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MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR  

Nieuwe leden 
Ook nu weer kunnen we een aantal nieuwe leden welkom heten. Zij die na 1 oktober  
lid zijn geworden betalen dit kalenderjaar geen contributie meer. Is er toch 
contributie overgemaakt, dan zal dit worden beschouwd als contributie 1974.  
De nieuwe leden krijgen in januari a.s. gelijk met de andere leden een girokaart 
toegezonden. 
Aangezien onze statuten en reglementen veranderd moeten worden (hieraan wordt hard 
gewerkt) krijgen de nieuwe leden straks na goedkeuring de gewijzigde statuten 
toegestuurd. 
 
Strijbosavond 
Op VRIJDAG,2 NOVEMBER a.s. komt Jan P. Strijbos weer naar Noordwijk met zijn film 
over Spitsbergen genaamd "Svalbard, langs koele stranden". 
Samen met onze vrienden van Vogellust organiseren wij weer deze avond. 
Zoals gebruikelijk wordt deze avond gehouden in de grote zaal van "De Rank". 
We beginner graag op 20.00 uur precies. 
Leden vinden een toegangsbewijs in deze "Strandloper" ingesloten. 
Verder kunnen plaatskaarten worden gekocht bij: 

Sigarenmagazijn "De Piet Hein", Piet Heinstraat 48  
Sigarenmagazijn Vink, Molenstraat/Wilhelminastraat  
en 's avonds aan de zaal. 

 
Jaarvergadering 
Het is, evenals vorig jaar, weer de bedoeling om de tijdens het herfstweekend naar 
Terschelling opgenomen film en gemaakte foto’s en dia’s te vertonen op de 
jaarvergadering. De juiste datum van de jaarvergadering is nog niet bekend, maar 
zal omstreeks begin januari zijn. Nader bericht hierover krijgt u nog. 
De deelnemers van bet Terschellingweekend worden uitgenodigd hun dia's of film 
hiervoor beschikbaar te stellen. 
 
Natuurcursus 1973 
Deze cursus hoort alweer tot het verleden. 
In Noordwijk was deze cursus een groot succes. Gerekend kon worden op een 
gemiddeld aantal belangstellenden van rond de 50. En dan nog zeggen dat het 
verenigingsleven in Noordwijk dood is!!! 
In Katwijk was de belangstelling minder groot. Deze vereniging is pas dit jaar 
opgericht en de bekendheid is nog niet groot. 
We gaan rustig verder en hopen volgend jaar, mede naar aanleiding van bepaalde 
suggesties die op deze avonden naar voren zijn gekomen, een cursus te kunnen 
brengen die nog meer aangepast is aan de wensen van het publiek. 
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Plan Noordduinen 
Een paar weken geleden hebben wij een gesprek gehad met Wethouder van Duin over de 
nieuw aan te leggen slag naar zee ten noorden van de trimbaan. 
Zoals u weet, was het de bedoeling hier een autoweg aan te leggen met een parkeer-
terrein. We hebben toen o.m. door middel van een handtekeningenactie hierop nogal fel 
gereageerd. Het is dan ook een genoegen u nu te kunnen meedelen, dat ons gemeente-
bestuur heeft besloten de autoweg en het parkeer- terrein niet te laten doorgaan en 
hiervoor in de plaats een fietspad met wandelpad aan te leggen, voor zover deze paden 
al niet op die plaats aanwezig zijn. Een klein parkeerterreintje voor fietsen zal het 
geheel afronden. 
 
Olie in de Boekersloot  
20 juli 1972, 6 juli 1973 en 17 september 1973 is na hevige regenval bij een over-
stort aan de Losplaatsweg olie in de Boekersloot, Westend en vandaar langs Offem in 
het Schie gekomen. Tientallen vogels zijn het slachtoffer geworden van deze 
olielozing om maar niet te spreken van de verontreiniging van slootkanten. 
Toen op 17 september voor de 3e keer in 14 maanden olie in de Boekersloot kwam, 
wilden een aantal leden een officiële aanklacht tegen de gemeente Noordwijk indienen. 
Een dergelijk cru optreden ging ons iets te ver, omdat we weten dat ook de gemeente 
de olielozing zwaar op de maag ligt. In de gemeenteraad zijn op 18 september vragen 
gesteld over deze kwestie en door ons is wethouder van Duin verzocht deze veront-
reiniging van het oppervlaktewater niet licht op te vatten. Toegezegd is dat een 
uitgebreid onderzoek naar de dader(s) zal worden ingesteld. 
 
De Vogels van Noordwijk 
Zoals u gemerkt zult hebben is het boekje over de vogels van Noordwijk uitgekomen. We 
hebben er met een groepje mensen een heel tijdje aan gewerkt, zodat het gereedkomen 
wel iets van voldoening heeft gegeven. 
We hebben dezer dagen heel wat reacties gekregen. Naast waarderende woorden kwam  
er ook kritiek. We stellen ook dit op prijs. Bij een eventuele herdruk kunnen we met 
deze opmerkingen rekening houden. Mocht u op- of aanmerkingen hebben, dan horen wij 
dit graag van u. 
Bij het boekje, dat aan alle leden is toegezonden, zat een girokaart voor het over-
maken van de drie gulden. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, zou u dit dan een dezer 
dagen willen doen? Indien u geen prijs stelt op het boekje dan kunt u dit terugsturen 
of teruggeven naar het secretariaat. 
Tot slot willen we u vragen wat propaganda te maken voor het boekje. Er zijn vast  
wel wat exemplaren te verkopen aan vrienden en kennissen. Het lijkt ons een aardig 
geschenkje bij verjaardagen enz. Trouwens wat denkt u van Sinterklaas? Het boekje is 
bij de boekhandel en de kantoren van de Bondsspaarbank voor ƒ 3,50 te verkrijgen. U 
als lid kunt het voor ƒ 3,-- kopen bij de secretaris of bij ondergetekende 
Schoolstraat 31. 

Namens de samenstellers 
W.Baalbergen. 

 
Het Vogeljaar 
Door de administratie van Stichting Het Vogeljaar is ons medegedeeld, dat door  
stijging van de drukkosten de prijs van Het Vogeljaar drastisch zal moeten worden 
verhoogd. Was de prijs voor 1973 vastgesteld op ƒ 5,50 per jaar. Het abonnement  
voor 1974 gaat nu ƒ 9,-- per jaar kosten. Dit is inderdaad een verhoging die het 
overdenken waard is. 
Mochten er leden zijn die deze verhoging te fors vinden en hun abonnement 
willen opzeggen, dan graag zeer spoedig, zodat de secretaris dit met de administratie 
van Het Vogeljaar kan regelen. 
Heeft de secretaris voor 1 december niets van u gehoord, neemt hij aan dat  
de verhoging van de abonnementsprijs geen bezwaar is. Het Vogeljaar, we mogen rustig 
stellen dat het gehalte van het blad steeds beter wordt, zal u ook in 1974 
worden toegezonden. 
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Herfstweekend Terschelling 
Gehouden van vrijdag 14 september t/m  
zondag 16 september in "De Wierschuur"  
Oosterend. 
35 personen namen aan deze excursie  
deel waarvan 6 jeugdleden. 2 Jeugdleden  
Rob de Mooy en Peter Alkemade geven  
hun visie op dit Terschellinggebeuren. 

redaktie. 
 

