G 
 3 tureluur  Tu 
 1 wulp       W 
 6 scholekster S 
 2 wilde eend We 
13 veldleeuwerik Vl 
 3 graspieper Gr 
 3 w.kwikstaart Wk 
 3 geelgors   Gg 
 3 ringmus    R 
 2 putter     P 
 4 vink       V 
 3 heggemus   H 
 1 roodborst  Rb 
 4 koolmees   K 
 2 fitis      F 
 2 gr.lijster Gl 
 9 merel      M 
 4 zanglijster Z 
 1 gr.b.specht Gb 
 
 3 turkse tortel Tt 
 1 houtduif    Hd 
 1 ekster      E 
 1 vlaamse gaai Vg 
 
 
 

K  r a a i e r s l a a n 

bollenland 
         en 
diverse hotels en 
            villa’s 
        

weiland 

weiland 

akkerland 

weiland 

weiland 

akkerland 

camping 

S a n c t a 
 
M a r i a 



 
Inventarisatie van Calorama 1970. 
 
Het geïnventariseerde gebied is ca 2 ha groot. 
Het aantal broedparen bedroeg dit jaar 77; 
Het aantal soorten 24. 
Hieronder het lijstje: 
wilde eend  -   
waterhoen  2 spotvogel 1 
houtduif  5 winterkoning 5 
turkse tortel  5 Grauwe vliegenvanger 1 
bosuil  1 ? koolmees 5 
zanglijster  3 pimpelmees 3 
merel 12 boomkruiper 1 
roodborst  3 ekster 1 
heggemus  4 gaai 1 
tuinfluiter  1 vink 1 
zwartkop  1 huismus 3 
tjiftjaf  3 groenling 5 
fitis  4 spreeuw 7 
 

P & P Lindhout 
 

Overgenomen uit het Vogeljaar, 18e jaargang, nr. 4, okt. 1970 – pag. 320:  
Het kweken van Casarca's.  
 
Het artikel van de heer A. Cramer verheugt me. Een tiental jaren kweek ik 
met meer of minder succes naast vele andere soorten eenden, Casarca's. 
Dit najaar zullen weer 5 jaarlingen uitvliegen. Een mager resultaat van  
2 broedsels. Hoewel uit één nest vaak, maken de jongen meest paarsgewijs 
oefenvluchten, zodat dit jaar vermoedelijk een jong bij de oudere vogels 
blijft. Een van de koppels zie ik al meer dan een kilometer van mijn wo- 
ning overvliegen en ik denk dat ze een dezer dagen wel aan de grote  
reis beginnen. Ik neem aan dat het mogelijk is dat één of meerdere ex. 
van de hier uitgevlogen koppels ergens in Nederland in het voorjaar ko- 
men broeden. 
Dit hoop ik omdat van de door mij grootgebrachte bergeenden vele kop- 
pels in de omgeving zijn komen broeden, terwij1 ze trouw hun eten komen 
halen op de oude voederplaats. De hier grootgebrachte bergeenden over- 
winteren regelmatig op mijn terrein. Hun aantal schat ik op een kleine 
honderd, ze scharrelen als tamme eenden rond de voederplaatsen. Door de 
aanleg van de zuidelijke rondweg om Bergen op zoom, die mijn terrein  
tot de helft terugbracht en bovendien nog in tweeën deelde, is de broed-
uitkomst van de eenden minimaal 3 bergeenden en 5 Casarca’s. Normaal 
ong. 100 resp.12. 
Van alle oudere vogels zijn er enkele vleugellam en de meeste normaal 
vliegend, hoewel van grote vluchten weinig te merken is, waarschijnlijk om- 
dat één der partners gehandicapt is. Mijn proef om Nijlganzen te laten 
uitvliegen is mislukt. Van de drie broedkoppels heb ik er geen meer over 
terwijl van de zeker 20 uitgevlogen jongen nog maar één ruziemakende 
eenzame gent is overgebleven. Doordat ik de vogels nooit heb geringd is  
het moeilijk na te gaan waar zij gebleven zijn. Een deel, of misschien 
wel alle bergeenden die bij Blijdorp rondvliegen zijn hier bij mij 
geboren en als halfwas aan Blijdorp geschonken. Mogelijk dat bovenstaand 
een klein deel van de aanwezigheid van Casarca’s en Nijlganzen in Ne- 
derland verklaart. 
 

