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DE STRANDLOPER 

Orgaan van de Vereniging voor Vogelbescherming Noordwijk 

Redaktie: E.Aartse, J.van Dijk, K.Verweij 
Redaktieadres: J.van Dijk, J. de Veerstraat 42, Noordwijk  
Secretariaat : A.Cramer, Sluispad 5, Noordwijk 
4e jaargang no.2  
 

--------------------------------------------------- 
 
Van de redaktie  

De vorige "Strandloper" is een succes geworden. Diverse leden/donateurs hebben 
het bestuur opgebeld en hun complimenten gemaakt over de nieuwe opzet. 
Natuurlijk willen we doorgaan op de nu ingeslagen weg. 
Aangezien "De Strandloper" in de huidige vorm vrij kostbaar is, moest gezocht 
worden naar een bron van inkomsten. Een aantal middenstanders In Noordwijk 
hebben zich bereid verklaard advertentieruimte te kopen. U moet niet vergeten 
dat "De Strandloper" zoals die nu voor u ligt + 50 ct per stuk kost. Een oplage 
van 200 exemplaren kost aan stencils, papier, postzegels e.d. + ƒ 100,-- 
Het bestuur heeft gemeend, dat de huidige opzet van "De Strandloper" niet 
meer mocht kosten, dan de oude manier van informatie. 
Het verschil zou op een andere manier gedekt moeten worden. Daarom is een 
gedeelte van "De Strandloper" "verkocht" aan de Noordwijkse middenstand. Wij 
zijn hen erkentelijk dat zij, wel is waar op een andere manier, de vereniging 
willen steunen. 
Zij helpen ons de kosten te drukken, helpt u hen hun omzet te vergroten. 
 

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

 
Nog steeds heeft ongeveer 15% van de leden  
en donateurs hun lidmaatschap c.q. donatie  
over 1972 niet voldaan. 

Het gironummer van de vereniging is: 

2 5 7 3 7 9 5 

t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming Noordwijk   
       Joh. Molegraafstraat 6  
       Noordwijk 

Het lidmaatschap bedraagt voor 1972 ƒ 6,-- 
Jeugdleden betalen        3,50 
Abonnement "Het Vogeljaar"       4,50 
donatie, minimum        2,50 
Wacht niet tot morgen, maar maakt het vandaag  
nog over. 
U bespaart de penningmeester veel werk. 
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HERFSTWEEKEND VLIELAND 8 SEPT. t/m 10 SEPT. 
 
Evenals vorig jaar hebben we ook nu weer ons herfstweekend. 
Dit najaar gaan we (zoals reeds in de vorige "Strandloper" is vermeld)  
naar "Het Posthuis" op het eiland Vlieland. 
De inschrijving is opengesteld tot 1 augustus a.s. voor leden en hun 
echtgenoten of verloofden. 
 
U kunt zich opgeven bij: 

de heer D. Passchier 
  Egmonderstraat 45 

tegen betaling van het halve bedrag der geschatte kosten ƒ25,-- per persoon 

De totale kosten worden geschat Op ± ƒ 50,-- per persoon. 

In dit bedrag is berekend: het reisgeld 
   2 overnachtingen  
   2 warme maaltijden 
   logies voor 2 dagen 

Men dient zelf te zorgen voor:  
   slaapzak of laken en sloop (dit laatste is ook 
   te huur voor ƒ 5,-- per stel) 
   brood en beleg voor beide dagen 
   een keukendoek 
   laarzen 
   warme kleding 

Vertrek: 
  Noordwijk vrijdag 8 september 4.30 uur n.m. vanaf de Punt 

  4.35 uur n.m. vanaf het Lindenplein 

Vertrek: 
  Vlieland zondag 10 september met de boot van 5.00 uur 

Aankomst 
  Noordwijk ± 9.00 n.m. 