'N WEEKEIND TERSCHELLING 

Vrijdagmiddag de veertiende was het eindelijk zo ver. Op naar Terschelling. Met 35 man 
vertrokken we van het Lindeplein. De stemming was goed en het weer nog beter. 
Het was een flinke autotocht naar Harlingen. Om half zeven was iedereen bij de 
parkeerplaats gearriveerd. Om zeven uur stapten we op de boot. 
Alle bagage werd in een hoek gestouwd en iedereen zocht een plaatsje. 
Om kwart over zeven vertrok de boot vanaf Harlingen. 
Toen we uit de haven waren zag je de vuurtorenlichten van Texel en Vlieland. Je zag 
ook lichten van boeien, vissersschepen en het vasteland. 
's Avonds laat kwamen we in Oosterend aan. Er wachtte al een bus op ons en een 
kwartier later zaten we bij de wierschuur, waar we 2 dagen en nachten zouden 
verblijven. 
Het was een grote schuur, met in het midden een zaaltje waar tafels en banken stonden. 
Aan de zijkanten waren de slaapkamers met stapelbedden, matrassen en muggen. 
De volgende morgen werd gestart met een wandelingetje van anderhalf uur. Daarna 
ontbeet iedereen. 
Om kwart voor negen vertrokken we voor een wandeling langs het wad, over de 
boschplaat, langs het Noordzeestrand en terug door duin. 
Eerst liepen we een paar kilometer langs het wad. Langzamerhand werd het vloed en 
kwam alles wat op het wad zat meer naar de kust. 
Je zag veel bonte strandlopers en kanoeten, die zich gemakkelijk lieten benaderen. 
Verder trokken veel plevieren voorbij en ook veel pijlstaarten. 
Toen we bij de eerste slenk waren, gingen we landinwaarts de Boschplaat op, na eerst 
pauze te houden bij de wadkant. Eenmaal dieper in de Boschplaat moesten we om de 
haverklap slenken oversteken. Dat daarbij niet iedereen even droog bleef, mocht de 
pret niet drukken. 
Toen we bij de eerste grote slenk kwamen, hielden we even pauze. Daar vloog langzaam 
een blauwe kiekendief voorbij. 
Daarna gingen we verder naar de Noordzeekust. We vonden onderweg een hoop dode 
meeuwen. 
Toen gingen we langs de Noordzee en door het duin terug. 
In de namiddag gingen we lopend naar een restaurantje waar we zouden eten. Het diner 
was voortreffelijk. 
's Avonds gingen de jongens vroeg naar bed, terwijl de ouderen nog een spelletje 
bingo deden. 
De tweede dag mocht je zo'n beetje doen wat je zelf wou. Ikzelf ging met nog drie 
anderen weg. 
Een eind verder op het wad hadden een stel vissers een paar scholletjes gevangen, en 
die waren ze aan het schoonmaken. 
En ja hoor, het kon niet uitblijven, toen we over de weilanden en door het duin terug-
liepen naar de Wierschuur begon het te regenen. En niet zo'n klein beetje. Het duurde 
niet zo lang, maar lang genoeg om ons doornat te maken. 
's Middags tegen drieën zouden we met de bus vanaf de wierschuur vertrekken naar 
Oosterend om de boot te halen, die twee uur later zou vertrekken. Het merendeel trok 
nog even Oosterend in om foto's te maken. 
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Om vijf uur werden we ingescheept en om kwart over 5 vertrokken we uit de haven van 
Oosterend. 
Onderweg werden nog eidereenden, 'n zwarte zeeëend en zeehonden gezien. 
's Avonds kwamen we in Harlingen aan, waarna iedereen zijn eigen weg naar Noordwijk 
ging. 
Al met al een zeer geslaagd weekeind, en hulde aan de reisleider. 
 

ROB DE MOOY en  
PETER ALKEMADE 
 

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

TREKWAARNEMING NOORDDUINEN 
Als de inventarisaties, de vakanties en excursies voorbij zijn, krijgen de echte 

vogelaars last van het vallen der bladeren. Krijgen de vogels trekdrift en gaan ze 
zich verzamelen om de grote reis naar warmere landen te beginnen, dan begint in 
Noordwijk de trek naar de Driehoek in de Noordduinen of naar de zeereep. 

Zaterdag, 13 oktober was zo'n echte trekdag. Waterkoud, straffe noordoostelijke tot 
oostelijke wind en een venijnige wind bij temperaturen rond het vriespunt. Hoogst 
onaangenaam weer. Zelfs 's morgens rond zeven uur kreeg je visioenen van warme snert 
of koffie met cognac. 

Geen wonder dat er trek was. Zwermen spreeuwen trokken in een breed front over de 
duinen. Keer op keer en bij duizenden tegelijk trokken ze naar het zuiden. Een 
wonderlijke zaak dat trekinstinct. Een duidelijke verklaring is er nog steeds niet 
voor gevonden. Door de vogels te ringen weten we waar ze overwinteren. Er zijn 
studies verricht over de trekwegen. Maar waarom ze trekken en vaak in grote aantallen 
is nog een mysterie. 

Niet alleen spreeuwen trokken in grote aantallen voorbij, maar kieviten, vinken, 
kepen, sijzen enz. Vooral die nacht waren koperwieken in grote vluchten voorbij 
getrokken, onzichtbaar maar niet onhoorbaar. Het zijn geen luide trekkers, maar voor 
de kenners is hun zacht geluid direct te herkennen. 
Ook veel goudhaantjes waren voorbij getrokken. De windschermen aan de Zeereep en de 
Boulevards hadden hun tol weer geëist. Regelmatig worden daar de dode vogeltjes 
gevonden die zich te pletter gevlogen hebben tegen het glas. 

Een luide trekker is de wilde zwaan en de gans. Die hoor je van ver al aankomen.  
Die bewuste zaterdagmorgen hadden we het geluk een tweetal groepen van kleine wilde 
zwanen te horen voorbij komen. Het geluid komt vrijwel overeen met het gehuil van 
indianen in een cowboyfilm als een postkoets aangevallen wordt. 

Ook roofvogels trekken, maar niet in grote groepen bij elkaar. Regelmatig zagen we 
een Sperwer over duin vliegen zuidwaarts. Ook een vrouwtje Blauwe Kiekendief hield 
zich langdurig in de zeereep op. Een tweetal torenvalken werden steeds gehinderd door 
een zwarte kraai. Iedere keer als een valkje begon te "bidden", dook de kraai er op 
af. Dit spel hielden ze zeker een half uur vol. 

Het was een constante stroom van vogels die naar het zuiden trokken. Kleine 
groepjes mezen, rietgorzen, leeuweriken, bonte kraaien, holenduiven enz. Soms trok 
heel hoog een zwerm spreeuwen westwaarts. Niets liet hen tegenhouden zelfs het brede 
water van de Noordzee niet. De zwakke vogels zouden afvallen maar hun instinct is zo 
groot, dat ze door bleven vliegen tot ze, en dat is waar, dood uit de lucht vielen. 

Zo'n echte trekmorgen is hartverwarmend. De kou in de benen trekt na een paar 
minuten stampen wel weer weg. Een hele geruststelling is ook, dat thans de meeste 
vogels ongehinderd over België kunnen trekken, zonder dat ze bij miljoenen afgemaakt 
worden. 
 

