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BIBLIOTHEEK  DE heer Vermaas, Groot Hoogwaak, heeft op de jaar- 

vergadering zijn bibliotheek, bestaande uit boeken  
over planten, vogels enz. aan onze vereniging  
geschonken, U mag best weten dat het bestuur  
beduusd was, toen zij het aanbod kreeg. In de  
bibliotheek zijn dan ook zeer kostbare boeken  
aanwezig. Wij zijn deze natuurvriend van het 
eerste uur; hij die nog stamt uit het prille  
begin van het natuurwerk, uit de begintijd  
van Jac.P. Thijsse, Jan Verwey en Jan Strijbos,  
zeer erkentelijk voor deze schenking. 
Op b1z.9 vindt u een opsomming van de inhoud  
van deze bibliotheek. 
Op de jaarvergadering werd de heer Vermaas  
benoemd tot erelid van onze vereniging. 

EXPOSITIE  Het ligt in de bedoeling dat onze vereniging een tentoon- 
stelling gaat organiseren over "DE NATUUR IN NOORDWIJK".  
Wij hebben in samenwerking met de Culturele Commissie 
in oktober de beschikking gekregen over de Kapel in de 
Hoofdstraat. Aan ons nu om er iets van te maken. 
Het bestuur speelt met de gedachte een zo ruim mogelijke 
presentatie te geven van wat er nog is aan natuur in en om  
onze woonplaats. 
Aan de hand van fotomateriaal, gedroogde p1anten, strand-
vondsten, opgezette vogels enz. enz. willen we proberen er  
iets leuks van te maken. 
Het geheel bevindt zich nu nog in het stadium van voor- 
bereiding. 
Voor suggesties uwerzijds houden we ons uiteraard gaarne 
aanbevelen. 

WADDENEXCURSIE Tot 15 augustus kunt u zich nog opgeven voor de  
najaarsexcursie naar Vlieland. Deze excursie wordt  
gehouden in het weekend van 13, 14 en 15 september.  
De kosten zullen ± ƒ 50,-- bedragen 
U kunt zich opgeven bij de heer Passchier, 
Egmonderstraat 45, waarbij tevens de helft van de kosten 

    ƒ 25,-- dient te worden betaald.  
A.Cramer 
secretaris 
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BEWAKING ZEEARENDEN IN OOST-HOLSTEIN 

Voor Zeearenden geldt ook, wat voor de meeste andere stootvoge1s geldt, dat 
ze in aantal steeds meer afnemen, vaak tot totale uitroeiing aan toe."De Mens" 
is hier meestal de schuldige door ze dood te schieten, klemmen te zetten, 
uithorsten (het uithalen van horsten door valkeniers), door de eieren te roven, 
ze direct of indirect te vergiftigen, zodat de roofvogels niet voldoende 
voedingsstoffen op kan brengen om een stevige schaal te produceren, waardoor 
het ei vroegtijdig breekt. 
Ook het overvliegen van sportvliegtuigen en nieuwsgierige fotografen die te 
dicht bij het nest komen, kunnen een broedsel verstoren. 

Vandaar dat enkele vogelbeschermers in Noord-Duitsland samen met het 
World Wildlife Fund een beschermingsactie op touw hebben gezet om de laatste 
5 Zeearendenhorsten van West-Duitsland de optimale bescherming te geven. 

Als de Zeearenden eind december-januari hun horst beginnen te repareren, 
die ze vaak tientallen jaren gebruiken, wordt er op ± 200 meter afstand een 
caravan geplaatst die weer goed gecamoufleerd moet zijn. In deze caravan verblij-  
ven gedurende de broedtijd 2 bewakers, waarvan er één de horst constant in het 
oog houdt. De andere bewaker patrouilleert in de omgeving. De bewakingsperiode 
is van begin maart tot begin juni. 

De Zeearenden leggen gewoonlijk half maart de eieren en dan duurt het ± 40 
dagen voordat het ei of eieren (zelden meer dan 2) uitgebroed zijn. Daarna 
duurt het ongeveer 70 dagen voordat de jonge arend kan vliegen. 

Het Zeearenden-paar waar ik bij waakte, begon pas op 23 maart met broeden 
en vóór die tijd werd er nog wat aan het nest gebouwd. Er werden nog wat takken 
in de horst verwerkt en er werden ook pollen gras aan toegevoegd. Deze horst 
was ongeveer 15 jaar oud en 1½  meter in doorsnede en gebouwd in een beuk op 
30 meter hoogte. De stam van de beuk was tot 5 meter hoogte omwikkeld met 
prikkeldraad en er was ook nog een elektrische beveiliging rond de boom aange-  
bracht die jammer genoeg niet werkte, omdat de Arenden tijdens de bouw een 
paar takken op de beveiliging hadden laten vallen. 

In de eerste week dat ik er was copuleerden de Zeearenden iedere ochtend 
een paar keer, wat gepaard ging met hun machtig stemgeluid. Het mannetje dat 
duidelijk kleiner is dan het wijfje, legt zijn kop tijdens het roepen op zijn 
rug en het wijfje begint dan een octaaf lager mee te roepen. Soms reageerde er 
zelfs een Zwarte specht op die een zelfde soort roep produceert, alleen veel 
hoger. Het mannetje Zeearend roept ook veel meer dan het wijfje vooral bij het 
aankomen op de horst. Als een van de Arenden op jacht is geweest en ze lossen 
elkaar met broeden af, dan gaat dat ook met veel beleid gepaard. Er wordt eerst 
een tak plechtig aan de broedende Arend gegeven, die hem dan aanneemt en de tak 
verwerkt in de horst, terwij1 de andere dan op de eieren gaat zitten. Het wijfje 
broedde meestal 's nachts terwijl het mannetje op de nestrand bleef zitten. 
Een enkele keer heb ik gezien, dat de Zeearenden een prooi meenamen naar de 
horst. Hun prooi bestaat vaak uit vogels waar onder veel watervogels zoals 
Meerkoeten, Eenden en Futen. Vorig jaar is zelfs gezien dat de Arenden, 
Ganzen, Reigers en zelfs een Zwaan naar de 30 meter hoge horst droegen en 
daarmee hun jongen voerden. 
Als ze een watervogel als prooi hebben uitgekozen, laten ze de prooi net zo 
lang onderduiken tot de vogel zo vermoeid is, dat de Arend hem grijpen kan. 
Ook vissen worden buitgemaakt en als er dode dieren worden gevonden, worden 
ook die aangevreten. De prooi die ze mee kunnen nemen moet niet zwaarder zijn 
dan hun eigen gewicht. 