 
A. Cramer  

  secretaris 
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WIJ NEMEN U MEE 
Wij nemen u mee op een vroege voorjaarsmorgen naar een wat dicht begroeide  
duinpan. 
Het is windstil. De zon is net zijn dagelijkse rondgang begonnen. De ochtend-  
dauw glinstert op de begroeiing. We zoeken een plekje van waar uit we een goed 
overzicht hebben op het duindal. 
Een fitis verwelkomt ons met zijn steeds maar voortdurende zang en links van  
ons klimt een veldleeuwerik omhoog tegen de blauwe ochtendlucht. Kwistig  
strooit hij zijn zang over het duin, uitbundig en moeiteloos. Konijntjes schie-  
ten heen en weer, hun spel spelend met elkaar en zich niet bewust van onze  
spiedende blik. 
Boven op een duintop roept een fazant zijn schorre roep over het duin. Het wek- 
kertje van de sprinkhaanrietzanger klinkt van ver over het stille duinland-    
schap. Bovenin een dicht bosje van duindoorns kwettert en springt een grasmus  
met veel misbaar haast kopje over in zijn vreugde over deze mooie voorjaars–  
dag. Een paartje kneuen kneutert gezellig heen en weer, overal en nergens, thuis- 
horend in het duin. 
Het fluitekruid heeft zijn eerste bloemen. De salomonszegel bloeit in groepjes  
bijeen tegen de hellingen en laag tussen de begroeiing licht het blauw van het 
duinviooltje op. 
Een wonderlijke gewaarwording zo'n stille ochtend ergens in duin; een wereld  
apart. 
Een moment van uitbundige levensvreugde en stille ontroering voor wie het  
zien wil. 
Wij nemen u mee op een late herfstavond naar een vergaderzaal ergens in een  
plaats. Het is al laat als we naar binnen stappen. Het is er warm en vol. De 
voorzitter heeft net zijn openingsceremonie voltrokken. 
Een geërgerd gemompel klinkt op als we schuchter een plaatsje zoeken op 
de publieke tribune van waar we een blik kunnen werpen op de hoogwaardigheid- 
bekleders in de zaal. 
De lucht is blauw van de sigarenrook en de tranen komen ons in de ogen. Niemand 
verwelkomt ons. Een man aan het einde der tafel spreekt met verheffing van stem, 
schijnbaar moeiteloos. Hij spreekt over het al of niet verlenen van een bouwver-
gunning en gebruikt veel moeilijke woorden. 
Een man in uniform voorziet de heren van rookwaren en koffie en schiet heen en  
weer door de zaal. 
Dan gaat de voorzitter recht zitten en licht het volgende agendapunt toe.  
De bebouwing van het duingebied volgens het ter visie gelegde ontwerp; ten  
eerste de bouw van een aantal bungalows en ten tweede, de aanleg van een ver- 
keersweg door genoemd gebied.  
Dan komen de stemmen los. Men spreekt over subsidies, leningen, voorzieningen, 
financiële baten, vergunningen enzovoort, enzovoort. Alle heren menen iets te  
moeten zeggen. 
Een weer spreekt de man aan het einde der tafel. Hij spreekt met harde stem,  
hij spreekt van verfraaiing van het genoemde gebied door de te bouwen bunga-  
lows en ook de weg zal een zegen zijn voor al wat leeft en groeit. 
Een wonderlijke gewaarwording zo'n bijeenkomst ergens in een rokerige zaal.  
Een wereld apart! Voor wie het zien wil. 
Twee werelden apart. Is dat zo? Natuur en politiek, politiek en natuur, dicht  
naast elkaar, waarbij de ene wereld (die van de politiek) dikwijls de andere  
dreigt te overwoekeren. 
Hier ligt uw taak natuurbeschermer? Als gij uw leeuwerik wilt blijven horen  
en uw duinpan wilt behouden, let dan op wat de mannen in de vergaderzaal 
beslissen...let op!! Ze zitten daar namens u, hopelijk ook voor u. Let op en 
reageer.  
Nog steeds zingt de fitis en nog steeds bloeit het duinviooltje. Aan ons of dat  
zo blijven zal. Aan ons om mee te denken, om mee te handelen, om bij te sturen, 
waar dit nodig is. 

