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VAN DE REDAKTIE:  
Dit nummer van "De Strandloper" is het inventarisatienummer. Evenals vorig  
jaar zal dit nummer het College van Burgemeester en Wethouders, de raadsleden, 
huis- en tandartsen, bibliotheek enz. aangeboden worden, om zodoende onze 
activiteiten en meer nog de resultaten daarvan in brede kring bekendheid  
te geven. 
We hebben dit nummer geïllustreerd om het geheel te verlevendigen. 
Be tekeningen op blz.11 en 24 zijn van de heer A. v.d. Oever, de overige 
tekeningen zijn van de redaktie. 

-------------- 
BESTUURSMEDEDELINGEN 

JEUGDAFDELING  In 1974 willen we starten met een jeugdclub. Op het ogenblik   
    bestaat er een kerngroepje van ongeveer 10 jeugdleden en we  
  willen dit aantal graag uitbreiden. Leeftijd van ongeveer  
  12 tot 16-17 jaar. 

Activiteiten omvatten onderhoud en controle nestkastjes, 
eenvoudige vogelinventarisatie (b.v. verkeersslachtoffers, 
weidevogels), herkennen wilde planten, vogelgeluiden enz.  
Indien er jongens en meisjes zijn (lidmaatschap niet ver- 
plicht) die iets anders willen en wat meer willen weten  
van de natuur, kunnen zich opgeven bij: 
de heer D. Passchier  Egmonderstraat 45 
de heer B. Heethuis  Abr. Rademakerstraat 31 
de heer A. Cramer  Sluispad 5 
de heer E. Aartse  Joh. Molegraafstraat 6 ISSN:2589-2762 print   ISSN: 2589-2770 online
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JAARVERGADERING  De jaarvergadering wordt gehouden op VRIJDAG, 25 JANUARI  
 1974 in HET VERENIGINGSGEBOUW in de Hoofdstraat. 
 Aanvang 20.00 uur. 

 Na het huishoudelijk gedeelte, zal werk te zien van leden.  
 Ook de film van de excursie naar Terschelling zal vertoond 
 worden. 

WIJZIGING STATUTEN: In deze "Strandloper" vindt u het ontwerp van de gewijzigde, 
meer aan de werkwijze van onze vereniging aangepaste  

 statuten. Deze wijziging is noodzakelijk geworden door een 
veranderde meer bredere aanpak der natuurbescherming. Ook  

 leek het ons nuttig om gezien de aard der werkzaamheden en  
 de sterke toename van ons ledenbestand te komen middels  
 deze gewijzigde statuten tot Koninklijke goedkeuring, om  
 zodoende in voorkomende gevallen als onafhankelijk rechts- 
 persoon te kunnen optreden. 

Deze ontwerp statuten zullen de 25e januari a.s. op de leden 
vergadering aan onze leden ter goedkeuring worden voorgelegd. 

CONTRIBUTIE De contributie en donatie wordt niet verhoogd. 
Leden betalen ƒ 6,-- per jaar (minimum), Jeugdleden ƒ 3,50   
en donateurs ƒ 2,50 (minimum)  
Stichting "Het vogeljaar" heeft de contributie voor 1974 
drastisch verhoogd. Bij de secretaris zijn echter geen 
afmeldingen binnengekomen,(zie Strandloper 5e jaargang no.4)  
Het abonnementsgeld voor "Het Vogeljaar" bedraagt voor 1974  
ƒ 9,-- per jaar. Indien u een abonnement heeft dit bedrag  
gaarne gelijktijdig met uw contributie overmaken op  
girorekening 2573795 t.n.v. Penningmeester Vogelbescherming 
Noordwijk, Joh. Molegraafstraat 6 te Noordwijk. 

VERHUIZING Ons lid, Dr. J.A.J. Vink (bij de meesten onder ons bekend als 
Jaap Vink) is verhuisd van Boerhaavelaan 58 te Leiden naar 
Julianalaan 72 De Rijp (NH) te1.02997-1965. 

OLIEBOYCOT Zo zitten we dan bij het begin van het nieuwe jaar tegen de 
zo veel besproken olieboycot aan te kijken. Ook voor ons 
natuurliefhebbers zal deze nieuwe toestand zeker gevolgen  
hebben. Velen van ons gingen in voorgaande jaren steeds verder 
van huis om nieuwe dingen te ontdekken. Energie was geen punt 
alleen tijd was dikwijls een beperking. 
Toch hoeft deze situatie geen ramp te zijn. We zullen het wat 
dichter bij huis moeten zoeken en meer de fiets moeten gebrui- 
ken. We hebben in Noordwijk nog heel wat natuurgebied dat een 
wandel- of fietstocht waard is: A.W.duinen, Zuid-Hollands 
Landschap enz. Misschien komt u ook tot de ontdekking dat  
sommige mooie plekjes niet meer zo mooi zijn als toen......  
Dan weet u meteen waarom wij van Natuur- en Vogelbescherming  
wel eens aan de bel trekken. 
Het heeft ook gevolgen voor onze excursies. We zullen deze  
aan moeten passen en het dichterbij moeten zoeken. Het posi- 
tieve van de nieuwe situatie is, dat er nog dingen bestaan, die 
we al bijna waren vergeten. Strand, zee, duinen, bos om van te 
genieten, onbeperkt, zomaar, voor iedereen en als we het goed 
doen nog vele jaren lang. 
Wij wensen u zodoende toch een goed 1974. 

ADVERTEERDERS Dank zij onze adverteerders is het weer mogelijk gebleken 
de kosten van "De Strandloper" binnen redelijke grenzen  
te houden. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor. 
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OVERZICHT AKTIVITEITEN 1973  
Ook dit jaar is door onze vereniging weer veel werk verzet. U vindt hier een 
opsomming van de voornaamste activiteiten. 

Broedvogelonderzoek 
Dit voorjaar is een begin gemaakt met het broedvogelonderzoek in Zuid-Holland,  
wat tot doel heeft om tot de samenstelling te komen van een Avifauna van  
West-Nederland. Dit onderzoek vindt plaats met verschillende andere groepen  
in het westen van ons land en zal zeker 5 jaar in beslag nemen. Dit voorjaar  
lagen de telgebieden in of direct rond onze woonplaats. In 1974 zullen de 
medewerkers wat verder van huis moeten gaan, omdat ieder voorjaar een ander  
gebied wordt geïnventariseerd. Het zal voor de 10 waarnemers die aan dit onder-
zoek meewerken een hele kluif zijn de zaak weer rond te krijgen. We dachten  
dat dit zeker zal lukken. 

Zeetrekwaarnemingen 
Bijna het gehele jaar wordt door een aantal mensen van onze vereniging iedere 
morgen een tijd lang naar vogels gekeken. Het verslag van hun bevindingen vindt  
u elders in dit nummer. 

Excursies 
Ook zijn er dit jaar een aantal excursies gehouden. In volgorde waren dit: 
14 april  : Excursie naar Zuid- en Oostelijk Flevoland (z.g. Knardijk excursie) 

met daaraan verbonden een bezoek aan het landgoed Olden Aller bij 
Putten op de Veluwe. Een goede deelname en een fijne excursie. 

5 mei     : Excursie vogels en planten op het landgoed "Offem" met 2 groepen  
van ± 20 deelnemers ieder. Er was ook dit jaar weer een goede opkomst 
en tot de duisternis (we starten om 19.00 uur) werd er gevogeld. 

12 mei    : Excursie naar de nachtegalenzang in de Noordduinen. Door de koude, 
harde noordwestelijke wind was de zang, zelfs in dit vermaarde 
nachtegalengebied, aan de zuinige kant. Een volgende keer beter  
zullen we maar zeggen. 

11 juni   : Excursie naar Nieuw-Leeuwenhorst. Mede door het fraaie weer, was de 
excursie een succes. Het begint al een echte traditie te worden deze 
excursie op 2e pinkstermorgen. 

14-16 sep.: Het weekend naar een van de Waddeneilanden bracht ons dit jaar naar 
Terschelling. Mede door de uitstekende voorbereiding van onze excursie- 
leider Dick Passchier en het prachtige weer, hebben de 36 deelnemers  
een onvergetelijk weekend gehad. 

Cursus Vogelherkenning 
Voor de 2e keer werd een cursus vogelherkenning georganiseerd. Naast vogels hebben 
we dit jaar ook wat van de insecten en de planten behandeld. Dit kwam de kwaliteit 
van de cursusavonden zeer ten goede. Het aantal deelnemers was in Noordwijk 
tamelijk groot; zo'n 50 tot 60 cursisten per avond. 
In Katwijk was dat anders. Een klein aantal deelnemers bezocht daar de avonden. 
Wel een teleurstelling voor de mensen van de Katwijkse vereniging, die samen  
met ons deze avonden organiseerden. 

Vogels van Noordwijk 
Begin september was het zover. Toen werd door de volledige groep samenstellers  
het eerste exemplaar van het boekje "De Vogels van Noordwijk" aan onze burge-
meester aangeboden. Geweldig veel werk is ook hier aan vooraf gegaan. Zonder de 
anderen te kort te doen, willen we hier toch de heer Baalbergen wel noemen,  
die zeer veel tijd aan dit boekje heeft besteed. 
Ieder lid kreeg een exemplaar aangeboden voor de prijs van ƒ 3,-- en verder  
is dit werkje te koop in alle boekwinkels in Noordwijk, bij de kantoren van het 
V.V.V. en de Bondsspaarbank voor Noordwijk en Omstreken. Zonder de financiële 
medewerking van deze bank was het niet mogelijk dit boekje voor zo'n gering  
bedrag de leden, donateurs en geïnteresseerden aan te bieden. 
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Feestmarkt 
Op 5 september werd door ons meegedaan met de feestmarkt, ter opluistering  
van de festiviteiten rond het 25 jarig regeringsjubileum van onze koningin. We 
hebben veel succes gehad met een stand waar we propaganda maakten voor natuur 
bescherming in de ruimste zin. 

Tentoonstelling Vogellust  
Een zelfde propagandastand hadden we van 22 t/m 26 november in Restaurant  
de Boer in de Hoofdstraat, waar "Vogellust" haar 20e tentoonstelling hield.  
Ook hier was goed te merken, dat de belangstelling voor de natuur en de natuur 
bescherming toeneemt. 

Strijbos-avond 
2 november: Het is zo langzamerhand een prettige traditie geworden dat 
Jan P. Strijbos voor ons en onze vrienden van "Vogellust" een filmavond verzorgt. 
Zo zagen we deze keer één van Strijbos mooiste films - over IJsland, Svalbard  
langs koele stranden -. Zoals altijd was ook deze avond weer een groot succes. 

Noordduinen 
Eind september was op uitnodiging van wethouder van Duijn met een afvaardiging  
van ons bestuur, een bespreking over de situatie in de Noordduinen n.l. de 
ontwikkeling van de oude golfvelden direct grenzend aan de trimbaan.  
De daar geplande autoweg annex parkeerterrein zijn nu wel officieel van de  
baan. Er zal nu een fiets- en wandelpad worden aangelegd met aan het eind een 
bescheiden parkeerterreintje voor fietsen en bromfietsen. 

"Offem" 
Anders is het gesteld met de plannen om op het landgoed "Offem" een aantal 
landhuizen te gaan bouwen. Ons gemeentebestuur is in meerderheid nog steeds van 
mening dat deze bebouwing moet doorgaan. 
Nadat het Provinciaal bestuur had besloten dat "Offem" moest blijven wat het  
is, heeft het gemeentebestuur besloten hier tegen in beroep te gaan bij de  
Kroon. Laten we hopen dat dit monument voor onze woonplaats zal worden gespaard.  
Wij, van Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" zullen deze ontwikkeling scherp  
in de gaten houden en dien overeenkomstig handelen. 

Dit was dan een korte opsomming van wat wij is 1973 hebben gedaan. Het bestuur 
dankt allen die hun bijdragen hebben geleverd bij één of meerdere activiteiten.  
We hopen dat ook in het komend jaar weer een beroep gedaan kan worden op onze 
vaste kern van medewerkers, want we twijfelen er niet aan, dat 1974 voor onze 
vereniging een, jaar zal zijn, waarin we een wezenlijke bijdrage zullen kunnen 
en zelfs moeten leveren voor een leefbaar land, voor een leefbare streek, voor  
een leefbare woonplaats. 

