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Van het bestuur : 
 
Nieuwe leden. 
Door het voeren van onze actie tegen de aanleg van een weg en een par- 
keerterrein in de Noordduinen, krijgt onze vereniging steeds meer be- 
kendheid. Dit is vooral te merken aan de snelle uitbreiding van ons  
ledental in de laatste weken. Ook het aantal donateurs is de laatste 
weken verdubbeld. Wij verwelkomen al deze nieuwe leden en donateurs  
van harte. Het doet ons als bestuur van Vogelbescherming Noordwijk  
goed dat zo velen met ons de strijd tegen de natuurverarming daad- 
werkelijk ter hand willen nemen. Nogmaals welkom in onze gelederen! 
 
Vogeljaar. 
Mogen wij voorts uw aandacht vestigen op de mogelijkheid u te abon- 
neren op het "Vogeljaar". Het Vogeljaar is een landelijk tijdschrift  
voor vogelstudie en vogelbescherming, dat tweemaandelijks verschijnt.  
U kunt zich aanmelden als abonnee door overmaking van ƒ 4,50 per jaar  
op gironr. 57 09 20 t.n.v. onze penningmeester, Dhr. J. Deelder, Duinweg  
81, Noordwijk, onder vermelding Nieuwe abonnee Vogeljaar. 
 
Contributie 1971. 
Er zijn nog enkele leden die hun contributie over 1971 nog niet heb- 
ben betaald. Een vriendelijk verzoek: graag even overmaken op boven- 
genoemd gironummer. Dit verzoek geldt ook voor sommige donateurs. 

Bij voorbeat dank! 
 

Voorjaarsexcursie (alleen veer leden). 
Onze voorjaarsexcursie, voert ons dit jaar weer naar de knardijk. De- 
ze excursie vindt plaats op zaterdag 10 april. Deelnemers kunnen zich 
aanmelden bij D. Passchier, Egmonderstraat 45, voor 3 april. 
Kosten : volwassen leden 7,50; jeugdleden 4,- 
Vertrek: 6.00 vanaf de Punt; 6.05 Lindenplein. 
 
Onze eerstvolgende waarnemervergadering vindt plaats op maandag 22  
maart bij A. Cramer, Sluispad 5. Aanvang 8 uur. 
 
Voor belangstellenden is uit het archief momenteel het volgende ter  
inzage: 
1.Driemaandelijks orgaan v.h. Coördinatie Comité Bescherming Vogels  
  in België. 
  inhoud: Motie, gericht aan de Belgische regering en Minister van Land- 
          bouw, m.b.t. vogelvangst en vogelbescherming in België. 
 
 
          -1- 

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



2.Witboek voor de vogelvangst '70. 
  inhoud: Verzameling v.d. buitenlandse en binnenlandse protesten tegen 
          de vogelvangst, verzameld door de Belgische Coördinatie Comm. 
3.Contectorgaan v.d. Vogelwacht Franeker en Omstreken. 1.1971. 
  inhoud: Overzicht broedseizoen 1970 

    Uittreksel uit milieumanifest. 
4."Anser", contactorgaan v.d. vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe, febr. 71 
   inhoud: Het jaar 1 na N70. 

     Flevoland-Ganzenland 
     Over uilen en roofvogels 
     Een vogelasiel 
     Nestkastverslag Legerplaats Nunspeet. 

5."Fitis", mededelingenblad v.d. Vogelwerkgroep Haarlem. 
   inhoud: voorlopig trekonderzoek 1971 

       inventarisatieverslag Vogelmeer Kennemerduin. 
       waarnemingen Zuid Kennemerland. 
 

Nestkastjes  
Over niet al te lange tijd hopen wij de beschikking te hebben over 
een aantel z.g.n. P.V.C. nestkastjes. 
Deze van plastic vervaardigde kastjes hebben tal van voordelen bo- 
ven de traditionele houten kastjes, minder onderhoud, minder kans op 
lekken en tochten, etc. 
Wie een of meer van deze kastjes wil aanschaffen, kan deze bestellen 
bij Dhr. Baalbergen, Schoolstraat 31, Noordwijk a/z. Prijs F 4,- per stuk. 
 

