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WIJZIGING REDAKTIE 

Door drukke werkzaamheden kan de heer van Dijk geen deel meer uitmaken  
van de redaktie. We hebben de heer van Duyn bereid gevonden zijn plaats  
te willen innemen. 
Op- en aanmerkingen, bepaalde suggesties, klachten, lof enz.enz. graag aan het  
nieuwe redaktieadres Dahliastraat 76 
 
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR  

Het is ons een genoegen te kunnen mededelen, dat we de laatste weken weer veel  
nieuwe leden hebben mogen inschrijven. We willen deze leden hartelijk verwelkomen  
en we hopen dat ook hier weer mensen gevonden kunnen worden, die actief iets  
voor onze vereniging, en zodoende voor de natuurbescherming, willen doen. 
 
Cursus vogelherkenning 1973 

Aangemoedigd door het succes van vorig jaar, hebben we besloten ook dit najaar  
weer een 3-tal avonden te organiseren waar we voor belangstellenden een  
bespreking met dia's en geluid zullen houden. We hebben besloten de cursus niet  
alleen te geven voor vogels, maar daarmede in te betrekken planten en insecten,  
om zodoende bij de bezoeker van deze avond belangstelling te wekken voor de  
natuur in zijn geheel. 
We zijn hierover ook benaderd door het bestuur van de pas opgerichte Katwijkse 
Vereniging. We zullen samen met mensen van deze vereniging de cursus organiseren.  
Voor beide verenigingen zullen dezelfde onderwerpen worden behandeld, uiteraard  
op verschillende avonden. 
Nadere berichten hierover volgen nog. 
 
Herfst-weekend Terschelling 14-15-16 september 1973 

Voor onze traditionele herfstweekend hebben we dit jaar Terschelling gekozen. We  
hebben plaats besproken voor ± 40 personen bij kampeerboerderij "De Wierschuur"  
gelegen in de omgeving van de Bosplaat. 
U kunt zich opgeven voor dit weekend bij: 

D. Passchier, Egmonderstraat 45 te Noordwijk  
Voorlopige kosten, bij inschrijving te voldoen, ƒ 30,-- per persoon. Verrekening  
vindt plaats tijdens het weekend. 
De inschrijving sluit op 15 augustus a.s. 
De eventuele deelnemers krijgen later nog uitvoerige inlichtingen van ons.  
Gerekend moet worden op een nogal sportieve accommodatie op het eiland. 
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Geen villabouw op het landgoed "Offem" 

Zoals bekend is, stemde onze gemeenteraad vorig jaar in meerderheid voor het  
bouwen van een aantal landhuizen op het landgoed "Offem". 
In een bezwaarschrift wat we daarna verzonden hebben aan het Provinciaal  
Bestuur, hebben we nogal fel gereageerd op de beslissing van onze plaatselijke 
overheid. 
Het is ons dan ook een genoegen nu te kunnen meedelen, dat onze Provinciale  
bestuurders anders hebben beslist en zich uitspraken tegen het bouwen van een  
aantal landhuizen op "Offem", zodat, en nu citeer ik het rapport even, niet:  
"het landgoed "Offem" zou degraderen tot entourage van een villawijk" 
We zijn blij met deze uitspraak en we hopen dat "Offem" behouden zal blijven  
voor onze woonplaats in zijn huidige vorm. 

Namens het bestuur  
A. Cramer, secretaris 

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

 
REACTIE OP WAT NU?????WAT NU????? (zie "De Strandloper" van maart 1973) 
 
In onze vorige "De Strandloper" vroeg het bestuur of de leden zich wilden  
uitspreken of zij er vóór of tegen waren, dat de activiteiten van de vereniging  
zich zouden moeten uitstrekken tot bestrijding van de milieuvervuiling. 

Voor mij is dit geen probleem. Vrienden van de natuur, vogelbeschermers  
moeten, zijn verplicht, de strijd aan te binden tegen milieuvervuiling ook al  
zou dit een bijkomstige doelstelling zijn. Op grote schaal de strijd aanbinden,  
waarbij dan ook nog de geluidshinder ter sprake komt, is voor ons geen haalbare  
kaart. Wel moeten we al het mogelijke doen om de milieuverontreiniging in onze  
eigen omgeving tegen te gaan. Een vereniging met een paar honderd leden kan wel  
wat doen. 

Waar ik echter de aandacht van de leden voor wil vragen is het volgende. Ik  
geloof dat wij in de verste verte geen idee hebben hoeveel dierenleed er wel  
is. Vaak lezen we iets in de kranten over ernstige dierenmishandeling. Velen  
ergeren zich daar mateloos aan. Wat verschrikkelijk!! Een uur later zijn de  
meesten het alweer vergeten. En dat zijn nog maar de erge gevallen die aan het  
licht komen en gepubliceerd worden. Veel erger, veel talrijker, veel afschuwelijker 
zijn de mishandelingen en vooral de verwaarlozingen die men aantreft bij z.g. 
"dierenvrienden". Een gevolg van gemakzucht, ondeskundigheid, de verzorging  
over te laten aan kinderen om maar een paar oorzaken te noemen. 