E.Aartse 
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AANKOMSTDATA ZOMERGASTEN 1973 
  1e waarneming  2e waarneming  
  Datum Plaats Waarnemer Datum Plaats Waarnemer 
N-3 Roodborsttapuit 15-3 Zuidduinen v.Dijk 24-3 Zuidduinen v.Dijk 
N+4 Tjiftjaf 23-3 Z.H.L. v.Dijk 24-3 Noordz.polder LvDuyn 
L+41 Bontbekplevier 24-4 over zee v.Dijk    
L+26 Zwarte roodstaart 20-4 Boerenburg v.Dijk  4-5 Rijnsburg Glasber. 
N-15 Boompieper 24-3 Noordduinen Baalbergen 31-3 Achter Offem Glasber. 
L+6 Boerenzwaluw 15-4 Nw.Leeuwenh. v.Dijk 17-4 Dorp v.Dijk 
N+12 Zomertaling 31-3 Langeveld Baalbergen 16-4 -  
N+4 Fitis  8-4 A.W.L. Aartse 19-4 Z.H.L. v.Dijk 
L Rietzanger 25-4 Leidse vaart v.Dijk 28-4 Noordz.polder LvDuyn 
L+7 Gekr.roodstaart 29-4 Z.H.L. LvDuyn 30-4 A.W.L. LvDuyn 
V-32 Gele kwikstaart 31-3 De Zilk Passchier 19-4 Leidse vaart v.Dijk 
L+8 Visdief 16-4 Boerenburg v.Dijk 17-4 boven zee v.Dijk 
N+1 Grote stern  9-4 boven zee vDijk/Aartse 10-4 boven zee LvDuyn 
N+1 Tapuit  1-4 Noordduinen LvDuyn  8-4 Noordduinen LvDuyn 
N-30 Paapje  8-4 A.W.L. Aartse 19-5 Noordz.polder LvDuyn 
N+16 Zwartkop 17-4 Koepelweg Aartse 17-4 Witte Raaf v.Dijk 
L+8 Braamsluiper 30-4 A.W.L. Baalbergen  5-5 Noordz.polder LvDuyn 
N+5 Sprinkh.rietzanger 17-4 Noordduinen Aartse 26-4 Noordduinen LvDuyn 
L+5 Nachtegaal 26-4 Noordduinen LvDuyn 26-4 Noordduinen Aartse 
L-1 Grasmus 30-4 A.W.L. Baalbergen  2-5 Dorp "De 

Zuid" 
Aartse 

N-8 Huiszwaluw 23-4 Leidse vaart v.Dijk 24-4 boven zee v.Dijk 
L-3 Oeverzwaluw 28-4 Noordduinen v.Dijk  4-5 Noordduinen LvDuyn 
L Bonte vlieg.vang. 20-5 Z.H.L. LvDuyn    
N-3 Tortelduif 28-4 Noordduinen v.Dijk 28-4 Zwarte weg Glasber. 
N-3 Tuinfluiter 28-4 Langeveld Baalbergen 30-4 Leeuwenhorst v.Dijk 
N-2 Gierzwaluw 28-4 boven dorp v.Dijk  2-5 div. plaatsen div. 
N+7 Koekoek 28-4 div.platsen     
N+1 Gr.vliegenvanger  2-5 Noordduinen v.Dijk 19-5 Z.H.L. LvDuyn 
N+3 Grauwe klauwier  4-5 Noordduinen Aartse/vDijk 18-5 Noordduinen LvDuyn 
L-2 Spotvogel 18-5 Rijnsburg Glasbergen 19-5 Noordz.polder LvDuyn 
L-1 Bosrietzanger 12-5 Noordduinen LvDuyn 20-5 Z.H.L. LvDuyn 
 Witte kwikstaart  6-3 Rijnsburg Glasbergen    
 Grutto  8-3 De Krom Glasbergen 13-3 Leidse vaart DvdOever 
 
N = normale aankomsttijd 
V = vroege aankomsttijd 
L = late aankomsttijd 
+   aankomstdatum aantal dagen later dan 1972 
-   aankomstdatum aantal dagen vroeger dan 1972 

Een vergelijking met de gegevens van vorig jaar leert ons, dat tot half april  
de aankomstdata voor de meeste soorten later liggen (zie Boerenzwaluw, Gekraagde 
roodstaart en Visdief), terwijl daarna een frappante gelijkenis waar te nemen is 
met 1972. 

D. Passchier 
 

-------------- 
 
OPROEP  
Voor de verlevendiging van "De Strandloper" zoeken 
we iemand die enig verstand heeft van het tekenen 
op stencils. 
Zo er leden zijn die zich artistiek willen uitleven 
en de illustraties van "De Strandloper" willen 
verzorgen, gaarne opgeven aan de redactie, Dahliastraat 76. 
 

De Redactie. 
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ALS "PRENTER" DE NOORDZEE OP 

 
Deze zomer liep ik een oude schoolvriend tegen het lijf, die nu schipper op een 

kotter is. Het begon met een gekscherend praatje zo van.. "ik ga eens een keertje met 
je mee.." Het resultaat was, dat ik op een stralende dinsdagmorgen op de kade van 
IJmuiden stond. 

Aan de motor van de kotter werd nog wat gesleuteld, maar na een proefvaartje in  
de buitenhaven ging het toch de zee op. Een "blakstil" zeetje heeft dat voordeel  
dat de landrot geen last van zeeziekte krijgt, maar het nadeel dat er weinig vogels  
te zien zijn. Dat was toch eigenlijk het doel van de reis. Wat Visdiefjes vlogen  
boven de haven, maar het was al tegen de avond voor de eerste Jagers zich lieten zien. 
Eerst een Kleine Jager, voor de boot langs en een uurtje later een Grote Jager, die 
wat achter het schip lummelde. 

De kok, volijverig met raadgevingen omtrent zeeziekte en andere ongemakken, voor-
spelde voordat het donker zou worden "Mallemokken". Nu, dat kwam uit. Zo'n mijl of 60-
70 uit de kust kwamen de eerste Noordse Stormvogels in zicht. Vogels, die verder 
steeds om het schip bleven hangen en de vis, die naast het schip viel, weg kwamen 
halen. 

Deze eerste avond namen de opvarenden er hun gemak van. Bij een "beetje" (borreltje) 
werd er zwaar geboomd en kwamen de sterke verhalen los over enorme vangsten. De 
"prenter", de man die een reisje mee gaat, wordt duidelijk gemaakt, dat hij wel geluk 
moet brengen wil hij niet overboord gezet worden. 

De volgende morgen vroeg, werd bij de schipper op de brug het instrumentarium 
bekeken. Bij het naderen van de visgronden, onder de kust van Engeland, wordt het 
echolood aangezet. Een schrijvertje slaat uit als er vis onder het schip zit. Later - 
tijdens het vissen - merk je dat zo'n schipper wel haast van ijzer moet zijn. Hij 
staat dan zo'n uur of 40-50 achter elkaar op de brug, bedient het roer, houdt de radar 
bij, let op het echolood en spreekt met de mobilofoon met de schippers van de 
omringende schepen. 

Dat vissen startte om een uur of tien. Het echolood gaf wat kleine scholen vis  
aan, zodat de schipper besloot de laatste vijftig mijl naar de kust vissend af  
te leggen. Er werd gevist met twee schepen met daartussen het net. Met een zware ca. 
100 meter lange kabel aan het voorschip worden de schepen met elkaar verbonden. 
Spannen noemt men deze wijze van vissen. Vanaf 6 uur 's morgens waren er vogels om het 
schip te zien. Jan van Genten kwamen aanvliegen, zagen dat er nog niets te halen viel 
en verdwenen weer. Enkele Noordse Stormvogels hingen achter het schip met bijna 
bewegingloze vleugels. Van de meeuwen was de Drieteenmeeuw de meest algemene. En dan 
de Jagers. Voornamelijk Kleine Jagers in de donkere fase. Meestal laag over het water 
voortsnellend en soms een Drieteenmeeuwtje achtervolgend. Wat later op de dag enkele 
Grote Jagers. Lompe vogels met grote witte plekken op onder- en bovenkant van de 
vleugels. Deze jagers heb ik geen meeuwen zien achtervolgen. Net als de Meeuwen en de 
Noordse Stormvogels aasden ze op de overboord vallende haring. 

Verder waren de hele reis weinig andere soorten te zien. Enkele Visdiefjes en wat 
later op de middag drie Bontbekpleviertjes. Op het dek kwam een Bonte Vliegenvanger 
wat uitrusten. Een kort intermezzo op de reis naar het zuiden. 