A.Cramer, secr. 
 

Duinwegwegduinduinwegwegduinduinwegwegduinddinwegwegduinduinwegwegduin 
 
Duinweg???  Weg duin!!!  
 
Onze handtekeningenactie tegen de aanleg van weg en parkeerterrein in  
de Noordduinen is een succes geworden. Nog niet alle lijsten en coupons 
zijn binnen, maar reeds nu is te zien dat de Noordwijkers positief hebben 
gereageerd. In de wijken die serieus zijn afgelopen, is praktisch huis  
aan huis getekend. Wij zullen deze handtekeningen t.z.t. de gemeenteraad 
aanbieden en onze vroede vaderen wijzen op deze uitspraak van de bevol- 
king. Op deze uitspraak moet inspraak volgen!!! Wij houden u op de hoogte 
en blijven u vragen: praat met zoveel mogelijk mensen over deze zaak.  
Wijs ze ook op de economische waarde van mooie duinen. Deze zal naarmate 
strand en zee verder vervuilen steeds groter worden. Een verblijdend ne-
veneffect heeft de actie ten aanzien van ons ledenaantal. Onze vol ijve- 
rige secretaris heeft de handen vol aan het verwelkomen van nieuwe le- 
den en donateurs. Als dit nog even zo door gaat worden we nog eens een 
echte vereniging, maar we houden het nog een beetje informeel, dat be- 
loven we u. 
Intussen ontvingen we van Ir. Tideman van S.B.B. antwoord op ons schrij- 
ven over de duinweg-zaak. Deze brief luidde als volgt: 
 
De ontsluiting van het Nederlandse kustgebied is, zoals u bekend zal zijn 
een problematiek waar nog steeds op gestudeerd wordt. 

De provincie Zuid-Holland heeft in haar nota vrije uren in de vrije 
natuur uiteen gezet dat het nodig is zo een zevental kustontsluitingen  
te maken. 

Het Staatsbosbeheer zal, indien op provinciaal niveau een belangen-
afweging heeft plaatsgevonden, het als haar taak moeten zien mede rich- 
ting en vorm te geven aan de wijze waarop die kustontsluiting tot  
stand moet komen; zij heeft daartoe het duingebied tussen Noordwijk en 
Langevelderslag als eenheid opgevat en gemeend dat in dat geval een 
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nieuwe kustontsluiting zoals deze ingroei in het bestemmingsplan is aan-
gegeven de voorkeur verdient boven een nieuwslag ten hoogte van de Duin-
damse slag, welke het gebied in twee gelijke stukken zou knippen. 

Het op deze wijze min of meer afgesneden en sterk met bunkers bezette 
duingebied ten zuiden van de geprojecteerde slag zou zich dan in rela- 
tie met deze slag eveneens voor de wat meer intensievere vormen van 
"duinrecreatie" kunnen lenen wat in de eerste plaats een ontlasting van het 
noordelijk duingebied kan vormen. 

Zonder deze inrichting verliest ook de slag een belangrijk deel van  
zijn functie concentratie en vrij houden van de overige natuurgebieden.  
Op welke wijze dit gebied dan het beste ingericht zou kunnen worden is 
momenteel onderwerp van studie, maar voorop staat dus dat er een re1atie 
tussen duingebied en voorziening moet bestaan. 