A.Cramer.  
secretaris 
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FINANCIEEL VERSLAG 1973 
 
ONTVANGSTEN      UITGAVEN 
Saldo 1-1-1973   ƒ  747,75 Kosten Vogelasiel   ƒ   31,99 
Contributies en donaties - 1217,40 Kosten "Strandloper"  -  273,40 
Vergaderingen en excursies -    9,65 Kosten "Het Voeljaar"   -    1,50 
Verkoop nestkastjes  -   20,-- Kosten secretariaat  -  121,35 
Rente 1972    -   14,26 Kosten propaganda   -  169,44 
       Lidmaatschap en contributies 
        "Natuur en Landschap"  -   12,-- 
        Natuurmonumenten   -   15,-- 
        Vogelbescherming 
          Zuid-Holland   -   17,24 
        Behoud Waddenzee   -   15,-- 
       Diverse uitgaven   -   33,75 
       Saldo 31-12-1973   -  1318,39 

     ƒ 2009,06      ƒ  2009,06 
     =========      ========== 
TOELICHTING  
De vereniging heeft in 1973 uiterst zuinig gedraaid. 
Door een grote ledenwinst in 1973 kon het saldo flink aantrekken. 
In "De Strandloper" 5e jaargang no. 1 (januari 1973) werd een oproep geplaatst  
om de Vereniging voor Behoud van Natuurmonumenten financieel te helpen bij de 
aankoop van Het Zwanenwater. Via de contributies en donaties werd een bedrag 
ontvangen van ƒ 66,50. Dit bedrag is aan Natuurmonumenten overgemaakt. 
Dat dit door deze vereniging gewaardeerd werd, moge blijken uit bijgaand schrij-
ven: 

Vereniging tot behoud van natuur- 
monumenten in Nederland 

 
Penningmeester Vogelbescherming 
Noordwijk  
Joh. Molegraafstraat 6  
NOORDWIJK 

 
Zwanenwater-aktie      Amsterdam 24 juli 1973 

Geachte heer 

Hierdoor bevestigen wij gaarne de ontvangst van een bedrag  
van ƒ 66,50 op onze girorekening dat u ons overmaakte na- 
mens een aantal leden van uw vereniging. Wij zijn u hiervoor  
zeer erkentelijk. Wij verzoeken u vriendelijk onze dank  
aan de gevers over te brengen. 
Zoals u inmiddels wel bekend zal zijn is het aan het subsi- 
die voor de aankoop ontbrekende bedrag van ƒ 600.000,-- dank  
zij de hulp van velen reeds bijeengebracht. De nog steeds  
binnenkomende gelden worden thans ondergebracht in een  
Fonds Zwanenwater. Daardoor zijn wij in de gelegenheid in  
de komende tijd aandacht te besteden aan beheer en bewaking  
noodzakelijk voor de blijvende instandhouding van dit kwets- 
bare terrein. 

Hoogachtend 
w.g. Dr. J. van Soest  
direkteur. 

 
Ook zult u in dit financieel verslag niets vinden over "De Vogels van  
Noordwijk". Alle ontvangsten en kosten zijn overgeboekt naar 1974. 
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"De Strandloper" 
We hadden nogal pech met onze stencilmachine. Aan het eind van dit jaar word 
uit de verkoop van "De vogels van Noordwijk" een goede, wel is waar 2e-hands, 
stencilmachine aangeschaft. De oude is als oud roest verkocht. 
 
Vergaderingen en excursies 
 Jaarvergadering januari 1973, zaalhuur  nadelig  ƒ  23,-- 

 Excursie Knardijk 
 Ontvangsten     ƒ   95,-- 
 Kosten     -  113,40 nadelig ƒ  18,40 

 Excursie Terschelling 
 Ontvangsten     ƒ 1390,-- 
 Kosten logies "Wierschuur", diner, 
  Huurauto, benzine, vertocht enz. - 1311,48 voordelig ƒ  78,52 

Cursus Vogelherkenning 
Ontvangsten     ƒ 120,-- 
Kosten zaalhuur, stencils e.d. - 101,57 voordelig ƒ  18,43 

Stijbosavond 
Ontvangsten     ƒ  208,75 
Kosten Jan Strijbos, zaalhuur, 
Prijsjes verloting e.d.   -  254,65 nadelig ƒ  45,90 

      Totaal voordelig  ƒ   9,65 
          ======== 

 
De deelnemers van de Terschelling-excursie zullen moeten  
besluiten welk doel het saldo krijgt, terugbetalen of ...??... 

Met Vogellust zijn de Strijbosavonden 1972 en 1973 verrekend. 
 
Propaganda  
In 1973 is nogal veel werk van de propaganda gemaakt. In eerste plaats natuur- 
lijk voor onze eigen vereniging, maar ook voor de grote landelijke verenigingen. 
De voorraad propagandamateriaal bedraagt ongeveer ƒ 100,--. De overige kosten  
hebben betrekking op stencilwerk, inrichten kraam feestmarkt e.d. 

Lidmaatschappen en contributies  
Deze kosten waren voorheen opgenomen onder de kosten van het secretariaat. We 
meenden, dat het voor de leden prettig zou zijn te weten van welke verenigingen  
we alzo lid zijn. De desbetreffende periodieken zijn bij de secretaris ter  
lezing verkrijgbaar. 
Het lidmaatschap van de Vereniging tot Bescherming van Vogels moet nog 
betaald worden. 

Ledenbestand  
Het ledenbestand (incl. donateurs) heeft zich vanaf 1972 als volgt ontwikkeld: 
Aantal leden en donateurs op 1-1-1972   154 
Nieuwe leden en donateurs  1972  27 
idem       1973  66   93 

247 
Bedankt in  1972  2 (verhuizing) 

"  1973 1 ( " 
Bedankt in  1972  1 (zonder opgaaf) 

"  1973  1 (zonder opgaaf)   5 
stand 31 december 242 leden en donateurs 

 
Bijna 100 leden erbij in 2 jaar, betekent toch wel, dat de Vereniging voor  
Natuur- en Vogelbescherming "Noordwijk" wat betreft zijn activiteiten aan-  
slaat. Op de ingeslagen weg gaan we door en zullen onze activiteiten aan de 
omstandigheden aanpassen. 
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Niet alleen inwoners van Noordwijk zijn lid van onze vereniging maar ook veel 
leden komen uit de omliggende gemeenten. 

Uit  Noordwijk  198 leden en donateurs 
  Rijnsburg      8 
Voorhout      7 
Noordwijkerhout 
     en De Zilk   6 
Katwijk     4 
Leiden     3 
Voorschoten    2 
Lisse      2 
Valkenburg    2 
Verspreid door het 
  land    9 

242 leden en donateurs 
=== 

Bijna 20% van het ledenbestand woont niet in Noordwijk  
maar is als recreant of op een andere manier nauw met  
de badplaats verbonden. 

 
 

CONTRIBUTIE 1974 
 
Het lidmaatschap bedraagt voor 1974 ƒ 6 -- (minimum) 
Jeugdleden betalen    ƒ 3,50 
Abonnement "Het Vogeljaar"   ƒ 9,-- 
Donatie      ƒ 2,50 (minimum) 
Indien u uw contributie of donatie per giro over wilt  
maken, bespaart u de penningmeester veel werk. 
Het girono. van onze vereniging is: 

2573795 t.n.v. Penningneester Vogelbescherming Noordwijk 
   Joh. Molegraafstraat 6  
   NOORDWIJK 

 
 

N.B. "De Strandloper" wordt aan de leden en donateurs GRATIS toegezonden. 
 

Een aantal van onze leden hebben een abonnement op "Het Vogeljaar"  
tegen gereduceerde prijs. 
Nieuwe leden kunnen zich ook op dit blad abonneren door bij de over-
schrijving van de contributie ƒ 9,-- extra over te maken met vermelding 
"nieuw abonnement Vogeljaar" 

 
E. Aartse 
Penningmeester 
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BROEDVOGELS VAN NIEUW-LEEUWENHORST IN 1973 
In verband met de werkzaamheden voor de Avifauna van West-Nederland werd  

nu het gehele stuk van het Zuid-Hollands Landschap gelegen tussen Gooweg en 
Westeinde geïnventariseerd. Voor de vergelijkbare gegevens van 1969 t/m 1972  
zie "De Strandloper" 5e jaargang nr.1 

Om de aantallen van vorige jaren te kunnen vergelijken met de aantallen  
van 1973, heb ik de aantallen die betrekking hebben op het stuk dat in voorgaande 
jaren reeds geïnventariseerd werd, tussen haakjes vermeld. 
 
Merel   23 (15)  Tuinfluiter   10 ( 8) 
Zanglijster   6 ( 5)  Bosrietzanger   1 ( 1) 
Grote lijster  1 ( 0)  Spreeuw   30 (30) 
Huismus   2 ( 2)  Zwarte kraai   1 ( 1) 
Ringmus   1 ( 1)  Kauw    11 (11) 
Vink    1 ( 1)  V1aamse gaai   3 ( 2) 
Groenling   0 ( 0)  Grote bonte specht  1 ( 1) 
Rietgors   1 ( 1)  Groene specht   2 ( 2) 
Geelgors   1 ( 0)  Witte kwikstaart   1 ( 1) 
Heggemus  15 (12)  Meerkoet    4 ( 4) 
Roodborst  20 (16)  Waterhoen    3 ( 3) 
Winterkoning 27 (21)  Bosuil    1 ( 1) 
Boomkruiper   2 ( 0)  Houtduif    8 ( 6) 
Nachtegaal   4 ( 3)  Tortelduif    4 ( 2) 
Tjiftjaf   9 ( 8)  Turkse tortel   4 ( 4) 
Fitis   11 ( 6)  Koolmees    7 ( 6) 
Grasmus   1 ( 1)  Pimpelmees   15 (13) 
Spotvogel   1 ( 1)  Glanskop    1 ( 1) 
Zwartkop   8 ( 7)  Staartmees    1 ( 1) 
Braamsluiper  1 ( 0) 

 
 

Enkele opmerkingen: 
1. Het aantal roodborstjes, heggemussen en winterkoninkjes was dit jaar veel 

groter dan vorig jaar. Voor een deel kan dit komen, omdat vorig jaar 
misschien niet op de goede tijdstippen werd geïnventariseerd, waardoor veel  
van dit kleine gevogelte niet werd opgemerkt. 
Ook is hier echter de invloed van de bijzonder zachte winter 1972/1973  
merkbaar. Zoals trekvogels op natuurlijke wijze worden uitgedund door alle 
gevaren die met de trek verband houden, vindt natuurlijke selectie onder  
de standvogels plaats door een behoorlijke winter. Weinig is hierover met 
zekerheid te zeggen, omdat we natuurlijk niet weten of de hier broedende rood-
borstjes e.d. ook echte standvogels zijn. 

2. Het gedeelte ten noorden van de vijver bleek betrekkelijk arm aan vogels te 
zijn. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de grote oppervlakte aan  
open terrein met op mooie dagen veel recreatie. Toch stellen veel vogels vooral 
lijsters, een open stuk vaak zeer op prijs. Waarschijnlijk komt het door de 
hier aanwezige beplanting, waarin gelukkig de laatste jaren erg veel is 
verbeterd! Veel Prunus is verwijderd en vervangen door els, esdoorn, eik en 
den. Waarschijnlijk zal dit deel van Nieuw-Leeuwemhorst over 10 jaar  
veel interessanter zijn dan nu. Vooral het stuk langs het Westeinde, dat nu 
reeds veel zangvogels herbergt (nachtegaal en braamsluiper b.v.) zal na goede 
ontwikkeling van de aanplant wellicht het rijkste gedeelte van  
Nieuw-Leeuwenhorst worden. 

 
J. van Dijk 
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STRANDVONDSTEN 
 

De zware stormen van het afgelopen najaar hebben de zeebodem voor de kust 
waarschijnlijk behoorlijk omgeploegd. Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd als  
men ziet wat de zuidoostelijke winden van 19 en 22 december op ons strand  
hebben laten belanden. 

Opvallend waren in de eerste plaats de vele soorten schelpen, waarvan vaak  
nog levende doubletten aanspoelden: kokkel, grote strandschelp, kleine zwaard-
schede, tafelmesheft, tapijtschelp, witte dunschaal, nonnetje, mossel, tere plat-
schelp, rechtsgestreepte platschelp, zaagje, venusschelp, stevige strandschelp, 
afgeknotte gaper en strandgaper. Hierbij zijn enkele soorten die we hier zelden 

 

als doublet aantreffen en die wijzen op grote onrust 
op de zeebodem. 
Ook het horentjesgruis was gelukkig ook weer eens 
overvloedig aanwezig. Het merendeel bestaat altijd 
uit tepelhoren en glanzige tepelhoren, maar ook 
waren er weer heel wat wenteltrapjes, fuikhorentjes 
en alikruiken te vinden. 
Tussen dit gruis vond ik op 23 december ook een 
fraai horentje van ± 3 cm dat zo zeldzaam is, dat 
het geen Nederlandse naam heeft. In het bekende 
boekje van Entrop staat hij te boek onder: "Ocenebra 
erinaceus L". Veel tepelhorentjes bleken bewoond te 
zijn door nog levende heremietkreeften. 

Het aantal zeesterren en zee-egels was vooral op 18 december nogal groot. Hier-
onder bevonden zich ook heel wat slangsterretjes. 

Natuurlijk gaat een dergelijke invasie gepaard met het aanspoelen van nog  
vele andere levende organismen, waaronder de goudkammetjes wel het meest opval- 
lend zijn. 

Voor meeuwen is het strand op zulke dagen een tafeltje-dek-je. Helaas hadden  
de meeuwen ook een geweldige noordzeekrab met een schil van zeker 25 cm breedte 
zodanig toegetakeld, dat aan prepareren niet meer te denken viel. Dat ook 
drieteenstrandlopers hier heel wat van hun gading vinden, bewijst wel de aan-
wezigheid van 70 exemplaren voor hotel Palace. 
 