Er werd gevist op haring en die was er genoeg. Het was de tijd van de kuitziekers, 
zoals de vissers ze noemen. De haring klont dan in grote scholen bij elkaar en is op  

het punt kuit te gaan schieten. Naast haring wordt niet veel andere vis gevangen.  
Wat makreel en horsmakreel, wat meer poon en een twintigtal jonge kabeljauwen.  
Eenmaal viste ik een harder en een scholletje uit de hoop. Met de eerste trek kwamen 

een stuk of tien kleine haaien mee. Ik dacht dat hondshaaien waren, ongeveer 75 tot  
100 cm lang en al vervaarlijk scherpe tanden. 
Er werd die nacht door gevist wat voornamelijk bestond uit het proberen het stamp-

volle net bij stukjes en beetjes binnen te krijgen en de vis in het ijs weg te werken. 
De Noordse Stormvogels lijken wel halve nachtvogels te zijn. In het licht van de 

lampen waren ze de hele nacht om het schip heen te zien, profiterend van de vis die  
uit het net viel. Het werk ging ook die morgen door een enkele keer onderbroken  
door een hap eten en wat koffie. 
Het weer bleef schitterend. Hoewel het zicht wat matig was, kwam de kust van Enge-

land toch een enkele keer in zicht. Geen witte krijtrotsen, maar een hoge donkere 
kustlijn. 
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Er werd steeds gevist op 6 mijl uit de kust. Binnen deze grens mag door buitenlan-
ders niet gevist worden. Er staan zware sancties op overtreding van de wet en de 
schipper houdt met de radar deze 6-mijlsgrens dan ook nauwlettend in de gaten. 

Een groots gezicht is het gedrag van de Jan van Genten. Zij hangen op een hoogte van 
een meter of zes boven het water, zien een Meeuw of een Stormvogel die een vis 
bemachtigd heeft, en stoten dan naar beneden. De oorspronkelijke bezitter van de vis 
maakt wel dat hij weg komt en laat de vis aan de Gent over. 

Rondom het middaguur riep een der opvarenden: "Een hille aan stuurboord!!". Het 
bleek een kleine walvis te zijn, die met tussenpozen van enkele minuten boven kwam. 
Het beest had een lengte van ongeveer drie meter en spoot een enkele keer een straal 
lucht met water omhoog. De kok legde me uit dat het een "Hillegonde" betrof, die door 
de vissers ook wel "Kees" wordt genoemd. Hij vertelde dat het al enkele jaren geleden 
was, dat ze voor het laatst zo'n "hille" hadden gezien. Het schijnt zo'n jaar of 
twintig geleden een vrij algemene verschijning te zijn geweest. Je hoort nog wel eens 
de uitdrukking "Hij stinkt als een Kees". Dit komt van deze walvis. De lucht die hij 
uitblaast, schijnt niet erg welriekend te zijn. Zover ik het heb kunnen nagaan betrof 
het hier een Butskop. Een tandwalvis, die, in tegenstelling tot de baleinwalvissen, 
die van kleine garnaalachtige diertjes leven, voornamelijk vis en inktvissen eet. 

Zo'n inktvisje, ik denk een "Sepia", trof ik aan in de bek van een gevangen kabel-
jauw. 

Ja, en zo werd dan de thuisvaart weer aanvaard. Er was best gevangen, dus de 
"prenter" hoefde niet overboord, wat een hele geruststelling was. 

Vogels zijn er niet veel te zien op volle zee. Een Roodborsttapuit verbleef een 
tijdje op het voorschip en er kwamen wat Visdiefjes voorbij. De schipper wees me er op 
dat de zee zo schoon was. Dat was mij ook al opgevallen. Zo gauw je een mijl of wat 
uit de kust bent, is het water glashelder en dat blijft ook zo. Een enkele keer zag ik 
wel wat olieresten op het water. Een positief geluid in deze tijd. 

Het binnenlopen in de haven van IJmuiden sloot een ervaring af die ik een ieder kan 
aanraden dit ook eens te gaan doen. 

` W. Baalbergen 
-------------- 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 
Vrouwen en meisjes van Nederland!!! 
De winter nadert weer en met hem het seizoen der wintermodes. Voornamelijk denk ik 
daarbij aan de winterhoeden, waarvan de garnering meer nog dan 's zomers, uit vogels 
bestaat: ja men poogt zelfs hoedenvormen in zwang te brengen, die geheel bekleed zijn 
met de huidjes van allerlei vogels. Zonder twijfel hebben velen uwer nooit gedacht aan 
de vele miljoenen aardige zangertjes, alle tevens hoogst nuttig, die hiervoor opge-
offerd worden, anders was die mode hier allang afgeschaft, vooral als men bedenkt, dat 
door dit roekeloos uitmoorden van vogels in vele landen rupsen- en insectenplagen zijn 
ontstaan, waardoor oogsten zijn vernield, land- streken dor en kaal zijn geworden, 
terwijl daarentegen de vliegen, muggen en ander dergelijk ongedierte zich schrikbarend 
vermeerderen, schrikbarend vooral daarom, nu de wetenschap heeft uitgemaakt, dat deze 
de dragers zijn van de meest gevaar- lijke ziektekiemen, als die van pest en malaria. 
Laat ons daarom trachten de vogels, die de natuurlijke vijanden der insecten zijn, zo-
veel mogelijk te be- schermen en niet het vangen en doden der vogels te bevorderen, 
door die ellendige schadelijke mode te handhaven. 
"Geen vogels op hoeden meer", moet onze leus zijn. 
O, wanneer gij dit niet wilt doen uit liefde voor onze aardige vlugge zangertjes, die 
onze tuinen en bossen zo opvrolijken, uit bewondering voor hun heerlijk geluid, hun 
fraaie vederdos, die de natuur zo schoon en schitterend is, of voor hun vlucht zo vol 
gratie en fraai van lijn, of uit liefde voor uw medemens, die slechts door de vogels 
in land- of bosbouw hun bestaan kunnen vinden, laat het dan een gevoel van eigenbelang 
zijn, dat u noopt om geen vogels als garnering te gebruiken, want zonder vogels was de 
aarde een woestijn. 
Uit "De Levende Natuur" van okt. 1900. Brief was van de secretaresse van het Bestuur 
der Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels. 
(voor de leesbaarheid in de huidige spelling overgezet. redactie) 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
In België is het helaas weer toegestaan om op beperkte schaal vogels te vangen.  
Men mag vangen van 10 oktober tot 15 november met niet-automatische klapkooien.  
De gevangen vogels mogen alleen dienen voor de bevoorrading van vinkeniers. Dit  
zijn mensen die de vogels houden voor tentoonstellingen en zangwedstrijden. Hoe- 
wel men betoogt, dat er nu slechts een half procent van het aantal vogels gevangen  
mag worden van het aantal dat voorheen in België uit de lucht werd gehaald. mogen  
er toch nog 120.000 stuks worden gevangen t.w. 60.000 vinken, 10.000 putters, 5.000 
fraters en verder goudvinken, appelvinken en verschillende soorten gorzen.  
De bedoeling is, dat het aantal elk jaar opnieuw vastgesteld wordt en geleidelijk  
wordt beperkt. Intussen zal er op gestudeerd worden hoe men de vogels die de vinke-
niers voor hun "behartigenswaardige vorm van vrijetijdsbesteding" houden tot het 
broeden in gevangenschap kan brengen, zodat de vangst tenslotte geheel overbodig zal 
worden............... 

(De Volkskrant) 
 

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

De fraaie beken in het gebied achter en om Winterswijk ondergaan "verbeterings-
werkzaamheden". Deze werkzaamheden gaan echter ten koste van het daar aanwezige  
- nog gedeeltelijk gave - landschap, zo zegt de Werkgroep Milieubeheer van de 
Rijksuniversiteit te Leiden. Zij willen de werkzaamheden doen opschorten en zijn 
voorstander van een werkgroep, die het gebied gaat ontwikkelen tot een nationaal 
landschapspark .............. 