Hierbij is ook gedacht aan een vijver welke naast recreatieve ook 
biologische functies kan vervullen, vooral in het najaar, winter en 
voorjaar. 
Handhaving van waarde en betekenis van het duingebied staat voorop,  
hetgeen niet behoeft in te houden dat "geen vierkante meter verloren  
gaat" 
 

DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,  
w.g. P. Tidemen 
 

Na lezing van de brief moeten we zeggen, dat deze argumentatie ons niet 
heeft overtuigd. Een sterk met bunkers bezet stuk duin speelt in deze 
kwestie niet mee. Alleen in de zeereep staan bunkers. Deze zeereep valt 
geheel buiten alle plannen en zal als zeewering gesloten gebied blij- 
ven. Dat een uitbreiding van parkeermogelijkheden en verdere ontsluiting 
voor auto’s de duinen ontlasten zullen, kunnen wij niet aannemen. Elke 
uitbreiding van de mogelijkheden zal een grotere druk op het terrein  
geven. Als deze uit wandelaars bestaat en het wordt in goede banen ge- 
leid, kunnen wij dit niet onaanvaardbaar vinden. Wij blijven dan ook wij- 
zen op de mogelijkheid van de aanleg van een parkeergelegenheid aan de 
duinvoet met een goede wandelverbinding naar het strand. 
In de aangehaalde nota van prov. staten van Zuid-Holland staat niet dat  
de mensen per auto tot op het strand moeten kunnen komen. Die 5 minuten 
lopen zijn best te doen, ook voor gezinnen met kinderen. 
Dit was het dan weer, het laatste nieuws van het front. We sluiten met 
een ontvangen reactie: 

krijgt b en w haar zin 
dan stinken wij er zeker in 
hoewel men dat nu nog niet wil zien 
dan toch wel over een jaar of tien. 

 
W. Baalbergen. 
 

duin weg duin weg ???? !!! ???? !!! ???? !!! duin weg duin weg duin 
 
 

Jaarverslag vogelasiel 1970. 
 
In het afgelopen jaar werden er 187 patiënten binnen gebracht. De groot- 
ste groep bestond ook dit jaar weer uit stookolieslachtoffers; zij  
maakten bijna een derde deel van het totaal uit. Deze laatste categorie 
bestond voornamelijk uit zeekoeten, alken, futen en zwarte zeeëenden. 
Alleen grotere vogels, zoals jan van genten hebben een kans het te over-
leven. Vorig jaar verhuisden dan ook 2 jan van genten naar het Wassenaars 
Dierenpark. Deze werden één resp. drie maanden in ons asiel verzorgd.  
De volgende soorten werden verzorgd en weer losgelaten: 
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fuut 2 kleine mantelmeeuw 1 kauw 3 
jan van gent 3 zilvermeeuw 1 merel 4 
wilde eend 4 kapmeeuw 2 kerkuil 1 
zwarte zeeëend 1 stormmeeuw 3 torenvalk 1 
knobbelzwaan 1 turkse tortel 2 spreeuw 2 
waterral 1 gierzwaluw 2 huismus 6 
waterhoen 1 veldleeuwerik 1 tuinfluiter 1 
meerkoet 6 zwarte kraai 1 heggemus 1 
roerdomp 1     
 
In het totaal dus 25 losgelaten soorten. 
Als zeldzame gasten ontvingen we nog in het asiel: een papegaaiduiker  
op 22 juni (dit is de derde juniwaarneming in Nederland), een klein- 
ste jager en een buizerd. De buizerd is begin januari in het ooievaars- 
dorp "Het Liesveld" ondergebracht, daar hij wegens blijvende invalidi- 
teit toch nooit meer in vrijheid kan worden gesteld. In het Liesveld  
heeft men, een ruimere huisvesting en het voedsel levert daar geen pro- 
bleem op. 
In februari j.l. is het asiel uitgebreid met een vijver, die noodzake- 
lijk gebleken is om watervogels in een goede conditie te krijgen. 
Van 1 januari tot 1 maart konden na verzorging weer losgelaten worden: 
merel       2 
waterhoen   2  
stormmeeuw  2  
veldleeuwerik 1 
fuut        1 
tafeleend   1 
De 77-ste soort staat inmiddels genoteerd op de asiellijst. Het was een 
kuifeend, die echter zodanig onder de stookolie zat dat er geen redden  
aan was. 
 

D. Hoek 
 

ooo ooo ooo ooo ooo ooo 
ooo ooo ooo ooo ooo ooo 
 

De ganzenexcursie naar Friesland. 
 