Wij kunnen ons geen idee vormen hoe ontstellend groot het dierenleed is.  
Veel mensen nemen maar raak, leuk speelgoed voor de kinderen. Als we met vakantie  
gaan zien we wel weer hoe we van zo'n kat, hond of cavia afkomen. 

Dieren houden is zorgen voor iets dat leeft en van u afhankelijk is. Dat geeft  
veel werk. Als u denkt die zorg of tijd daarvoor niet te kunnen opbrengen, neem  
dan geen dier. Op tijd eten geven, hokken schoonmaken, de hond bewegingsvrijheid  
geven, dat alles vereist zorg. Zorg hebben voor iets is helaas van vele mensen  
niet de sterkste kant. Veel mensen realiseren zich niet de consequenties die  
aan het houden van dieren vastzitten. 

Natuurlijk wordt er door bepaalde organisaties nuttig werk gedaan, maar  
kennelijk mankeert er wat aan de communicatie. Er zou m.i. meer gepubliceerd moeten 
worden, inschakeling van radio en t.v., onderwijzend personeel enz. 
Ook zijn de straffen bij afschuwelijke dierenmishandeling veel te laag. 

Nu ik gepensioneerd ben, dus veel vrije tijd heb en vaak door of in de  
omgeving van Noordwijk zwerf, weet ik hoeveel drama's zich afspelen. Vogels die 
doodhongeren (vergeten te voeren), konijnen of kippen die dagenlang 
niets te eten of te drinken krijgen, hokken die nooit schoongemaakt worden. 
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Altijd heb ik wel geweten dat er dierenleed is, maar de omvang daarvan heb  
ik niet kunnen geloven. Een mens die hiervoor gevoelig is, gaat er geestelijk  
aan kapot als hij hiermede geconfronteerd wordt. 

Als lid of sympathisant van de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming 
"Noordwijk" houden wij van dieren. Waarom maken wij van onze vereniging geen  
vereniging tot bescherming van dieren en milieu. Er is in onze eigen omgeving,  
zo mogelijk in samenwerking met andere organisaties tot bescherming van dieren  
toch wel iets te volbrengen? 
 

John. Kristel 
 

Met het eerste deel van het schrijven van de heer Kristel kunnen we volledig 
mee instemmen.(zie schrijven van de voorzitter op blz.5 ) 

Of het tot onze taak behoort of moet gaan behoren ons actief bezig te gaan 
houden met dierenbescherming kan heel kort beantwoord worden. We geloven van niet. 
Natuurlijk doet de dierenmishandeling en -verwaarlozing ons echt wel wat. Er is echter 
in Noordwijk een plaatselijke afdeling van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming 
van Dieren. Bij deze vereniging hoort wat de heer Kristel heeft meegemaakt en 
gezien in principe thuis. Een mogelijkheid is natuurlijk dat de plaatselijke afdeling 
op sterven na dood is. Mogelijk zou dan via het landelijk hoofdkantoor weer wat 
nieuw leven ingeblazen kunnen worden. 

Wij als bestuur zullen contact opnemen met de plaatselijk afdeling hier en we 
zullen proberen er achter te komen waarom er zo weinig wordt gedaan tegen dieren- 
mishandeling. 

Ons advies aan de heer Kristel is deze. Probeer de plaatselijke afdeling 
van Dierenbescherming weer actief te maken. Op onze steun en medewerking kunt 
u te allen tijde rekenen. 

Mochten er leden zijn die de heer Kristel zouden willen steunen, dan kunnen 
zij zich rechtstreeks tot hem wenden. Het adres is Jan van Heusdenstraat 2. 
 

Het bestuur 
 

-------------- 
 
EXCURSIE KNARDIJK 14 APRIL 1973      (E. Aartse) 
 

De voorjaarsexcursie naar de Knardijk werd gekenmerkt door veel deelnemers  
en prachtig weer. Vooral het grote aantal deelnemers is een verheugend verschijn- 
sel. Trouwens een excursie naar de Knardijk kan niet stuk gaan. Op de Knardijk is 
altijd wel wat te zien. 

In de Flevopolder hing wel wat mist,aar die trok spoedig op. Via de dijk,  
heel langzaam afzakken, naar Harderwijk en vandaar naar het landgoed "Oldenaller".  
Zo zag het programma er uit. Een tochtje van betrekkelijk weinig kilometers maar  
door "de snelheid" die wij ontwikkelden, toch een reisje van 4 uur. 
Een paartje krooneend, een paar grote zaagbekken, een jagende bruin kiekendief,  
een verliefde grutto deden de karavaan langdurig stoppen. Geen wonder overigens,  
want wanneer zie je van tamelijk dichtbij een krooneend. 