(Recreatievoorzieningen) 
 

-------------- 
 
Voor de kust van de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein mogen 242 zeehonden  
worden afgeschoten. Dit is een teleurstellende maatregel, omdat de zeehonden toch  
al zeer veel te lijden hebben van vergiftiging door kwik en gechloreerde kool-
waterstoffen, de toenemende recreatie en de activiteiten bij opsporing en winning  
van aardgas en olie. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat er tussen  
de Deense, Duitse en Nederlandse Wadden een uitwisseling plaats heeft van zee- 
honden, zodat de groepen van deze dieren, die op de Wadden van de drie landen voor-
komen niet als afzonderlijke eenheden kunnen worden gezien. Nu doet het feit zich 
voor, dat voor dezelfde populatie zeehonden in een deel van de Waddenzee een 
jachtverbod geldt, terwij1 in een ander gedeelte de jacht wordt voorgezet.......... 

(De Telegraaf) 
-------------- 

 
Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben laten weten, dat zij ernstige bezwaren  
hebben tegen het vellen van een rij bomen in de ruilverkaveling Holten-Markelo.  
Velling betekent een aantasting van het landschapsschoon, zo menen GS. Deze aantasting 
afwegende tegen de daarmee beoogde belangen van het landbouwverkeer achten zij niet 
verantwoord..... ..... 

(Recreatievoorzieningen) 
 
 

-------------- 
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Een enorm stuk natuurgebied in Midden-Limburg dreigt door massale ontgrindingen 
verloren te gaan. Dit gebied ligt nabij de gemeente Heel en Panheel. Het totale  
project omvat circa 450 hectare van het natuurgebied. Hierin liggen mooie landerijen 
en weilanden in een lichtglooiend terrein, die worden onderbroken door bospartijen. 
Verder liggen er ook nog ongerepte bossen en heidevelden. 
Het verzet tegen dit project in Provinciale Staten was vrij zwak en haalde niet  
meer uit, dan dat er toezeggingen werden gedaan voor herstel van het landschap in een 
later stadium. 
Nu blijkt wat dat inhoudt: de volgelopen grindgaten wil men aanpassen aan de water-
sport, waarbij de rust verder verstoord zal worden door de te verwachten invasie van 
watersportliefhebbers. 
In Midden-Limburg vraagt men zich af, waarom Gedeputeerde Staten zich zo opwinden  
over het behoud van natuur en leefmilieu in westelijk Zuid-Limburg (Ternaaien)  
terwijl de verwoesting van een van de boeiendste natuurreservaten van Midden-  
Limburg voor dit college geen probleem schijnt te zijn.............. 

(De Volkskrant) 
 

-------------- 
 
Hedendaags Limburgs spreekwoord: Als je veel geld wil verdienen moet je aan de 
grond beginnen................ 

(Vrij Nederland) 
 

-------------- 
 
Ondanks het verbod om bestrijdingsmiddelen zoals gechloreerde koolwaterstoffen te 
gebruiken, blijken de restanten, die vaak nog in bezit van boeren zijn, nog wel 
incidenteel gebruikt te worden. Zo zijn in het begin van dit jaar in Utrecht,  
Limburg en vooral Zeeland tientallen stootvogels en uilen, vooral buizerden, toren-
valken en rans- en kerkuilen gestorven door vergiftiging met endrin. Deze feiten 
tonen aan, dat voor zover dit nog niet gebeurd is, een provinciale ophaalactie voor 
deze restanten zeer noodzakelijk is. Men kan deze stoffen dan in een verbrandingsoven 
onschadelijk maken........ 

(De Telegraaf) 
-------------- 

 
Waarom moeten we olie uit het Midden-Oosten halen als ze al bij Lobith ons land 
binnenstroomt....... ???????? 

(Vrij Nederland) 
 

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

Samengesteld door  
L. van Duyn 

 
Noorwegen bleek dit jaar voor diverse leden  
van onze vereniging zeer in trek te zijn, vandaar  
de twee reisverslagen. Het leek ons een aardig  
idee deze twee indrukken van Noorwegen vlak na  
elkaar op te nemen. Legt de heer Verweij toch  
wel de nadruk op de flora, de heer van Duijn  
doet dat niet, maar legt de nadruk toch wel  
op de vogelwereld. Twee verslagen van hetzelfde  
land, maar toch geheel verschillend. 

 
De redactie 
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ENIGE REISINDRUKKEN UIT NOORWEGEN  

Begin augustus vertrokken de heren van der Linden, van der Nat en ondergetekende per 
boot vanuit Amsterdam naar Noorwegen. De overtocht over een zeer kalme zee duur 
(ongeveer 26 uur, maar daar hierbij twee overnachtingen begrepen waren, ging de zeereis 
voor ons bijzonder snel voorbij. 's Morgens in alle vroegte kwamen wij te Bergen aan, 
een havenplaats aan de westkust van Noorwegen. 
Na een bezoek aan het zeer bekende zeeaquarium en enkele andere markante punten reden 
wij aanstonds in noordwestelijke richting en bereikten wij binnen enkele uren de 
Hardangerfjord nabij het plaatsje Granvin. Wat ons daar het eerst opviel, was de 
bijzonder talrijke aanwezigheid van de Witte Kwikstaart en de Sijs. Nadat wij onze tent 
in het zojuist genoemde plaatsje hadden opgeslagen, konden wij deze soorten op ons gemak 
vanuit de tent waarnemen. Weldra verscheen ook de Kramsvogel ten tonele, herkenbaar aan 
zijn luide "tjak-tjak-roep". 
De plantengroei bood aanstonds een geheel ander beeld dan wij in onze omstreken gewend 
zijn. Langs de weg vonden wij veelvuldig de bergvlier met zijn groenwitte bloemtrossen 
en zijn rode bessen. Deze struiken zijn vaak aan te treffen in de nabijheid van 
frambozenstruiken, die in Noorwegen even talrijk voorkomen als bij ons de braamstruik. 
Andere bijzondere verschijningen waren het Noors walstro, dat op het eerste gezicht wat 
doet denken aan een wat forsere uitgave van ons witte walstro, de bermooievaarsbek met 
zijn mooie en grote violette bloemen en de blauwe knoop, een plant met een dichte tros 
felblauwe bloempjes, zittend op een lange dunne.. stengel. Naast deze planten troffen 
wij nog tal van andere, zij het misschien wat minder in het oog springende soorten aan. 
Van de Hardangerfjord ging het in de richting van de Sognefjord. De weg begon 
onmiddellijk sterk te stijgen en weldra reden wij op een hoogvlakte van zo'n 1000  
à 1500 meter boven het zeeniveau. Aan weerszijden strekten zich grote sneeuwvelden uit 
en zo nu en dan reden wij dwars door de metershoge sneeuw. Naar wij later vernamen was 
deze weg alleen gedurende de zomermaanden te berijden en moet zij ieder jaar weer worden 
vrijgemaakt. Het klimaat was hier ook veel grimmiger dan beneden aan de fjord. Wij 
schatten ongeveer slechts enkele graden boven het vriespunt. Het grimmige karakter werd 
even later nog versterkt door een striemende regen. Wij konden evenwel niet de 
verleiding weerstaan om ons even op de onmete- lijke gletschervlakten te wagen. 