J. van Dijk 
-------------- 

  
DODE VOGELS OP HET STRAND 

 
In tegenstelling tot de voorgaande jaren is er in 1973 niet regelmatig op  

het strand gezocht naar dode vogels. Hierdoor zijn er geen exacte gegevens bekend 
over de soorten en de aantallen vogels, die op het strand zijn aangespoeld. Na  
de zware stormen van begin en half oktober is er echter wel een groot stuk  
strand nauwkeurig onderzocht. 
De stukken strand met soorten en aantallen vogels zijn: 

Op 20 oktober tussen strandpalen Op 21 oktober van Palace-Hotel tot 
77 en 80  halverwege K.A.Boulevard + 1 km. 
Kraaiachtigen   6  Roek 

 
 4 

Spreeuw   4 Waterhoen  1 
Duif   1 Stormmeeuw  1 
Koperwiek 118 Koperwiek 78 
Andere lijsterachtigen  Merel  5 
  vnl. Kramsvogel  36 Kramsvogel 12 
Pieper  2 Veldleeuwerik  1 
Vinkachtigen  2 Keep  1 
  Niet te determineren  
  kleine vogels 12 
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Van de vogels was vaak niet meer over dan de vleugels, die nog onderling 
verbonden waren en waaraan de soort nog vrij gemakkelijk vast te stellen is.  
De rest van de vogellichamen zal wel in de magen van meeuwen en kraaien ver- 
dwenen zijn. 
Verder waren er nog allerlei niet te determineren vogel"onderdelen" aange- 
spoeld zoals staarten en losse veren. 

Voor deze grote sterfte zijn twee mogelijke oorzaken aan te wijzen. 
De eerste is, dat de vogels door de zeer zware noordwesterstorm gewoon van 
Engeland "afgewaaid" zijn en verdronken. 
De tweede en meest aannemelijke oorzaak is, dat de vogels onderweg op hun 
herfsttrek naar Engeland door de storm overvallen zijn en verdronken. 
 

L. van Duyn 
 

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

EEN DAGJE TEXEL. 
 

Na de nodige opstaan perikelen vertrokken we 27 december in alle vroegte  
uit Noordwijk. Het was zo uitgerekend, dat wij ongeveer bij zonsopgang in  
Den Helder waren, zodat wij vanaf de boot reeds konden vogelen. 
Boven het Marsdiep vlogen groepen Eidereenden voorbij, opgejaagd door enkele 
Texelse vissersboten. In het haventje van Texel zwom naast enkele Eidereenden  
een Dodaars. 

We deden het deze keer anders dan anders en hadden de auto in Den Helder  
laten staan, zodat wij, van de boot afkomende, meteen linksaf lopend de duinen  
in gingen. Achter deze duinenrij ligt de Mokbaai. Het was vloed, zodat de meeste 
vogels dicht langs de duinen stonden. Rosse grutto's, Scholeksters, Kanoetstrand-
lopers, Steenlopers en Tureluurs. Tussen de Scholeksters zat één albino- 
exemplaar. Dit dier was bijna geheel wit. Alleen de delen die bij een normale 
Scholekster zwart zijn, waren heel lichtbruin. 
Verder zwommen er dicht langs de kust enkele Bergeenden, Wilde eenden en Pijl-
staarten. 

Daarna over de duinen naar het natuurreservaat de Petten. Hier zwom op het 
water een groep van ongeveer 100 Smienten. Deze gedroegen zich zeer schuw en 
gingen al snel op de wieken. Ook zagen wij enkele Kluten voorbij vliegen. Dat  
was waarschijnlijk te danken aan de tot nu toe zeer zachte winter, want in het 
algemeen trekken Kluten in het najaar weg naar warmere streken. 

Verder zat er in de weilanden nog een groepje van 16 Strandleeuweriken, 
die zich helaas niet genoeg lieten naderen om te fotograferen. 

Het volgende natuurgebied op onze route was de Geul. In dit moerasgebied 
hoorden wij op 4 verschillende plaatsen een Waterral roepen, maar slechts  
eenmaal vingen wij een glimp op van een zich verschuilend exemplaar. 
Opeens klonk het bekende "geping" ons in de oren en streek er een groepje 
Baardmannetjes neer in het riet. In de plas zwommen verder enkele Brilduikers  
en boven de rietvelden foerageerden twee vrouwelijke exemplaren van de  
Blauwe Kiekendief. 

Daarna het strand opgezocht. Hier bevonden zich opvallend veel Drieteen-
strandlopers. In zee zaten grote groepen Eidereenden. 
Na enkele kilometers over het strand gelopen te hebben, bemerkten wij twee 
Sneeuwgorzen, die zich vrij dicht lieten benaderen. 

Na verloop van tijd door de duinen en het bos naar het gecultiveerde deel  
van Texel. Via het dorpje Den Hoorn ging het door de weilanden, waar zich veel 
Wulpen en Houtduiven bevonden, weer richting boot, omdat het reeds schemerig  
begon te worden. 
Op het weer na, dat het eigenlijk een beetje liet afweten (veel mist, echter  
geen regen) een mooie tocht, waarbij de nadruk gelegd werd op het wandelen. 
 

L. van Duyn 
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BROEDVOGELS VAN HET LANDGOED "0FFEM" 1973 
 
Zoals gebruikelijk is ook dit jaar het landgoed "Offem" op zijn broedvogels 
geïnventariseerd. Ingrijpende verschuivingen of veranderingen hebben zich even- 
wel niet voorgedaan. 
De veranderingen die hebben plaats gevonden, zullen wij nu in het kort ter sprake 
brengen. 
Van de 39 soorten die in 1972 op "Offem" gebroed hebben, zijn in 1973 nog 35 
soorten over. 
Als broedvogel zijn verdwenen: De Grote lijster, putter, grauwe vliegenvanger  
en de wintertaling. 
De achteruitgang van de koolmees heeft zich in 1973 voortgezet. 
Ook was er een vermindering van broedgevallen te constateren van: Turkse tortel, 
tortelduif, fitis en heggemus. 
Het aantal groenlingen verdubbelde echter weer. 
 1972 1973  1972 1973 
Wilde eend  8  7 Roodborst  9  8 
Boomvalk  1  1 Merel 15 15 
Bosuil  1  1 Zanglijster  8  6 
Houtduif 25  ? Grote lijster  1  0 
Turkse tortel 12  7 Zwartkop  5  4 
Tortelduif 12  2 Tuinfluiter  2  2 
Koekoek  1  1 Spotvogel  1  1 
Groene specht  1  1 Fitis 10  6 
Grote bonte specht  1  2 Tjiftjaf  7  5 
Boerenzwaluw  2  1 Vink  2  2 
Zwarte kraai  2  2 Groenling  2  4 
Kauw 15 12 Putter  1  0 
Ekster  2  2 Heggemus  10  4 
Vlaamse gaai  4  2 Huismus 10  ? 
Koolmees 10  4 Ringmus  3  ? 
Pimpelmees  6  5 Boomkruiper  2  1 
Staartmees  2  1 Waterhoen  3  2 
Glanskop  1  1 Grauwe vliegenvanger  1  0 
Winterkoning 12 12 Spreeuw 15  ? 

 
? = niet geteld, wel aanwezig 

Drs. C.M.J. Verweij 
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INVENTARISATIE "DUINPARK"  

In 1972 zijn een tweetal bermen geïnventariseerd op het voorkomen van planten. In 1973 
is een echt stuk recreatiegebied onder de loep genomen. Een gebied dat volop in de 
belangstelling zal komen te staan. Het gaat hier om het duin ten noorden van de 
Northgodreef-Zee en ten oosten van de oude golfvelden. (zie kaart) 
Dit stuk is gekozen omdat het binnen niet te lange tijd bij de bewoners van Duinpark 
zeer in trek zal zijn. De duinen liggen als het ware naast de deur. 
Nu het padenplan van de oude golfvelden in uitvoering wordt genomen, zal ook vanaf de 
trimbaan de druk op dit gebied zeker toenemen. In welke mate? Met geen mogelijkheid is 
hier iets over te zeggen. Zonder meer is zeker dat de druk op dit stukje duinterrein 
groter zal worden. Het toenemen van het bezoek heeft uiteraard ook invloed op de flora. 
Nu is al duidelijk te zien, dat de z.g. tredpaadjes ieder jaar in aantal toenemen en  
dat sommige tredpaden intussen smalle wandelpaden geworden zijn. Ook hebben jongens op  
 

 

Een tweetal plaatsen van oud hout e.d. hutten gebouwd. 
Het is niet de bedoeling hier een pleidooi te 
houden om dit gebied of te sluiten. Integendeel. 
Onze vereniging is zelfs een groot tegenstander 
van geheel afsluiten. 
Grote stukken duinterrein, vooral het noordelijk 
deel van de oude golfvelden, zullen voor het  
publiek worden afgesloten. De bedoeling is deze  
duinen te beplanten en als de beplanting weer  
hoog en sterk genoeg is, deze terreinen weer voor  
het publiek open te stellen. Laten we hopen dat  
dit laatste gebeurt. Het zal moeite kosten een  
duingebied dat prachtig begroeid is open te stellen  
voor het publiek. Aangezien wij als vereniging  
dat niet zo zien zitten, hebben we tijdens het  
onderhoud met de wethouder van openbare werken  
de heer van Duijn over het plan Noordduinen,  
gepleit door middel van z.g. klaphekken het terrein 

toch toegankelijk te houden. De wethouder heeft toegezegd dit in ieder geval met het 
Staatsbosbeheer te zullen bespreken. Het middel met de klaphekken is niet nieuw. Ten 
noorden van de uitkijkpost bij de driehoek, is een groot gedeelte van het duin 
omrasterd en d.m.v. klaphekken toegankelijk. Het heeft de plantengroei duidelijk goed 
gedaan, dat de vrije betreding daar aan banden gelegd is. 
Bedoelde inventarisatie wil alleen maar laten zien wat er groeit. Een indicatie dus, 
zodat over 10 jaar nagegaan kan worden welke veranderingen er zijn opgetreden. 
Bepaalde planten zullen verdwijnen, andere zullen juist verschijnen. 
Over een jaar of tien kan pas met zekerheid gelegd worden wat het "offer" is van de 
vrije toegankelijkheid van de duinen. Pas dan kan worden vastgesteld of we deze vrije 
toegang eigenlijk wel waard zijn. Misschien valt het uiteindelijk best mee.  
Wel is het zo:  DE DUINEN WORDEN IN DE BESCHERMING VAN HET PUBLIEK AANBEVOLEN. 

TERREINOMSCHRIJVING  
Het is een merkwaardig stuk duinterrein. Een mengeling van kalkarme en kalkrijke 
gedeelten. Ten oosten van het rijwielpad is de grond plaatselijk kalkarm, zodat er 
brem en gaspeldoorn kan groeien en aan de andere kant van het rijwielpad is de grond 
plaatselijk zo kalkrijk, dat er een echte duinbegroeiing is met o.a. wondklaver, 
rolklaver, muizeoor, schermhavikskruid, bitterkruid, kegelsilene, nachtsilene, knopig 
vetmuur e.d. Dit gedeelte is maar zeer klein en vertoont grote gelijkenis met sommige 
noordhellingen in de Zuidduinen. 
Een jaar of vijftien geleden zijn de vele dennen in dit gebied door de dennenscheerder 
aangetast en gekapt. Nog is de grond plaatselijk vrij zuur, zodat hier vrij veel 
wilgenroosje kan voorkomen. 
De voormalige aardappelveldjes zijn met bomen en heesters beplant, waardoor de plaatse- 
lijke duinbegroeiing plaats heeft moeten maken voor een rijke struweelbegroeiing. In 
het voorjaar bloeide en groeide het duin uitbundig. Vooral in de maand mei, dank zij 
een aantal fikse onweersbuien en een vrij hoge temperatuur, was de plantengroei zeer 
weelderig. Een kudde olifanten zou in die maand geen merkbare schade aan de 
plantengroei hebben kunnen veroorzaken. 
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In juli en augustus was dat wel anders. Weken van droogte en schraal weer, maakte 
van ieder gaatje het begin van een stuifgat. In die maanden werd weer eens bewezen 
hoe kwetsbaar de duinen eigenlijk wel waren. Eén vonk en er ontstaat onherstelbare 
schade. We mogen ons gelukkig prijzen, dat er geen duinbranden geweest zijn in die 
kurkdroge, dorre en soms herfstachtig aandoende vegetatie. 