De Arenden hebben vaak een radius van zo'n 15 km. Soms vliegen ze zelfs 30 
km. om in een goed jachtgebied te komen. Behalve bij meertjes en vennen jagen 
ze ook graag op zee en aan strand. Het zijn werkelijk machtige stootvogels 
met een spanwijdte van zo'n 2 meter tot 2.60 meter. 
De Arenden zijn dan ook heer en meester in hun jachtgebied. 

Ik heb een keer gezien dat een Havik overvloog, die gelijk met een ontzettend 
snelle vlucht weer weggejaagd werd. Op Buizerd en Rode wouw reageert de Arend 
nauwelijks; die zijn dan ook geen partij voor de Zeearend. 

Raven vlogen ook regelmatig over en er waren er die hun nest in hetzelfde 
bos hadden. Ze waren vaak erg brutaal door vlak boven de horst in de boom te 
gaan zitten schreeuwen. Ze werden snel verjaagd door het vleugelgeklapper van 
de broedende Arend. 
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's Nachts riepen de Arenden ook wel eens, maar daar zal dan wel een over- 
vliegende Bosuil de schuldige aan zijn geweest door laag over de horst te  
Vliegen. 
's Nachts waren de Bosuilen veel aan het baltsen vooral bij heldere nachten. 

Een van ons moest 's nachts wakker blijven om de eventuele eierdief te  
kunnen horen die misschien met stijgijzers de horstboom wilde beklimmen. Vaak 
hoorden we de wilde zwijnen rondscharrelen die misschien de prooiresten en 
braakballen opvraten. 

Het is een fantastisch mooi bos waar we waren. Vooral 's ochtends zongen er 
tientallen vogels, zoals de Grote lijster met hun luide zang. Ook Zanglijsters  
en Merels waren te horen. En constant klonk de roep van de Boomklever door het 
150-jarige beukenbos. Deze was wel het talrijkst. Ook waren er veel Grote  
bonte spechten en Kleine bonte spechten en ook het Boomkruipertje liet steeds  
maar zijn "tiet tiet tieteroitiet" horen, net zoals de Geelgors zijn zelfde 
deuntje laat horen van de vroege ochtend tot de late avond. Het fijnste voor-
jaarsteken was voor mij de Tjiftjaf die op 28 maart zijn stem weer onverwachts 
liet horen. Op één dag vier tegelijk. 

Behalve aan vogels was het bos ook erg interessant op botanisch gebied. De 
slanke sleutelbloem met zijn mooie gele trosjes stond er volop in bloei langs  
de moerassen en kleine watertjes. Zelfs de schubwortel kwam daar voor, parasi-
terend op hazelaar en haagbeuk. Deze plant is in Nederland al verdwenen.  
Ook bloeide hier bosgeelster, speenkruid, klein hoefblad, groot hoefblad, 
longkruid, holwortel, vroegeling, akkerereprijs, bosanemoontjes en nog vele 
andere. De bomen, vooral de al uitlopende meidoorn, werden door de Goudvinken van 
hun knoppen beroofd. Ook vlogen er nog grote groepen Vinken en Kepen rond,  
die gezamenlijk de pas geëgde akkers afzochten. Het gebeurde vaak dat de  
Sperwer er tussen dook en achter de Vinken aanjoeg. 
Ook baltsten er Roodhalsfuten in een nabij gelegen vennetje, gelukkig zo dicht  
bij de zeearendenhorst, dat ze daarom als prooi niet in aanmerking kwamen. 

Op een nacht trokken er Wilde zwanen over, hoog boven het bos in grote  
V-formaties, duidelijk zichtbaar tegen de heldere sterrenhemel. Het is 
fantastisch deze vogels met hun luid geroep naar het noorden te horen trekken. Op 
zulke momenten besef je dat de natuur iets ontzettend waardevols is, dat nooit 
mag verdwijnen. 

Willem van Duijn 
 

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

ORCHIDEEEN LANGS DE DUINWEG 
 
Bij controle van de berm aan de Duinweg zijn half  

juni door Dick v.d. Oever 8 (acht!:) orchideeën  

geteld. 

In 1973 werden langs de berm 2 exemplaren van 

de gewone rietorchis (Orchis praetermissa) gevonden.  

Dit aantal is in 1974 verdubbeld. 

Nu komt niet alleen de gewone rietorchis voor  

maar ook de gevlekte rietorchis (Orchis praeter- 

missa var.junialis) 

Met recht een berm die alle bescherming nodig  

heeft. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- 4 – 
 

VOORJAARSTREK OVER ZEE IN DE PERIODE 21 tot 30 APRIL 974 
 
In het kader van de activiteiten van de Club van Zeetrekwaarnemers is er ook 

dit voorjaar weer menig uurtje op het strand doorgebracht. De trek kenmerkte  
zich door een zeer regelmatig verloop met enkele uitschieters, dit in tegenstel-
ling tot vorig jaar, toen er dagen waren dat het wel uitgestorven leek boven  
zee. Dit was waarschijnlijk te danken aan de wind, die bijna constant uit het 
noorden of noordoosten kwam. Door het grote aantal uren en door de vele vrije 
dagen die in deze periode vielen, is een mooi overzicht van de trek verkregen. 