Nadat wij de Sognefjord, de grootste en breedste fjord van Noorwegen, hadden 
overgestoken, kwamen wij terecht in de uitlopers van Europa's grootste gletsjer,  
de Jostedalsbre. Het was in dit gebied, dat wij de eerste grote tocht over Noorwegens 
onmetelijke hoogvlakten maakten. In het oog viel de rijke toendraflora, een flora die 
speciaal is toegerust op een zeer korte en koele zomer. Binnen enkele weken weten de 
planten, die tot deze typische flora behoren, te ontluiken, in bloei te raken, zaad te 
verspreiden en af te sterven, een cyclus, die bij ons vele malen langer duurt. Alles 
bloeit dan ook nagenoeg gelijkertijd. Typische vertegen- woordigers zijn verschillende 
soorten gentianen, steenbreken, mossen en voor ons  
nog onbekende wikkesoorten. Daarnaast troffen wij ook nog verschillende heide- 
soorten aan, waarvan de meest in het oog springende geleek op onze dopheide, zij  
het dat haar bloemen aanzienlijk groter en feller van kleur waren. Ook zagen wij enkele 
voor ons bekende soorten zoals de parnassia, het vetblad, het zweedse kornoelje, het 
wintergroen en de wolfsklauw. Verwonderlijk hierbij was, dat zij hier zeer talrijk 
voorkomen, terwijl zij in ons land vaak met moeite te vinden  
zijn. De struikenvegetatie wordt voornamelijk gevormd door een laagblijvende ondersoort 
van onze jeneverbes, de dwergberk en verscheidene arctische wilgen- 
soorten, die niet groter worden dan enkele centimeters. Wanneer men in deze  
streken ronddwaalt dan krijgt men ongeveer een indruk van de toestand, zoals die  
in Nederland omstreeks de ijstijd geheerst zou hebben. De hoogvlakten zijn zeer vochtig 
door het overvloedige smeltwater en overal moet men door beekjes en kreken trekken, die 
zich hier en daar met donderend geweld naar beneden storten. 

Ons eerste directe reisdoel was een groot bergplateau betrekkelijk dicht onder de 
stad Trondheim, de Dovre Fjell genaamd. Op dit plateau, zo hadden wij vernomen, zouden 
nog enkele muskusossen rondzwerven, een soort die gedurende de ijstijd nog grote delen 
van Europa bevolkte, maar thans is teruggedrongen tot enkele kleine 
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gebieden in Alaska, Canada, Spitsbergen en ook in Noorwegen. Zij is verwant aan het 
schaap, maar komt voor wat betreft haar omvang eerder overeen met een rund. Zij valt 
dadelijk op door haar grote benedenwaarts gerichte horens en haar zware vacht, die tot 
op de grond reikt. Deze vacht stelt de dieren in staat bestand te zijn tegen de ergste 
koude. 
Nu vernamen wij, dat dit plateau ongeveer 4000 km2 groot was, dus de kans deze dieren 
te treffen, achtten wij zelf uitermate gering. Niettemin begonnen wij ons reeds uit te 
rusten voor een tocht op dit plateau van verscheidene dagen. 
Wie schetst onze verbazing toen wij reeds na een uur, nadat wij op een willekeurig 
punt het plateau hadden betreden, een zevental muskusossen ontmoetten. Twee van hen 
waren nog jongen, zodat bij de nadering van deze dieren enige voorzichtigheid in acht 
genomen moest worden. Zij staan immers bekend om hun agressiviteit. Het leek ons 
daarom ook beter niet dichterbij te komen dan ongeveer 100 meter, temeer daar wij 
vanaf deze afstand in staat waren toch zeer bevredigende opnamen te maken. Tijdens 
deze tocht zagen wij tevens een Goudplevier, drie Alpensneeuw- hoenders, een Giervalk, 
enkele Sneeuwgorzen en tal van Blauwborstjes. Ook hier was de plantengroei bijzonder 
boeiend. Zo viel onder meer op de in grote getale voorkomende monnikskap en de 
prachtige jacobsladder. 

Toen wij deze "expeditie" achter de rug hadden, zakten wij langzamerhand naar het 
zuiden af in de richting van ons volgende doel, het hoogste gebergte van Noorwegen, de 
Jotunheimen. Tijdens deze tocht zagen wij in een van de vele meren een visotter, die 
op de kant het water van zich afschudde. Bij onze nadering verdween hij weer pijlsnel 
in het water. 
Gedurende onze omzwervingen door het Jotunheimengebergte viel ons oog telkenmale op de 
bedrijvige lemmingen, die overal van onder de rotsen vandaan schoten. Zij lijken 
enigszins op hamsters, maar de meest bekende, de toendralemming, is veel bonter 
gekleurd; van boven is zij zwart en van onderen geel. Eerder op onze tocht troffen wij 
ook nog de boslemming, die veel bescheidener van kleur is. 
Van de plantengroei in het Jotunheimengebergte is het ondoenlijk in dit bestek een 
duidelijk beeld te geven, vooral wanneer men bedenkt, dat wij op enkele van onze 
zwerftochten reeds meer dan 100 à 150 voor ons onbekende soorten wisten te deter-
mineren. 
Op onze verdere tocht naar het zuiden werden wij nog even verrast door de roep van de 
Grijskopspecht, die wij na enig zoeken ook inderdaad wisten waar te nemen. Zij gelijkt 
op de Groene Specht, maar onderscheidt zich van deze soort toch duidelijk door haar 
kleinere afmeting en door het nagenoeg ontbreken van de rode schedelkap. 

Ten zuiden van de Hardangervidda, een groots en indrukwekkend bergplateau, gelegen 
te midden van zuidelijk Noorwegen, kwamen wij plotseling terecht in een groep ren-
dieren van ongeveer 20 stuks. Hoewel zij als schuw bekend staan, wisten wij ze toch op 
betrekkelijk korte afstand te benaderen. Uiteindelijk zegden zij toch hun vertrouwen 
in ons op en gingen zij er langzaam vandoor. 

Geheel in het zuiden van Noorwegen, iets boven de stad Kristiansand, kwam onze 
laatste grote verrassing. Tijdens een roeitocht over een bergmeer zagen wij een grote 
houten dam, die geleidelijk in het meer verdween. Onze schoolkennis in herinnering 
roepend, bedachten wij dadelijk, dat deze dam wel eens een beverdam kon zijn. 
Nauwelijks hadden wij onze boot in een rietkraag verborgen of daar dook ineens een 
dier boven het water ter grootte van ongeveer een meter. Het dier was slechts gedu-
rende korte tijd te zien, want toen hij ons zag, gaf hij met zijn brede, platte en 
kale staart een klap op het water en dook weer onder. Wij hadden onmiskenbaar met een 
bever te doen, een dier dat in Europa nagenoeg is uitgeroeid. Bij latere navraag 
bleek, dat dit dier door de Noorse regering bijzonder zwaar wordt beschermd. 

Tot zover de beschrijving van een geweldige tocht, die eind augustus j.l. werd 
beëindigd. Het behoeft geen betoog, dat wij op grond van onze ervaringen, een ieder 
een tocht naar dit prachtige land van harte kunnen aanbevelen. 
 

C.M.J. Verweij 
 
-------------- 

 
 
 
 



-12- 
 

N O O R W E G E N 
 

Gedurende de zomermaanden augustus en september ben ik in Noorwegen geweest. Daar heb 
ik o.a. in de laatste week van augustus een week in de bergen rondgetrokken van Zuid-
Noorwegen n.l. de gebieden de "Doirefjell" en "Fakstumijra". Dat was een onvergetelijke 
week. De eerste avond dat ik voor mijn tentje bij een kampvuur zat, ligt me nog vers in 
het geheugen. Er vloog toen op zo'n 100 meter afstand in het dal een Smelleken onder me 
langs en verder een paar Torenvalken die geregeld stonden te bidden en op een 
onzichtbare prooi doken. Later op de avond schrok ik met rot, toen er 2 steltlopers vlak 
over me heen scheerden met een gierend geluid van hun vleugels, dat mij in die stilte 
als een lawaai voorkwam. Ze schoten het dal in met een ongelofelijke snelheid. Het 
zullen wel Goudplevieren geweest zijn, want die heb ik daar als enige steltlopersoort 
waargenomen. 
Ik heb wel geluiden van andere steltlopers gehoord en waarschijnlijk Morinelplevieren 
gezien, maar toch niet met zekerheid. 