INVENTARISATIE  
Op verzoek is de lijst van gevonden planten e.d. niet meer alfabetisch gehouden, 
maar is de volgorde aangehouden van de Flora van Nederland van Heukels en van 
Ooststroom 16e druk met die variant dat bomen en struiken apart zijn gehouden en 
niet verwerkt zijn tussen de overige planten in. 
Een indicatie in welke hoeveelheid een bepaalde plant voorkomt, zult u missen. Een 
plant kan bijvoorbeeld in het geïnventariseerde gebied zeldzaam zijn en enige 
honderden meters verder zeer algemeen zijn. Om een voorbeeld te geven in dit 
geval. Van Kromhals zijn slechts 2 planten gevonden, maar honderd meter verder 
langs het rijwielpad was deze plant zeer algemeen. Dit kan ook voor de Hondstong 
gezegd worden. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen. 
Wel zal van de echt zeldzame planten melding gemaakt worden, maar waar ze precies 
staan zult u vergeefs vinden. Natuurlijk niet, zult u zeggen. Deze lijst heeft 
niet de bedoeling verrijkend te werken voor de een of andere herbarium. 
Uiteraard is deze lijst niet volledig. Graag had, ik de mossen, paddenstoelen, 
zwammen enz. er ook bij willen hebben, maar deze materie is uitermate moeilijk en 
daarvoor ontbrak ook de tijd. 
Voor aanvullingen houd ik me gaarne aanbevolen. 
Met dank aan de heer D.Hoek, die mij heeft geholpen de bomen en struiken te 
inventariseren en vooral de z.g. gekweekte variëteiten. 
Bomen en struiken 
Acer campestre  
-    platanoides 
-    pseudoplatanus  
-    negundo 
-    rubrum  
Aesculus hippocastanum  
Berberis vulgaris  
Betula verrucosa  
Berberis thunbergii 
       Atropurpurea 
Castanea sativa  
Colutea arborescens 
Crataegus monogyna  
Fagus sylvatica  
- -    var. 
atropunicea  
Fraxinus excelsior  
Hippophea rhamnoides  
Ligustrum vulgare  
Lycium barbarum  
Philadelphus coronarius  
Picea sitchensis  
Pinus nigra ssp.larico, 
-     -     ssp.nigra  
Populus alba  
-   Canescens 
-   Nigra 
-   tremula  
-   trichocarpa  
Prunus padus  
-  Serotina  
-  Spinosa 
Quercus robur 
- rubra  
- petraca  

(spaanse aak) 
(noordse esdoorn) 
(gewone esdoorn) 
(vederesdoorn) 
(rode esdoorn) 
(paardekastanje) 
(zuurbes) 
(ruwe berk) 
 
(rode zuurbes) 
(tamme kastanje) 
(europese blazenstruik) 
(eenstijlige meidoorn) 
(beuk) 
 
(bruine beuk) 
(es) 
(duindoorn) 
(wilde liguster) 
(boksdoorn) 
(boerenjasmijn) 
(sitkaspar) 
(corsicaanse den) 
(oostenrijkse den) 
(witte abeel) 
(grauwe abeel) 
(zwarte populier) 
(ratelpopulier) 
(zwarte balsempopulier) 
(vogelkers) 
(amerikaanse vogelkers) 
(sleedoorn) 
(zomereik) 
(amerikaanse eik) 
(wintereik) 

Ribes aureum? 
Robinia pseudo-
acacia  
Salix acutifolia 
- Fragilis 
- repens  
- cinerea 
-     viminalis 
Sambucus nigra 
Sarothamnus  
       scoparius  
Sorbus aucuparia 
-      aria 
Tilia vulgaris 
- platyphyllos 
Ulex europaeus 
Ulmus leavis 
- glabra 
Euonymus europaeus 

(gele ribes)?  
 
(witte acacia) 
(kaspische zandwilg) 
(kraakwilg)  
(kruipwilg)  
(grauwe wilg)  
(katwilg) 
(vlier) 
 
(brem) 
(lijsterbes) 
(meelbes) 
(hollandse linde) 
(grootbladige linde) 
(gaspeldoorn)  
(veldiep) 
(bergiep) 
(kardinaalsmuts) 
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De Gele Ribes kon niet goed gedetermineerd worden omdat de struik niet gebloeid 
heeft. Via de vorm en de nerven van het blad hebben we geprobeerd er achter te 
komen. Zekerheid hebben we niet. 
We mogen ons gelukkig prijzen met het voorkomen van de Gaspeldoorn, hoewel het een 
zeer kwetsbaar bezit is. Dat kwetsbaar nu eens niet het bezoek aan de duinen want 
de struik is dermate stekelig, dat men er wel vanaf blijft, maar de plant zelf is 
kwetsbaar. De Gaspeldoorn is vooral een plant van gematigde streken en kan slecht 
tegen vorst. Nederland is wel de noordelijkste grens waar deze plant nog voorkomt. 
Dank zij een jaar of tien zeer zachte winters heeft het areaal zich flink kunnen 
uitbreiden. Nu groeien daar een twintigtal planten. Het is niet denkbeeldig dat na 
een strenge winter deze plant verdwijnt of dermate aangetast wordt, dat slechts 
een gering aantal de kou overleven. 
De Gaspeldoorn is een zeer vroege bloeier. In 1973 bloeide de plant half februari al. 
Op een gunstige plaats is het zelfs mogelijk, dat de plant in december al in bloei 
raakt. Familie van de vlinderbloemigen. 
Met recht een plant waar we trots op mogen zijn. De Flora van Nederland geeft aan 
dat de Gaspeldoorn vrij zeldzaam is. 
 
PLANTEN   

 
 

 

Paardestaartenfamilie Equisetaceae) 
Equisetum arvense  (Heermoes) 

Varens (Polypodiaceae) 

Polypodium vulgare (gewone eikvaren) 

Brandnetelfamilie (urticaceae) 
Urtica dioica (grote brandnetel 
-  urens (kleine brandnetel) 

Duizendknoopfamilie(Polygonaceae) 
Rumex crispus (krulzuring) 
-     acetosella (schapenzuring) 
-     acetosa (veldzuring) 
Polygonum convolvulus (zwaluwtong) 
-         dumetorum (heggeduizendknoop) 
-         amphibium (veenwortel) 
-         persicaria (perzikkruif) 
-         aviculare ssp. 
              aviculare 

(varkensgras) 

Ganzevoetfamilie (Chenopodiaceae) 
Chenopodium foliosum (rode aardbeispinazie)  
-           album (melganzevoet) 
Atriplex patula (uitstaande melde) 
Salsola kali (loogkruid) 
 

De Flora van Nederland geeft voor de Rode Aardbeispinazie aan, dat deze  
plant algemeen voor komt tussen IJmuiden en Heemstede. Via de Amsterdamse 
Waterleiding is deze plant ook doorgedrongen in de noordduinen. Thans, nog een 
vrij zeldzame verschijning maar aangenomen mag worden, dat deze plant  
in aantal zal toenemen. De plant komt vaak voor langs rijwielpaden, verharde 
wandelpaden e.d. Langs de z.g. oorlogsweg kwam deze plant in een flink aantal 
voor. 
Loogkruid kan eigenlijk qua biotoop hier niet voorkomen. Deze plant is echt een 
plant van de zeereep en strand. De gevonden plant groeide in een stuifgat en 
was daar verzekerd van steeds wisselende voedingsbodem. 

 
Posteleinfamilie (Portulacaceae) 
Claytonia perfoliata    (klein winterpostelein) 
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Anjerfamilie (Caryophyllaceae) 
Silene conica (kegelsilene) 

-  nutans (nachtsilene) 
Melandrium rubrum (dagkoekoeksbloem) 

-      album (avondkoekoeksbloem) 
Stellaria media ssp.media (vogelmuur) 
Cerastium arvense (akkerhoornbloem) 

-     holosteoidis ssp.trivale (gewone hoornbloem) 
-     semidecandrum (zandhoornbloem) 

Sagina nodosa (sierlijke vetmuur) 
Moehringia trinervia (drienerfmuur) 
 

De Kegelsilene is zeldzaam in het inventarisatiegebied. In de Zuidduinen  
komt dit plantje nog veel voor. Toch is er een tendens merkbaar, dat de 
hoeveelheid ieder jaar achteruit gaat. Het is niet denkbeeldig dat door het 
grote bezoek van deze kale duinen veel planten vertrapt worden. 

 
Ranonkelfamilie (Ranunculaceae)  

 

Ranunculus bulbosus (knolboterbloem)  
-      acris (scherpe boterbloem) 
-      repens (kruipende boterbloem) 
-      ficaria  (speenkruid) 

Papaverfamilie (Papaveraceae) 
Papaver rhoeas (gewone klaproos) 
Chelidonium majus (stinkende gouwe) 
Fumaria officinalis (duivekervel) 

Kruisbloemenfamilie (Cruciferae) 
Teesdalia nudicaulis (klein tasjeskruid) 
Cochlearia danica  (deens lepelblad) 
Allaria petiolata  (look zonder look) 
Sisymbrium officinale  (gewone raket) 

-      altissimum  (hongaarse raket) 
Descurainia sophia (sofiekruid) 
Cakile maritima  (zeeraket) 
Diplotaxis tenuifolia  (gewone zandkool) 

-      muralis (muurzandkool) 
Barbarea vulgaris  (gewoon barbarakruid) 
Armoracia rusticana (mierikswortel) 
Cardamine hirsuta  (kleine veldkers) 
Capsella bursa-pastoris  (herderstasje) 
Erophila verna  (vroegeling) 
Arabidopsis thaliana (zandraket) 
Arabis hirsuta ssp.hirsuta(ruige scheefkelk) 

Viooltjesfamilie (Violaceae) 
Viola hirta  (ruig viooltje) 

- tricolor ssp.curtisii (driekleurig  
                     viooltje) 

Vetplantenfamilie (Crassulaceae) 
Sedum acre  (muurpeper) 

Steenbreekfamilie (Saxifragaceae) 
Saxifraga 
tridactylites  

(kandelaartje) 
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Rozenfamilie (Rosaceae)   
 
 
 
 

 

Rubus caesius  (dauwbraam)  
Fragaria vesca (bosaardbei) 
Potentilla anserina (zilverschoon) 

-      reptans (vijfvingerkruid) 
Geum arbanum (nagelkruid) 
Agrimonia capatoria (agrimonie) 
Rosa rubiginosa (egelantier) 

- canina (hondsroos) 
- rugosa (rimpelroos) 

Vlinderbloemenfamilie (Papilionaceae) 
Ononis repens var. mitis   (kruipend stalkruid) 
Melilotus officinalis (akkerhoningklaver) 
Medicago lupilina (hopklaver) 
Trifolium repens (witte k1aver) 

-     pratense (rode klaver) 
-     arvense (hazepootje) 

   -     dubium (kleine klaver) 
Anthyllis vulneraria (wondklaver) 
Lotus corniculattls ssp.  
           corniculatus (gewone rolklaver) 
Lotus uliginosus (moerasrolklaver) 
Vicia cracca (vogelwikke) 
Viola sativa ssp.angus- 
             tifollum 

 
(smalb1adwikke) 
 

Teunisbloemfamilie (Onagraceae) 
Epilobium hirsutum (hang wilgeroosje) 
Chamaenerion angustifolium(wilgeroosje) 
Oenothera erythtosepale  (grote teunisbloem) 

-     biennis (gewone teunisbloem) 

De Gewone Teunisbloem is de algemeenste van de twee. De Grote Teunisbloem  
heeft meer voorkeur voor wat ruige (z.g.rudera1e) terreinen. Exemplaren van  
de Grote Teunisbloem werden dan ook gevonden langs de Grensweg en langs  
het in 1973 aangelegde brandpad. 

Kaasjeskruidfamilie (Malvaceae) 

 

Malva sylvestris  (groot 
kaasjeskruid) 

- neglecta  (klein kaasjeskruid 

Ooievaarsbekfamilie (Geraniaceae) 
Geranium molle (zachte 

ooievaarsbek) 
-    robertianum (robertskruid) 

Erodium cicutarium ssp.  
        cicutarium  (reigersbek) 
        ssp. dunense (duinreigersbek) 

Vleugeltjesbloemfamilie (Polygalaceae) 
Polygala vulgaris (vleugeltjesbloem)  

 Schermbloemfamilie (Umbelliferae) 
Anthriscus sylvestris  (fluitekruid) 
Torilis japonica (heggedoornzaad) 
Pimpinella saxifraga (kleine bevernel) 
Aegopodium podagraria (zevenblad) 
Heracleum sphondylium (bereklaaw) 
Daucus carota (peen) 
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Sleutelbloemfamilie (Primulaceae)  

 

Anagallis arvensis 
 ssp.arvensis 

 
(rood guichelheil) 

Windefamilie (Convolvulaceae) 
Convolvulus arvensis (akkerwinde) 
Calystegia sepium (haagwinde) 

Ruwbladigen (Boraginaceae) 
Cynoglossum officinale  (hondstong) 
Myosotis arvensis  (middelst 

ver-geet-mij-nietje) 
-    ramosissima (ruw vergeet  

mij-nietje) 
Echium vulgare (slangekruid) 
Lycopsis arvensis (kromhals) 
Symphytum officinale (smeerwortel) 

Nachtschadefamilie (Solanaceae) 
Solanum dulcamara  (bitterzoet) 

-   nigrum (zwarte nachtschade) 

Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) 
Verbascum thapsus  (koningskaars) 
Linaria vulgaris (vlasbekje) 
Veronica chamaedrys (gewone ereprijs) 

-    officinalis (mannetjesereprijs) 
-    hederifolia (klimopbladereprijs) 

Odontites verna (rode ogentroost) 
Euphrasia officinalis (stijve ogentroost) 
Rhinanthus glaber ssp. 
               glaber 

 
(grote ratelaar) 

Twee niet alledaagse gasten zijn Stijve Ogentroost en Rode Ogentroost. 
Beide zijn plaatselijk vrij algemeen op de oude golfvelden. Verder in  
Duin zeldzaam tot zeer zeldzaam. 