De Middelste Zaagbek trok regelmatig in kleine aantallen door tot ongeveer 
begin mei, evenals de Bergeend, waarvan de aantallen tegen eind april wat groter 
werden. 

De trek van de Dwergmeeuw was dit voorjaar opvallend. Werden er in voorgaande 
jaren in het voorjaar per uur slechts enkele waargenomen, nu waren er verschil-
lende uren met honderden exemplaren! In april hadden de adulte (volwassen) vogels 
duidelijk de overhand. In mei werden echter weinig adulte exemplaren gezien;  
het grootste deel bestond toen uit juveniele (jonge) vogels. 
Tegen de avond was de typische foerageervlucht wel te zien. Zij vlogen dan in 
kleine groepjes heel langzaam en heel laag over het water tegen de wind in.  
De Dwergmeeuw wekte ook vaak de indruk niet in staat te zijn tegen een wat  
hardere wind in te vliegen. Bij windkracht 6 bijvoorbeeld vlogen zij meer achter-
uit dan vooruit. 

Dit voorjaar zijn er ook veel meer Rosse Grutto's langsgekomen dan in 
voorgaande jaren. De trek ging enkele dagen constant door met vaak honderden 
exemplaren in één uur. ’s Ochtends vroeg vlogen zij vrij ver uit de kust.  
Naarmate de tijd vorderde zag je de groepen gewoon groter worden en dichterbij 
komen. De vogels werden dan duidelijk moe. Tegen tien uur was de kans heel groot, 
dat er dan enkele exemplaren op het strand stonden uit te rusten en te foera-  
geren. Op sommige dagen bedroeg het aantal wel 50! Dit uitrusten duurde echter 
nooit lang, omdat zij door wandelaars en honden voortdurend gedwongen werden  
om verder te vliegen. 

Voor de Tureluur, wat een vogel is die vaak 's avonds trekt (26 april bij-
voorbeeld), was 28 april de grote dag. Het was die dag erg somber weer met wat 
motregen en een zwakke oostenwind. Om zes uur 's ochtends was de trek reeds  
in volle gang om tussen 7.00 en 7.30 uur een hoogtepunt te bereiken (van  
7.00 tot 8.00 uur 497 exx!!). Langzaam werd het minder totdat de trek tegen  
het middaguur geheel ophield. 

De trek van eenden (Smient, Pijlstaart, Slobeend, Wintertaling en Zwarte 
Zeeëend) viel vroeger, in maart en begin april, terwijl de trek van de Zilver-
plevier en Kanoetstrandloper pas in mei goed op gang kwam. 

Andere soorten die min of meer regelmatig over zee gezien zijn: 
Aalscholver, Blauwe Reiger, Rotgans, Kluut, Wulp, Regenwulp, Zwarte Ruiter,  
en Zwarte Stern (vooral in mei). 

Ook werden enkele waarnemingen van zeldzame vogels gedaan: Noordse Storm- 
vogel (2x), Jan van Gent (enkele exx.), Grote Jager (1 ex. achter een vissers-
boot), Kleine Jager (lx), Zwartkopmeeuw (lx), Drieteenmeeuw (enkele exx.), 
Reuzestern (1x) en een Scholekster waarbij de lichaamsdelen die wit gekleurd 
behoren te zijn, grijs waren! 

Op de volgende bladzijde volgende dan de waarnemingen van de wat algemenere 
soorten gedurende de periode van 21 tot en met 30 april. 

De waarnemers waren: W.Baalbergen 
J.Bouwmeester 
A.Cramer  
J.van Dijk  
H.van Duyn  
A.Wassink 
en ondergetekende   Leen van Duyn 
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DATUM  21 april 22 april 23-4 24-4 25-4 26 april  
TIJD VAN 7.00 8.45 6.00 7.00 6.15 6.30 7.00 7.00 8.00  9.00 10.00 17.00 18.00 
 TOT 8.00 9.45 7.00 7.30 7.15 7.30 8.00 8.00 9.00 10.00 11.00 18.00 18.30 
mid.zaagbek   -   4   -   1   8   2  14   -   2   -   -   -   - 
bergeend   -   -   6   3   2  12   1   2   -   -   -   2   4 
dwergmeeuw ad.   -   -  14   -   3   -   -   -  10  10   1  20   4 
dwergmeeuw juv.   -   -   -   -   -   -   -   -   -   3   -   4   - 
visdief/nrds.st.   8   5 108  81 171  10  15 234 170 213 197 170  67 
grote stern   -   -   4   2   2   -   2   -   2   6   -   -   1 
dwergstern   -   -   -  12   1   -   1   -   -   -   -   -   1 
scholekster   4   7  39   8  12   8  28   6   7  15   -   8   - 
zilverplevier   -   -   2   -   -   2   5  44  71  34  15   -   - 
steenloper   2   -   -      -   -   -   5   1   -   -   2   - 
rosse grutto  10  25  77  78 163 114 447 126 129  73  60  27  17 
tureluur   -   -   -   -   -   -   1   3   3  15   2  36  88 
groenpootruiter   -   -   -   -   -   -   -   -   -   8   3   -   - 
bonte strandloper  7   5   -   -   6   -   -   -   -   2   -   -   - 

 
 