Een andere dag liep ik in een dal wat aan beide zijden door grote rotsformaties 
omgeven was. Daar hoorde ik opeens een schrille roep die me aan een roofvogel deed 
denken. En geen seconde later scheerden 2 levensgrote Steenarenden over de rotsen. 
Duidelijk waren de lichte vlekken op de onder vleugel zichtbaar en verder de imposante 
grootte van deze roofvogels. Dit laatste is wel een heel goed herkenningspunt. 
Ze vlogen over me heen en zetten zich neer op een rotspartij uit mijn zicht. 

Andere vogels die ik regelmatig uit de hei en het struikgewas opjoeg waren Gras- 
pieper, Kramsvogel en Koperwieken. Ook de Witte Kwikstaart en Tapuit waren altijd wel in 
de buurt van een riviertje te vinden evenals een paar Waterspreeuwen die over een wild 
stromend riviertje heen vlogen. Beflijster, Paapje en Rietgors waren een zeldzame 
verschijning. 
Het is ook opvallend hoe weinig aantallen vogels er in de uitgestrekte berken- en 
sparrenbossen voorkomen. Je kan er tijden door heen lopen zonder een vogel waar te 
nemen of te horen. En op de eenzame kale hoogvlakte, op een hoogte van 1500 meter, 
waren er alleen maar Raven die schreeuwend met grote snelheden door het uitgestrekte 
landschap vlogen. 

Op een dag heb ik ook veel Rendieren gezien, die nu de jacht aangebroken is, in 
grote en kleinere groepen door de bergen rennen. Eenmaal joegen vier jagers een kudde 
van 160 rendieren langs me heen en kon ik de fantastische geweien goed bekijken. Bij 
enkele dieren zat de huid nog om het gewei heen, maar bij de meeste rendieren was het er 
al geheel of gedeeltelijk afgeschraapt. Vaak hing alleen nog maar de huid aan de 
geweipunten. 
De Rendieren lopen ook geheel geruisloos. Dat komt door hun grote zachte hoeven, waarmee 
ze ook zonder moeite de steile berghellingen kunnen oprennen. 
Veel sporen vond ik ook van de Eland, die ik maar niet te zien kreeg, tot op een van de 
laatste dagen. Ik was die dag verdwaald op de Fakstumijra, een vogel- reservaat op de 
hoogvlakte die die dag in de mist gehuld was. Opeens hoorde ik vlak voor me een geweldig 
gekraak en daar stoven 3 mannetjes Elanden uit het struik- gewas; 2 jonge en 1 oud 
exemplaar. Deze laatste was getooid met een indrukwekkend gewei, dat breed en 
horizontaal was uitgegroeid. Het gewei was meer dan een meter breed. 
Deze grote hertensoort is ongeveer even groot als een paard. Alleen de massieve kop is 
wel twee keer zo groot als van een paard. Even later stootte ik nog op een vrouwtje 
Eland met een kalf, die ik die dag nog verscheidene keren heb gezien. 
De vogels waren allang weggetrokken van de Fokstumijra. Alleen zwom er nog een 
paartje Wintertalingen in een poeltje en ook zag ik daar 2 Kraanvogels uit de mist 
opdoemen, die met moeizame vleugelslagen langzaam opvlogen en hun trompetachtige roep 
lieten horen. 
Ook vlogen er op een gegeven moment zo'n 30 Sneeuwhoenders uit het gras, die na een 
opvallend snelle vlucht met hun witte vleugels en veel kabaal makend, snel weer dekking 
zichten in het struikgewas. 
Zo zag ik in Osterdalen in Oost-Noorwegen nog een stuk of 5 Taigagaaien met hun 
oranjerode staart, die bezig waren de zaden uit dennenappels te pikken. 
Ook de Vlaamse gaai kwam in hetzelfde bos voor, maar misschien was een van de 
beide gaaisoorten daar op doortrek. 
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In de bosrijke omgeving ± 100 km ten zuidwesten van Oslo, heb ik de laatste weken 

van september een echte Herfstsfeer geproefd. De bomen veranderden in fantastische 
kleuren. Vooral de Ratelpopulier blonk uit door zijn diversiteit van mooie kleuren en 
dan de donkere dennen en sparren tussen het rood en geel ver- kleurende bomen, gaven 
de mooiste vergezichten. 
Er was daar veel trek van Vlaamse Gaaien. Daar hoorde ik dan ook enkele malen de 
karakteristieke klokkende roep die het geheel nog sfeervoller maakte. 
Ook vloog er een keer bij een wandeling een grote Auerhoen voor me op, die op het 
laatste moment vlak voor me opvloog, alsof er kanonskogel werd afgeschoten. Meestal 
zag je deze soort niet, maar de uitwerpselen verrieden de aanwezigheid van de Auer-
hoen. Deze grote uitwerpselen zijn in het najaar zwart gekleurd door het eten van 
bosbessen. 
Verder kwam ik daar mezengroepen tegen van voornamelijk Kool- en Pimpelmezen met 
Matkopmezen en Goudhaantjes. 
De Scandinavische vorm van de Staartmees met de hele witte kop zag ik daar alleen in 
ongemengde groepen. 

Het was mijn eerste reis naar Noorwegen, maar zeker niet de laatste. Het is een land 
van ongerepte natuurschoon. 

 
WILLEM VAN DUIJN 

-------------- 
 
PLANTAARDIGHEDEN  

Aan de binnenduinrand komen tussen de Oostenrijkse dennen (Pinus nigra ssp. nigra) ook 
wel de grove dennen (Pinus sylvestris) voor. Ze zijn direct te herkennen van de 
Oostenrijkse dennen doordat de naalden korter zijn en lichter van kleur. Ook de bast 
is minder diep ingesneden dan bij de Oostenrijkse den en soms roodbruin van kleur. De 
kegels zijn veel kleiner en de winterknoppen zijn niet harsig. In de noordduinen vond 
ik een grove den die vol harsbuilen zat aan de uiteinden van de takken. Ik had eerst 
geen idee wat het kon zijn, maar aangezien er kleine gaatjes in de harsproppen zaten, 
ging mijn vermoeden toch wel uit naar een soort galvorming. De grootste moeilijkheid 
was echter om daar achter te komen. Via een oude jaargang van "De Levende Natuur" afl. 
9 van 1899 ben ik er achter gekomen. De harsprop wordt veroorzaakt door een rupsje van 
een motje Retinia resinella genaamd. Dit rupsje komt uitsluitend voor op de grove den 
en niet op andere dennensoorten of sparren. Het rupsje overwintert meestal twee keer. 
Het vlindertje (15 mm tot 20 mm en grijsbruin van kleur met fraaie tekening) komt in 
mei of juni te voorschijn en legt haar eieren vlak onder de eindknop van de jonge 
dennentakken en onder de daar weer onder geplaatste knoppenring. Het takje begint te 
"bloeden" en omsluit het eitje en beschermt het ongewild. 
Veel schade doet het gewoonlijk niet, omdat alleen de zijscheuten worden aan- getast. 
Alleen als de harsbuilen in grote aantallen op jonge dennen voorkomen, kan de 
aanplanting verloren gaan. 
Aan veel planten is een legende verbonden. Voornamelijk zijn dat planten die bepaalde 
kenmerken hebben, waarvan de natuurlijke betekenis niet duidelijk is Iedereen kent 
riet (Phragmites Communis). Dit gewone riet vertoont op bijna alle bladen 3 
inkervingen alsof het blad op die plaats even omgevouwen is. De legende wil dat dit 
veroorzaakt is door de tanden van de ezel waarop Christus naar Jeruzalem trok. Terwijl 
Hij de ezel even stil liet staan, pakte deze een bosje riet met de tanden, maar de 
ezel had geen tijd het riet op te eten, omdat de Heer zijn weg vervolgde. Zo bleven de 
tanden tot op de huidige dag in de bladen staan. Ook perzikkruid (Polygonum 
persicaria) een algemeen (on) kruidplantje met een lichtrode bloemtros heeft zo'n 
legende. Op sommige bladeren komen bruinrode, haast zwarte vlekken voor. Dit plantje 
had onder het kruis gestaan en enige bloeddruppels zouden op de bladeren gevallen 
zijn. In sommige delen van ons land wordt dit plantje nog steeds Kruisblad genoemd. 
 