In het bos van het landgoed "Oldenaller" was het nog geen lente. Een turkse  
tortel broedde open en bloot in een kale boom. Alleen laag bij de grond liepen  
hier en daar wat struiken uit. 
Het aantal reigernesten werd globaal geschat op een 30 hooguit 40 stuks. Dat  
schatten een moeilijke zaak is, bewees van Dijk wel, die op 72 getelde nesten  
kwam. Weer een bewijs voor "als je iets kan tellen doe het dan, want met schatten  
zit je er altijd naast" In dit geval goed naast. 

Na het kopje koffie in "Ilex" te Ermelo, ging het weer op huis aan via  
de Knardijk. Het weer werd er ook niet beter op. Vrij veel wind en de kans op 
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regen werd steeds groter. Tegen de tijd dat een paar duizend toppereenden je niets  
meer doet, wordt het tijd naar huis te gaan. 

Voor de thuisblijvers geef ik hier graag een overzicht van de vogels, met zoveel 
mogelijk het aantal, dat waargenomen is. 

1-   5 zeer weinig –- 
6-  10 weinig      - 

     11-  25 matig  + 
     26- 100 veel     ++ 
    100 en meer zeer veel +++ 
Fuut -- Steenloper -- 
Dodaars -- Watersnip -- 
Aalscholver -- Wulp + 
Blauwe reiger + Grutto ++ 
Wilde eend +++ Witgatje - 
Wintertaling - Tureluur + 
Zomertaling -- Kemphaan -- 
Krakeend -- Kluut + 
Smient -- Grote mantelmeeuw -- 
Pijlstaart - Kokmeeuw +++ 
Slobeend + Visdief --(1) 
Krooneend -- Veldleeuwerik ++ 
Toppereend +++ Graspieper - 
kuifeend +++ Gele kwikstaart -- 
Tafeleend + Winterkoning - 
Grote zaagbek -- Heggemus -- 
Bergeend -- Merel -- 
Grauwe gans +++ Snor --(1) 
Knobbelzwaan - Baardmannetje -- 
Buizerd --(1) Geelgors ++ 
Bruine kiekendief - (13) Rietgors + 
Blauwe kiekendief --(1) Groenling - 
Grauwe kiekendief --(1) Kneu ++ 
Torenvalk - Frater ++ 
Patrijs -- Keep ++ 
Fazant +++ Tjiftjaf --(1) 
Waterhoen - Zwarte kraai -- 
Meerkoet +++ Bonte kraai -- 
Scholekster ++   
Kievit +++   
Zilverplevier -   
Goudplevier -   
Bontbekplevier --   
Landgoed "Oldenaller"  Pimpelmees  2 
Blauwe reiger 72 (nesten) Glanskop  1 
Turkse tortel  2 Boomklever  2 
Grote bonte specht  1 Geelgors  2 
Groene specht  1 Vink  1 
Heggemus  1 Spreeuw  2 
Grote lijster  1 Zwarte kraai  3 
Zanglijster  1 Kauw  1 
Beflijster  1 Ekster  1 
Merel  1 Vlaamse gaai  1 
Roodborst  1 Winterkoning  1 
Zwartkop  1 Staartmees  1 
Tjiftjaf  3 Groenling  1 
Koolmees  2 Witte kwikstaart  1 
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DOELSTELLING  

In de vorige aflevering van "DE STRANDLOPER" was een enquêteformulier  
ingesloten welke betrekking had op de doelstelling van onze vereniging. De vraag-
stelling kwam in het kort neer op het volgende: Blijven we ons alleen bezig  
houden met de bescherming van de natuur of gaan we ons ook mengen in allerlei 
milieuzaken? 

Onze secretaris ontving een redelijk aantal van deze formulieren terug. Deze 
uitslag gevoegd bij de reacties die tijdens de jaarvergadering naar voren kwamen,  
kunnen we een goed beeld krijgen van wat de leden voor ogen staat. 

Eén lid vestigde de aandacht op de geluidshinder door vliegtuigen. 
Eén lid wilde de praktische dierenbescherming ter hand nemen. 
Eén lid vroeg het bestuur kennis te nemen van het gevaar van gefluorideerd 
water. 
Een klein deel van de leden zou het werkterrein graag uitgebreid zien 
tot alle milieuzaken en hiervoor de statuten en naam van de vereniging 
aanpassen. 
Een klein deel van de leden zou de oprichting willen bevorderen van 
een aparte actiegroep voor milieubeheer vanuit de vereniging. 
Het grootste deel van de leden vindt dat onze taak in de eerste plaats 
op natuurbehoud ligt. Men is bang dat we als vereniging dan te veel op 
zijpaden terecht komen. Ook wordt er aan getwijfeld of we wel met elkaar 
voldoende deskundigheid ten opzichte van andere zaken kunnen opbrengen. 