DATUM  27 april    28 april  
TIJD VAN 5.40 6.40 7.40 8.40  9.40 16.40 6.00 7.00 8.00  9.00 10.00 11.00 12.00 
 TOT 6.40 7.40 8.40 9.40 10.40 17.40 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
mid.zaagbek   -   -   -   -   -   -   -   2   4   1   -   -   - 
bergeend   -   -   2   1   -   1   -   3   1   2   -   3   - 
dwergmeeuw ad.   3   -   -  15  13   6   6   -   5   2   4   2    - 
dwergmeeuw juv.   1   -   2   6   2   1   1   -   1   -   3   1   - 
visdief/nrds.st.  27  87 188 157 126 111  17   8  11  43 248 110  48 
grote stern   -   2  12   5   2   -   -   -  10   6  16  27   3 
dwergstern   -   -   -   -   -   3   -   3   -   -  19  91   5 
scholekster  13   2   9   1   -  11   5  17  39  19   6  12   - 
zilverplevier   7   7  22  26   7   -   6   9  26   -   1   -   - 
steenloper   4   -   -   -   -   -   6  17  12  25  10   2   - 
rosse grutto  71 116  84  36  50  27 138 213 313 163 264 205  36 
tureluur  62  26   7  21  21   5 392 497 302 128 157  23   1 
groenpootruiter   -   2   -   -  15   -   2  33  17  12   -   -   - 
bonte strandloper  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

 
 

DATUM  29 april     30 april  
TIJD VAN 6.00 7.00 8.00  9.00 10.00 11.00 16.00 6.30 7.30 8.30  9.30 17.00 18.00 
 TOT 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 16.30 7.30 8.30 9.30 10.30 18.00 19.00 
mid.zaagbek   3  10   5   9   3   -   -   2   -   4   -   5   3 
bergeend   1   6   -   3   7   -   -  16  19   6   -   4  26 
dwergmeeuw ad.  18  12   9   1   5   8   4   8   1   6   5 280 487 
dwergmeeuw juv.   3   2   3   -   -   -   -   1   -   -   1   2   7 
visdief/nrds.st. 223  51 204  67 109 270  99  96 287  81  68 550 914 
grote stern  39  13   9  32  10   3   -  18  18   2   6   2   8 
dwergstern  26  10  11  15   3   8   -   -   3   -   -   3   1 
scholekster  10  36   4   4   5   -  17  18  21  20   2  15   - 
zilverplevier  34  32   8   -   -   -   -  30  13   2   2   1   - 
steenloper  22  65   48  17  10  16   -  20  22   9   5  10   - 
rosse grutto 157 312 362 307 288 217  43 143 358 387 180 420 380 
tureluur  32   8   3   3   1   -   -   1   4   1    6   -   - 
groenpootruiter  12   -   -   -   -   -   -   -   2   -   -   -   - 
bonte strandloper 12  16   -   -   -   -   -   6  20   -   -  26   - 

 
 

-------------- 
-------------- 
-------------- 
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GEKNIPT UIT DE KRANTEN 
 
Kievit: "Het valt me weer mee, dat ze het laatste kievitsei nog niet hebben 

   gevonden........ "   
(Vrij Nederland) 

-------------- 
 
De afdeling Beplantingen van Publieke Werken in Amsterdam gaat op een  
aantal plaatsen in de stad nestkasten voor gierzwaluwen ophangen. Men wil  
hiermee deze voor het milieu in Amsterdam belangrijke broedvogel meer 
broedgelegenheid verschaffen. Amsterdam telt waarschijnlijk één van de  
grootste gierzwaluwenpopulaties van Nederland. Men schat het aantal tussen  
5.000 en 25.000. De vogels hebben een voorkeur voor oude stadswijken en  
worden zelden broedend buiten die wijken aangetroffen. Zij hebben om te  
kunnen nestelen pannendaken met een afgeplatte kap nodig. Als gevolg van  
de stadsvernieuwing dreigen de Gierzwaluwen in Amsterdam in het gedrang  
te komen, omdat bij nieuwbouw niet meer van zulke daken worden toegepast.... 
 

(Nieuwe Krant) 
-------------- 

 
Protestacties zijn maar zelden nutteloos, vooral als er veel mensen aan  
meedoen. De Noorse regering is behoorlijk geschrokken van een Amerikaanse 
handtekeningenactie tegen de manier waarop de Noren op jonge zeehonden  
jagen. Er zijn daar in Amerika minstens 1.500.000 handtekeningen tegen de 
zeehondenmoord verzameld. De Noorse regering doet intussen haastige 
pogingen om een tegenoffensief in te zetten. Een "voorlichtingscampagne in  
de Amerikaanse pers" noemen ze dat, waarvoor ze de Brit Colin Platt hebben 
gestrikt, de directeur van de internationale organisatie voor dierenbescher-
ming(!!!!!:!). De mijnheer Platt heeft in een Noorse krant al verklaard, dat  
de Amerikaanse dierenliefhebbers zich afzetten tegen wat de Canadezen in het 
gebied van de St.Lawrencebaai doen, zegt hij. De methode van de Canadezen  
kan niet vergeleken worden met die van de Noren. De Canadese voorschriften  
zijn anders dan de Noorse en bovendien beschikken volgens hem de Noorse  
jagers over een betere uitrusting. Dit neemt echter allemaal niet weg, 
dat ze net als hun Canadese collega's de dieren gewoon doodknuppelen....  
 

(Trouw) 
-------------- 

 
Voor de visdief worden er in Middelburg nieuwe broedgebieden gecreëerd.  
Bij wijze van experiment zijn in de Middelburgse stadsgrachten drie grote  
vlotten vastgelegd, waarop de Visdieven dit voorjaar een broedplaats kunnen 
vinden. Het idee is afkomstig uit Zwitserland, waar een dergelijk experiment  
een groot succes is geworden. De vlotten, die in samenwerking met gemeente- 
werken Middelburg geplaatst zijn, hebben een oppervlakte van ruim 15 m2  
en zijn van hout. De bovenkant wordt bestrooid met een mengsel van zand 
en schelpen......... 
 