A. Cramer 
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AVIFAUNA VAN WEST-NEDERLAND 

Op donderdag 8 juni j.l. werd in Delft een bijeenkomst gehouden, waar 
veldornithologen uit alle hoeken van de provincie besloten te gaan werken 
aan een avifauna van West-Nederland. Na de "broedvogels van Noord-Nederland- 
Noord" en de Avifauna van Midden-Nederland", lag het voor de hand ook het 
dichtstbevolkte deel van ons land te inventariseren. 
In verband met wegenaanleg, stadsuitbreiding e.d. is het van groot belang 
te weten welke gebieden grote ornithologische waarde hebben. Dat ook door 
de Provinciale Waterstaat dit wordt beseft, blijkt wel uit het feit,dat 
deze dienst een paar duizend gulden subsidie heeft toegezegd. 
Het is de bedoeling, dat West-Nederland kwantitatief geïnventariseerd 
zal worden, evenals dit in Midden-Nederland gebeurd is. De verkregen 
gegevens kunnen dan later ook gebruikt worden voor een atlas-project 
waarbij alleen maar gekeken wordt of de soort in de desbetreffende vier- 
kante kilometer broedt. 
Dat deze inventarisatie een tijdrovende zaak wordt, zal duidelijk zijn. 
In alle gebieden zal echt geteld moeten worden. Voor grote uitgestrekte 
landschappen,zoals graslandpolders, zal met proefvlakken van 50-100 ha 
gewerkt kunnen worden, maar meestal is deze methode niet hanteerbaar 
vanwege de verscheidenheid van landschapstypen. 
Het gebied dat we willen bestrijken, sluit aan bij het gebied dat al in 
de eerder genoemde publicaties is geïnventariseerd. Helaas ziet het er 
naar uit, dat de Zeeuwen niet mee willen doen, hoewel daar enkele goede 
vogelwerkgroepen zijn. 
Een probleemgebied vormt Goeree-Overflakkee, waar geen enkele actieve 
vogelaar woont. Gedacht wordt hier in mei iemand fulltime aan het werk 
te zetten, mogelijk dankzij de subsidie. 
Op de vergadering in Delft is ook een voorlopig bestuur gevormd die het 
coördinerend werk zal moeten verrichten. Namens onze regio zit J.A.J. Vink 
in het bestuur, dat onder voorzitterschap staat van J. v.d. Straaten, die 
zijn sporen op inventarisatiegebied (o.a. kwartelkoning) ruimschoots 
verdiend heeft. 
Voor de komende jaren zal onze groep actieve waarnemers haar gezichts- 
veld moeten uitbreiden tot buiten het duingebied. 
Immers het gebied, dat door onze vereniging geïnventariseerd moet worden, 
strekt zich uit tot voorbij Leiden. 
De komende winter zal er een plan opgesteld moeten worden om onze regio 
binnen een paar jaar goed te inventariseren, 
 

J. van Dijk 
 

---------------------- 
 
 
Excursie Knardijk  
Het volgende verslag is geschreven door de jongste deelnemer  
Arie-Cornelis Cramer. 
De tekeningen zijn van P. Lissenberg 

 
 

---------------------- 
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Om ongeveer zes uur vertrokken we met twee personenauto’s en een busje  
naar de Knardijk. Er waren 17 man present. Over Rijnsburg gingen we  
naar Oegstgeest en toen de rijksweg af richting Amstelveen. Daarna  
volgden we de weg tot Muiderberg. Ter hoogte van Naarden zagen we de  
eerste aalscholvers over vliegen in de richting van het IJsselmeer. 

 
 
 
 
 

 

Vervolgens reden we de brug bij Muiderberg over 
en vervolgden onze weg over de dijk richting 
Nijkerk. Langs de dijk stonden verschillende 
torenvalkkasten. En bijna op iedere kast zat een  
torenvalk (soms wel twee). Het was erg mooi en  
we bereikten het aantal van 19 torenvalken.  
Inmiddels begon het te regenen. Aan de andere 
kant van de dijk zagen we verschillende watervo- 
gels zoals: reigers, wintertalingen, slobeenden, 
kuifeendjes, een paartje krooneenden en sterntjes 
(visdiefjes). Toen we even uit de wagen stapten  
hoorden we een snor en zagen we een rietgors.  
Wat verder op de dijk zagen we de eerste bruine  
kiekendieven (het waren er twee) boven het riet 
zweven. Een tijdje daarna werd ondanks het slechte 
weer toch besloten naar het bos te gaan. Meester 
van Dijk had gezegd dat er een vriendelijke freule 
woonde, maar er was alleen een boze baron, die 
ons geen toestemming verleende naar het bos te 
gaan. Toen mijnheer Baalbergen bij de baron was 
zagen wij een boomklever. De baron zij ons dat we  
naar een ander gedeelte van het bos moesten gaan  
dat wel was opengesteld. In dat gedeelte was niet  
veel bijzonders te zien, daar het regende. Via 

Harderwijk keerden we dan ook terug naar de Knardijk. Langs de Knardijk 
lagen verscheidene plassen, daarin zaten: Kluten, slobeenden, winterta- 
lingen, grauwe ganzen, smienten, enz. Op de dijk zagen we 27 bruine 
kiekendieven. 
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De zeearend hebben we niet gezien. Door het koude weer kregen we  
trek in soep en besloten naar een restaurant te gaan in de rich- 
ting Muiderberg. Onderweg naar het restaurant zagen we. een groep  
van een vijftig tot zestig aalscholvers en nog drie grote zaag- 
bekken. 

 
 
Na de soep gingen we terug naar huis. Het laatste stuk van de dijk 
bracht ons nog een paar groepen toppereenden en verschillende tafel- 
eenden. En toen gingen we via Amstelveen en Schiphol over de Rijks-  
weg in de richting Noordwijk. Ondanks het slechte weer was het  
toch een zeer geslaagde excursie. 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
Er is de laatste tijd weer veel geschreven over de Waddenzee. De dam naar 
Ameland zal er niet komen. Dit hebben de Provinciale Staten van Friesland 
besloten. Merkwaardig genoeg is deze beslissing niet genomen omdat de 
Waddenzee onvervangbaar is als pleisterplaats voor duizenden vogels of 
omdat het karakter van de eilanden aangetast zou worden,maar .....omdat de 
kosten te hoog worden....... 
 