Als bestuur hebben we alle reacties op een rijtje gezet en uitgebreid  
besproken. We zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is het merendeel van  
de leden in hun opvatting te volgen. We zullen dus aan onze doelstellingen  
geen uitbreiding geven t.o.v. het milieu in het geheel. Wel willen we het begrip 
natuurbehoud niet al te beperkt opvatten. We hebben dit tot nu toe ook niet  
gedaan. Zaken die zijdelings met het behoud van de natuur te maken hebben,  
zoals bestemmingsplannen, bespuitingen enz. zullen we met aandacht blijven  
volgen. 

Het bestuur wil de leden opwekken met ons mee te denken en mee te doen. Als  
u iets signaleert dat niet in de haak is, iets tegen komt dat fout dreigt te  
gaan, geeft het ons dan door. 

Laten we met elkaar proberen het informele en slagvaardige karakter van de 
vereniging te handhaven. 
 

Namens het bestuur 
W. Baalbergen, Voorzitter 

 
Onze oud-plaatsgenoot Dr. J. Verwey uit Schoorl, die ons  
zo bereidwillig heeft geholpen bij het samenstellen  
van het boekje over de vogels van Noordwijk, zou graag  
in het bezit komen van oude afleveringen van "De Strand- 
loper". 
Mocht iemand soms dubbele exemplaren bezitten of geen  
prijs stellen op de in zijn bezit zijnde exemplaren, dan  
hoor ik dat graag even. 
Tussen haakjes. Aan bovengenoemd boekje wordt hard door  
de drukker gewerkt. We hopen dat het met enkele weken kan  
verschijnen. Maar daar hoort u nog nader van. 

 
W. Baalbergen 
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DE ZULTE OF ZEEASTER LANGS DE GROTE RIVIEREN  
 
De Zulte of Zeeaster (Aster Tripolium L) zal een ieder die in de zomer- 
maanden onze kustgebieden bezoekt, welbekend zijn. Het is een plant die  
voornamelijk op schorren, slikken en kwelders voorkomt. 
Door de toenemende verzilting van het Rijnwater blijken er echter reeds  
op tal van plaatsen ver in het binnenland geschikte omstandigheden voor  
de Zulte te ontstaan te zijn. 
Vooral in de uiterwaarden van de Waal komt deze plant de laatste jaren 
in toenemende mate voor......  

(Uit "De Levende Natuur" van maart 1973) 
 
"Plantengemeenschappen in Nederland" van Dr. V. Westhoff en A.J. den Held  
zegt over de Zeeastergemeenschap (Asteretea tripolii) het volgende:  
Voorkomen: 
Op regelmatige overspoelde klei- en zandgronden in het supra-litoraal  
(zich uitstrekkende van de gemiddelde hoogwaterlijn tot de stormvloed- 
zone), schorren, kwelders en achterduinse strandvlakten. 
Plaatselijk ook achter de kustlijn en in het binnenland van Europa,  
daar waar de bodem zout is. 

"Geillustreerde Flora van Nederland" van E. Heimans, H.W. Heinsius en  
Jac. P. Thijsse zegt het volgende: 
"op zouthoudende grond. Veel op schorren en langs riviermonden en  
"kanalen met sterk brak water". 

"Flora van Nederland" van Heukels en van Ooststroom geeft de volgende  
omschrijving: 
"Op slikken, schorren en zilte, vochtige terreinen langs de zeekant alg.  
"verder in het brakke deel van H (Haf-district omvattende Zeeland,  
"Zuid-Holland, Noord-Holland, de Wadden, Groningen en Friesland) en langs  
"de brakke benedenrivieren in rietlanden en langs waterkanten; vroeger  
"ook op zilt terrein bij Weerselo (Ov.). Verder aangevoerd (Vooral op  
"opgespoten grond), maar dan niet lang stand houdend." 
 
Niet alleen langs de Rijn en de Waal wordt de Zeeaster gevonden maar  
ook langs de IJssel en de Maas. 
Een veeg teken. Vooral ook omdat de Zeeaster in de uiterwaarden van de Waal  
de laatste jaren in toenemende mate voorkomt. 
En dan te denken dat een groot deel van Nederland zijn drinkwater betrekt  
uit Rijn en Maas. Toch een raar idee dat het aantal vindplaatsen van Zeeasters  
nauw samenhangt met de smaakgrens van het water. Een mooi voorbeeld van een  
plant die zich aanpast aan het milieu en toch is er niemand die dit prettig  
vindt. Door ons toedoen is dat mogelijk en we merken het dagelijks wanneer  
we een slok water uit de kraan nemen. Laten we hopen dat op internationaal  
niveau iets gedaan wordt aan, klinkt raar, de uitbreiding van de Zeeaster.  
Verdwijnt de Zeeaster uit de uiterwaarden, dan zal de smaak van ons drink- 
water aanzienlijk beter zijn. 