Bremraapfamilie (Orobanchaceae) 
Orobanche purpurea  (blauwe bremraap) 

-     caryophylacea (walstrobremraap) 
-     picridis  (bitterkruidbremraap) 

Merkwaardige planten deze parasieten. Woekeren op de wortels van  
bepaalde planten, zodat iedere bremraap een eigen gastheer heeft.  
De Blauwe Bremraap parasiteert op de wortels van het Duizendblad,  
de Bitterkruidbremraap op bitterkruid en walstrobremraap op  
Walstro. Vooral de Blauwe Bremraap is een zeldzame verschijning  
volgens de Flora van Nederland. In Noordwijk komt deze plant soms  
massaal voor. Open stuk grond tussen Oranjeweg en Quarles van Ufford-  
straat, Koepelweg, Dennenweg, Bosweg om zo maar een paar plaatsen te  
noemen, waren in 1973 groeiplaatsen van een groot aantal Blauwe Brem- 
rapen. Wat dat betreft is de Bitterkruidbremraap hier in Noordwijk  
veel zeldzamer. Hoewel de Flora van Nederland de indicatie als vrij  
zeldzaam in de duinen aangeeft. 
Walstrobremraap is de meest voorkomende bremraap in de duinen. 

Lipbloemenfamilie (Labiatae) 
Satureja acinos  (steentijm) 
Thymus pulegioides  (grote wilde tijm) 
Glechorna hederacea (hondsdraf) 
Ballota nigra ssp.foetida (stinkende ballote) 
Lamium album (witte dovenetel) 

-  purpureum  (paarse dovenetel) 
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Ghleopsis tetrahit  (gewone hennepnetel)  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Teucrium scorodonia (valse salie) 

Weegbreefamilie (Plantaginaceae) 
Plantago lanceolata (smalle weegbree) 

-    major  (grote weegbree) 

Walstrofamilie (Rubiaceae) 
Galium aparine (kleefkruid) 

-  mollugo ssp.mollugo (glad walstro) 
-  verum (echt walstro) 
-  herpynicum (liggend walstro) 

Valeriaanfamilie (Valerianaceae) 
Valerianella locusta (veldsla) 

Komkommerfamilie (Cucurbitaceae) 
Bryonia dioica (heggerank) 

Klokjesfamilie (Campanulaceae) 
Jasione montana (zandblauwtje) 

Composietenfamilie (Compositae) 
Bellis perennis  (madeliefje) 
Erigeron canadensis (canadeese fijnstraal) 

-    acer (scherpe fijnstraal) 
Achillea millefolium (duizendblad) 
Matricaria recutita (echte kamille) 

-      matricarioides  (schijfkamille) 
Tanacetum vulgare (boerenwormkruid) 
Artemisia absinthium (absint—alsem) 

-     vulgaris (bijvoet) 
-     lloydii (duinaveruit) 

Tussilago farfare (klein hoefblad) 
Senecio jacobaea var. 
        flosculosus 

 
(jacobskruiskruid) 

-   vulgaris (klein kruiskruid) 
Carlina vulgaris (driedistel) 
Arctium pubens (gewone klis) 
Carduus nutans (knikkende distel) 

-   crispus (kruldistel) 
Cirsium vulgare (speerdistel) 

-   arvense (akkerdistel) 
Centaurie nigra (zwart knoopkruid)? 
Hypochaeris radicata (gewoon biggekruid) 
Leontodon nudicaulis (thrincia) 

-     autumnalis (herfstleeuwetand) 
Picris hieracioides (echt bitterkruid) 
Tragopodon pratensis 
           ssp.minor 

 
(kleine morgenster) 

-      ssp.pratensis (grote morgenster) 
Taraxacum erythrospernum (duinpaardebloem) 

-     officinale (gewone paardebloem) 
Sonchus oleraceus (gewone melkdistel) 

-   asper (brosse melkdistel) 
-   arvensis (akkermelkdistel) 

Hieracium pilosella (muizeoor) 
-     umbellatum  (schermhavikskruid) 
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Van de schermbloemige wil ik toch van een aantal vondsten melding 
maken. 
Een niet alledaagse gast is het Boerenwormkruid, dat plaatselijk in 
een flink aantal voor komt. 
De duinaveruit (of duinpest zoals de Noordwijker zegt) komt massaal 
voor in de Zuidduinen en neemt naar het noorden toe snel in aantal af. 
In de Noordduinen is de Duinaveruit een zeldzame plant. 
Evenzo met Absint-alsem. In een smalle strook langs de kust komt deze 
plant voor. Denneweg, Rembrandtweg en Beethovenweg is een vindplaats, Bosweg 
Duinterrein Oranje Nassaustraat en langs het rijwielpad bij het zwembad zijn 
de volgende vindplaatsen. In het inventarisatiegebied komt deze plant 
zeldzaam voor. 
Nog een zeldzame plant is de Knikkende Distel. Dat deze plant steeds 
zeldzamer wordt is geen wonder, omdat vooral de jonge knoppen een opvallende 
verschijning zijn. Wordt veel gebruikt in grote boeketten bloemen als een 
gewilde decoratie. 
Zwart Knoopkruid (met een vraagteken) was niet goed meer te determineren. 
Ik ben afgegaan op de bloeitijd. Plant bloeide gedeeltelijk eind oktober 
nog. De Flora van Nederland geeft als groeiplaats in en achter de duinen. 
Knoopkruid is echter heel moeilijk te determineren en ik hoop in 1974 
meer succes te hebben.  
De Kleine Morgenster is in de duinen vrij algemeen, maar de Grote Morgen- 
ster is zeer zeldzaam. In de berm van de Nieuwe Zeeweg is het andersom. 
De grote Morgenster vond ik dan ook langs de Grensweg in wat ruig terrein. 

Leliefamilie (Liliaceae)  
Alium vineale (kraailook) 
Tulipa gesneriana (tulp) 
Scilla non-scripta (wilde hyacint) 
Asperagus officinalis  (asperge) 
Polygonatum odoratum  (duinsalomonszegel) 
Galanthus nivalis (sneeuwklokje) 
Narcissus poeticus (witte narcis) 

-     pseudonarcissus  
                ssp.major  (trompetnarcis) 
Crocus vernus (crocus) 

Orchideeenfamilie (Orchidaceae) 
Epipactus helleborine (breedbladige wespenorchis) 

Tulp, crocus, narcis, hyacint en sneeuwklokje zijn kwetsbare planten  
in duin. Bezoekers noemen dit "wilde" planten en menen dat plukken  
toegestaan is. Vooral sneeuwklokje zal wel een plant zijn die zal  
verdwijnen. Narcis en crocus zijn praktisch al verdwenen. Op sommige  
plaatsen wordt nog al veel bollenvuil gestort, zodat daar narcis,  
crocus en tulp nog wel voorkomen. Gemakkelijk verwilderen zoals  
vroeger, daar krijgen ze de kans niet voor. 
Wilde hyacint is op een enkel plantje na bijna verdwenen. De toekomst  
voor deze plant is dan ook somber. 
Ook in het stukje duin een orchideetje. De meest algemene in de duinen.  
Verder op komen ze veel voor in de dennenbossen en langs wandelpaden.  
Bloeien doen ze echter zelden, want konijnen zijn er gek op en eten de 
bloemtros graag op. 
Ik had het geluk, er een te vinden in volle bloei, omdat het plantje 
half bedekt was door wat stro en daardoor kennelijk door de konijnen  
over het hoofd gezien. Van dichtbij is het een echt orchideetje. Weinig  
kleur, een beetje bruinachtig, maar de hoofdkleur is wasachtig groen.  
Een verkleinde uitgave van de orchideeën die men vaak in bloemenwinkels 
aantreft. 
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GRASSEN 

Cypergrassenfamilie (Cyperaceae)   

Carex hirta (ruige zegge) Holcus lanatus (echte witbol)  
- arenaria (zandzegge) -  mollis (zachte witbol) 

 Cotynephorus canescens (buntgras) 
Grassenfamilie (Gramineae) Calamagrostis epigejos (duinriet) 
Bromus mollis (zachte dravik) Ammophila arenaria (helm) 

-  tectorum (zwenkdravik) Agrostis caning (kruipend struisgras  
-  sterilis (ijle dravik) -    stolonifera (fioringras) 

Poa annua (straatgras) -    tenuis (gewoon struisgras) 
  - pratensis (veldbeemdgras) Alopecurus pratensis (grote vossestaart) 
Dactylis glomerata (kropaar) -      geniculatus (geknikte vossestaar  
Lolium perenne (engels raaigras) Phleum arenarium (zanddoddegras) 
Elytrigia repens (kweek) AnthoXanthum odoratum (reukgras) 

-     pungens (strandkweek) Aira praecox (paashaver) 
Hordeum murinum (kruipertje)   
Koeleria gracilis (gewoon fakkelgras) Russenfamilie (juncaceae)   
Helictotrichon pubescens (zachte haver) Luzula campestre (gewone veldbies) 
 

Hier eindigt de inventarisatie. Dat de duinen en in het bijzonder bovenvermeld 
gebied kwetsbaar zijn, zal uit het aangehaalde praktijkverslag van Dick Hoek 
over de Boswachterij Noordwijk weer eens te meer duidelijk worden. 
Hij schrijft o.m. het volgende: . 

De oppervlakte, die betreedbaar is voor de recreant bedraagt 100 ha bos  
en 200 ha open duingebied. Tijdens weekeinden bedraagt gemiddeld het 
dagbezoek aan de boswachterij 5.000 personen, terwijl op werkdagen het 
gemiddelde bezoek 2.500 personen bedraagt. Dit komt overeen met respec-
tievelijk 17 en 8 personen per ha. Voor natuurgebieden beschouwt men  
7 personen als het maximaal toelaatbare, daar anders schade optreedt,  
die niet gemakkelijk meer hersteld wordt. 
Om nu deze schade tot een minimum te beperken, heeft men (= Staatsbosbeheer) 
de volgende maatregelen genomen. 
1. Het bos is flink gedund. De opnamecapaciteit is dan groter. 
2. Het wegenstelsel is verhard, zodat men minder geneigd is om zich buiten  

de paden te begeven. 
3. Er zijn ruiterpaden aangelegd. Als men ruiters in een duinterrein vrij  

hun gang laat gaan treedt spoedig grote schade op. 

 

4.  Er zijn nog andere recrea-  
 tieve voorzieningen gemaakt 
 zoals de uitzichtpunten. 
 In de toekomst zal vooral de 
 voorlichting van het publiek 
 de aandacht krijgen. 
 Tot zover dit praktijkverslag.    
 Gezien het aantal bezoekers  
 per ha en wat maximaal toelaat-   
 baar is, is het eigenlijk toch  
 wel een voorrecht dat wij  
 gratis van deze duinen gebruik 
 mogen maken. 
               
             E.Aartse 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
De Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Canada, Noorwegen en Denemarken zijn overeen-
gekomen de jacht op ijsberen geheel te verbieden. Alleen de Eskimo's in Alaska 
Canada en op Groenland behouden beperkte jachtrechten.......  

(Arnhemse Crt) 
-------------- 

 
Een Japanse onderneming is in Brazilië begonnen toeristen te lokken om hen  
te laten deelnemen aan de walvisvangst voor de Braziliaanse kust. Dit is hier 
helaas nog mogelijk omdat diverse soorten van deze zeezoogdieren tweemaal per  
jaar langs dit gebied trekken.......... 

(Artis) 
-------------- 

 
Dankzij een gift van meer dan 500.000 dollar van het World Wildlife Fund is  
het beroemde vogelmeer Lake Nakuru van een redelijke toekomst verzekerd. Met  
het geld zal de Keniase overheid de grond rondom het meer opkopen, dat, omdat  
het geen waterafvoermogelijkheden heeft, ernstig dreigde te vervuilen door  
afval uit de omringende landbouwdorpen. Naast ongeveer anderhalf miljoen 
flamingo's biedt het meer een thuis aan tienduizenden vogels als pelikanen, 
ooievaars, lepelaars en vele soorten landvogels. Lake Nakuru is een sodameer  
met grote algenontwikkeling en een enorme populatie van kleine krabachtigen 
en insectenlarven die als voedsel dienen voor de vogels.......  
               (K.N.H.M.) 

-------------- 
 
Alken, zeekoeten en andere vogels uit de noordelijke zeeën hebben het de  
laatste jaren zwaar te verduren. Afgezien van de vervuiling door olie, die  
veel slachtoffers eist, blijken ook steeds meer residuen van chemische bestrij-
dingsmiddelen in de dieren te worden aangetroffen. Bovendien is het aantal dat  
in netten van vissers terecht komt en verdrinkt, zeer groot. Men schat dat er 
alleen in de wateren rond Groenland jaarlijks ongeveer een half miljoen zee- 
vogels worden gedood. Nog veel meer, men vermoedt omstreeks drie miljoen, sterven 
er jaarlijks in de netten van Japanse vissers in het noorden van de Stille  
Oceaan. En of dat dan allemaal nog niet genoeg is, schijnt het schieten van 
zeevogels vanuit bootjes die tot juist buiten de territoriale wateren varen 
een grote vlucht te hebben genomen in vooral Noorwegen en Frankrijk.......  