Op 29 december j.1. werd een ganzenexcursie naar Friesland gehouden. Voor 
dat deel van de leden dat niet meegegaan is, volgt hier het verslag.  
De excursie begon reeds om 6.00 uur, maar dankzij de nodige misverstanden 
waren we om 8.00 uur pas in Haarlem. 
We waren er niet van overtuigd dat we inderdaad ganzen zouden aantreffen 
omdat overal een dikke laag sneeuw lag. Bij het begin van de afsluitdijk 
werd voor het eerst gestopt. Aan beide zijden lag zwaar ijs, maar in en- 
kele open stukken water wemelde het van de watervogels, o.a. brilduikers, 
kuifeenden, grote zaagbekken en futen. Op de afsluitdijk werd de eerste 
brandgans waargenomen. 
Bij Makkum zagen we de eerste troep ganzen, waarschijnlijk k1eine riet- 
ganzen. Daarna een troep van ca 2.000 brandganzen met een enkele kol- 
gans ertussen. Een prachtig gezicht. 
Na de koffie ging het via IJlst verder naar de IJselmeerkust. Onderweg 
zagen we nog een echt winters tafereeltje: een wijfje sperwer vloog met  
een waterhoen in zijn poten vanuit een sloot op, ging in het weiland zijn 
prooi verorberen, maar nauwelijks was hij begonnen of een buizerd verjoeg 
hem en begon de waterhoen soldaat te maken. Even later, toen de buizerd 
verdwenen was, kwam een ekster nog kijken wat er voor hem overgebleven  
was. 
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In Friesland zal deze winter weinig boerenkool gegeten zijn, want over- 
al waar deze planten groeiden, zaten zwermen houtduiven de struiken kaal  
te eten. Opvallend was het grote aantal zwarte kraaien. 
Bij Oude Mirdum konden heel mooi twee sneeuwgorzen en een rietgors ge-
fotografeerd worden. 
De stootvogels ontbraken ook niet: torenvalk, buizerd, ruigpootbuizerd, 
sperwer en blauwe kiekendief werden gezien. 
In de N.O.P. verbleven duizenden kolganzen en enkele honderden brandgan- 
zen. Bij een wak stonden ook hier enkele blauwe reigers te kleumen, in 
Friesland hadden we er ook tientallen gezien, waarschijnlijk zullen ze  
wel niet allemaal het voorjaar gehaald hebben.  
Bij Lelystad zwommen aan de voet van de dijk troepen eenden en meerkoe- 
ten en het lukte ons er zo'n 25 nonnetjes uit te halen, waaronder enke1e 
zeer mooie mannetjes. 
Nadat we in Lelystad koffie hadden gedronken, keerden we naar Noordwijk 
terug, voldaan over deze winterexcursie. 
 

D. Hoek 
 

ooo ooo ooo ooo ooo 
      o   o   o   o   o 
 
Verslag van de broedvogelinventarisatie op Offem. 
 
Hieronder volgt een verslag van de broedvogelinventarisatie, welke van  
12 april tot 13 juni 1970 heeft plaatsgevonden. 
Vermeld zijn alleen die broedgevallen, die wij met vrij grote zekerheid 
hebben kunnen vaststellen. Het werkelijke aantal broedgeval1en zal on-
getwijfeld hoger liggen. 
De nummers voor de soort zijn ontleend aan een lijst zoals die ca 2  
jaar geleden is opgemaakt. De cijfers achter de soort geven het aantal 
broedparen aan. 
 