 

E. Aartse 
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Algemene waarnemingen van juni t/m september aangevuld met nagekomen gegevens van 
mei 
Fuut  5 ex. 15-9 boven zee van Dijk 

Noordse pijl-  
 stormvogel 

 1 ex. 
 3 ex. 

31-8 
22-9 

boven zee,noordwaarts           van Dijk 
boven zee,zuidwaarts         H.v.Duijn/vDijk 

Jan van gent  5 ex. 27-6 boven zee van Dijk 
  1 ex. 29-6 boven zee van Dijk 
  3 ex. 30-6 boven zee van Dijk 
  1 ex.  8-8 boven zee vele waarn. 
  1 ex. 27-8 boven zee vele waarn. 
  2 ex. 31-8 boven zee vele waarn. 
  in sept.gedurende 13 dagen gezien max.aantal op 27 sept. 

Aalscholver  1 ex. 6,21 en 25-8 boven zee H&LvDuijn 
  1 ex. 20 en 24-9   boven zee               H.v.Duijn/vDijk 

Pijlstaart  2 ex. 19-9 boven zee van Dijk 
 11 ex. 24-9 boven zee van Dijk 

Krakeend  2 ex. 30-8 boven zee van Dijk 

Purperreiger  1 ex. 12-8 boven zee van Dijk 
  1 ex. 13-8 Boerenburg van Dijk 
  1 ex. 14-9 boven zee H.v.Duijn 

Slobeend  2 ex. 15-9 over zee van Dijk 

Kuifeend  2 ex. 12-9 over zee H.v.Duijn 
  3 ex. 30-9 over zee H.v.Duijn 

Tafeleend  4 ex. 31-7 over zee,noordwaarts van Dijk 

Zwarte zeeëend 71 ex. 30-7 over zee,noordwaarts van Dijk 
 131 ex. 25-9 in 1 uur over zee van Dijk 

Eidereend  2 ex. 27-8 over zee H.v.Duijn 
 10 ex. 12-9 over zee                     H.v.Duijn/vDijk 
 10 ex. 13-9 over zee                     H.v.Duijn/vDijk 

Middelste zaagbek  3 ex. 22-9 over zee vele waarn. 
  3 ex. 27-9 over zee vele waarn. 

Bergeend 44 ex.  8-7 over zee,noordwaarts van Dijk 
 72 ex. 30-7 over zee,noordwaarts van Dijk 
 61 ex. 11-9 over zee,noordwaarts vDijk/vDuijn/

Cramer/Baalb   2 ex. 12-9 over zee,noordwaarts 
 13 ex. 25-9 over zee,noordwaarts idem 

Rotgans 33 ex. 25-9 over zee                     H.v.Duijn/vDijk 
  3 ex. 27-9 over zee idem 

Knobbelzwaan  3 ex.  1-7 in zee van Dijk 

Buizerd  1 ex.  5-9 noordduinen Passchier 

Wespendief  1 ex. 25-9 noordduinen                  L.v.Duijn/vDijk 

Bruine kiekendief  1 ex. 12-8 Noordduinen,zuidwaarts L.v.Duijn 

Torenvalk juni,juli,aug.en sept.veel waarnemingen w.o. 1 broedgeval 
 in de toren te Noordwijk-Binnen  

Kleine plevier  1 ex. 12-9 over strand van Dijk 

Strandplevier  3 ex. 14-8 over strand L.v.Duijn 

Zilverplevier  1 ex. 22-8 over strand,zuidwaarts H.v.Duijn 

Goudplevier  4 ex. 15-7 over strand,zuidwaarts van Dijk 
  1,1 en 3 ex. resp. 1,7 en 9 aug.  

                Hoogeveensepolder 
H.v.Duijn 
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Watersnip  7 ex.  9-8  L&Hv.Duijn 
 17 ex. 13-8  id. 
  8 ex. 14-9 over zee,zuidwaarts H.v.Duijn 

Wulp  5 ex. 23-9 Noordzijderpolder D.v.d.Oever 

Regenwulp  4 ex.  1-8 Hoogeveensepolder      H.v.Duijn/Bouwmeester 

Witgatje  1 ex.  1-8 Hoogeveensepolder id. 

Oeverloper  1 ex.  5-5 Varkensbos Glasbergen 

Zwarte ruiter  1 ex.  5-5 Rioolwaterzuivering Glasbergen 

Groenpootruiter  1 ex. 14-8 op strand L.v.Duijn 

Drieteenstrandloper  2 ex.  3-7 over strand,zuidwaarts van Dijk 
 20 ex. 23-9 over zee,noordwaarts L.v.Duijn 

Kleine jager  7 ex. 26-7 boven zee van Dijk 
  1 ex. 29-7 boven zee van Dijk 
  1 ex. 30-7 boven zee van Dijk 
  8 waarnemingsdata in augustus met max 6 ex. vele waarn. 
 13 waarnemingsdata in september, waarvan 2x met max 9 ex. 

Dwergmeeuw  1 ex. 19-30 aug. over zee van Dijk 

Drieteenmeeuw  1 ex. 23-7 van Dijk van Dijk 
  5 ex. 27-7 van Dijk van Dijk 

Zwarte stern  Juli,slechts 2 waarnemingen van Dijk 
  8 ex. 20-9 van Dijk van Dijk 

Lachstern  1 ex.  3-7 van Dijk van Dijk 
  1 ex.  1-8 van Dijk van Dijk 

Dwergstern 58 ex. 11-8 over zee L&HvDuijn 
  3 ex. 30-8 over zee id. 

Visdief            ± 500 ex.  5-9 in 1 uur over zee van Dijk 

Gierzwaluw  4 ex. 23-9 over zeereep H.v.Duijn 

IJsvogel  1 ex. 15-9 over strand             H.Verkade/R.Alkemade 

Draaihals  1 ex. 13-9 v.d.Berghstichting Barnhoorn 

Paapje  1 ex.  9-9 noordduinen H.Verkade 

Zwarte roodstaart  1 ex. 17-8 Noordwijk-Binnen H.Verkade 

Gr.vliegenvanger  1 ex. 17-8 De Wei,noordduinen D.v.d.Oever 

Bonte vliegenvanger  1 ex. 28-8 Sportveld D.v.d.Oever 

Grote gele kwikst.  1 ex. 17-8 Noordduinen D.v.d.Oever 

Engelse gele kwik.  1 ex.  5-9 strand van Dijk 
 
 
 

Hoewel het beperkte aantal namen van de waarnemers doet vermoeden dat slechts 
weinigen zich actief bezighouden met het bestuderen van de vogels in en om 
Noordwijk is niets minder waar. 
Bijvoorbeeld de zeetrek, die een aanvang neemt in juli en augustus, wordt door een 
groot aantal leden gevolgd. Wij beperken ons echter alleen die leden te vermelden, 
die van de waarnemingen mededeling hebben gedaan. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 