(Artis) 
-------------- 

 
De rendieren in de Finse provincie Sodankylaerae worden deze winter met 
reflectoren uitgerust omdat er zoveel ten offer vallen aan het verkeer. In het 
noorden van Finland worden elk jaar ongeveer 1700 rendieren bij het oversteken  
van wegen door auto's aangereden en gedood. Door het om de nek bevestigen van 
een reflector hoopt men dit aantal aanzienlijk terug te brengen.........  

(Arnhemse Crt) 
-------------- 

 
Op Antarctica wordt binnenkort een natuurpark gesticht. Dit natuurpark dat de 
eerste in zijn soort zal zijn op de wereld, wordt door de Verenigde Naties  
beheerd en moet de bescherming van fauna en flora van dat continent dienen.  
Maar of dit bescherming zal bieden tegen de luchtverontreiniging, de radioac- 
tieve neerslag en de DDT afzettingen in de vetweefsels van pinguïns en vissen 
lijkt niet waarschijnlijk, omdat al deze invloeden van buiten het continent  
komen ...... 

(ZH -post) 
-------------- 
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Een initiatief van de gemeenteraad van Zaandam, dat navolging verdient:  
Men wilde in een aantal straten bomen planten. Omdat het plaatsen van bomen  
in de trottoirs niet mogelijk was door de aanwezigheid van kabels en lei-  
dingen, besloot men de bomen in de voortuinen van de bewoners te plaatsen.  
Dit uiteraard met toestemming van de betrokken bewoners, die bovendien 
nog konden kiezen uit verschillende boomsoorten ...... 

(A.D.) 
-------------- 

 
Een aantal dier- en plantensoorten, die in Nederland met uitsterven bedreigd 
worden, zijn nu beschermd. Dit is een verheugende maatregel, omdat het blijk  
geeft van een veranderende mentaliteit ten opzichte van de natuur. Het is  
te hopen dat de controle op deze maatregel voldoende zal zijn, omdat anders  
het effect hiervan niet voldoende zal zijn voor verschillende planten en 
dieren.......... 

-------------- 
Samengesteld door  
L. van Duyn 

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

 
NESTKASTENCONTROLE NIEUW-LEEUWENHORST 1973 

In 1973 zijn de nestkastjes driemaal gecontroleerd t.w. op 14 mei, 25 mei  
en 17 juni. 
Van de 42 aanwezige kasten waren er 30 bezet (1972-31); een bezetting-  
percentage van 71%. 
 aantal nesten Gem.aantal eieren 
  1972 1973    1972 1973 
pimpelmees   14  16    10,6 10,3 
koolmees    9   8     8,7  7,7 
glanskop    2   -     9,0  -,- 
spreeuw    6   4     3,8  -,- 
ringmus    -   1     -,-  5,0 
matkopmees    -   1     -,-  -,- 

 
De gemiddelde uit voorgaande jaren: 

 
 1970 1971 1972 1973 

 eitjes pulli eitjes pulli eitjes pulli eitjes pulli 
koolmees   8,5  7,5  10,2  8,1  8,7  6,1  7,7  ? 
pimpelmees  10,4  6,9  10,8  7,6 10,6  7,7 10,3  6,0 
 

 
Pim Lindhout 

-------------- 
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AVIFAUNA VAN ZUID-HOLLAND 

Het afgelopen seizoen is door een achttal leden van onze vereniging medege- 
werkt aan de samenstelling van de avifauna van Zuid-Holland. Dit onderzoek wordt 
op ongeveer dezelfde wijze gedaan als voor de reeds verschenen avifauna van 
Midden-Nederland. Tevens wordt medegewerkt aan het zogenaamde atlasproject. De 
bedoeling hiervan is - naar Engels voorbeeld - een globaal overzicht te ver-  
krijgen van het al of niet voorkomen der soorten. De inventarisaties zullen  
circa 5 jaar in beslag nemen. 
Door onze mensen is het afgelopen jaar voornamelijk in en om Noordwijk gewerkt. 
Daarbij is het grondgebied van Noordwijk ongeveer voor driekwart onderzocht. Het 
lijkt mij interessant reeds nu te bekijken in hoeverre de gevonden gegevens 
afwijken van de voorstelling die wij er van hadden en zoals deze is vastgelegd in  
de "Vogels van Noordwijk". Als we de lijst eens afgaan, dan valt het volgende op: 

De Torenvalk broedde voor het eerst sinds zeven jaar weer op de toren van de  
N.H. Kerk in Noordwijk-Binnen en bracht vier jongen groot. 

De Kievit komt toch nog meer voor dan wij dachten. Er broedden in het afgelopen 
jaar meer dan 100 paar in de polders rondom het dorp. 

Ook de Tureluur was met meer paren aanwezig dan de 25 die stonden aangegeven. 

Bij het onderzoek is naar voren gekomen dat het Steenuiltje met een viertal  
paren voorkomt. Tot dusver waren slechts 1-2 paren bekend. 

Voor de Huiszwaluw gaf de "Vogels van Noordwijk" 25-50 broedparen aan. Dit aan- 
tal blijkt iets hoger te liggen. Vooral in het Langeveld komen nog vrij veel 
broedgevallen voor. Onder een daklijst van een oude schuur telde ik daar meer dan  
30 nesten. 

Van de Graspieper werden slechts enkele broedgevallen vastgesteld. Het totaal 
aantal zal zeker niet boven de 50 liggen zoals werd verwacht. 

 

 

Het aantal Witte Kwikstaarten echter liet 
een ander beeld zien. Werd het aantal eerst 
op ten hoogste 50 paren geschat, dit werd 
in 1973 zeker overtroffen. Tevens werden 
twee gemengde paren met de Rouwkwikstaart 
vastgesteld. 

De achteruitgang van de Gekraagde Rood-
staart, die al eerder was geconstateerd, 
zet zich door. Het is de vraag of het aan-
tal paren de 10 zoals werd vermeld, nog wel  
wordt gehaald. 

De Braamsluiper blijkt iets meer voor te 
komen dan de maximaal 5 paren die staan 
aangegeven, althans in het vorig jaar. Het 
is echter een vogel die nogal onregelmatig  
als broedvogel optreedt. 

De Grauwe Vliegenvanger is een vogel die 
door zijn verborgen levenswijze niet erg in 
het oog valt. Gezien de verschillende 
broedgevallen die in 1973 aan de duinrand 
werden geconstateerd, komt de soort waar-
schijnlijk nog iets meer voor dan de 10  
paren die werden verwacht. 

De verspreiding van de Geelgors blijkt 
nogal willekeurig te zijn. Komt de soort 
ten zuiden van het dorp zo goed als niet 
voor, in het Langeveld b.v. is de geelgors 
bepaald algemeen. Op elk rietschelfje zit 
daar in het voorjaar een exemplaar te zin-
gen. 

grutto 
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De Groenling is een vogel die in de broedtijd zeer verborgen leeft. Uit de vast-
gestelde broedgevallen blijkt wel dat de soort wat meer voorkomt dan werd aan- 
genomen en zeker boven de 50 paren zal liggen. 

De Ringmus tenslotte komt in het bollenland wat meer voor dan werd verwacht  
en mag gerust een zeer talrijke (meer dan 100 paar) worden genoemd. 

Als, naar wij hopen, volgend jaar het gehele grondgebied van Noordwijk is geïn- 
ventariseerd, zal een nadere beschouwing zeker op zijn plaats zijn. 

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

 
HET VOGELASIEL IN 1974 

 
Het afgelopen jaar werden er 193 vogels gebracht, waarvan 25% weer gelost  

kon worden. 
Opvallend was het grote aantal vogels met gebroken vleugels en andere min  

of meer ernstige verwondingen. Het betrof hier vooral Zilver-, Storm- en 
Kokmeeuwen. Voor een groot deel werden deze het slachtoffer van het verkeer. 

Het aantal door olie aangetaste zeevogels viel ook dit jaar mee. Toch werden  
er nog 26 dieren gebracht, waaronder een Kuifduiker. 

In de eerste jaren van het asiel hebben we met alle mogelijke middelen  
getracht deze olieslachtoffers te redden. Het resultaat was echter steeds 
bedroevend. Dit jaar werden dan ook alle met olie aangetaste zeevogels zo snel 
mogelijk uit hun lijden verlost. 
Zeevogels (zoals Zeekoeten, Alken en Zwarte Zeeëenden) brengen het grootste  
deel van hun leven op zee door en komen alleen in de broedtijd aan land. Bij 
gezonde vogels produceert de stuitklier een vette substantie, waarmee de vogel 
zich dagelijks insmeert en zo zijn verenkleed waterafstotend houdt, zodat het  
vaak ijskoude water niet op de huid kan doordringen. Als nu een vogel met olie  
in aanraking komt, klontert het verenkleed samen en kan het water met de huid van 
de vogel in aanraking komen, wat vaak tot gevolg heeft dat hij longontsteking 
oploopt. Eerst zal zo'n aangetaste vogel proberen de olie van zijn verenkleed  
te verwijderen, met als resultaat dat hij hierbij vaak olie naar binnen krijgt  
en zijn maag en darmen aangetast worden. Daarna tracht de vogel zo snel moge-  
lijk de kust te bereiken, maar ook hier is de vogel reddeloos verloren, omdat hij 
hier geen voedsel kan vinden. 

Sinds juni 1972 is men aan het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
bezig met dit probleem. Men is hier nu zo ver dat men gezonde zeevogels in 
gevangenschap in goede conditie kan houden. Tot voor kort was zelfs dit nog niet 
mogelijk. 

Wilde eenden blijken een grotere weerstand tegen olieaantasting te bezitten. 
Vijf Wilde eenden uit de Boekersloot, waarin na hevige regenval olie was gekomen 
vanuit het riool aan de Losplaatsweg, konden na enige verzorging alle weer in 
vrijheid worden gesteld. 

Ook in de omgeving van Noordwijk werden verscheidene vogels het slachtoffer  
van het "Botulisme". Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie, die een  
zeer heftig toxine afscheidt en zich optimaal kan ontwikkelen in water met  
een temperatuur van 27-32o C. Als de temperatuur van het water daalt, verdwijnt  
de bacterie vanzelf. 
Sinds 1970 is sterfte onder de watervogels als gevolg van deze bacterie gecon-
stateerd in Nederland. Ook in Leiden stierven dit jaar tientallen eenden. Het 
water in de singels wordt nog meer opgewarmd omdat het als koelwater voor de 
industrieën wordt gebruikt. Als men tijdig deze vogels vindt, kan een zieke  
vogel vrij gemakkelijk worden genezen. Hij heeft dan allereerst behoefte aan  
niet-besmet water en kan dan vaak al na enkele dagen weer gelost worden. 
Hierna volgt een overzicht van de behandelde vogels in het afgelopen jaar: 
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Fuut 
Kuifduiker  
Dodaars 
Noordse stormvogel 
Jan van gent  
Blauwe reiger  
Wilde eend  
Slobeend  
Tafeleend  
Kuifeend 

gebracht 
    2 
    1 
    1 
    3 
    4 
    1 
   12 
    1 
    1 
    1 

gelost 
  - 
  - 
  - 
  - 
  2 
  - 
  5 
  1 
  - 
  - 

 
Kokmeeuw 
Alk 
Kleine alk  
Zeekoet  
Drieteenmeeuw 
Houtduif  
Turkse tortel 
Gierzwaluw  
Groene specht 
Boerenzwaluw 

gebracht  
   22 
    5 
    1 
   16 
    3 
    2 
   10 
    3 
    1 
    1 

gelost 
  3 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  3 
  2 
  - 
  - 

Wintertaling     1   - Zwarte kraai     1   - 
Middelste zaagbek     1   1 Kauw     3   1 
Zwarte zeeëend     4   - Ekster     2   1 
Knobbelzwaan     2   - Kramsvogel     1   - 
Torenvalk     2   2 Zanglijster     2   - 
Waterhoen     2   - Koperwiek     1   1 
Meerkoet     1   1 Merel    13   8 
Scholekster     2   1 Tuinfluiter     1   1 
Kievit     2   - Goudhaantje     1   1 
Watersnip     1   - Vuurgoudhaantje     2   1 
Houtsnip     2   1 Witte kwikstaart     5   - 
Oeverloper     1   1 Spreeuw    11   1 
Kleine jager     2   1 Groenling     1   - 
Grote mantelmeeuw     1   1 Putter     1   - 
Kleine mantelmeeuw     1   - Huismus     8   1 
Zilvermeeuw     14   6 Ringmus     1   - 
Stormmeeuw     9   3    
De Kleine Alk was een stormslachtoffer en is opgestuurd naar het Natuur Histo- 
risch Museum in Leiden. Een Jan van Gent zat verward in een deel van een visnet. 
Deze hebben we losgeknipt en weer vrijgelaten. 
Op vijf juni arriveerden vijf jonge Kwikstaarten, die gevonden waren in een kist 
op een groenteveiling. Ze konden helaas niet meer gered worden. 
Een Goudhaantje en twee Vuurgoudhaantjes werden tijdens de trek in het dorp 
gevonden, evenals een Tuinfluiter. 
Momenteel (1 januari) verblijven nog in het asiel: Een Groenling en een Kleine 
Mantelmeeuw. 