 1.wilde eend  1 49.grauwe vliegenvanger  1 
 2.boomvalk  1 51.heggemus  3 
 5.houtduif          ca 10 57.spreeuw            ca 10 
 6.tortelduif  2 58.groenling  4 
 7.turkse tortel  2 61.vink  2 
 8.koekoek 2 x gehoord  ? 63.huismus            ca  2 
10.bosuil  1   
11.ransuil 2 x gezien  ?   
12.groene specht  1   
13.grote bonte specht  2 Niet op de vorige lijst voorkomend 

maar wel op onze inventarisatie- 
lijst: 

16.boerenzwaluw  1 
18.zwarte kraai  1 
19.kauw  5   
20.ekster  1 65.waterhoen  4 
21.vlaamse gaai  2 66.boomkruiper  1 
22.koolmees  5   
23.pimpelmees  2 Verder werden gezien, niet broedend 
28.staartmees  1   
29.winterkoning  5 appelvink 12 april 
30.grote lijster  1 houtsnip 12 april 
31.zanglijster  4 torenvalk 12 en 19 april 
32.merel 10 matkopmees 16 mei 
38.roodborst  4 goudhaantje  1 mei 
42.spotvogel  1 fluiter  1 mei 
43.zwartkop  3 bonte vliegenvanger  1 mei 
44.tuinfluiter  2 wielewaal 13 juni 
46.fitis  5   
47.tjiftjaf  6   

     waarnemers: D.Hoek, W.v.Duin, 
     C.Verwey 
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Broedvogels van Noord-Holland Noord. 
 
Begin maart verscheen onder deze titel een keurig uitgegeven boekje over 
alle broedvogels van Noord-Holland ten noorden van het Noordzeekanaal, 
Texel uitgezonderd. 

Het is een enorme prestatie van de vogelwerkgroep Noord-Holland Noord- 
derkwartier geweest om zo'n omvangrijk gebied als dit op deze wijze te 
inventariseren. Ongetwijfeld heeft de uitgave van de Avifauna van Noord-
Brabant hier stimulerend gewerkt. 

Omdat in dit boekje ook de broedvogelstand van het duingebied tot en  
met 1970 is bijgewerkt, lijkt het me aardig het een en ander uit dit  
boekje te vergelijken met de broedvogelbevolking in ons duingebied. 

Net als bij ons is het met de stootvogels in de noordelijke duinen  
niet best gesteld. De grauwe kiekendief broedt er niet meer sinds 1966 
(in 1970 nog wel in de A.W.D.) en de torenvalk en boomvalk blijven beperkt 
tot 8 à 10 paar. 
De houtsnip gaat goed vooruit (nu ca 40 paar). Ook in onze naaldbossen is 
deze soort broedend aangetroffen. 
De nachtzwaluw die er vroeger wel broedde is na snelle achteruitgang in  
de laatste jaren weer toegenomen tot ca 15 paar. (Vooral bij Schoorl). 
De kleine bonte specht broedt niet in het besproken gebied, terwij1 in de 
A.W.D. alleen al vorig jaar 8 paar gehuisvest waren. 
De engelse gele kwikstaart is slechts 2 x als broedvogel vastgesteld en  
de rouwkwikstaart 1 x. 
Opvallend is dat de grauwe klauwier reeds jaren is verdwenen. Een reden  
te meer om zuinig op "onze" klauwieren te zijn. 
Evenals bij ons neemt ook daar de putter de laatste jaren toe, terwij1  
het aantal vinken achteruit gaat. 
Door de uitgebreide Schoorlse dennenbossen zijn de zwarte- en de kuifmees  
er vrij normale broedvogels terwijl de zwarte mees hier geheel ontbreekt. 

Tenslotte nog iets over het voorkomen van de kleine barmsijs. Nadat de 
soort zich eerst op Vlieland had gevestigd (1961), verspreidde zij zich 
snel in toenemend aantal over de andere Waddeneilanden en de kop van 
Noord-Holland. De laatste jaren vindt er nog steeds uitbreiding plaats  
in zuidelijke richting (1970 Heemskerk). 
Vestiging ten zuiden van het Noordzeekanaal is dan ook spoedig te verwach-
ten, vooral daar ook wij hier nog een behoorlijk bestand dennen hebben, 
afgewisseld met loofhout. De barmsijs is zeer luidruchtig en is in het 
broedseizoen net zo onrustig als de kneu. 