(AD) 
-------------- 
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Het schieten met hagel levert in sommige waterrijke gebieden ernstig gevaar  
op voor diverse soorten eenden, die niet door schoten worden getroffen.  
Het merendeel van de hagel treft geen doel en komt in het water of op de  
oever terecht. Op zichzelf zou dit niet zo erg zijn, maar in enkele streken  
kan het bij eenden loodvergiftiging veroorzaken, zoals het geval is in de 
Camargue, de Rhônedelta in Zuid-Frankrijk, waar zeer zwaar wordt gejaagd.  
Onder normale omstandigheden slikken eenden om de spijsvertering te  
bevorderen allerlei, klein hard spul in - grit. Nu is dit in de Rhônedelta  
niet of nauwelijks aanwezig en vandaar dat de eenden dan ook hagel naar  
binnen werken. Dientengevolge kan er lood in het bloed komen, hetgeen bij  
zware vergiftiging de dood van het slachtoffer tot gevolg heeft. Bij  
onderzoek met röntgenstralen kon men vaststellen dat 56% van de Pijl- 
staarten, 22% van de Tafeleenden en 17,6% van de Wilde eenden in meerdere  
of mindere mate aan loodvergiftiging leden. In de Camargue overweegt men  
nu natuurlijk grit te gaan verschaffen.. ..... 
 

(Artis) 
 

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

 

Een deel van het huishoudelijk afval kan een 
nuttige bestemming krijgen door er "afval-
heuvels" mee aan te leggen. Deze heuvels moeten 
op harmonische wijze in het landschap passen  
en tevens kunnen fungeren als wandelpark, als 
groengordel om woongebieden, om industrie- 
terreinen af te schermen en langs autosnelwegen 
om geluidshinder tegen te gaan........ 
 
            (N.H.Dagblad, prent Volkskrant) 
 
-------------- 
 
Na het rapport van de Commissie Klaasses over 
de Oosterschelde (poreuze dam, waardoor het 
zoute karakter en de getijbewegingen in de 
Oosterschelde gewaarborgd blijven) is nu de 
Commissie Mazure een rapport over de Wadden 
verschenen. Hieruit komt duidelijk naar voren, 
dat het Waddengebied ongeschonden moet 
blijven. Er wordt ook gepleit voor een betere 
beheersvorm ervan. Alleen het Balgzand, tussen 
Den Helder en Den Oever zou eventueel kunnen 
worden ingepolderd. Als dit inderdaad zou  

gebeuren, zou dit een zware slag zijn voor de vogelstand. Het Balgzand is een 
voedselgebied voor 25.000 steltlopers, 7.000 meeuwen en 4.000 eenden........... 
 

(Het Parool) 
-------------- 

 
Het natuurmonument De Wieden in Noordwest-Overijssel is ernstig aangetast door de 
watervervuiling en de explosieve recreatiegroei in de afgelopen jaren. Om verdere 
aantasting van dit waardevolle gebied te voorkomen, worden plannen voorbereid of 
al uitgevoerd om de kwaliteit te verbeteren en om het recreatief gebruik af te 
stemmen op de draagkracht van het gebied........ 
 

(Zwolse Crt) 
-------------- 

 
Samengesteld door  
L. van Duyn 
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JEUGDCLUB AAN DE ZWIER (VERVOLG) 
 

Het jeugdige, bontgekleurde, "kakelende" gezelschap heeft ook in deze  
periode een veelheid van activiteiten ontplooid. Inventarisaties, nestkast-
controle, bezoeken aan verschillende terreinen, dialezingen en het wekelijks 
bibliotheekhalfuurtje vormen tezamen het pakket waarmee de jongeren zich hebben 
beziggehouden. 

Het punt "inventarisaties" behoeft echter nadere toelichting. 
Verschillende deelnemers bleken er voor te voelen op eigen houtje iets te 
ondernemen. Zo ontstonden er 2 groepjes die elk een terrein op vogels en planten 
onderzoeken. 
Groep 1, bestaande uit Rob de Mooij, Rob en Peter Alkemade en Michel van de List, 
heeft het oog laten vallen op "Het Vinkeveld". 
Groep 2, bestaande uit Hein Verkade, Henk van Duyn en Dick v.d. Oever, soms 
aangevuld met Alfred Roozen en H. Putman, inventariseert het landgoed "Leeuwen-
horst". 
Van beide groepen weten we dat ze zeer consequent werken. Soms bleek de 
ochtendstond om 4 uur al goud in de mond te hebben, waarschijnlijk tot groot 
ongenoegen van de respectievelijke ouders. 

In het volgende nummer hopen we de resultaten van deze onderzoekjes te  
kunnen publiceren, evenals de gegevens van de nestkastcontrole in Nieuw-
Leeuwenhorst. 

Tenslotte nemen we gezamenlijk de pet af voor Anita Philipsen en 
Fred Hoogkamer, die respectievelijk uit Voorhout en Hillegom iedere zaterdag weer 
present zijn. 

Waar wij zoal geweest zijn volgt hieronder. 

30 maart: Warmond. Mooi weer hoewel aanvankelijk nogal mistig. Doel was de 
            reigerkolonie in het bos rond "Huijs te Warmond", eigendom van 
Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, waar dank zij tussenkomst van de  
heer van Dijk kosteloos een bezoek kon worden gebracht. Uiteraard de Reigers  
maar ook de Grote Bonte Specht en Boomklever lieten zich goed bekijken en 
beluisteren. Bovendien kregen de planten w.o. holwortel, voorjaarshelmbloem  
en bosanemoon veel aandacht. 

9 april: Nieuw-Leeuwenhorst. Avond-vogelinventarisatie. Op kaartjes, verstrekt 
         door de heer van Dijk werden de zingende mannetjes aangetekend.  