Ko Crusio- Woensdrecht. 
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Dan komen nu de waarnemingen. Zet u schrap, want het is een hele lijst ! 
 
fuut  2 ex  5- 8 noordwaarts boven zee Vink,v.Dijk 
  1 ex 15- 8 zuidwaarts boven zee Vink,v.Dijk 
 13 ex In sept. In 7 waarnemingen v.Dijk,v.d.Linden 
  4 ex 17-10 zuidwaarts boven zee v.d.Linden 
roodhalsfuut  1 ex 14- 8 zuidwaarts boven zee Vink,v.Dijk 
  2 ex 17-10 op zee Vink,v.d.Linden 
noordse 
pijlstormvogel 

 1 ex 17- 9 dood op strand v.d.Linden 

jan van gent  1 ex 11- 8 2e jaars ex,naar asiel v.d.Linden 
 244 ex In 14 waarnemingen in sept. haast allen zuidwaarts 
  6 ex  1-10 over strand Baalbergen 
aalscholver  2 ex  7- 7 zuidwaarts over strand v.d.Linden 
  4 ex 13- 8 noordwaarts,idem Vink,v.Dijk 
 27 ex 15- 9 zuidwaarts, idem v.Dijk 
  1 ex 18- 9 oostwaarts,idem v.d.Linden 
  1 ex 30- 9 zuidwaarts,idem v.Dijk 
purperreiger  1 ex 13- 8 strand,noordwaarts v.Dijk 
lepelaar  9 ex 13- 8 zuidwaarts,boerenburg Fam.v.Dijk 
wintertaling 12 augustuswaarnemingen  v.Dijk 
  3 septemberwaarnemingen          W.v.Duyn,v.d.Linden 
 10 ex 14-10 over zee W.v.Duyn 
zomertaling  2 augustuswaarnemingen v.Dijk 
smient  2 ex 28- 9 over zee,zuidwaarts v.d.Linden 
 18 ex 29- 9 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
pijlstaart  3 augustuswaarnemingen idem 
toppereend  1 ex  8- 7 vrouwtje op zee D.Hoek 
  8 ex 28- 9 over strand W.v.Duyn 
  6 ex 30- 9 idem idem 
kuifeend  2 augustuswaarnemingen v.Dijk 
  6 ex 24- 9 over zee,noordwaarts Moerkerk 
tafeleend  1 ex  9- 6 over strand,noordwaarts v.Dijk 
  5 ex 27- 9 over zee,zuidwaarts idem 
  5 ex 28- 9 over zee,noordwaarts idem 
  1 ex 28-10 over zee,zuidwaarts idem 
grote zeeëend  2 ex  7- 7 op zee D.Hoek 
zwarte zeeëend 33 ex 21- 6 op zee Moerkerk 
  8 augustuswaarnemingen v.Dijk 
  7 septemberwaarnemingen met in tot.73 ex, Moerkerk, 
                                   v.Duyn,v.d.Linden 
  1 ex  2-10 over zee W.v.Duyn 
eidereend vanaf juli elke maand regelmatig waargenomen. 
middelste zaagbek  2 ex 1- 8 over zee, zuidwaarts v.d.Linden 
bergeend vanaf juli elke maand regelmatig waargenomen. 
grauwe gans  8 ex 17-10 over duin,zuidwaarts  Glasbergen,Cramer 
rotgans  2 ex 25- 9 over zee,noordwaarts v.d.Linden 
buizerd  1 ex 26- 9 N.W.hoekbrug W.v.Duyn 
  1 ex 27- 9 Boerenburg,zuidwaarts v.Dijk 
sperwer  1 ex 12- 9 Noordduin             Glasbergen,Cramer 
  2 ex 28- 9 idem W.v.Duyn 
  2 ex 29- 9 idem idem 
  1 ex  4-10 idem idem 
  2 ex 17-10 idem idem 
  3 ex 27-10 idem v.Dijk 
blauwe kiekendief  1 ex 17-10 vrouwtje in Noordduin Glasbergen 
boomvalk  1 ex 18- 6 Duindamse slag v.d.Linden 
  2 ex  8- 7 strand,noordwaarts v.Dijk 
  2 ex  8- 7 Leidse vaart idem 
  1 ex  8- 7 Sancta Maria idem 
  1 ex 12- 7 Zuidduin Cramer 
  1 ex 29- 7 Duindamse slag v.d.Linden 
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boomvalk  3 aug.waarnemingen waarvan 1 x 2 ex 
  6 sept.waarnemingen waarvan 1 x 2 ex 
smelleken  1 ex 29- 9 zeereep W.v.Duyn 
  1 ex  7-10 Noordduin v.Dijk 
torenvalk  2 juniwaarnemingen  
   1 juliwaarneming  
  4 augustuswaarnemingen,waarvan 1 x 4 ex,uitvliegend nest 
  2 septemberwaarnemingen Cramer 
  2 oktoberwaarnemingen  
bosuil  1 ex  6- 9 Offem v.Duyn 
ransuil  2 ex 150 8 Noordduin v.Duyn 
        ook door v.Duyn gezien op 27-8 en 31-8 
velduil  1 ex 10-10 Noordduin Moerkerk 
bontbekplevier  vanaf juli elke maand regelmatig wargenomen 
kleine plevier  1 ex  6- 6 Noordduin v.d.Linden 
strandplevier  1 ex  8-10 op strand idem 
zilverplevier  3 augustuswaarnemingen v.Dijk 
  5 septemberwaarnemingen v.d.Linden 
  2 oktoberwaarnemingen van 4 en 5 ex idem 
goudplevier  1 ex 20- 7 Langevelderslag idem 
  5 augustuswaarnemingen v.Dijk 
  2 septemberwaarnemingen v.d.Linden 
  4 oktoberwaarnemingen     Moerkerk,v.d.Linden,v.Duyn 
steenloper  vanaf juli regelmatig waargenomen elke maand  
regenwulp  Begin juli dagelijks enkele ex, zuidwaarts v.Dijk 
  6 augustuswaarnemingen        Cramer,Moerkerk,v.Dijk 
  1 ex  5- 9 Noordduin,zuidwaarts Glasbergen 
  2 ex 10- 9 Boulevard,zuidwaarts Moerkerk 
rosse grutto  4 juliwaarnemingen                 v.d.Linden,v.Dijk 
 12 augustuswaarnemingen               Moerkerk,v.Dijk 
  5 septemberwaarnemingen Glasbergen,Moerkerk,v.d.Linden 
  2 oktoberwaarnemingen                     v.d.Linden 
witgatje  1 ex 14- 7 strand v.d.Linden 
  1 ex 16- 7 strand idem 
oeverloper Veel 20- 8 Nachtelijke trek over Noordwijk W.v.Duyn 
  1 ex 28- 8 Boerenburg Cramer 
 15 ex 28- 9 over strand W.v.Duyn 
  4 ex 29- 9 idem idem 
zwarte ruiter  2 ex 15-10 over zee v.d.Linden 
groenpootruiter  3 ex 15-10 over zee Moerkerk 
kanoetstrandloper  1 ex 11- 6 over strand v.d.Linden 
  6 augustuswaarnemingen           v.Dijk,v.d.Linden 
  6 ex 12- 9 over strand v.d.Linden 
kleine strandloper  1 ex  5- 8 strand v.Dijk 
  1 ex  7- 9 strand v.Dijk 
kluut  3 ex  9- 6 strand,noordwaarts idem 
kleine jager  1 ex 30- 7 strand,zuidwaarts idem 
 10 augustuswaarnemingen,tot. 18 ex v.Dijk,Cramer,Glasber-   