Natuurlijk valt uit dit boekje nog veel meer te vertellen, b.v. over  
de vogelrijkdom van de Zaanstreek, maar dat zou hier te ver voeren. 
In plaats van de 57 vogelfotootjes had ik eigenlijk liever wat meer ver- 
spreidingskaartjes gezien. 
 

J.v.Dijk 
 

         o   o   o   o   o   o   o  
   ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo 
         o   o   o   o   o   o   o  
 
Waarnemingen: (november,december,januari) 
 
roodkeelduiker  2 ex 26-12 over zee W.v.Duyn 
roodhalsfuut  1 ex 27- 1 dood op strand v.Dijk 
jan van gent  2 ex  2-11 en 4-11 asiel J.Hoek 
pijlstaart  1 ex 1- 1 ZHL Baalbergen 
toppereend 10 ex 31-12 zuidduin,zuidwaarts Cramer 
brilduiker  2 ex  4-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
grote zeeëend  1 ex 16-11 en 28-11 over zee v.d.Linden 
middelste zaagbek  2 ex  8-11 over zee v.Dijk 
  1 ex 29-11 idem idem 
  3 ex 26-12 noordwaarts D.Hoek 
  2 ex 31-12 In zee J.Glasbergen 

-6- 



grote zaagbek  2 ex  8-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  3 ex 26-12 over zee W.v.Duyn 
bergeend 17 ex  4-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  4 ex 31-12 over zee,zuidwaarts Cramer 
  1 ex  6- 1 over zee Glasbergen 
casarca  2 ex  7-11 Noordduin idem 
grauwe gans  november 3 vluchten,december en januari elk 1 vlucht 
kolgans  december 4 vluchten  
rotgans  5 ex  5-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
  8 ex 1- 1 over zee,zuidwaarts W.v.Duyn 
kleine zwaan  5 ex  8-11 in zee v.Dijk 
buizerd  1 ex  5-11 Boerenburg,zuidwaarts idem 
  4 ex 25-12 Boerenburg,zuidwaarts idem 
ruigpootbuizerd  1 ex 31-12 Zuidduin D.Hoek 
sperwer  6 novemberwaarnemingen, waarvan op 14-11 30 ex waar- 
  genomen in ca 2 uur  
  2 decemberwaarnemingen  
  1 januariwaarneming  
blauwe kiekendief  1 ex 28-11 Noordduin Glasbergen 
  1 ex 2- 1 Duinweg Glasbergen 
slechtvalk  1 ex 31-12 zuidduin idem,Cramer 
smelleken  1 ex  4-12 En 5-12 Offem Cramer 
torenvalk  1 novemberwaarneming  
  4 decemberwaarnemingen  
  6 januariwaarnemingen  
steenuil  1 novemberwaarneming  
  2 decemberwaarnemingen  
  3 januariwaarnemingen  
bosuil  28-12 Offem Cramer 
  Vanaf oktober wekelijks gehoord Z.H.L. W.v.Duyn,D.Hoek 
waterral  1 ex  5-12 dood,zuidduin C.Verwey 
  1 ex 3- 1 Offem Cramer 
  1 ex  6- 1 Puik en Duin idem 
  1 ex  7- 1 Pr.Hendrikweg W.v.Duyn 
goudplevier 65 ex  9-11 Jachthaven idem 
  1 ex 26-12 op strand Baalbergen 
 60 ex 26-12 over zee,zuidwaarts W.v.Duyn 
steenloper  1 ex 15-11 over zee,zuidwaarts v.Dijk 
bokje  3 decemberwaarnemingen, waarvan 1 op strand 
  4 januariwaarnemingen  
houtsnip  2 novemberwaarnemingen, waarvan 1 recht uit zee 
  4 decemberwaarnemingen  
  3 januariwaarnemingen  
bonte strandloper  vele decemberwaarnemingen  
  4 ex 2- 1 strand W.v.Duyn 
drieteenstrandloper  3 novemberwaarnemingen  
  veel decemberwaarnemingen  
  2 januariwaarnemingen  
kleine jager  1 ex  4-11 en 1 ex op 5-11 v.Dijk 
  1 ex  1-11 over zee W.v.Duyn 
dwergmeeuw  1 ex  1-11 over zee v.Dijk 
  1 ex  5-11 idem idem 
  2 ex 15-11 idem idem 
  1 ex  9-11 idem W.v.Duyn 
drieteenmeeuw  9 novemberwaarnemingen  
  1 ex  5-12 zee v.Dijk 
  234 ex 12-12 zuidwaarts in 1¼ uur v.Dijk 
alk  2 ex  6-11 en 7-11 asiel J.Hoek 
zeekoet  1 ex  7-11 dood op strand v.Dijk 
  1 ex 11-11 asiel J.Hoek 
zwarte specht  1 ex  6-12 Offem C.Verwey 
  1 ex 22-12 Noordduin W.v.Duyn 
strandleeuwerik  2 ex  2-11 over strand,zuidwaarts v.Dijk 
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strandleeuwerik  1 ex 28-11 strand Glasbergen 
tapuit  1 ex  4-11 bosweg W.v.Duyn 
roodborsttapuit  1 ex 22-11 zuidduin v.Dijk 
bladkoninkje  2 ex 28-11 duinweg Glasbergen 
vuurgoudhaantje  3 novemberwaarnemingen  
pestvogel  1 ex  8-11 V.d.Berghstichting    D.Hoek,Glasbergen 
  2 ex 12-11 V.d.Berghstichting Barnhoorn 
frater  6 decemberwaarnemingen  
  tot eind januari nog in wisselend aantal aanwezig. 
rietgors 10 ex 14-11 trekwaarneming Glasbergen 
  1 ex 28-11 idem idem 
sneeuwgors  1 ex  4-11 over strand,zuidwaarts v.Dijk 
  2 ex 26-12 polder Baalbergen 
 