Door de veelheid van de zingende vogels, veranderden de kaartjes bij sommigen in 
complete imitaties van Karel Appel. 

20 april: Nestkastcontrole Nieuw-Leeuwenhorst. Veel kasten waren reeds bezet 
          door Mezen en Spreeuwen. Niemand is van de ladder gevallen. 
4 mei:    Strand en duin. Bij goed weer werd vanaf een hoog punt de zee- 
          trek bekeken, waarbij iedereen de Dwergmeeuwen voor Visdiefjes  

aanzag en de Visdiefjes voor Dwergmeeuwen. 
In het duin overstemden de Nachtegalen de jeugdclub met gemak. Opvallend  
waren de reacties van deze zangvogels op hun eigen zang, maar dan weergegeven  
door een bandrecorder. 

18 mei: Met de bus naar de Amsterdamse Waterleiding. Ook hier kregen de 
    vogels, planten, maar ook de maag alle aandacht. Rietgors, Kuifeend, 

Bergeend en Wulp kwamen veel in de kijker en onvoorstelbare porties 
brood en andere kauwartikelen in de maag. 

1 juni: Noordduinen. Voornamelijk de planten kregen alle aandacht. Langs  
  de Duinweg werden de pogingen van een spitsmuis om deze racebaan  

zonder kleerscheuren over te steken luid ondersteund. Wel geteld 4-maal  
pleegden auto's een aanslag op het leven van dit kleine wezentje. Op aan- 
wijzingen van de hele club wist het muisje al deze gevaren te ontwijken en 
verdween onder luide toejuichingen aan de overkant in de struiken. 

15 juni: Bezoek Heempark in Leiden. Van deze trip verschijnt uiteraard  
         verslag in de volgende "Strandloper". 
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Het ligt in de bedoeling 2 weken hierna de laatste nestkastcontrole in  
de avonduren te houden. 

Met de scholen gaat ook de club met vakantie en we zien elkaar terug  
op zaterdag, 24 augustus 7.00 uur voor onze thuishaven de "Willibrordmavo"  
aan de van Panhuysstraat. 
Jongeren die idee hebben iets meer van de natuur te leren, zijn van harte  
welkom. Direct lid worden is niet nodig. Wanneer na een paar maanden nog  
steeds met plezier wordt meegedaan aan onze werkzaamheden, kunnen we daar  
altijd nog eens over praten. 

De jeugdclub gaat zich verder bezighouden met het onderwerp "Bos" voor  
de komende expositie in oktober a.s. In dit nummer is over deze expositie'  
al iets geschreven. 

Er zijn al enkele leuke suggesties binnengekomen, maar deze behoeven nog  
wel enige aanvulling. Dus heb je een idee, neem hem dan mee. 

Rest ons nog een woord van dank aan de directie van de Willibrordmavo,  
die ons niet alleen onderdak aanbood, wat voor dialezingen en bij minder  
gunstige weersomstandigheden een ware uitkomst is, maar bovendien 
bereid bleek te zijn een kast in te ruimen ten behoeve van de door de heer  
Vermaas geschonken bibliotheek. 
 

D.Passchier  
B.Heethuis 

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

BIBLIOTHEEK 
 
Hieronder de inhoud van de door de heer Vermaas aan onze vereniging geschonken 
bibliotheek. De bibliotheek is opgeslagen in een kast in het leslokaal van de  
heer Heethuis van de Willibrordmavo aan de van Panhuysstraat.  
Iedere woensdagavond van 7.00 tot 7.30 (behalve in de vakanties) is de  
bibliotheek open en kunnen leden gratis boeken lenen. Door de jeugdclub wordt 
hiervan al druk gebruik gemaakt. 
 
 1. Geïllustreerde schoolflora H.Heukels 
 2. Flora van onze gekweekte kruidachtigen C.Sipkes 
 3. Een jaar in Thijsse's Hof Jac.P.Thijsse 
 4. Een tweede jaar in Thijsse's Hof Jac.P.Thijsse 
 5. Bomen in het Nederlandse landschap M.Barendrecht 
 6. Vogels van wadden en riviermonden M.Makkink 
 7. Landschappen en seizoenen "Herfst" R.Tolman 
 8. "Kwerr" een kapmeeuwenhistorie K.Zweeres 
 9. "Erk" de levensweg van een wilde eend W.Hagen 
10. Wat is dat voor een boom A.Kosch 
11. Geen onkruid in uw tuin G.Kromdijk 
12. Kijk uit je ogen Dr.W.Kruseman 
13. In de band van sneeuw en ijs R.Tolman 
14. Landschappen en seizoenen "Lente" R.Tolman 
15. Landschappen en seizoenen "zomer" R.Tolman 
16. Landschappen en seizoenen "winter" R.Tolman 
17. Dwalend ginds en her J.Verweij 
18. De duinen in J.van Nes 
19. Langs eenzame paden A.Wigman 
20. Waar de stilte spreekt J.Strijbos 
21. Vogel-Idyllen "van diverse pluimage" J.Vijverberg 
22. Vogel-Idyllen "Trouwe wachters" J.Vijverberg 
23. Vogel-Idyllen "Van vreemde kusten" J.Vijverberg 
24. Vogel-Idyl1en "Ranke wieken J.Vijverberg 
25. Een jaar tussen de spechten H.Sielman 
26. Vogels in hun domein Dr.L.Tinbergen 
27. Omgang met planten Jac.P.Thijsse 
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28. Het intieme leven der vogels R.Repe 
29. De blauwe reiger Dr.Jac.P.Thijsse 
30. Het dierenleven in onze bossen M.de Koning 
31. Vogels onderweg Dr.L.Tinbergen 
32. Gevederde vrijbuiters A.Wigman 
33. De houtteelt Ir.J.van Lonkhuyzen 
34. Zwervend langs de houtwal R.Tolman 
35. Vreugde van bos en heide A.Wigman 
36. Het wisselend jaargetij R.Tolman 
37. De Kennemerduinen I B.Rooderkerk 
38. In bos en veld A.Wigman 
39. Lokroep van het wild A.Wigman 
40. Langs heidezoom en hessenspoor J.Ganzenbeek 
41. Tussen hei en dennengroen A.Wigman 
42. Zwervend langs het wildspoor A.Wigman 
43. Schoonheid van de Veluwe W.Steffen 
44. De Kennemerduinen II E.Rooderkerk 
45. Onze vogels I P.Buekers 
46. Onze vogels II P.Buekers 
47. De levende natuur Dr.Jac.P.Thijsse 
48. Texel, het vogeleiland J.Drijver 
49. Al zwervend vergaar ik J.Strijbos 
50. Onze duinen Dr.A.Schuurbeek 
51. Blinkende verten R.de Stoppelaar 
52. Gevleugelde roofridder F.Siedel 
53. Bruine verten en blinkend zand A.Wigman 
54. De glorie van ons polderland Dr.G.Barendrecht 
55. De vogels des hemels Dr.W.Veldhuizen 
56. Bosbescherming M.de Koning 
57. De luister Van het land J.Bernink 
58. De roep der velden J.Bernink 
59. Sprake en sproke van het jaar R.de Stoppelaar 
60. De tooi der tijden J.Bernink 
61. Volk aan de plas U.Dorhout 
62. Een jaar natuurleven "winter" R.de Stoppelaar 
63. Een jaar natuurleven "herfst" R.de Stoppelaar 
64. Uit Neerlands vogelleven N.Binsbergen 
65. Een jaar natuurleven "lente" R.de Stoppelaar 
66. Een jaar natuurleven "zomer" R.de Stoppelaar 
67. de zoogdieren van Nederland Dr.M.IJsseling 
68. Het vogeljaar Dr.Jac.P.Thijsse 
 