---------------------- 
 
Het vogeleiland de Griend loopt gevaar. Door de afsluitingen van de Zuider- 
zee en de Louwerszee zijn de vloeden hoger geworden. Hierdoor vindt er aan  
een kant een verstrekte afslag plaats, terwijl het eiland aan de andere  
kant normaal aangroeit. Dit proces zou het gehele eiland binnen enkele jaren  
in zee doen verzinken. Omdat op Griend veel grote sterns, noordse sterns, dwerg-
sterns, visdieven en steltlopers broeden; en omdat Griend een der belangrijk- 
ste hoogwatervluchtplaatsen is van de gehele Waddenzee, heeft men een ver-
sterkingsplan opgesteld ..... 
 

---------------------- 
 
Het kortgeding dat het Contact Natuurbescherming Noord-Holland samen met  
de IJsselmeervissers tegen de Staat had aangespannen over de boringen  
in het IJsselmeer en in de Waddenzee, heeft het CNN verloren. Het zou wel 
vreemd geweest zijn als het CNN gewonnen had, want de overheid was hier 
rechter in een zaak, waarin zij ook de tegenstander was..... 
 

---------------------- 
 
Men schijnt bij de Amercentrale wel bijzonder hardleers te zijn, want weer  
is er stookolie in de Amer terecht gekomen. In januari 1971 kwam er zo’n  
8000 ton stookolie in de Amer terecht. De rampzalige gevolgen zult u wel  
in "Het Vogeljaar" hebben gelezen. Deze keer was het "slechts" 6 ton.  
Ondanks de maatregelen tegen de verspreiding van de olie is het gevaar 
dat er vogels met olie besmeurd worden niet denkbeeldig..... 

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

  
Bij de Flevocentrale heeft men niet zonder trots de uitslag gepubliceerd  
van een proef, waarbij men vast gesteld heeft, dat de vissen veel beter 
groeien in het warme koelwater van de centrale dan in de vrije natuur. De 
proef diende alleen "om de bezorgdheid weg te nemen". 
De vissen mogen dan wel voorspoedig groeien, maar waar blijven zij, wanneer de 
gehele voedselketen in duigen valt? 
Een ontwikkeling als in het Michiganmeer in de V.S., waar een massale vis-
sterfte optrad door koelwaterlozing van de centrales verwacht men hier niet, 
omdat, zo zei men, "het Michiganmeer dieper is met grotere temperatuurschom- 
melingen". Maar een groot en diep meer verandert minder snel van tempera- 
tuur dan een ondiep en kleiner meer..... 
 

---------------------- 
 
De Noordwijkse raad heeft besloten, ondanks de bezwaarschriften van het 
Staatsbosbeheer, het Zuid-Hollandslandschap en van ONS, het 
landgoed "Offem" voor verkaveling vrij te geven. 
Inmiddels is een bezwaarschrift aan Gedeputeerde Staten gestuurd..... 
hopelijk met meer succes.....  
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Uit een interview van "De Leidse Courant" met de graaf van Limburg-Stirum: "De 
Hollanders hebben voor dit soort schoon weinig belangstelling. Je krijgt 
er hooguit twee per jaar op bezoek, en dat is al veel....." 
Dat zulke bossen wel degelijk in een behoefte voorzien laat het landgoed 
"Nieuw Leeuwenhorst" (beter bekend als het Z.H.L.) zien. 
 

---------------------- 
 
Iets wat niet in de kranten stond: 
Een vrouw in Noordwijk heeft met een hooivork enige zwaluwnesten met 
jongen!!!!!!.....van de muur gestoken.....Zij zouden de paarden bevuild 
hebben.....??????? 
 

---------------------- 
 
Krantenknipsels en informatie zijn verzameld door: 

L. van Duyn 
 
 
 
 
 
 
 

EEN RAAR GEVAL. 
 
Dat ook eenden er zeer eigenaardige plaatsen om te nestelen op na  
houden, bewijst wel het volgende. 
In een van de oude dennen aan de Sparrenlaan had een wilde eendenpaar bun 
nest gebouwd. 
Zij maakten daar niet to veel werk van, vermoedelijk omdat er in de top  
van de den een plateautje ontstaan was door afgevallen naalden en door  
de dichte takkengroei. 
Dit moesten zij bezuren, want door het gewicht van de eieren viel de bodem 
eruit.... 
Het schijnt wel meer voor te komen, dat wilde eenden boven de grond nestelen, 
maar in alle mij bekende gevallen, broedden zij dan in oude nesten  
van eksters of in holen. 
 