 
Dit waren ze dan weer. D.Passchier wacht weer met spanning op uw nieuwe 
formulieren. Het voorjaar nadert, en daarmee naar we hopen de vogels.  
Bij deze strandloper vindt u een aankomstdata-formulier gevoegd. Het  
zou leuk zijn als u het weer een beetje bij hield. Ingevulde formulie- 
ren kunt u weer kwijt bij de heer Passchier. Ook als uw formulier niet 
geheel ingevuld is, heeft het waarde. 
 
ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo  
 o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o 
ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aankomstdata zomergasten: 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
naam en adres waarnemer: 
-------------------------------------------------------------------------- 
tijd waarin      eerste waarne- tweede waarne- 
soort "normaal"     ming,   ming, 
terugkeert:   soort   datum/plaats datum/plaats 
-------------------------------------------------------------------------- 
eind maart  tjiftjaf 
   --------------------------------------------------------- 
   boompieper 
-------------------------------------------------------------------------- 
begin april  boerenzwaluw 
   --------------------------------------------------------- 
   paapje 
   --------------------------------------------------------- 
   fitis 
   --------------------------------------------------------- 

gietzanger 
   --------------------------------------------------------- 

gekr.roodstaart 
   --------------------------------------------------------- 

gele kwikstaart 
   --------------------------------------------------------- 

visdief 
   --------------------------------------------------------- 

grote stern 
   --------------------------------------------------------- 

tapuit 
-------------------------------------------------------------------------- 
half april  zwartkop 
   --------------------------------------------------------- 
   nachtegaal 
   --------------------------------------------------------- 
   grasmus 
   --------------------------------------------------------- 
   huiszwaluw 
   --------------------------------------------------------- 
   oeverzwaluw 
   --------------------------------------------------------- 
   zwarte stern 
-------------------------------------------------------------------------- 
eind april  tortelduif 
   --------------------------------------------------------- 
   tuinfluiter 
   --------------------------------------------------------- 
   gierzwaluw 
   --------------------------------------------------------- 
   koekoek 
-------------------------------------------------------------------------- 
begin mei  gr.vliegenvanger 
   --------------------------------------------------------- 
   wielewaal 
   --------------------------------------------------------- 
   bosrietzanger 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 