 Door de heer. C.M.J. Verweij zijn de volgende boeken  
 afgestaan voor de bibliotheek. 
 Lief en leed in de vogelwereld 
 De zwerver in Gods vrije natuur, jaargangen 1951 
id 1952 
id. 1954 
id, 1955 
id. 1956 
id. 1958 

 
Indien er leden zijn die boeken over vogels, planten of de natuur  
in haar geheel beschikbaar willen stellen voor de bibliotheek,  
kunnen deze boeken afgeven aan de secretaris, Sluispad 5. 
 

-------------- 
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WAARNEMINGEN FEBRUARI, MAART EN APRIL 1974 

Men wordt verzocht de lijsten zo spoedig mogelijk in te  
leveren, zodat er niet meer dan een maand achterstand is.  
Waarnemingen graag per maand inleveren. Waarnemingen van  
verschillende maanden op één lijst zijn erg moeilijk  
te verwerken. 

 
ROODKEELDUIKER  1 ex. 10 feb. A.W.L. Aartse 

DODAARS  2 ex. 16 feb. Rijnsburg Glasbergen 
  1 ex.  8 mrt. Leidsevaart Alkemade/ 
  2 ex. 15 mrt. Leidsevaart   de Mooij 

NOORDSE PIJL- 
STORMVOGEL 

 1 ex.    mrt. over zee,noordwaarts L en H. van 
Duijn/Baalb. 

AALSCHOLVER  7 ex. 31 mrt. over zee L.van Duyn 
  in de maand april op 5 dagen            L.van Duyn/ 

waargenomen met max8 ex.op 27 april      H.Verkade 
BLAUWE REIGER  Succesvolle broedpoging op "Offem" D.Hoek 

LEPELAAR  3 ex. 13 apr. boven dorp H.Verkade 
  2 ex.  25 apr. zuidduinen,noordwaarts          Aartse 

WINTERTALING  9 ex.  16 feb. Rijnsburg                       Glasbergen 

ZOMERTALING  1 ex. 12 mrt. vrouwtje,Leidsevaart H.Verkade 

KRAKEEND  1 ex. 16 apr. over zee,noordwaarts L.van Duyn 

SMIENT  2-9-30 april geteld met Rob Alkemade,  
met max. 249 ex. per uur                 L.van Duyn 

PIJLSTAART  2 ex.  2 apr. over zee,noordwaarts            L. en H. 
  4 ex. 26 apr. Id                              van Duyn 
  2 ex. 29 apr. id 

SLOBEEND  2 ex.  6 apr. Rijnsburg                       Glasbergen              

TAFELEEND  1 ex.  2 mrt. Z.H.L.                 R.Alkemade/R.de Mooij 
 20 ex. 30 mrt. over zee,noordwaarts    LvDuyn/J.Bouwmeester 

BRILDUIKER  6 ex. 30 mrt. over zee,noordwaarts    LvDuyn/J.Bouwmeester 

ZWARTE ZEEEEND 20 ex.  9 mrt. in zee R.Alkemade 

EIDEREEND 25 ex. 31 mrt. over zee,noordwaarts    LvDuyn/J.Bouwmeester 

MIDDELSTE ZAAGBEK  6 ex. 26 mrt. over zee,noordwaarts H.van Duyn 
 14 ex. 25 mrt. over zee H.Verkade 

GROTE ZAAGBEK  3 ex. 31 mrt. over zee,noordwaarts            L&H.van Duyn 

CASARCA  2 ex.  6 apr. over reep,zuidwaarts            L.van Duyn 

GRAUWE GANS 12 ex.  6 apr. noordduinen,noordwaarts         Aartse 
  2 ex. 23 apr. noordwaarts                     L.van Duyn 
 34 ex. 26 apr. noordwaarts                     L.van Duyn 