                                         gen,Vink 
 30 septemberwaarnemingen,tot. 111 ex Moerkerk,v.d.Linden,   

                                      W.v.Duyn,v.Dijk 
middelste jager  1 juv ex 23- 9 over zee zuidwaarts v.Dijk 
kleinste jager  1 ex  6-10 dood in asiel Moerkerk 
zwartkopmeeuw  1 ex 12-8 t/m 15-10sub-adult regelmatig op strand bij 
                         Noordwijk 
dwergmeeuw  2 ex 27- 9 over zee,zuidwaarts adulten v.d.Linden 
  3 ex 28- 9 Over zee,zuidwaarts1 ad.2 juv. idem 
  1 ex  1-10 juveniel idem 
  1 ex  6-10 idem idem 
drieteenmeeuw  1 ex 17- 7 juv.ex over zee,zuidwaarts Moerkerk 
  1 ex  9- 8 juv.over zee zuidwaarts v.Dijk 
  2 ex 28-10 ad. ex,op strand idem 
noordse stern  1 ex 28-10 ad. ex,op strand idem 
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dwergstern 13 ex  4- 8 over zee,zuidwaarts Vink,v.Dijk 
 17 ex 13- 8 over zee,zuidwaarts idem,idem 
  3 ex 20- 8 over zee,zuidwaarts Moerkerk 
alk  1 ex  24- 8 over zee,noordwaarts Baalbergen 
kleine bonte specht  1 ex 15- 8 zeereep W.v.Duyn 
zwarte specht  1 ex 26- 9 Calorama v.Dijk 
draaihals  1 ex 29- 8 Noordduin v.Dijk 
koekoek  1 ex 24- 9 Noordduin v.d.Linden 
strandleeuwerik  3 ex 22-10 strand,noordwaarts idem 
wielewaal  1 ex 11- 6 zingend,nieuw leeuwenhorst v.Dijk 
beflijster  1 ex 18-10 Langeveld v.d.Linden 
paapje  1 ex 12- 9 noordduin          Glasbergen,Cramer 
fluiter  1 ex 12- 9 noordduin          idem       idem  
duinpieper  1 ex 12- 9 noordduin          idem       idem 
gr.gele kwikstaart 10 ex 15- 8 zeereep            idem       idem 
grauwe klauwier  1 ex 27- 8 o laatst waargenomen in noordduin v.Dijk 
europese kanarie  2 ex 12- 9 noordduin          Glasbergen,Cramer 
kruisbek 25 ex 27- 6 noordduin v.d.Linden 
rietgors  in oktober meerdere malen op trek gehoord 
 
 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
-  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 
In de vorige strandloper stand een artikel over de grauwe klauwier.  
 In British Birds nr. 5 en 6 1970 staan een zeer uitvoerig artikel  
 over deze soort, waarin ook veel aandacht wordt besteed aan de zeer  
 snelle achteruitgang. 
 Belangstellenden kunnen deze nummers lenen bij J. de Veerstraat 42. 
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