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

GIRONUMMER VAN ONZE VERENIGING IS 2573795  
Dit voor die leden rn donateurs die hun contributie  
of donatie over willen maken, maar het gironummer  
kwijt zijn. 
U weet het: lidmaatschap ƒ 6,-- 

donatie        2,50 (min) 
jeugdleden    3,50 
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EEN LEVENDE INKTVIS OP HET STRAND 
 

Op 27 mei 1973 vond ik voor hotel "Noordzee" een levend voorwerp dat  
niet dadelijk op naam gebracht kon worden. het was goorwit, iets ovaal en  
± 35 cm lang. Op korte afstand zag ik echter snel dat het een tienarmige 
inktvis of zeekat (Sepia officinalis) was, die op zijn rug lag. Na het dier 
op zijn buik gelegd te hebben, bleek ook, dat het beest nog energie genoeg  
had om zijn merkwaardige manier van voortstuwing te demonstreren. De  
mantelholte wordt eerst vol water gezogen. Daarna wordt dit water er met  
kracht weer uitgeperst, waardoor de inktvis met zijn achterlijf naar  
voren schiet. Ook de rug was nu goed te bewonderen. Deze was overlangs  
gestreept met fraaie donkerpaarse vlekken. Hieraan heeft hij niet zijn 
Latijnse naam te danken. De kleurstof sepia wordt nl. bereid uit de inkt  
van deze inktvis. 

De zeekat is in de Noordzee een algemene verschijning. De rugschelp 

 

spoelt vaak aan en wordt soms 
zo massaal gevonden dat er 
karretjes vol van het strand 
gesleept worden. 
Strandingen van levende exem- 
plaren zijn echter zeldzaam. 
Wel vinden we wel eens de eieren 
van de zeekat. Ze zijn in trosjes 
afgezet aan wier, wrakhout e.d. 
Het zijn net kleine pikzwarte. 
glibberige druifjes. 
Tot nu toe heb ik deze eieren 
ook slechts eenmaal op het 
strand kunnen vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    J. van Dijk 

 
GLAS------GLAS------GLAS------GLAS 
 
Op initiatief van de Vereniging van Huisvrouwen in Noordwijk zijn  
door het gemeentebestuur containers geplaatst voor afvalgas. In navolging  
van andere plaatsen wil men het glas verzamelen om het dan weer opnieuw  
te gebruiken (recycling). Een goed idee dat onze steun ten volle verdient.  
Laat al uw afvalgas door uw kinderen of buurjongens naar de containers  
brengen. Zo'n container staat in de Maarten Kruijtstraat, Rederijksplein en 
parkeerterrein Kerkstraat. 
 

VAN ELK_NOORDWIJKS GEZIN GAAT HET GLAS DE CONTAINER IN 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
De reigeractie voor de 150 reigers in Midden-Beemster werd een groot succes.  
Ruim ƒ 14.000,-- kwam voor het behoud van deze kolonie binnen, waardoor het 
voortbestaan nu weer voor jaren verzekerd is ................ 

(Spiegel der natuur) 
 

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

De Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland heeft verslag uitgebracht over  
de kwaliteit van het oppervlaktewater. Het blijkt dat de meeste wateren matig  
tot sterk vervuild zijn..........Gunstige uitzonderingen zijn de Linge, de 
Braassem en de Kaag  

(Ned.Heidemij) 
 