L. van Duijn 
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IMPRESSIE VAN EEN NATTE ZONDAGMORGEN IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDING. 
Een ratelende wekker. Vijf uur.....'s morgens. De mussen maakten een heidens 
kabaal in de dakgoot. Eigenlijk had je geen wekker nodig. Je hebt in het voor- 
jaar van die ochtenden dat de vogels je bij het eerste licht wekken. 
Toen ik het vale licht zag, vroeg ik me af, waarom ze zo tekeer gingen? Een 
blik door de gordijnen naar buiten. Windstil....en grauw. 
Zou de Bilt het nu eindelijk eens goed hebben? Wekenlang droog, schraal en 
winderig weer. Dagenlang voorspellen ze regen, maar afgezien van een beetje 
bewolking geen spetter. 
Aan het getjilp van de mussen te horen hadden ook die weinig hoop in de 
te verwachten regen. Ons weerinstituut zat er vaak naast de laatste weken. 
Droog en zonnig weer en...het goot van de regen. De excursie naar de Knardijk 
zat nog vers in het geheugen. Na een verzopen dag, gaf het KNMI door dat een 
buienfront plotseling actief geworden was. 
Gaan of niet gaan. 
Een blik op het warme bed achter me. Gaan?....twijfel gezien de grauwe lucht... 
maar de mussen rumoerden maar door, ik ging. 
Koffie gezet, thermosfles gevuld, brood klaar gemaakt en weg. 
Het was druk in duin...nee geen mensen, die zie je op dat onwijs vroege uur 
nog niet (behoudens een eenzame vogelaar). 
Alles wat kon zingen zong, alles wat vliegen kon vloog en alles wat lopen 
kon was op weg. Konijnen bij honderdtallen. 
Bij het van Limburg Stirumkanaal werd ik begroet door de kievit die langs 
me heen klapte, omdat hij meende dat ik te dicht bij zijn broedgebied kwam. 
De grauwe lucht zakte naar beneden. Miezer....regen....stortregen. 
Daar loop je dan, moederziel alleen omdat vrienden, bekenden en broers er 
weinig voor voelen op een dergelijk uur een duinwandeling te maken en je zelfs 
voor gek verklaren als je wel gaat. 
In die stromende regen moest ik ze gelijk geven, maar aangezien de vogels 
zich nergens iets van aantrokken en mede dat het warme bed intussen tien 
kilometer van me vandaan was, besloot ik toch maar door te gaan. 
Bij de dam rechtsaf, de bosrand langs, duin door naar de Marelberg. 
De wulp jodelde om me heen. Een veldleeuwerik vloog omhoog en verdween zingend 
in de grauwe regenslierten alsof het een zonnige dag was en geen...natte zondag. 
Onder een vlier moest ik schuilen. Het duin verdronk in de neergutsende regen. 
Het was niet meer te zien waar vaste grond begon en regen eindigde. Een grauwe, 
troosteloze, natte morgen.....maar het deed de vogels niets. Ze schenen het 
zelfs heerlijk te vinden, dat aan het schrale, droge winderige weer een eind 
gekomen was. 
In het bos voor me vormden vier nachtegalen een kwartet. Glaszuiver en helder 
in die windstille zondagmorgen, terwij1 de regen gestaag viel. De zang van één 
nachtegaal is uitzonderlijk mooi, een kwartet is om koude rillingen van de te 
krijgen. 
Boven in de vlier zong de fitis zijn weemoedig liedje. In de verte klonk het 
zielige deuntje tututututúúúúh van de geelgors. 
Het winterkoninkje had het opperbest naar zijn zin. Zijn zang was nadrukkelijk 
en de roffel krachtig. De regen deed hem niets. Hij vond het juist fijn. 
Vanaf een duintop schold de scholekster me uit. Een schel geschreeuw, waarbij 
de bonte piet iedere keer zijn vuurrode snavel wijd opensperde. 
De vink was van slag. Zijn beroemde vinkenslag kwam er maar niet uit. Steeds 
probeerde hij het, maar het wilde niet lukken. Hij hield even op alsof hij krach- 
ten wilde verzamelen en zette toen in..... Zijn zang was krachtiger dan zo even, 
feller,zo van..... nú moet het lukken. Ik wachtte gespannen af. Zou het lukken? 
Het lukte...en hoe!!! Een magnifieke slag....dé vinkenslag. Ons vinkje was der- 
mate onderste boven van zijn prestatie, dat hij minutenlang zweeg om toen weer 
aarzelend te beginnen. Het leek nergens op. Hij begon veel te hoog, zodat hij 
halverwege niet verder kon, afbrak en weer opnieuw begon. Van slag....totaal van 
slag. 
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En de regen gutste maar. 