Dick Hoek 
 

Litteratuur: 
Swennen, C. Nieuwe mogelijkheden voor laboratoriumonderzoek aan zeevogels 

      Het Vogeljaar 21-323/327 
Frank van der Laan en Paul Derksen: Vogelsterfte in de Bijlmermeer in 1971 

Het Vogeljaar 20:137-139 
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ENKELE OPMERKINGEN OVER DE ZEETREK IN 1973 

Vaak samen met andere leden van onze vereniging heeft ondergetekende ook in  
1973 weer heel wat uurtjes op de zeereep doorgebracht. Vooral in april en  
augustus was het 's morgens soms zo druk op het balkon van het clubhuis der 
Z.V.N., dat het een gedrang van jewelste was. 
In dit verslagje zal alleen aandacht besteed worden aan taken die min of meer 
afwijken van wat in voorgaande jaren werd opgemerkt. 

1.Duikers  
  Slechts 2 voorjaars- en 15 najaarswaarnemingen, vrijwel steeds een of twee  
  exemplaren met uitzondering van 1 en 2 december. Op 1 december werden zelfs  
  31 exemplaren in een uur geteld. De eerste najaarswaarneming viel al op 
  14 september. Roodkeel- en Parelduikers werden niet met zekerheid herkend. 
2.Futen  
  Voorjaar: 7x. Najaar: 27x. De laatste voorjaarswaarneming vielen op 22 en  
  24 juni. Evenals bij de duikers steeds enkele exemplaren met uitzondering  
  van 1 en 2 december, toen tientallen exemplaren passeerden en op zee rond-  
  dreven. 
  Twee maal werd een Roodhalsfuut gezien (maart). 
3.Stormvogeltjes  
  Ondanks de vele en zware stormen waren slechts 3 leden van onze vereniging 
  zo fortuinlijk een stormvogeltje te zien. L. van Duyn zag op 5 en 6 maart een 
  stormvogeltje, waarbij hij alleen de tweede keer van mening was het Vale 
  Stormvogeltje te zien. W. Baalbergen zag op 2 april bij windkracht 12 een 
  stormvogeltje als een vodje papier het Palaceplein over waaien. H. van Duyn 
  zag in november (wanneer?) 
  tweemaal een stormvogeltje. 
  Uit het kaartsysteem van de 
  Club van Zeetrekwaarnemers 
  blijkt dat van alle waargeno- 
  men stormvogeltjes ± 50% niet 
  op soort gedetermineerd kan 
  worden; 45% Vaal Stormvogeltje 
  is en dat het Stormvogeltje 
  uitermate schaars is. Uit de 
  Avifauna van Nederland blijkt 
  dit ook wel. En dat terwij1 het 
  Stormvogeltje in Groot-Brittannië 
  veel talrijker als broedvogel  
  voorkomt dan het Vale Storm-  
  vogeltje. 
4.Pijlstormvogels  
  Enkele najaarswaarnemingen. Zie 
  waarnemingenrubriek. 
  Vergeleken met wat er op de pier 
  van IJmuiden van deze vogels  
  gezien wordt is het aantal  
  Noordwijkse waarnemingen wel erg 
  klein. Zo b.v. op 22 september   
  op de pier 21 Pijlstormvogels en bij Noordwijk slechts 5 ex. 
5.Noordse Stormvogel  
  Twee waarnemingen van voorbij zeilende vogels en vier vondsten. 
6.Jan van Gent  
  Na de vette jaren (1971 en 1972) zijn we nu met een mager jaar geconfronteerd   
  geworden. In tegenstelling tot andere jaren nu wel enkele voorjaarswaarnemingen: 
  3 en 7 april: vondst juveniel en adult exemplaar en op 17 en 22 mei 1 adult  
  exemplaar boven zee. Het najaar begon al vroeg met het ruige weer van eind  
  juli. Dit leverde direct al wat Jan van Gents op (11 ex. in 4 uur). Augustus was  
  verder erg zuinig evenals september en vooral oktober. De grootste aantallen  
  werden gezien op 27 september 60 ex. in 1 uur. In november en ook nog in  
  december werd de Jan van Gent enkele malen waargenomen. 
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7.Eenden en ganzen  
  Trek van grondeleenden was vooral in maart vrijwel dagelijks waar te nemen.  
  Het hoogtepunt viel helaas op de mistige 17 maart teen bij zwakke NW-wind  
  vele honderden eenden, waarvan de meeste niet op soort gedetermineerd konden 
  worden, werden waargenomen. 
  De Zwarte Zeeëend werd tot begin mei vrijwel dagelijks gezien. De sterkste  
  trek werd waargenomen tussen 5 en 15 april, waarbij zelfs ± 500 exemplaren  
  per uur werden genoteerd! (11 april) 
  Grote Zeeëenden werden in november enkele malen gezien en verder slechts  
  eenmaal in april. 
  Rotganzen werden dit jaar vaker opgemerkt dan in voorgaande jaren. Voorjaar  
  2x najaar 10x waarbij 25 september 44 exemplaren in één uur. 
  Bergeenden waren er weer veel in juli (ruitrek naar het noorden) 
8.Steltlopers  
  Scholeksters werden in het voorjaar vrijwel dagelijks gezien. In het najaar   
  ontbrak deze soort bij ruim 60 tellingen. Ook de andere steltlopers werden  
  in het voorjaar veel vaker en ook in grotere aantallen waargenomen dan in  
  het najaar. Vooral de maand augustus bleef in vergelijking met voorgaande  
  jaren onder de verwachtingen. 
  Na wat trek van Wulp, Kluut, Grutto en Bonte strandloper in maart en begin  
  april, barstte de trek pas goed los in de middag van 22 april. Vooral Ture-    
  luurs en Rosse Grutto's waren toen talrijk resp. 122 en 187 ex. per uur.  
  De dagen daaropvolgend gaven bij stevige O.N.O. wind ook heel wat steltlopers  
  en ook sterns te zien, waaronder nogal wat Steenlopers, Bontbekjes, Zilver- 
  plevieren, Wulpen, Regenwulpen, Kluten, Rosse Grutto's en Tureluurs. In mei  
  was de 17e de topdag met ruim 700 Zilverplevieren in nog geen 2 uur. De aan- 
  tallen uit augustus vallen geheel in het niet bij hetgeen in april en mei  
  aan steltlopers voor onze kust is waar te nemen. 
9.Sterns  
  De eerste sterns werden pas na 15 april opgemerkt. De oostelijke winden  
  van 23 t/m 25 april leverden grote zwermen Visdiefjes op. Een tweede piek  
  viel waar te nemen in de periode 17-18-19 mei, weer bij matige oostelijke 
  wind. Grote Stern, Zwarte Stern en Dwergstern werden slechts in kleine aantal- 
  len waargenomen. Opmerkelijk was ook de 15e juni toen ook nog honderden 
  Visdiefjes en enkele groepjes Grote Sterns en Dwergsterns passeerden. 

 

   Eind juni was er nog dagelijks trek van 
   tientallen Grote Sterns. In juli konden 
   Grote Stern en Visdief weer in beide 
   richtingen vliegend worden waargenomen.  
   In augustus en september werden veel min- 
   der sterns waargenomen dan in het record   
   jaar 1972. 
   Toch wijzen tellingen uit Katwijk erop  
   dat de meeste sterns later op de dag trok-     
   ken en zodoende niet door ons geteld  
   werden. 
10.Meeuwen  
   Op 12 maart werd reeds een Dwermeeuw 
   gezien. In april werden 5x Dwergmeeuwen  
   gezien en in mei 4x. Bij elkaar 32 ex.  
   In het najaar werd deze soort veel minder 
   vaak opgemerkt nl. 5x. 
   Drieteenmeeuwen werden reeds eind juli  
   gezien bij harde NW-wind. 
   In augustus en september werden er opval- 
   lend weinig waargenomen, maar de storm- 
   achtige NW-winden in oktober en november 
   zorgden wel voor regelmatige passage van 
   Drieteenmeeuwen, al waren de aantallen  
   geen enkele maal erg indrukwekkend. 
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   De andere meeuwen trokken weer in voor- en najaar massaal door, waarbij  
   de vroege trek in juli van de Kleine Mantelmeeuw opvallend was. 
11.Jagers  
   Op 2 mei werd eindelijk eens een Kleine Jager in het voorjaar waargenomen. 
   De najaar waarnemingen begonnen al eind juli toen reeds 15 exemplaren werden 
   genoteerd. September en oktober gaven geen verrassingen te zien. November 
   kwam met opvallend veel juveniele Middelste Jagers. In Scheveningen werd een 
   groep van 22 exemplaren gezien en enkele dagen later op 13 november zelfs 
   42 exemplaren tussen 10.00 en 16.00 uur. 
   In Noordwijk kwamen we in de week van 13 november tot 24 exemplaren in 5 uur! 
   Grote Jagers werden niet waargenomen. 
12.Diversen 
   Het aantal alkachtigen was dit jaar buitengewoon klein. Laat een ieder die  
   deze vogels ziet of vindt, dit toch vooral doorgeven. Ook uit het kaartsysteem 
   van de Club Zeetrekwaarnemers blijkt dat deze groep vogels veel minder wordt  
   waargenomen dan b.v. Pijlstormvoge1s. 
   Zeldzame soorten die in 1973 boven zee werden gezien: Bruine Kiekendief,  
   Visarend, Velduil, Reuzenstern, Lachstern, IJseend, Burgemeester en  
   Purperreiger. 

J. van Dijk  
L. Hellenberghof 32 

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

 
EEN DAGJE NAAR DE A.W.DUINEN 

Vrijdagmiddag de 28e  december waren er plannen ontstaan om met een  
groepje van een man of 10 een dagje naar de A.W. duinen te gaan. 
Die zaterdag er na was iedereen present bij de Hr. Passchier (bedankt  
voor deze leuke dag) om 8 uur, waarna om 12 over 8 de bus naar de  
Bekslaan vertrok, waar een ingang voor de A.W. is. 
In de weilanden langs de Bekslaan en de Vogelenzangse Duinweg zaten  
zeer veel waterhoentjes en ook zaten er in een slootje een viertal  
wintertalingen. 
Bij een bocht in de Vogelenzangse Duinweg zat een grote bonte specht 
in een boom te hakken. Ook hoorden we af en toe een groene specht lachen.  

   

Toen zijn we de A.W. in gegaan waar na 
enige minuten reeds een buizerd gezien 
werd. 
O ja, dat is waar ook. 
Aan het begin zagen we een waterhoentje 
dat ons wel zag, maar geen uitweg had  
om weg te komen. Hij zat namelijk bij  
een hek van ± 1 m hoog (gaas) en hij  
had niet in de gaten, dat hij er ook 
overheen kon. We hebben hem toen maar 
gevangen en over dat hek gezet waarna 
hij rap de benen nam. 
Nou weer terug bij de rest van de dag. 
Over het algemeen werden er veel kuif- 
eendjes en meerkoeten gezien, maar de 
verwachte soorten bleven uit (krak- en 
tafeleenden). Alleen aan het einde wer- 
den er enige tafeleenden gezien. 
Na een tijdje kwamen we bij een kanaa1- 
tje waar een duikeend zat. Nadat we dich- 
terbij kwamen werd gedacht aan een smient. 
Na het dier bespied te hebben pakten we  
een vogelgids, want niemand kon hem thuis-
brengen. 
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Uiteindelijk werd aan een witoogeend gedacht, want alles klopte, alleen de witte 
anaalstreek werd niet ontdekt. 
Ook zagen we geregeld een blauwe kiekendief boven de duinen zweven. 
Bij het besluipen van die witoogeend werd ook een ree gezien die zich snel  
uit de voeten maakte. Van reeën hebben we wel sporen gezien ook, op sommige 
plaatsen betrekkelijk veel zelfs. 
Wat mij trouwens opviel was, dat je zo weinig fazanten en konijnen zag. 
Bij de zwanenplas werd halt gehouden, maar er werd niet veel gezien. Na een tijdje 
kwamen we bij het infiltratiegebied, waar uit een kanaal een Wilde zwaan opvloog. 
Wat een mooi gezicht is dat zo'n opvliegende zwaan. 
Daarna ging het weer verder. Toen we uit het infiltratiegebied liepen, zagen we  
in de verte nog een smelleken vliegen. 
Bij de Oase (de uitspanning) ligt de Oranjekom, waar toen veel kuifeendjes en 
meerkoeten zaten en ook enkele tafeleenden en de enige dodaarzen van die dag.  
Ook zat er een aan niemand bekende gansachtige, die waarschijnlijk ontsnapt is.  
We zijn toen maar naar de Oase gegaan. Het café zelf was ook de moeite. Veel opge-
zette dieren zoals: houtsnip, ransuil, bosuil, torenvalk, buizerd, patrijs, 
slobeend, grutto, bunzing, nerts enz. 
Na enige tijd kwamen er nog 5 vogelaars binnen, die aan de andere kant van de 
Oranjekom nog een ijsvogel hadden gezien. Ook hadden zij die gans gezien en zij 
dachten dat het een Falklandgans was. 
En zo was ook deze dag weer ten einde. Ik denk naar ieders wens. 
 