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

Ex-minister Udink (Verkeer en Waterstaat) heeft op vragen van Tweede Kamerleden 
geantwoord, dat het plan tot inpoldering van de Dollard opnieuw onder de loep  
moet worden genomen. Gedeputeerde Staten van Groningen vinden echter dat het  
uit 1966 daterende dijk- en kanalenplan moet worden uitgevoerd. Dit plan houdt  
in, dat de afwatering van Oost-Groningen en Drenthe geschiedt via een kanaal,  
dat gaat lopen tussen de huidige Dollarddijk en een nieuw aan te leggen dijk  
in de Dollard en dat eindigt met een sluis op de Punt van Reide. 
Dan is er ook nog het gemalenplan, wat inhoudt, dat bij Nieuw Statenzijl aan de 
Nederlands-Duitse grens een gemaal wordt gebouwd. 
Omdat men in 1966 veel economische voordelen (scheepvaart, landbouwgrond) van  
het dijk- en kanalenplan verwachtte, werd besloten dit plan uit te voeren.  
Intussen is het scheepvaartaspect geheel weggevallen en Staatsbosbeheer heeft  
een plan om de vrijkomende ingepolderde gronden aan te kopen om er een "natuurgebied"!! 
van te maken, omdat de landbouwgronden veel te veel gaan kosten.  
Bij uitvoering van dit plan zal een onvervangbaar natuurgebied verloren gaan,  
omdat juist die gebieden ingepolderd zullen worden waar 75% van de NW-Europese  
kluten hun hoogwatervluchtplaatsen hebben, voedsel zoeken en voor een groot  
deel ook broeden. Verder is het gebied een belangrijke pleisterplaats voor de 
trekvogels uit noordelijker streken. Het is wel wat vergezocht om eerst onver- 
vangbare natuurgebieden in te polderen, om er na de inpoldering weer natuurge- 
bieden van te maken, die van weinig of geen belang zijn voor de oorspronkelijke 
vogelbevolking. Als men nu zou overschakelen op het gemalenplan, blijft het 
natuurgebied gespaard en is men, ondanks de reeds gemaakte kosten, nog miljoenen 
guldens goedkoper uit........ 

(HP, AD) 
 

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

Een kraanvogel,Clara geheten, zit in de dierentuin van de Engelse stad Bristol  
al 5 weken op een appel te broeden, die ze voor een ei aanziet. Clara ontfermde  
zich over de appel toen één van haar twee eieren uit het nest werd gehaald.  
Dit ei is mechanisch uitgebroed. 

(Spiegel der natuur) 
 
 

-------------- 
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De gemeenteraad van Radford, een bergstadje in de Amerikaanse staat Virginia, heeft 
besloten de ongeveer 150.000 spreeuwen in de stad te gaan uitroeien, omdat de  
vogels door hun uitwerpselen een gevaar voor de gezondheid zouden vormen. Deskundigen 
moeten de vogels gaan besproeien met een oplossing die de veren ontvet, waardoor 
zij door kou of hitte langzaam doodgaan  

(Spiegel der natuur) 
 

-------------- 
 
De tegenstanders van de bochtafsnijding van de Waal bij Nijmegen hebben onver- 
wachte steun gekregen uit schipperskringen. Als die bochtafsnijding door zou  
gaan, zal er grote schade toegebracht worden aan de Ooypolder als natuur- en 
landbouwgebied. Een woordvoerder van de Kon. Schippersvereniging twijfelt aan de 
economische noodzaak van die bochtafsnijding. Er zijn bovendien geen aanwijzingen  
dat op dit gedeelte van de Waal het aantal ongelukken een piek vertoont....... 

(AD) 
 

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

 
Het stropen neemt hand over hand toe, vooral in de Brabantse Kempen en in de  
Meierij, waar in de uitgestrekte bossen zeer veel konijnen en reeën voorkomen.  
De stropers gaan op steeds grotere schaal te werk. De opbrengsten van één nacht  
stropen zijn soms ƒ 1000,-- of meer. Hierdoor kunnen zij gebruik maken van zeer  
snelle wagens, die vaak nog voorafgegaan wordt door een knokploeg gewapend met  
zeisen, rieken en knuppels om eventuele politiemensen op een afstand te houden.  
De meeste boeren durven de politie niet meer te waarschuwen als er op hun land  
wordt gestroopt, omdat zij liever niet te maken willen krijgen met de steeds  
erger wordende represaillemaatregelen van de stropers. De politie staat vrijwel 
machteloos omdat zij over te weinig mankracht beschikt ....... 

(Telegraaf) 
 

-------------- 
 
In een voorstad van Bremen dacht men weken achtereen dat het in een oud huis  
spookte. Allerlei deskundigen werden erbij gehaald. Er werd 's nachts gewaakt en 
overdag stonden drommen mensen uit de omgeving "het spook" te bespreken. Het  
raadsel werd opgelost toen iemand van de diergaarde uit Hamburg kwam kijken. Hij  
vond een uil, die zich achter een balk verschanst had en allerlei spookachtige 
geluiden veroorzaakte.......... 

(Spiegel der Natuur) 
 

-------------- 
 
Samengesteld door  
L. van Duyn 
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MEZENONDERZOEK 1972/1973 
 

In de afgelopen winter is het mezenonderzoek, dat in de winter van 1969/1970 
was begonnen, weer hervat. Hiertoe werden in de periode oktober 1972 tot en met 
februari 1973 de nestkasten die op het landgoed "Nieuw Leeuwenhorst" hangen, 
eenmaal per 14 dagen is ' s avonds gecontroleerd. 