Vanuit een kromgegroeide meidoorn snorde de sprinkhaanrietzanger. Een eento-
nig geluid, dat hij langer dan een minuut volhield...even wachtte en weer 
begon. Een eindeloos eentonig gesnor. 
Een boompieper klauterde omhoog en zweefde zingend naar beneden, zijn pootjes 
gestrekt alsof hij zijn val wilde breken. 
Een grasmus deed erg druk in een kromme vlier verderop. 
Een vreemde gast snorde voorbij. Zigzaggend, als een late cafébezoeker op weg 
naar huis, ronkte vriend hommel door de regen. 
Zelfs de pad was op weg. Een vuistgrote, met pukkels bezet, dik monster klauterde 
moeizaam onder een boomstronk vandaan. Soms probeerde hij te springen, maar  
een pad is tenslotte geen kikker en mislukte daarom ook volkomen. Bij een  
takje kreeg hij moeilijkheden. Zijn voorpoten kreeg hij er wel overheen, maar  
het dikke achterlijf bleef hangen. Hij spartelde traag met zijn achterpoten.  
Zijn lichaamstemperatuur was door de kille voorjaarsmorgen nog laag. Hij spar-
telde omdat hij moest. Hij zat tenslotte vast, maar er zat geen overtuiging in. 
Zonder mijn hulp had hij moeten wachten op de verkwikkende zonnestralen. Hij 
kende geen dankbaarheid en schommelde weg onder de dichte begroeiing van de 
vlier. 
De tijd vloog ondanks de regen. Er was veel te zien en veel te horen onder 
die boom, die ondanks zijn dicht bladerdek nu begon door te lekken. Wat mij 
betrof, mocht het nu wel ophouden. 
In de regen voor me stond een toef ruigviooltjes zich mooi te maken. Een pluk 
duinviooltjes hief in pure verrukking hun gele hartjes naar de weldadige 
regen. Inderdaad weldadig. Probeer maar eens uitbundig te bloeien in weken 
van schraal en droog weer. 
De toppen van de duinen lichtten op in de grijsgrauwe lucht. De regen werd 
minder, siepelde nog even na en...het werd droog. Verstijfd stond ik op,ik 
moest....nee in duin is geen moeten....ik wilde verder. 
Als oppepper een beker koffie. Half acht pas...dat viel mee. 
Door het druipende duin ging ik verder en schrikte een konijn op, dat  
juist met een vijftal vuistgrote wollige bolletjes naar buiten wilde. Ma 
schoot verschrikt duin in. De vijf bolletjes wriemelden in het natte zand 
voor de pijp. De voorste kroop, geschrokken voor de aartsvijand de mens,  
naar achteren, maar de laatste wilde wel eens zien wat daar aan de voorkant 
aan de hand was. Het hele nest, dat ik gemakkelijk in twee handen had kunnen 
opscheppen, buitelde over elkaar heen. Vijf pluizige grijze bolletjes met 
dikke kopjes en onwijs kleine dikke oortjes probeerden met hun dikke  
pootjes weer de pijp in te komen. Eén stak zijn neusje omhoog en hield zijn 
kopje scheef als een jong hondje. Het neusje ging rustig heen en weer. De 
voorste klauterde over broertjes en zusjes heen naar binnen, de rest volgde 
hem in alle rust. 
Hier warden ze nog niet bedreigd door lucht- of bodemverontreiniging. Nee, 
een verschrikkelijke ziekte bedreigt hen. MYXOMATOSE!! 
Ik had al een paar konijnen zien lopen die besmet waren door die vreselijke 
ziekte. Ze waren echter nog te actief om ze te pakken te krijgen. Even later 
zag ik er een lopen, die amper vooruit kon. Het beestje probeerde nog voor me 
weg te lopen, maar toen het tegen de onderbegroeiing van een duindoorn 
opbotste, bleef het, versuft zitten. Een vaalgrijs nat velletje, een brok 
dierenellende. Een monsterlijk gezwollen kop met dikke etterende ogen. Vanuit 
het rechteroog kon hij nog iets zien, het linkeroog zat totaal dicht. Een 
vreselijke ziekte. Een aangetast konijn sterft heel langzaam aan ondervoeding 
en dorst. Met zijn gezwollen bek kan het geen gras meer eten. Zijn koortsig 
lichaam snakt naar water, maar ondanks de regen kan hij moeilijk drinken. 
Niemand helpt hem uit zijn lijden. Zelfs de wezel loopt met een boog om het 
zieke lichaam heen. 
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De mens moet het doen. Een onplezierig karwei, maar voor het konijntje het 
beste, anders strompelt hij misschien nog dagen door met dat zieke lichaam. 
Voor dergelijke gevallen heb ik altijd een stok bij me. Zijn doodskreet deed 
zelfs de nachtegalen even zwijgen. 
Kijk, dat zijn nu de minder prettige kanten van een duinbezoek. 