ROTGANS  2 ex. 30 mrt. over zee,noordwaarts    LvDuyn/J.Bouwmeester 
  1 ex. 11 apr. Zuidduinen                      R.de Mooij 
  15,16,25 en 29 april,resp.13-10-14-1 ex 

op stranden boven zee               LvDuyn/H.Verkade 

KNOBBELZWAAN 20 ex. 16 feb. Rijnsburg                J.Glasbergen/Cramer 

BUIZERD  1 ex.  3 mrt. Offem D.Hoek 

SPERWER  1 ex. 22 mrt. De Blink                        L.van Duyn 
  1 ex. 29 mrt. Noordduinen            R.de Mooij/R.Alkemade 

BLAUWE KIEKENDIEF  1 ex. 10 mrt. A.W.L.                          Aartse 
  1 ex.  6 apr. over reep,noordwaarts           L.van Duyn       
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BOOMVALK  1 ex. 20 apr. Noordwijk-Binnen           Cramer/Glasbergen 

SMELLEKEN  1 ex. 23 feb. Noordduinen                Cramer/Glasbergen 

TORENVALK  1 ex.  9 mrt. Zuidduinen                 Cramer/Glasbergen 
  1 ex. 31 mrt. Offem D.Hoek 
  1 ex.  6 apr. Offem D.Hoek 
  4 ex.  6 apr. N.H.Kerk Noordwijk-Binnen R.de Mooij 

WATERRAL  1 ex.  1 feb. Haarlemmertrekvaart D.v.d.Oever 
  1 ex. 22 mrt. Vinkeveld                R.Alkemade/de Mooij 

BONTBEKPLEVIER  2 ex. 25 apr. over zee H.Verkade 

ZILVERPLEVIER  3 ex. 27 apr. over zee H.Verkade 

GOUDPLEVIER 75 ex. 18 apr. Noordwijkerhoek R.de Mooij 
                   ± 400ex. 20 apr. Rijnsburg-Noordwijk        Cramer/Glasbergen 

WATERSNIP  1 ex.  1 mrt. Vinkeveld                 R.Alkemade/de Mooij 
  1 ex.  8 apr. Achter Offem R.de Mooij 

HOUTSNIP  1 ex. 23 febr. Noordduinen                Cramer/Glasbergen 
  1 ex. 3/31 mrt. Offem D.Hoek 
  1 ex. 15 apr. Vinkeveld R.de Mooij 

REGENWULP 11 ex. 25 apr. over zee H.Verkade 

ROSSE GRUTTO 30 ex. 17 apr. Vinkeveld R.de Mooij 
 621 ex. 25 apr. over zee H.Verkade 
 115 ex. 27 apr. over zee H.Verkade 

GROENPOOTRUITER  2 ex. 27 apr. over zee H.Verkade 

DRIETEENSTRANDLOPER  5 ex. 31 mrt. over zee,noordwaarts L.van Duyn 

KEMPHAAN 11 ex. 20 apr. Voorhout                   Cramer/Glasbergen 

KLUUT  6 ex. 24 mrt. over zee,noordwaarts L.van Duyn 
  4 ex. 30 mrt.  id L.van Duyn 
 14 ex. 31 mrt. id L.van Duyn 

GROTE JAGER  1 ex. 29 apr. over zee,noordwaarts L.van Duyn 

GROTE BURGEMEESTER  1 ex.  8 apr. over zee,noordwaarts    L&H van Duyn/Wassink 

ZWARTKOPMEEUW  1 ex. 16 apr. over branding     L&H van Duyn/J.Bouwmeester 

DWERGMEEUW  3 ex.  1 mei over zee H.Verkade 

REUZENSTERN  1 ex. 27 apr. over branding noordwaarts L.van Duyn 

DWERGSTERN  1 ex. 25 apr. over zee H.Verkade 

VELDUIL  1 ex. 18 apr. Noordwijkerhoek R.de Mooij 

IJSVOGEL  1 ex. 24 mrt. Z.H.L. H.Verkade 

HOP  1 ex.  4 mei Bronsgeest H.Verkade 

KLEINE BONTE SPECHT  1 ex. 24 mrt. Z.H.L.                 D.v.d.Oever/H.Verkade 

ZWARTE SPECHT  1 ex. 10 feb. Leeuwenhorst H.Verkade 

STAARTMEES  1 ex.  8 mrt. Offem H.Verkade 
 (noordse vorm)  2 ex. 17 mrt. Nieuw Leeuwenhorst D.v.d.Oever 

BOOMKRUIPER  2 ex. 26 feb. Nieuw Leeuwenhorst D.v.d.Oever 

KRAMSVOGEL  1 ex. 31 mrt. Noordduinen L.van Duyn 
  8 ex. 20 apr. Voorhout                   Cramer/Glasbergen 

BEFLIJSTER  1 ex.  1 feb. Noordwijk-Binnen H.Verkade 
  1 ex. 6/7/8/ apr. Noordduinen           L.v.Duyn/R.de Mooij 
  1 ex. 21 apr. Bronsgeest H.Verkade 

VUURGOUDHAANTJE  1 ex. 25 mrt. Dobbelmanduin             Henriette de Groot 
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BONTE VLIEGENVANGER  1 ex.  7 mrt. Dobbelmanduin             Henriette de Groot 

SIJS               ± 75 ex. 16 feb. Leeuwenhorst D.v.d.Oever 

BARMSIJS  2 ex. 16 feb. Nieuw-Leeuwenhorst D.v.d.Oever 

KEEP  2 ex. 31 mrt. Noordduinen L.van Duyn 
± 200 ex.  6 apr. Rijnsburg     Cramer/Glasbergen 

SNEEUWGORS  1 ex. 23 feb. strand Noordwijk     Cramer/Glasbergen 
  1 ex. 16 mrt. zeereep R.de Mooij/R.Alkemade 

 
 

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

 