Rob de Mooy 
-------------- 

 
DIERENBESCHERMING 

Aan een verzoek van Uw bestuur om in het kort iets neer te schrijven over 
Dierenbescherming geven wij gaarne gevolg. 
Wat is Dierenbescherming? Bepaald niet - zoals maar al te vaak wordt veronder- 
steld - het op overdreven, soms sentimentele wijze vertroetelen van dieren, in  
het bijzonder huisdieren als katten en honden. 
Het is wel: het dier te aanvaarden als medeschepsel, het als zodanig te verzor- 
gen en gedurende zijn leven te begeleiden op een humane wijze. 
De doelstellingen van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, 
opgericht in 1864, -waarvan ook in Noordwijk een kleine afdeling bestaat – zijn: 

tegen mishandeling van dieren te waken, bij rampen en ongevallen naar vermo- 
gen hulp te verlenen aan zieke en gekwetste dieren, ongeneeslijke zo spoedig 
mogelijk uit hun lijden te doen verlossen en de beginselen der dieren-
bescherming meer ingang te doen vinden. 

Dit doel trachten wij te bereiken door o.a.:  
1.het uitgeven en verspreiden van propagandamateriaal, het vertonen van films   
  deelnemen aan tentoonstellingen, het uitgeven van een periodiek; 
2.het bewerken van de openbare mening en het opwekken - in het bijzonder van  
  haar leden - tot het helpen handhaven van de wetten en verordeningen, waar- 
  bij het belang van dieren is betrokken en tot het toezicht houden op de 
  behandeling van dieren; 
3.het bevorderen van het tot stand komen van dierenasiels en poliklinieken voor  
  dieren, van ambulances met daarbij behorend personeel en materiaal, van het  
  houden van cursussen voor dierenverpleging en voor eerste-hulpverlening bij 
  ongevallen van dieren; 
4.het zich in verbinding stellen met andere verenigingen welke bescherming van  
  dieren beogen. 
Overeenkomstig punt 4 nam ons bestuurslid Mevrouw E. Boot-Koning het initiatief  
om contact te zoeken met uw bestuur, hetgeen leidde tot een kennismaking en uit-
wisseling van, gedachten en uiteindelijk tot het neerschrijven van dit - 
natuurlijk zeer beknopt - artikel. 
Voor de spontane en welwillend afgestane plaatsruimte in uw blad spreken wij 
van harte onze beste dank uit. 

Namens het bestuur van de afdeling Noordwijk 
der Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming 
van Dieren.    B. Broers 
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ORCHIDEEEN LANGS DE DUINWEG  
In 1972 is de berm langs de Duinweg op planten geïnventariseerd. Ook in 1973  
heb ik daar menig uurtje doorgebracht, want het afgelopen jaar was de bloemen-
pracht daar fantastisch. Door welke oorzaken dan ook, was aan het onderhoud  
van deze berm weinig gedaan. Omstreeks juni is er alleen gemaaid tussen de 
bermplanken en eind juli werd de berm voor de eerste keer dat jaar in zijn  
geheel gemaaid. In het najaar werd de berm voor de tweede keer gemaaid. 
Dat weinig maaien heeft de plantengroei wel goed gedaan. Misschien dat de 
aangrenzende kwekers er minder gelukkig mee zijn geweest, dat de berm pas  
voor het uitzaaien van diverse grassen gemaaid werd, maar in deze tijd van 
milieubewust worden, zullen de landeigenaren en pachters er aan moeten wennen,  
dat de tijd van de "geschoren" bermen wel definitief voorbij zal zijn. Natuur- 
lijk moet het niet zo worden, dat deze groep grote hinder gaat ondervinden van 
zaad in hun gewassen. Er zal echt naar een modus gezocht moeten worden, die  
alle partijen tevreden stelt en dat die modus er komt, daar ben ik van overtuigd. 
Niettemin lijkt mij een compliment aan het gemeentebestuur zeker op zijn plaats. 
De plantengroei heeft dat onderhoud goed gedaan. Ieder die dat bitumpaadje langs 
de Duinweg wel eens afgelopen is, zal wel genoten hebben van de overdadige bloei 
van de vogelwikke, dat als een blauw scherm zeker 20 meter het rasterwerk sierde. 
Op een zondagmorgen werd ik door J. Hoek aangehouden, die me vertelde dat er een 
orchideetje bloeide in het drassige greppeltje. Het bleek de gewone rietorchis 
(Orchis praetermissa) te zijn. Deze orchis kwam vroeger vrij algemeen voor langs 
de Duinweg, maar na de reconstructie van deze weg was dit plantje nagenoeg 
verdwenen. Door het weinig maaien van de berm in 1973 werd dit plantje niet zoals 
voorgaande jaren onthoofd, maar kon het in volle bloei komen. Laten we hopen dat 
dit beschermde plantje voor de Noordwijkse flora behouden blijft. 
Buiten deze orchis heeft de berm nog een plant opgeleverd die in deze omgeving 
weinig voorkomt n.l. de Echte koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi). 
De berm aan de Nieuwe Zeeweg heeft in 1973 ook 2 nieuwe planten opgeleverd n.l. 
Pastinaak (Pastinaca sativa) en wondklaver (Anthyllis vulneraria). 
Dat niet alleen de berm aan de Duinweg belangrijk minder gemaaid werd dan andere 
jaren, ook de overige bermen werden minder gemaaid. 
Ook de berm van de Nieuwe Offemweg heeft leuk gebloeid. De heer J. van Dijk vond 
hier zelfs het vrij zeldzaam voorkomende Bloedgierst (Panicum sanguinale) 
Nu we het toch over zeldzaamheden hebben, het volgende. 
Op een zaterdagmorgen toen D. Passchier 
met een aantal jeugdleden het duin in 
getrokken was, vertelde een van hen, 
dat hij met zijn vader rondbladig 
wintergroen in duin had gevonden.  
Er werd een beetje de draak mee 
gestoken, omdat Rondbladig wintergroen 
geacht wordt niet meer te groeien in de 
Noordduinen. Natuurlijk zijn we gaan 
kijken en inderdaad, praktisch 
uitgebloeid op een vochtige 
noordhelling groeiden een achttal 
Rondbladig wintergroen 
(Pyrola rotundifolia). 
Een leuke vondst en een aanwinst voor 
de Noordwijkse flora. 
Hiernaast een tekening van dit plantje. 
Ziet u hem staan in duin, dan er graag 
afblijven, omdat het, hoewel geen 
beschermde plant is, toch een zeldzame 
verschijning is in de duinen. 
 
                E. Aartse 
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Waarnemingen oktober, november en december aangevuld  
met nagekomen gegevens van september 

DUIKER SPEC. 31 ex.  1-12 over zee van Dijk 
  8 ex.  2-12 over zee van Dijk 

VAAL STORMVOGELTJE  2 ex.  12-11 over branding H.v.Duijn 
  2 ex. 26-11 over branding H.v.Duijn 

NOORDSE STORMVOGEL  1 ex.  4-10 dood op strand H.v.Duijn 
  1 ex. 15-11 over zee van Dijk 
  1 ex. 18-11 dood op strand van Dijk 
  1 ex. 25-11 dood op strand van Dijk 
  2 ex.  6-12 over zee van Dijk 

NOORDSE PIJL-  
   STORMVOGEL 

 
 2 ex. 

 
19-10 

 
over zee,noordwaarts 

 
H.v.Duijn 

JAN VAN GENT   okt. op 6 dagen waargenomen max. 11 
op 9 oktober 

 
van Dijk 

  2 ex. 13-11 over zee van Dijk 
  2 ex.  6-12 over zee van Dijk 
  1 ex.  8-12 over zee van Dijk 

AALSCHOLVER  1 ex. 22- 9 over Duinweg Cramer/Glasb. 

PIJLSTAAR  3 ex. 25-10 over zee,zuidwaarts van Dijk/LvDuyn 

BRILDUIKER  6 ex.  1-12 over zee van Dijk 
  1 ex.  2-12 over zee van Dijk 

IJSEEND  1 ex. 21-11 over zee van Dijk 
  1 ex. 25-11 over zee van Dijk 

GROTE ZEEEEND  3 ex. 23-10 over zee van Dijk 
  1 ex.  1-11 over zee van Dijk 
  4 ex. 18-11 over zee van Dijk 
  1 ex. 19-11 over zee van Dijk 
  6 ex.  1-12 over zee van Dijk 
  1 ex.  2-12 over zee van Dijk 

EIDEREEND  1 ex. 21-10 in zee van Dishoeck 

MIDDELSTE ZAAGBEK  1 ex.  3-11 over zee               Glasb./Verkade/LvDuyn 
  1 ex. 17-11 over zee               Glasb./Verkade/LvDuyn 

NONNETJE  2 ex.  1-12 over zee van Dijk 
van Dijk   2 ex.  2-12 over zee 

GRAUWE GANS 34 ex.  6-10                       Glasb./vDuyn/Passchier 
  8 ex. 13-10                       Glasb./vDuyn/Passchier 
 11 ex.  2-12  van Dijk 

ROTGANS  4 ex. 13-10  van Dijk 
 8,14,,6,16 en 15 ex.op resp.12,13,14,17 en 24 nov. 

WILDE ZWAAN 36 ex. 29-11 Noordduinen                Baalbergen/Cramer 

KLEINE ZWAAN 26 ex. 13-10 Noordduinen                Glasbergen/Aartse 
  8 ex. 27-10 Noordduinen                Glasbergen/Aartse 
  8 ex. 29-10 noordduinen L.van Duyn 

BUIZERD 2,1 en 1 ex.op resp.13,27 en 29 okt.    Glasb./Aartse/vDuyn 

SPERWER 9,4 en 6 ex.resp.op 13,27 en 29 okt.duin      Glasb./Aartse 
  2 ex.  3-11 noordduinen Glasbergen 

WESPENDIEF  1 ex. 23/24-10 zuidduinen Cramer 

BRUINE KIEKENDIEF  1 ex.  3-11 noordduinen Aartse 
 
 



-34- 
 

BLAUWE KIEKENDIEF  1 ex. 13/14-10 zeereep                      Glasb./L.v.Duyn 
  1 ex.  3-11 zeereep Glasbergen 
  1 ex. 31-12 noordduinen van Dijk 

SMELLEKEN  1 ex. 13-10 Noordduinen                  Glasb./L.v.Duyn 

TORENVALK Gedurende deze periode regelmatige gast boven Noordwijk 

PATRIJS 25 ex. 28-10 omgeving Noordwijk van Dijk 

WATERRAL  1 ex. 16/17-11 achter Offem Passchier 

KLEINE PLEVIER  1 ex. 13-10 noordduinen,zuidwaarts Glasbergen 

GOUDPLEVIER  4 ex.  6-10 noordduinen,zuidwaarts Glasbergen 

WATERSNIP ±250 in groepen 28-10 Leidsevaart H.Verkade 

BOKJE  1 ex. 30-11 Offemweg Cramer 

HOUTSNIP  1 ex.  5-10  dood aan strand van Dijk 

WULP 175 ex.  2-12 over strand en zee van Dijk 

ROSSE GRUTTO 18 ex.  2-12 over strand en zee van Dijk 

DRIETEENSTRANDLOPER in wintermaanden zeer regelmatig in vrij grote aantallen 
b.v. 2-12 113 ex. tussen Katwijk en Noordwijk 

KEMPHAAN 16 ex.  1-12    over strand                     van Dijk 

KLEINE JAGER  2 ex.  8-10    over zee Gebr.v.Duyn 
 12 ex. 18-10 over zee Gebr.v.Duyn 
 1,1,2 en 1 ex. op resp. 13,16,17 en 24 nov. Van Dijk/verkade 

MIDDELSTER JAGER 16,4,1 en 2 ex. op resp. 13,14,16 en 17 nov. van Dijk 

GROTE JAGER  2 ex. 19-10  H.van Duyn 
  1 ex. 23-10  P.de Jong 

HOLENDUIF  6 ex. 13-10 noordduinen,zuidwaarts Passchier 

VELDUIL  2 ex. 28-10 noordduinen Passchier 
  4 ex.  2-12 noordduinen van Dijk 

ZWARTE SPECHT  1 ex. 31-12 noordduinen van Dijk 

DRAAIHALS  1 ex. 13- 9 v.d.Berghstichting D.Barnhoorn 

ROODBORSTTAPUIT  1 ex. 17-10 noordduinen                     D.v.d.Oever 

ZWARTE ROODSTAART  1 ex. 21-10 Boekerslootlaan Cramer 

BONTE VLIEGENVANGER  1 ex. 22- 9 Duinweg Cramer/Glasb. 

ROODKEELPIEPER  1 ex.  3-11 noordduinen Glasbergen 

KLAPEKSTER  1 ex. vanaf 24-10 tot 3-11 regelmatig gezien 

FRATER  vaste wintergast in zuidduinen max 200 ex. Cramer 

BARMSIJS  4 ex.  6-10 noordduinen Glasbergen 

WITSTUITBARMSIJS   1 ex.  8-10 Rijnsburg Glasbergen 

 voorts nog enkele nagekomen waarnemingen, die voor 
plaatsing in het vorige nummer te laat binnenkwamen 

RODE WOUW  1 ex. 24- 3 zuiddduinen,zuidwaarts Cramer 

WIELEWAAL  1 ex.  6- 5 zuidduinen Cramer 

RUINKOPGORS  1 ex.  3- 6 noordduinen Baalbergen 
 
samengesteld door 
D. Passchier 