Het werd echt droog. Op een nauw paadje, dat aan weerskanten dicht begroeid 
was met duindoorns, meidoorns en liguster schoot een jong duinkonijntje voor 
me uit. Het botste tegen de dichte begroeiing, maar omdat hij zo klein was, 
lukte het hem niet de struiken te doorboren. Paniek bij het diertje toen ik 
door bleef lopen. Hij probeerde het rechts...lukte niet....links....lukte  
ook niet en keerde zich toen om. Met zijn oren in zijn nek rende hij op me 
af, zo van...dan loop ik je maar omver als je niet weg gaat. Helaas..ik liet 
het zover niet komen en spreidde mijn benen, zodat hij als een haas tussen 
mijn benen door schoot en in duin verdween. 
Dat zijn weer prettige dingen die je meemaakt in duin. 
Nu het droog is, ziet het duin er wel zo prettig uit. In de rozetjes van de 
duinreigersbek fonkelden waterparels. Op de bospaden bloeide het kruipend 
zenegroen uitbundig zij aan zij met de hondsdraf, die echter hun glorietijd 
al gehad hadden. 
Een viooltje met de kleur van geklopt slagroom deed me stilhouden. Iets 
bijzonders? Dat hoop je iedere keer als je in duin loopt. Het was bijzonder!! 
Het duinviooltje had zich in puur genot door de milde regen 180o omgedraaid. 
De spoor stak parmantig omhoog. Het gele hartje bewees wel dat het een nor-
maal duinviooltje was, temeer omdat aan hetzelfde plantje een viooltje 
bloeide die de normale kleur had. 
Ik besloot terug te gaan. Tenslotte komt aan alles een eind, ook aan de beschik-
bare tijd. 
Tussen de duindoorns hoorde ik een ree hoesten. Net een oud mannetje dat het 
heel erg moeilijk had. Ik heb hem niet gezien, maar het luid gekraak van takken 
bewees wel, dat hij mij wel had gezien of geroken. Je vraagt je iedere keer  
af hoe een ree zijn poten heel houdt in zijn woeste ren door de duinen. Ze  
zien er zo teer en breekbaar uit. 
De zon liet zich zowaar ook nog zien. De dennen waren bezet met schitterende 
diamanten, waaruit het zonlicht vandaan spetterde. Een zacht windje maakte 
aan deze pracht een eind en regendroppels ruiselden op de grond. 
Ik was al nat genoeg, maar toch trok de kilometers lange tocht door het natte 
duin me niet aan. Ik nam het pad naast het van Limburg Stirumkanaal. Door  
de forse tippel van drie kwartier hoopte ik weer een beetje op te drogen.  
De vogels maakten er een waar feest van. Het gejubel was niet van de lucht, 
zodat de doodse stilte van een grauwe klauwier een beetje onwezenlijk aan deed 
Hij zat daar maar op die duindoorn en keek de omgeving af. 
Door, de zon, de flinke wandeling en het half uurtje fietsen naar huis, was 
ik weer aardig droog toen ik thuis kwam. 
Arme broers....vrienden.....kennissen....Had maar meegegaan, dan had je wat 
kunnen beleven. Op het moment dat jullie uit bed stapten, had ik er al vier 
uur opzitten. 
Zo in het voorjaar en in de zomer vraag je je wel eens af, is al die slaap 
wel nodig? Al die uren gaan onbewust aan je voorbij, terwijl er zoveel valt 
te beleven en te zien. 
 