Van de 35 gecontroleerde kasten werden 11 "Wageningse" kasten (kasten met een 
invliegopening groot genoeg voor koolmezen) uitsluitend door koolmezen bezet. 
4 "Wageningse" kasten werden afwisselend door kool- en pimpelmezen bezet. Deze 
kasten worden waarschijnlijk eerst bezet door pimpelmezen, waarna de grotere kool- 
mezen proberen de pimpels uit de kast te werken, waar zij dan niet altijd in slagen. 

10 Superselectieve kasten en 3 "Wageningse" kasten werden uitsluitend bezet 
door pimpelmezen. In 1 superselectieve kast, die regelmatig door pimpelmezen bezet 
werd, troffen wij eenmaal een glanskopmees aan. Alle 11 gecontroleerde superselec- 
tieve kasten werden dus één of meerdere malen bezet. 

Er werden in totaal 6 kasten door grote bonte spechten gebruikt. Dit waren alle- 
maal kasten waarvan de invliegopening uitgehakt was. Meestal waren er 2 kasten per 
controle bezet en tijdens de laatste controle zelfs 3. De spechten blijken zeer 
honkvast te zijn. Er waren n.l. 2 kasten die resp. 9 en 7 controles achter elkaar 
bezet waren door spechten. Dat deze kasten in het broedseizoen door spreeuwen 
gebruikt worden bleek op de laatste controle toen enkele van deze kasten al door 
paren spreeuwen bezet waren. 

In 3 kasten werden ringmussen aangetroffen. Het is opmerkelijk dat deze steeds 
in paren aanwezig waren, terwijl mezen en spechten steeds alleen in een kast zaten. 
Tweemaal had een ringmus een ring van het Vogeltrekstation uit Arnhem. Deze ring- 
mussen waren resp. geringd als volgroeid exemplaar op 16-10-1971 te Petten en als 
nestjong op 20-07-1972 te Schoonhoven. 

Per controle waren er gemiddeld 13 kasten bezet. Dit lijkt wat laag, maar bij de 
aanvang van het onderzoek waren er slechts weinig kasten bezet. De top was op 
14 december met 24 bezette kasten. Vooral na stormen (13 november!) en perioden 
van meer of minder strenge vorst, is te merken, dat ook de weersgesteldheid van 
invloed is op het aantal bezette kasten. De aantallen zijn dan beduidend hoger 
(zie grafieken). 

Vooral de spechten schijnen de door hen bezette kasten op de een of andere 
manier te merken. Hiermee wordt vooral door de mezen rekening gehouden. Dit valt 
af te leiden uit het feit, dat op de eerste 2 controles een kast door een specht 
bezet was. Tijdens de volgende 5 controles bleef de kast leeg. Na vervanging werd 
de nieuwe kast onmiddellijk bezet door een koolmees, die dus blijkbaar wel in dat 
stuk terrein aanwezig was. 

Verder hoorden wij tijdens de controles twee keer een bosuil roepen en één 
keer een ransuil. Ook waren er elke keer blauwe reigers aanwezig. Deze overnachtten 
in de hoge dode eiken die rondom de tweede kom staan. 

Al met al heeft dit onderzoek ook nu weer enkele interessante gegevens opgeleverd, 
die het de moeite waard maken om ook het komende najaar met dit onderzoek door 
te gaan. 
 

D. Passchier  
L. van Duijn 
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Algemene waarnemingen van maart t/m mei en 
februari voor zover deze niet opgenomen zijn 
in het 2e nummer van dit jaar. 

 
Dodaars  2 ex.  17 mrt. Maandagse wetering Glasb/cramer 

Vaal stormvogeltje  1 ex.   6 mrt. over zee noordwaarts L.van Duijn 

Jan van Gent  1 ex.   3 apr. dood op strand J.van Dijk 
  1 ex.  17 mei boven zee J.van Dijk 
  1 ex.  22 mei boven zee J.van Dijk 

Aalscholver  in maart en april 2 waarnemingen resp. 1 en 2  
  in mei 1 waarneming 2 ex.                  vDijk/H&LvDuijn 

Blauwe reiger 20 ex.  23 apr. over zee noordwaarts J.van Dijk 

Zomertaling  4 ex.  25 apr. over zee noordwaarts H.van Duijn 
  1 ex.  28 apr. Maandagse wetering Glasbergen 

Wintertaling  vooral in maart zeer veel gezien H.van Duijn 

Smient  in maart gedurende 9 dagen waargenomen met  
  ten hoogste 102 ex. per uur  
  ook in april op 4 dagen trekbewegingen H&L van Duijn 

Pijlstaart  in maart en april vele malen gezien H&L van Duijn 

Toppereend  1 ex.  17 apr. over zee noordwaarts H.van Duijn 

Zwarte zeeëend  vrijwel dagelijks gedurende de maand maart  vDijk/L.v.Duijn 
 445 ex. 11 april over zee in 1 uur J.van Dijk 