E. Aartse 
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WAARNEMINGEN FEBRUARI T/M MEI 1972 
In verband met verbouwing pand Egmonderstraat 45, 
D. Passchier, is door tijdgebrek een gedeelte van  
de waarnemingen niet verwerkt. 
U houdt deze nog te goed. 
De volgende ”Strandloper” zal alsnog deze waarnemingen  
opnemen. 

FUUT  1 ex.  5 mei over zee, noordwaarts L.van Duyn 

ROODHALSFUUT  1 ex.  2 mrt. Z.H.L. L.van Duyn 
  19 en 30 mrt. resp. 2 en 1 dood ex. Op strand v.d.Linden 

AALSCHOLVER  1 ex. 19 mrt. over zee, noordwaarts v.d.Linden 
  6 ex.  2 mei over zee, noordwaarts L.van Duyn 

ZOMERTALING  3 ex. 19 mrt. Z.H.L. L.van Duyn 
  2 ex.  1 apr. Z.H.L. L.van Duyn 

SMIENT  1 ex.  2 mrt. Noordwijkerhoekbrug, noordwaarts L.van Duyn 
  4 ex. 19 mrt. over zee, noordwaarts v.d.Linden 

SLOBEEND  1 ex. 19 mrt. Z.H.L. L.van Duyn 

TOPPEREEND  1 ex.  5 febr. Noordduinen, noordwaarts Aartse, Cramer 
Glasbergen 

TAFELEEND  6 ex.  2 mrt. Z.H.L. L.van Duyn 

BRILDUIKER 16 ex. 18 mrt. over zee v.d.Linden 

GROTE ZEEEEND  1 ex.  3 mei over zee, zuidwaarts L.van Duyn 

ZWARTE ZEEEEND 28 apr. 2 en 3 mei resp. 32, 44 en 23 ex. over zee L.van Duyn/Smit 

EIDEREEND 20 apr. 28 apr. En 2 mei resp. 2, 1 en 10 ex  
                over zee noordwaarts 

L.van Duyn/Smit 

CASARCA  2 ex. 26 febr. noordduinen, noordwaarts Aartse/ Cramer/ 
Glasbergen/Lis- 
senberg 

  1 ex. 29 apr. Over reep, zuidwaarts L.v.Duyn 

RIETGANS ±20 ex.18 mrt. noordduinen, noordwaarts Lissenberg 

SPERWER  1 ex. 21 apr. Z.H.L. L.van Duyn 
  1 ex.  4 mei noordduinen L.van Duyn 

TORENVALK  1 waarneming in febr., 2 in maart en april en    
 1 in mei 

 

RANSUIL  1 ex. 12 mrt. Offem v.Duyn/Verwey 

BONTBEKPLEVIER  1 ex. 18 mrt. over zee, noordwaarts v.d.Linden 

GOUDPLEVIER 39 ex. 18 mrt. noordduinen, noordwaarts v.d.Linden 

WATERSNIP  1 ex.  1 apr. noorduinen L.van Duyn 

REGENWULP  3 ex.  5 mei over zee, noordwaarts L.van Duyn 

ROSSE GRUTTO         28 apr. In 2 ½ uur ± 500 ex. over zee  
                   noordwaarts 

v.Duyn/Smit 

 50 ex.  3 mei over zee noordwaarts L.van Duyn 

KLUUT         212 ex. 18 mrt. over zee, noordwaarts v.d.Linden 
              Op 2 en 20 mei resp. 2 en 5 ex. over zee, noord-  
              waarts 

L.van Duyn 
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DWERGMEEUW  2 ex.  2 mei over zee L.van Duyn 

DRIETEENMEEUW  1 ex. 30 mrt. over strand, zuidwaarts v.d.Linden 
 Op 15,16,19 en 20 mei,resp 1,22,1 en 1 ex.over zee L.van Duyn 
ZWARTE STERN 13 ex.  2 mei over zee L.van Duyn 
  2 ex. 20 mei over zee L.van Duyn 

DWERGSTERN 151 ex.  2 mei over zee, noordwaarts L.van Duyn 
  5 ex. 20 mei over zee, noordwaarts L.van Duyn 

KLEINE BONTE 
SPECHT 

 1 ex.  1 apr. Z.H.L. L.van Duyn 

ZWARTE SPECHT  1 ex. 26 febr. noordduinen       Aartse/Cramer/ 
Glasbergen/Lissenberg 

  1 ex.  2 mrt. Z.H.L. L.van Duyn 

KUIFMEES  2 ex. 26 febr. noordduinen Lissenberg 
  2 ex.  8 apr. noordduinen Cramer/Glasbergen 

MATKOPMEES  1 ex. 12 febr. Offem Aartse/Cramer/Glas- 
bergen 

  1 ex. 29 apr. noordduinen Cramer/Glasbergen 

KRAMSVOGEL  1 ex.  5 apr. Z.H.L. L.van Duyn 

BEFLIJSTER  4 ex. 22 apr. noordduinen Cramer/Glasbergen 
  1 ex.  5 apr. Cramer/Glasbergen L.van Duyn 

RODE ROTSLIJSTER 1 ex. 19 mei noordduinen L.van Duyn 

ZWARTE ROODSTAART 2 ex. 7 mei noordduinen L.van Duyn 

FLUITER  1 ex.  1 mei noordduinen Van Duyn/Smit 

GOUDHAANTJE  1 ex. 26 febr. noordduinen Lissenberg 
  3 ex.  1 apr. noordduinen Lissenberg 
  3 ex.  3 apr. Sparrenlaan L.van Duyn 

KLAPEKSTER  1 ex. 25 mrt. noordduinen L.van Duyn 
  1 ex.  1 mei noordduinen Van Duyn/Smit 

APPELVINK  2 ex. 22 apr. noordduinen Cramer/Glasbergen 

SIJS  3 ex. 25 mrt. noordduinen Glasbergen 

RIETGORS  1 ex. 18 mrt. noordduinen, noordwaarts v.d.Linden 

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

 



  



 