Grote zeeëend  3,1 en 4 ex. op resp. 3,4 en 8 april over zee  
                 noordwaarts J.van Dijk 

Eidereend 14 ex.  26 mrt. over zee noordwaarts L.van Duijn 
  7 ex.  23 mei over zee noordwaarts J.van Dijk 

Middelste zaagbek  in maart vrijwel dagelijks gezien L.van Duijn 
  in april 3 waarnemingen H.van Duijn 

Grote zaagbek  1 ex.  11 mrt. over zee                      Bouwm./v.Duijn 

Bergeend  in maart regelmatig trekwaarneming  

Grauwe gans   6 aprilwaarnemingen met ten hoogste Dijk/Aartse/ 
 100 ex. op 17 apr. H&L van Duijn 

Kolgans  2 ex.  12 mrt. over zee L.van Duijn 

Rotgans  4 ex.   3 apr. over zee J.van Dijk 

Zwaan spec. 21 ex.   3 mrt. Offem, oostwaarts Bakker/vDuijn 

Buizerd  2 ex.  17 mrt. Hogeweg                  Cramer/Glasb/Aartse 

Sperwer  1 ex.   4 mrt. Noordduinen L.van Duijn 

Bruine kiekendief  1 ex.  16 mei boven zee J.van Dijk 

Visarend  1 ex.  22 apr. Boerenburg J.van Dijk 
  1 ex.   3 mei boven zee vDijk/vDuijn 
  1 ex.  17 mei boven zee vDijk/vDuijn 

Boomvalk  1 ex.   5 feb. Dobbelmanduin Cramer/Glasb. 
  1 ex.  28 apr. Offem Glasbergen 
  1 ex.   5 mei Zuidduinen Aartse 

Smelleken  1 ex.  24 feb. Offem Cramer 
  1 ex.  12 mrt. Boerenburg J.van Dijk 



-13- 
 
 

Torenvalk  regelmatig waarnemingen in maart en april  

Waterral  2 ex. 10 mrt. v.d. Berghstichting Cramer/Glasb. 

Bontbekplevier  5 ex. 25 apr. over zee H.van Duijn 

Zilverplevier  4 waarnemingen in april en 1 in mei  

Goudplevier  1 waarneming in maart en 1 in april  

Steenloper  3 ex. 23 apr. over zee H.van Duijn 
 54 ex. 24 apr. over zee H.van Duijn 

Houtsnip  2 ex.  3 mrt. Offem L.van Duijn 

Rosse grutto  4 waarnemingen in april vDijk/vDuijn 

Zwarte ruiter  1 ex.  2 mei over zee J.van Dijk 
  2 ex.  9 mei over zee J.van Dijk 
  2 ex. 17 mei over zee J.van Dijk 

Groenpootruiter  1 ex. 24 apr. boven zee H.van Duijn 

Kanoetstrandloper  1 ex. 24 apr. boven zee H.van Duijn 

Kemphaan 15 ex. 22 apr. over zee H.van Duijn 
 19 ex. 24 apr. over zee H.van Duijn 

Kluut  in maart, april en mei vele malen langs de  
  kust gezien  

Kleine jager  1 ex.   2 mei boven zee vDijk/Aartse 

Grote burgemeester  1 ex. 10 mei en 19 mei boven zee           H&LvDuijn/Aartse 

Dwergmeeuw  in april gedurende 5 dagen gezien max. 12 ex.  
  op 27 april                          vDijk/Aartse/H&LvDuijn 

Drieteenmeeuw 63 ex.   3 apr. In 1 uur boven zee, 1 dag  
   na zware storm        J.van Dijk 

Ransuil  5 ex. 0 feb. zuidduinen Cramer/Glasb. 

Kleine bonte specht  1 ex.  3 mrt. Offem Cramer/Glasb. 

Boomkruiper  7 ex. 17 mrt. Offem Cramer/Glasb. 

Beflijster  1 ex. 18 apr. zuidduinen Aartse 
  1 ex.  5 mei Z.H.L. J.van Dijk 

Rouwkwikstaart  1 ex. 28 apr. Estec Cramer/Glasb. 
  1 ex.   W.Baalbergen 

Klapekster  1 ex. 18 mrt. noordduinen Aartse 

Putter 30 ex.  3 mrt. zuidduinen Aartse 
 30 ex. 10 mrt. zuidduinen Cramer/Glasb. 

Frater 120 ex.  3 mrt. zuidduinen Cramer/Glasb. 

Barmsijs  1 ex. 17 mrt. zuidduinen aartse 

Geelgors 15 ex. 17 feb. noordduinen Cramer/Glasb. 

Sneeuwgors  1 ex. 18 mrt. Noordzijdepoler              L.vDuijn/Bakker 

Kleine vliegenvanger  1 ex. 21.22 mei Gooweg Verkade 
 
 
 

 
 




